
D Ö N E M : ! C İ L T : 34 TOPLANTI : 5 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

nci Birleşim 

23 . 2 . 1966 Çarşamba 

İçindekiler 
.Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 340 
2. — Cumhuriyet Senatosu araştırması 341 
1. — Üniversitelerimizin verimini artır

mak, sıknıtılai'a çare bulmak için neler 
yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu (10/4) 341:376 



UTANAK ÖZETİ .1. — GEÇEN T 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley; bir ak
şam gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Ame
rika'ya giden bir şahsın gece klüplerinde eğ 
İçirmekte bulunduğuna dair çıkan habere temas
la bunun tecviz edilecek bir hareket olmadığını 
belirtti. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil; 
bu haberin hakikate uymadığını beyanla, adı 
geçen zattan aldığı telgrafı açıkladı. 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir; âmme 
hizmetlerinin muntazam yürüyebilmesi için ak
tarmaların vaktinde yapılması gerektiğini be
lirtti. 

Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu; Mar
din Devlet Hastanesinin durumu ile ilçelerde
ki sağlık hizmetlerinin biran evvel ıslah ve ik
malini istedi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; Cumhuriyet Se 
natosu Genel Kurulu toplantı salonunun aydın
latma ve klima tesislerine dokunarak bunların 
düzenlenmesi isteğinde bulundu. 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki ka
nun teklifinin görüşülmesi tamamlandı ve tek
lifin kanunlaşması kabul edildi. 

Eğe Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/J) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ın ası ; 

İstanbul Üniversitesi 1.9G5 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması; 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/İ,) 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması; 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve teklifleri görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6793 sa
yılı Kanunla muaddel 71 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifi, kabul edilen 
önerge uyarınca Komisyona geri verildi. 

Sayıştay kanunu teklifi yürürlük maddele
rine kadar görüşüldü. Tasarının bir kısım mad
deleri Komisyonca geri alındığından müzake
resinin tamamlanması gelecek birleşime bırakıldı. 

23 Şubat 1966 Çarşamba günü Saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 19 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Kadri Kaplan Ömer TJcuzal 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 
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BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER • Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 50 nei birleşimi açıyorum. 

2. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Üniversitelerimizin verimini artırmak, 
sıkıntılara çare burmak için neler yapılabileceği
nin tâyin ve tesbiti hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporu (10/4) (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; bugün Salı ve 
Perşembe toplantıları dışında sizlerin kararı ile 
Üniversitelerarası yapılan Araştırma Komisyonu 
raporunu tetkik için toplandık. Rapor bilindiği 
gibi 149 sayfayı ihtiva ediyor ve büyük bir kıs
mı bilgidir. Son kısmında değerlendirme vardır. 
Ben bütün raporun okunacağını zaman bakımın
dan pek tahmin etmiyorum. Onun için sayın 
sözeli raporu, ilgisi de olduğu için son değerlen
dirme ve sonuç kısmı ile baştaki bilgiler kısmı
nın ilgisi de olduğu için, bir hulâsa etmesi her 
halde faydalı olacaktır. Bu şekilde bir usulle 
sözcüyü davet ediyorum, buyurun Sayın Sözcü. 

ARAŞTIRIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CELÂL ERTUC (Elâzığ) — Cumhuriyet Sena
tosunun Savın Başkanı ve değerli üyeleri, 'Tür
kiye, hızla ilerliyen dünya şartlarına uyarak ger
çek medeni seviyesini bulma çabası içindedir. 

ilim ve teknik alanında dev adımları ile .me
safeler alınırken toplumun psiko - sosyal deği
şimler göstermesi tabiî bir sonuç olmakta, eğitim, 
öğretim sistemleri eskimektedir. 

Yurdumuzun bu dinamizmin etkilerinin1 dı
şında kalması imkânsız olduğundan, her gün yeni 
yeni problemler, önemli Sorunlar, millî müesse
selerimizde kendini gösteı inektedir. 

Üniversitelerimizin, yurdumuzun yarınını ha-
zırlıyan temel müesseselerin başında geldiği de 
bir gerçektir. 

(1) Araştırma Komisyonu raporu tutanağın 
sonundadır. 

Türk gençliğinin, bilgili, sağlam karakterli 
çağdaş medeniyet kurallarına uygun bir standart 
içinde yetiştirilmesi; ancak yüksek öğretim im
kânlarımızın gelişmiş ülkeler seviyesine getiril
mesi ile mümkün olacaktır. 

Üniversitelerimizde umumi efkâra intikal ede
cek kadar önemli sorunlar türlü vesilelerle ken
dini göstermekte, zaman zaman huzursuzluk, ra
hatsızlıklar patlak vermektedir. 

istanbul üniversitesinde geçen ders yılı başın
da öğretim üyeleri, yöneticiler ve öğrenci teşek
külleri arasında ciddî ihtilâflar baş gösterdiği 
hatırlardadır, öğrenciler ağır bir şekilde öğretim 
üyelerini itham etmişler, üniversite çatısı altında 
vaıh.îm. skandallar cereyan •ettiğini kamu oyuna 
yaymışlardır. 

Türk Milletinin, temsilcileT,i olarak yarınımı
zın teminatı olan Türk gençliğinin meselelerine 
Parlâmentomuzun ilgisiz kalması imkânsızdı, bu 
noktadan hareket ederek Yüce Cumhurivet 'Sena
tosu (Tene1 Kurulu bir takriri oy birliğine yakın 
bir eoffunlukla 1.7.1964 tarihli oturumunda kabul 
etmiş, Anayasanın1 85 ne i maddeci gereeince bir 
araştırma yapılmasını karar altına almıştır. 

Bu göreve atadığınız Komisyonunuz vazife
sini ikmal ederek raporunu her iki Meclisin 
muhterem üvelerine damıtmış bulunmaktadır. 
Bövlece Yüce Meclisler üniversitelerimizin sorun
larına sadece Bütçe müzakerelerine inhisar eden 
birkaç saatlik görüşmelerde değil, özel bir ilgi 
ile esilmek imkânına kavuşmuştur 

Savın senatörler, Komisvonumuz, Yüce Mec
lislerin erereği kadar bu işe önem vererek mese
leleri tahlil etmesinde, enine bovuna tartışmalar 
vaDilmasında sonsuz favdalar görmektedir. Rako
run tetkikinden de anlaşılacağı üzere Komisvo
numuz çalışmalarını her türlü sivasi düşüncenin 
üstünde bir titizlikle objektif bir vazife şuuru 
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ve sorumluluğu içinde bu millî meseleyi ele al
mıştır. Çalışmalarımıza esas olarak Yüce Mecli
sinizin bir gözü, bir kulağı gibi gerçekleri bir 
alıcı sedakaıtı ile takibettik, tetkik ettik, ve bu 
prensip çalışmalarımıza daima bakim olmuştur. 
Temas ettiğimiz yetkili organların değerli öğre
tim üyelerinin fikir ve kanaatlerin^ baızan teyple 
zaptederek, hazan da yazılı notlar halinde yine 
zaptederek ve ayrııca yazılı mütalâalarla raporu
muza eklemiş bulunmaktayız. 

Hazırladığımız raporun temel unsurları şun
lardır : Müşahedelerimiz birinci kısmı teşkil edi
yor. Yani, bütün üniversitelerimizi ziyaret etti
ğimizde mahallinde yaptığımız müşahedelerimiz. 

İkincisi; yerinde yaptığımız ziyaretlerde ken
dileri ile temas ettiğimiz, fikir teatilerinde bulun
duğumuz yetkili kurum ve kurulların üniversite 
öğretim üyelerinin, öğrenci teşekküllerinin ver
diği bilgilerdir. 

Üçüncü elemanımız ayrıca bu konuda yurt 
içinde ve yurt dışında yapılmış olan incelemelere 
ait raporlardır. 

Muhterem senatörler, her gittiğimiz yerde kul
lanılan ölçüler şunlardır : Üniversitelerimizin öğ
retim ve eğitim bakımından durumları, kadro, 
yer, bina ve ders araçları ödenek imkânları, ma
hallî formaliteler, her öğrenciye isabet eden öğ
retim üyesi oranı, dersane. seminer, lâboratuvar 
şartları, öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık 
durumları, ders dışı saatlerinin değerlendirilmesi 
gibi hususlar dikkatle ve adınıza incelenmiştir. 

Çalışmalarımıza, sayın senatörler. Devlet Plân
lama Müsteşarlığında yaptığımız ilk toplantı ile 
başladık. Buradan meselenin mütalâasına başla
yışımızın sebebi, bu üniversitelerimizin problemle
rine en hâkim, en yüksek noktadan bakma gay
retidir. 

Sayın senatörler, eğitim politikamız ve stra
tejisi yönünden meseleyi incelemek, bu konuya 
en hâkim noktadan bakmak anlamına geldiği için 
önemlidir. Genel bir millî politika içinde yer alan 
eğitim politikamızın iki hedefini tesbit etmemiz 
lâzımdır, bu konuya girerken. Evvelâ, üniver
site eğitiminin ilk amacı, tophımun bireylerine 
çevrelerini tanımak, şuurlu hareket etmek, refah 
ve mutluluklarını artırmak imkânlarını veren 
sosyal hizmeti sağlama fonksiyonudur. 

Yine üniversitelerimizin ikinci görevi toplum 
içinde, Türkiye'nin kalkınma çabasını gerçekleş-
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tirece'k nitelik ve sayıda eleman yetiştirilmesi hiz
metidir. Her iki hedefe birden ulaşmak için ideal 
olan hareket, gelişen memleketlerde görüldüğü 
üzere, iki engelle karşılaşmaktadır Bugün Tür
kiye'de okullara büyük bir öğrenci akını başla
mıştır. Halktan Alattan gelen bir baskı içerisin
dedir, üniversitelerimiz. Bu ekonomik gelişme
mizin tabiî bir tezahürüdür, öte yandan bir rea
litenin yanıhaşında ekonominin üretim gücünü 
artırıcı öğretim dalları yeteri kadar gelişmemiş
tir. 

İkinci engel de, yani üniversitelerimizin inki
şafına karşı ikinci engel de; çeşitli kalkınma prog
ramlarının uygulanması zorunluğu karşısında 
eğitime ayrılacak iç ve dış kaynakların sınırlı olu
şudur. Bu yüzden eğitim sistemimizin, toplumun 
ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun nitelik ve sa
yıda insan yetiştirmesi bizim plânımızın öngör
düğü bir hedeftir. Bir yandan eğitime ayrıla
cak kaynakların sınırlı olması, diğer yandan okul 
çağındaki herkese okul imkânı sağlanmamış bu
lunması eğitimin üniverseli eşmesi konusunda, 
Türkiye'yi çeşitli eğitim seviyeleri arasında se
çim yapmaya zorlamaktadır. Bu sebeple strate
jik öneminden ötürü ilk öğretimde onbeş yıllık 
plân devresi içerisinde okul çağındaki nüfusun 
her birine okul imkânları sağlanması sosyal bir 
hedef olarak tesbit edilmiştir. Bunun dışında ka
lan öğretim sistemlerinde, öğretim kademelerinde 
vur.ttaşların kendileri için yapılan harcamalara, 
bölli öcüde ve imkânlar] oramnda katılmaları da 
zaruridir. 

Kaynakların sınırlı olması, eğitim politikasın
da kantite ve kaliteye öncelik verilmesi gibi, di-
#er bir stratejik noktayı da ortaya çıkarmak
tadır. 

İşte bu tartışmalar, az potansiyelli insan gü
cü ile, yüksek seviyeli insan gücü fırasında seçim 
yapmaya bizi mecbur kılıyor. Ekonomik kalkın
manın yüksek potansiyelli insan gücünü gerektir
diği de onbeş yıllık plânımızda öngörülmüştür. 
Maiûmuâlileri olduğu üzere ekonomik kalkınma 
plânı, memleketin bütür. kaynaklarının belli bir 
süre içerisinde, belli hedeflere ulaşmak üzere kul
lanılmasını sağlıyaıı tedbirlerin manzumesidir. 
Genel bütçeden yapılacak yatırımlar, bütün eko
nomiyi kaıpsıyan bir makro dengeye göre dağıtıl
maktadır. Bu genel dengenin hazırlanışında 
ekonomik sektörleri ve kamu hizmetlerinin geç-
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misteki gelişmeleri göz önünde tutulur ve her bi
rinin ekonomide darlık yaratmıyacak yatırını 
kapasiteleri de bulunur. Bu bir kaidedir. Eği
tim alanındaki gelişmeler için yapılacak yatı
rımlar kamu hizmetlerinin bu denge içindeki payı 
ile eğitimin kamu hizmetleri arasındaki yerine 
bağlıdır. 

Muhterem senatörler eğitimin stratejik ola
rak memleketin insan gücü ihtiyaçlarını karşıla
maya yöneltilmesi, bu ihtiyaçların cinsi ve tutarı 
ile ne nitelikte insan gücüne ihtiyaç duyulduğu 
sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda 
bu ihtiyaçları karşılamayı hedef tutan, bu arada 
eğitim dışı insan gücü kaynaklarını da dikkate 
alan bir eğitim plânını gerektirmektedir. 

Memleketin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan 
yetiştirilmesi için eğitim kurumları ile yetişenle
rin çalışma alanındaki gerekli nitelikleri arasın
da bir bağ kurulması, eğitim kurumları ile Millî 
Eğitim Bakanlığı bu konuda araştırma ve ge
rekli metot değişiklikleri yapması da zaruridir. 
Memleketin ihtiyaç duyduğu insan gücü, cinsi ve 
sayısı insan gücü analizleri yapılmak suretiyle 
ortaya çıkarılabilir. 

ıSa.ym senatörler, kamu eğitim faaliyetlerinin 
ekonomimize yüklediği yük 1938 - 1962 yılları 
arasında dört misli artmıştır. 1962 yılı kamu 
eğitimi harcamaları aynı yıl genel 'bütçesinin 
'beşte birine kadar yükselmiştir. Nitekim 1966 
yılı Bütçesinde eğitim giderleri arasında üniver
sitelerimizin hissesi 500 kimır milyon liradır. Bu 
çok bir miktar değildir. Fakat, 17 milyarlık bir 
Bütçe içerisinde pek de küçümsenemiyeeek bir 
miktardır. Ayrıca yine 1966 yılında üniversite
lerimizin yatırım harcamaları. geçen seneye na
zaran 100 milyondan 160 milyon liraya yüksel
miştir. 

Muhterem senatörler, bugün Türkiye'de 100 
bin üniversite öğrencisi vard'r. Nüfusumuzun 
tümüne nazaran, 30 milyona nazaran 100 bin öğ
renci, yüzde üç oranı tutmaktadır ki, bu Batı'-
daki medeni ülkelere nazaran düşük bir rakam
dır. Şu halde, Türkiye'nin ekonomik kudreti 
içinde üniversitelerimizin muhtacolcluğu finans
man imkânları yeterli değildir. Başka kaynaklar 
a ram ak zorundayız. 

Bu umumi görüşlerden, plân stratejisi ve he
defleri bakımından konuya böyle b'r hâkim nok
tadan baktıktan sonra, şimdi Millî Eğitim Ba

kanlığı ve üniversitelerimizle yaptığımız temasla
rın intibalarıni özetle arz edeceğim. 

Sayın senatörler, görevlendirmiş bulunduğu
nuz Komisyonunuz, demin de arz ettiğim gibi, bu 
incelemeye başlarken, ilk ünce Plânlama Teşkilâtı 
ile temasa, geçmiş ve şimdi arz ettiğim ekonomik 
bünyemiz içerisindeki üniversite eğitim politi-
kanımızm ihtiyaçlarını o noktadan tesbit et
miş idi. İkinci hedef olarak Millî Eğitim 
Bakanlığı ile yaptığımız temaslarda umumi 
millî eğitim politikamız içerisindeki üniversi
te eğitimimizin durumunu incelemek emelini 
güdüyorduk. Fakat şurasını derhal belirteyim 
ki, bugünkü Üniversiteler Kanunu muvacehe
sinde üniversitelerimizin muhtar statüsü mu
vacehesinde Millî Eğitim Bakanlığımızın, 
üniversitelerimizin çalışmaları üzerindeki de
netleme veya her hangi bir müdahale yetkisi 
yoktur. Ancak Türkiye'nin muhtacolduğu in
san gücünü değerlendirme bakımından Plân
lama Teşkilâtı ile millî eğitim politikamız 
arasında bir ilinti kurmasından ibarettir, 
Millî Eğitim Bakanlığımızın fonksiyonu. Bu 
itibarladır ki, millî eğitim politikamız içerisin
deki üniversiteler eğitim politikamız hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız te
mas çok, mahiyeti itibariyle, ünevristeler eği
time çok derinliğine girer bir yön taşıma
maktadır. 

Yine programımız gereğince üniversitelerimi
zi ziyarete başladık. Üniversitelerimizi Ankara, 
İstanbul, Ege, Atatürk Üniversitesi, Orta - Do
ğu Üniversitesi ve Karadeniz Üniversitesi, sı
rası ile takibederek, mahallinde, barınma, eği
tim organlarını, yönetim organlarını ziyaret edip 
onlarla karşılıklı müzakerelerde bulunmak daha 
doğrusu onları dinlemekle bu görevimizi yerine 
getirdik. Orada meseleyi teşrih edebilmek için, 
ortaya attığımız konular şunlardır : 

Üniversitelerimizin çağdaş eğitim ve öğretim 
seviyesine ulaşması, Batılı örnekleri gibi araş
tırmalar yapabilmesi için eksiklerimiz nelerdir. 
Bu sorduğumuz ilk sualdi. İkinci soru üni
versitelerimiz, öğretim, eğitim, araştırma fonk
siyonlarını bugün için tam olarak yapabili
yorlar mı, yapamıyorlarsa sebepleri nelerdir? 
Bunları arz ediyorum. İncelediğimiz konunun 
sınırlarını ve mahiyetini yüksek huzurlarınızda 
arz edebilmek için bunları söylüyorum. 



C. Senatosu B : 50 23 . 2 . 1966 O : 1 

Üçüncü sorumuz, üniversitelerimize alman öğ
rencilerin seçim usullerini uygun buluyor mu
sunuz? Ehliyete göre mi seçim yapılmalıdır, 
yoksa şimdi olduğu gibi sıralama esasına göre 
mi talebe almayı uygum buluyorsunuz? 

Dördüncü sorumuz; liselerimizin yetiştirdiği 
öğrenciler üniversiteye doğrudan doğruya mı 
girmelidir, bir iki senelik bir ara eğitimden 
sonra kabiliyetlerine nazaran mesleklere mi 
saptırılmalıdır? 

Beş'mci sorumuz; Türkiye'de bölge üniversi
telerinin kurulmasına mı, yoksa büyük şe
hirlerde üniversitelerin temerküz ettirilmesine 
mi taraftarsınız? 

Altıncı soru; öğrenci, öğretim üyesi ilişki
leri nasıldır? öğretim üyeleri öğrencilerim sos
yal, psikolojik, ideolojik şahsiyetlerinin te
şekkülü ile meşgul olabiliyorlar mı? 

Yedinci sorumuz, öğretim üyelerinin ne gibi 
problemleri vardır? Bütün vakitlerini üniversi
telere hasretmelerimi mi uygun görürsünüz, 
yoksa yarı vakit ile mi çalışmalarını faydalı 
görürsünüz? 

Sekizinci soru, üniversitelerimizde eğitim, 
öğretim araştırma yönlerinde metot değişiklikle
rine ihtiyaç var mıdır? Varsa bunlar neler
dir? 

9 ncu soru; bina, lâboratuvar, dershane, kli
nik, deneme çiftlikleri, hayvancılık enstitüleri 
ve öğretim araçları bakımından ne gibi aksaklık
lar, ihtiyaçlar içerisindesiniz? Bunların ye
rine getirilmesi için tedbir olarak neler düşünü
yorsunuz? I 

Onuncu soru, üniversitelerimizin öğrenci sa
yısı normal durumda mıdır? Değilse ne yap
mayı uygun görüyorsunuz? 

Onbirinci soru; öğrencilerim ders yılı saatle
rini değerlendirmede ne dereceye kadar başarı 
gösterebiliyorsunuz? Düşündüğünüz tedbirler 
nelerdir? 

Mütaakıp soru, mevcut Üniversiteler Ka
munu ihtiyaca cevap verecek nitelikte midir? 
Değilse aksıyan cihetleri nelerdir? Tashihi için 
neler düşünürsünüz? 

Mütaakıp soru, üniversitelerimizin malî kay
naklarını artırmak hususunda me gibi tedbirler 
alınabilir? Öğretimin çeşitli dallarında bir öğ
rencinin maliyeti nedir? 

Harçlar, burslar konuşumda ne gibi yenilik
ler yapılmasını düşünüyorsunuz? | 

Yine mütaakıp soru, öğrencilerin yabancı 
dil eğitimini zaruri görür müsünüz? Görü
yorsanız, bu eğitimim nasıl uygulanmasını 
tasvibediyorsunuz? 

Mütaakıp soru, üniversitelerin yayın faa
liyetleri yeterli midir? Ders kitapları periyo
dikleri neşri hususunda ne düşünüyorsunuz? 
Kitaplıklar merkezî olarak üniversitede birle
şik mi olmalı, yoksa ayrı ayrı fakültelerde 
mi kurulmalıdır? 

Yime başka bir sual, üniversitelerin dene
tim sistemleri yeterli midir? Değilse ne gibi 
tedbirler alınmalıdır? Yani bir rektör, bir de
kan, öğretim üyelerinin kontrolunda, öğreti
min yürütülmesinin kontrolunda başarı sağlı-
vabilecek bir kudrete, yetkiye sahip midir, de-
7İ1 midir? Değilse bunlar nasıl telâfi edilebilir? 

Mütaakıp soru, Hükümet, Parlâmento ve üni-
veriste arasında en iyi işbirliği, kooperasyon 
nasıl sağlanabilir? Bunun için yeni bir organ 
ihdasını düşünür müsünüz? 

Muhterem senatörler üniversitelerimizde yap
tığımız temaslardaki temel meseleler ve ortaya 
attığımız problemler, yine üniversitelerden ge
len ve bizim müzakerelere zemin hazırlamak için 
ortaya attığımız sorular ve meseleler bunlar
dır. Ve yaptıklarımız temaslarda çok kıy
metli mütalâalar aldık ve raporda bu mütalâa
lar, sahipleri ile beraber, dere edilmiştir. 

Bu açıklamalardan edindiğimiz intiba ve 
bizim de katıldığımız kanaatleri de şimdi sı
rası ile arz edeceğim. 

Bugüne kadar, bu konuşmalarımıza başlar
ken şu noktayı bilhassa açıkladık. Bugüne ka
dar, üniversitelerimizle Parlâmentolarımız ara
sındaki temas ve münasebetler çok sathidir ve 
uzaktan olmaktadır. Ve Yüce Senatomuzun, 
üniversite muhtariyetine asla tedahül etmeden 
ve ona çok saygılı olarak, üniversitelerimizin 
meselelerini ele almak arzusunda olduğumu ve 
üniveristelerimize ne gibi yardım yapabileceği
mizi, Parlâmentoda, üniversite meselelerinin bir 
anlayış havası içerisinde tanıınmasmm ge
rekli olduğunu, bunun için üniversitelere git
tiğimizi izah ettik ve şunu şükranla huzuru
nuzda zikretmek vazifemdir, arkadaşlarım adı
ma arz ediyorum, her gittiğimiz yerde, Cum
huriyet Senatosunun bu kararı büyük bir mem
nunlukla karşılanmıştır? Ve çok samimî bir 
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hava içerisinde görüşmelerimiz başlamış ve de
vam etmiştir. 

Üniversitelerimizin her birine has mahallî 
birtakım problemleri olmakla beraber, çoğu
nun müşterek duydukları meseleleri de vardır. 
Bunları şimdi sırası ile arz edeceğim. 

Üniversitelerimiz; öğretim, eğitim, araştır
ma ile görevlidir. Bize izhar edilen kanaate 
göre, ki, biz buna katılıyoruz, bugün Türkiye 
üniversiteleri Batı üniversiteleriyle boy ölçü
şebilir, Ancak buna engel olan bâzı problem
ler vardır. Bunların da bertaraf edilmesi ge
reklidir. O halde, birinci eleman olarak, Yük
sek Huzurunuza getirdiğimiz şey, üniversite
lerimizin Batı seviyesine ulaşabilecek kudreti 
vardır, bâzı engeller mevcuttur. Bu engellerin 
bertaraf edilmesi lâzımdır. 

İkincisi, üniversitelerimiz, öğretim, araş
tırma ve eğitim fonkisyonl arını bugün için 
tam mânası ile yapabilmek imkânlarından yok
sundur. Sebeplerini, biraz sonraki açıklama
larımız gösterecektir. Bununla beraber, bu 
zorlukları yenmiş üniversite ve fakültelerimiz 
de mevcuttur. Onları da bahsedeceğim . 

Üniversitelerimizin tam bir randımanla çalı
şabilmesi için engeller mevcuttur, dedik. Bu 
engeller şunlardır : Üniversitelerimize giren öğ
renciler, yani lise mezunları, standart bir se
viyenin altındadır. Mesele burada başlıyor, ev
velâ. Üniversite kapısına giren, kapısında baş
lıyor. Üniversiteye giren talebe, henüz üniver
siteler eğitimi yapabilecek bir olgunluğa sa
hip değildir. Umumi malûmat bakımından çok 
düşük seviyededir. Buna ait çok hazin örnek
ler verdiler. Meselâ Ayzmhover kimdir, falan 
kabilinden yapılan test suallerinde, son de
rece hayret verici cevaplar; bir sporcudur, veya 
füze alimidir, falan gibi, garip cevaplar ve
rildiğini göreceksiniz, okuyacaksınız numune-
leriyle raporda. Şu halde, birinci mesele üni
versiteye giren talebenin eğitim seviyesinin dü
şük olmasıdır. Ondan sonra, üniversiteye gi
ren öğrenciler her hangi bir kabiliyet veya 
ehliyet esasına göre meslek seçememektedir-
ler. Bir imtihan kâğıdında birtakım suallere 
birtakım cevaplar vermektedirler. Aldıkları 
puanlara göre şu, şu, şu mesleklerden birini ter
cih ediyorum, demektedirler ve tesadüflerin 
sevkı ile, meselâ büyük bir mühendis olmaya 

kabiliyeti olan çocuk, Edebiyat FaMLtesine, 
büyük edebiyatçı olmak kabiliyetini taşıyan 
bir çocuk da, Tıp Fakültesine, gitmektedir. 
O halde, üniversiteye giren talebenin hem ma
lûmatı düşük, hem bilgisi düşük, hazırlıksız 
ve hem de üniversiteye girerken yapılan triyaj-
da hiçbir ehliyet ve kabiliyet esası yoktur. Bu
nun değiştirilmesi lâzımdır. 

Üniversiteye giren çocuklar, aldıkları nota 
göre rasgele şubelere giriyorlar, dedim. Buna 
bir misal böstermek istiyorum. Meselâ bugün 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Sinoloji, 
Sümeroloji, Hititoloji şubelerinde, dünya Süme
roloji talebelerinin, yekûnundan fazla talebe 
vardır. Bunlar, yarm üniversiteyi bitirdikleri 
zaman, diplomalarını nsrede kullanacakların1 

bilemiyeceklerdir ve birtakım diplomalı işsizler 
meydana gelecektir. Her yıl 135 liseden çıkan 
30 - 35 bin kadar gencimizi alacak, maddi ha
cımda üniversitelerimiz mevcut değildir. Daha 
doğrusu, (başka bir deyimle, her sene, mezun 
olan 30 - 35 bin lise mezunu, üniversiteleri
mizde bir talebe deposu yaratmaktadırlar ve 
bu çok büyük zorluklar doğurmaktadır. He
pimiz kabul ederiz ki, yüksek öğretim yapmak 
arzusu gayet masum bir arzudur ve onbinler-
ce Türk: çocuğunun 'arasında zekâ ve kabiliyet
lerine göre bir tek imtihanla ayırdedebilmenin 
de mümkün olamayacağı bir vakıadır. Şu hal
de bu hususta belirli bir 'kanıya ulaşmak ge
rekir. Acaba, her lise mezunu mutlaka üniver
site eğitimi yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır? 
Bu, Batı ülkelerinde cevaplandırılmıştır. Her 
lise mezununun mutlaka üniversite eğitimine 
gitmesi şart değildir. Muayyen bir başarı süz
gecinden geçenler girer. Fakat, demin de arz 
ettiğim gibi Türkiye'de % 3 tür yüksek öğre
tim nisıbeti. Bu, çok düşük bir seviyedir ve 
Türkiye'nin doktor, mühendis gibi teknik ele
man ihtiyacı, bin nüfusa düşen eleman bakı
mından, çok geridedir. Meselâ bin nüfusa 
dört tane düşüyorsa başka memleketlerde, 
bizde bu nisbet çok düşük ra'kamlar civarında
dır. O halde bir taraftan 'bizi zorlıyan şartlar, 
yüksek eğitim görmüş insanların sayısının ka
liteli eğitim görmüş insanların sayısının artı
rılması ihtiyacı içindedir Tür'kiye. Kalkınma
mız ve sosyal hizmetleri devam ettirmemiz ba
kımından, bir taraftan da üniversitelerimiz dol
muştur, kapasitelerinin çolk üstüne çıkmıştır. 
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Bir misal arz edeyim : İstanbul Üniversitesinde 
30 bine yakın talebe okumaktadır. Halbuki, 
İstanbul Üniversitesinin fizikî kapasitesi, öğren
ciyi yetiştirme kapasitesi 10 bin öğrenciden 
fazlası için asla müsait değildir. Şu halde 
20 'bin üniversiteli, İstanbul'da bakımsız, müh
mel ve perişen bir halde, türlü akımlara mü
sait 'bir vasat halinde yaşamaktadırlar. Başka 
memleketlerde üniversite ile liseler arasında 
başka bir eğitim sistemi vardır. Kolejler, bir 
iki senelik tahsil süresinden sonra, öğrencinin 
hakikî kabiliyeti burada ayırdediilyor ve eğer 
müspet ilimde yahut sosyal ilimde kabiliyet 

gösterecek talelbe ise, oradan üniversiteye in
tikal ediyor, veyahut da kendisi okumayı arzu 
etmiyorsa, bu kademede tahsilini bırakıyor. 
Meselâ öğretmen, veya teknisyen olarak, ha
yatta bir vazife alıyor. Şimdi bizde de acaba 
üniversite ile liseler arasında bir kolej sistemi
nin tesisi, 'ki bizdeki yüksek okullara tekabül 
eder, uygun mudur, değil midir? Bugün li
selerimizden bu kalitede talebe çıktığı müddet 
böyle bir ara öğretim sisteminin kurulmasının 
uygun olacağı fikrine birçolk üniversite hoca
ları da katılmaktadır. Biz de bu fikri cazip 
bulmaktayız. Burada temel ıbilimler alınacak 
ve liselerin eksiklikleri kapatılacak, dil öğre
timi de yapılabilecektir. Liselerde matematik 
o'kumamştır, fikiz okumamıştır, diye diploma
sında yazılı lise mezunlarımız vardır. Ve bun
lar da üniversiteye girmek için, üniversite ka
pılarını zorlamaktadırılar haklı olarak, Çünkü. 
matematik, fizik, kimya okumamaları asla 
kendilerinin suçu değildir. Öğretmen noksan
lığı orta öğretiımin 14, 15 hin öğretmen ihtiyacı 
bulunan Türkiye'de, orta öğretim hocasının 
bulunmayışı, ki noksan, altıibin civarındadır, 
ortaöğretime hoca bulamamanın bir neticesidir. 
O halde üniversitelere problemleri talebeler be
raberlerinde getirmektedirler. Bu kalitatif ak
saklık yanında bir de kantitatif zorlama var
dır. Üniversitelerimiz maddi imkânları ve ka
pasitelerinin üzerinde öğrenci alma zorunlusun
da bırakılmaktadır. Meselâ, Ankara Üniversi
tesi Dil ve 'Tarih - Coğraf Fakültesi 500 öğren
ci için yapılmış bir müessese olmakla beraber, 
bugün altibin öğrenci okutmaktadır. Bu altı-
ıbin öğrencinin, meselâ İngiliz filolojisi şubesin
de okuyanlar, meşhur Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi konferans salonunda, bir hoparlörle 

İngilizce dersi almaktadırlar. En küçük talebe 
adedi ise 3 000, 4 000 civarındadır, Hukuk Fa
kültemizin kayıtlı talebesi. Bu dörtbin talebesi,' 
200 kişilik yerde iskemle kapmak arzusuyla 
saibahın erken saatlerinde buraya koşarak gel
mekte, fakat 201 nci talebe yer bulamadığı için, 
2 800 veya 1 800 talelbe kahvehane veya lan
gırt salonlarında, şurada, burada bir çatı altı 
aramaktadır kendisine. Bunlar da, üniversiter 
eğitimimiz için hakikaten çok hazin bir taiblo-
dur. Bugün dünyada artık takrir verip, der-
sanede ders söyleyip giden, dinleyip giden ta
lebelik şeklinde üniversiter eğitim kalkmıştır. 
20 - 30 kişilik gruplar halinde seminer salon
larında karşılıklı fikir müzakereleri, fikir tar
tışmaları şeklinde eğitim ve öğretim yapılmak
tadır. Oysa ki, bizde talelbe, hocasını imtihan
dan imtihana bir defa görüyor. Hoca da tale
benin yüzünü tanımıyor. Bir kalabalık, bir 
kapıdan giriyor öbür kapıdan çıkıyor. Bu çağ
daş üniversitelerle asla Ibağdaşmıyacak bir ak
saklıktır. 

Üniversi öğrencilerine etütyan denir, malû-
muâliniz. Etütyan, düşünen, inceliyen, araştı
ran insan anlamına gelmektedir. Bugün mo
dern üniversitelerde küçük gruplar halinde ta
lebe ile öğretim üyesi 'beraberdir ve bu sosyal 
ilimlerde, on talebeye bir öğretim üyesi, müs
pet ilimlerde de âzami 4 - 5 talebeye bir öğre
tim üyesi düşmek suretiyle gruplandırılmıştır. 
Müspet ilimlerde usta ile çırak gibidir, hoca 
ile talebe. Bu sosyal ilimlerde de aynı şeydir. 
Bugün sosyal ilimler de lâboratuvarlarda de
neylerle çalışan eğitim sistemlerini benimsemiş
lerdir, Bizde tamamen tahrir, not, sene sonun
da bir plâğın aldığı sesleri iade eden şey gibi, 
skolâstik sistem, devam etmektedir, medrese 
sistemi hâkimdir. Bu üniversitelerimizin, için
de bulunduğu, ıstırabını duyduğu bir durum
dur. Parlâmentolarımızın bunu bilmesinde 
fayda vardır. 

Daha garibi muhterem senatörler; bu müş
küller gittikçe büyüyecektir. Çünkü gelişen 
her memlekette görüldüğü üzere, alttan gelen 
tazyik, yani herkesin çocuğunu okutma, yetiş
tirme, kültüre kavuşturma arzusu masum, te
miz ve zaruri bir ihtiyaçtır. Bu zorlamalar, 
yukarıdaki üniversiter eğitim sistemini daha 
çok sıkıntılara sokacaktır. İşte bu imkânlardan 
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yoksun olduğu için, Türk üniversitelerinin ço
ğu modern anlamda, araştırarak eğitecek, öğ
retecek seviyeye ulaşamamıştır. Komisyonu
muzun kanaati odur ki, üniversite talebesi de
mek, üniversite öğrencisi demek, bir dersane-
nin bir tarafından girip, öbür tarafından çıkan 
ve birtakım malûmatı kafasına aktaran insan 
değildir. Üniversite öğrencisi, çevresinden pek 
çok şeyler almak zorundadır. Eğitim sistemi
nin küçük gruplar halinde yapılmasından baş
ka, üniversiter eğitimde çevrenin çocuğa vere
ceği çok önemli faktörler vardır. Çocuğun yat
tığı yer, yemekhanesi, kütüpanesi, spor ve 
güzel sanatlarla ilgili her vasfını geliştirecek 
vasıatm hazırlanması lâzımdır. Bu vasat, maa
lesef mahdut yerlerde olmak üzere, bâzı Türki
ye üniversitelerinde vardır. Çoğunluğu başla
mış ve bugün kemale ermiştir. Ege Üniversite
si aynı şekilde başlamıştır ve gelişmektedir. 
Atatürk Üniversitesi de aynı şekilde başlamış
tır. iBunun için, bölge seçiminde de gayet ob
jektif ve rasyonel olmak mecburiyetindeyiz. Me
selâ, hayvancılığımızın tekasüf ettiği Doğu il
lerimizde, birtakım veteriner enstitüleri, hay
vancılık enstitüleri, deneme çiftlikleri kurmak 
suretiyle, evvelâ bir veteriner fakültesi, ondan 
sonra üniversiteye gitmek, bunun yanıbaşmda 
bir yerde zirai mahsulleri daha iyi değerlendi
rebilecek bir 'bölgede yeni bir ziraat fakültesi
nin kurulması ve bu ziraat fakültesine o civar 
üniversiteleri ile birleştirecek bölge üniversi
teleri tesisi, memleketimizin realitelerine en 
uygun, en rasyonel bir yoldur. 

Sayın senatörler; üniversitelerimizin, bölge 
üniversitelerimizin tesis konusunda yaptığımız 
temaslarda ve müşahedelerimizde çok önemli 
bir problem bize aksettirilmiştir ve bunu gör
müş bulunuyoruz; bu problem, asistan mese
lesidir. Türkiye üniversitelerinde asistanlık 
müessesesi ölmek üzeredir. Bir kimya fakülte
sinde, bir yüksek teknik üniversitesi mühendis
lik fa'kültelerinden birisinde mühendis olan 
genç, bir asistan dışarda 2 500 - 3 000 lira al
mak imkânına sahiptir. Halbuki üniversiteleri
mizde asistan olursa 300 - 400 lira bir paradan 
fazla almasına imkân yoktur. Bu itibarla, hiç
bir rağbet görmemektedir. Tıpkı bir ormanın 
yanında küçük taze fidanlar olmazsa, orada, 
istikbalde ağaç bulunmıyacağınm alâmetine 

nasıl hükmolunursa, üniversitelerimizde de 
asistan kadroları yüzde 50 den aşağı düşmüş
tür. O halde geleceğin öğretim üyesi kadrola
rı, büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Öğ
retim üyesi bulaımyacaklardır. Bu, gelecek 
üniversitelerimizin açılmasını tehlikeye düşür
düğü gibi, bugün mevcut üniversitelerimizin 
istikbalini de endişeye düşürmektedir. O hal
de asistanlık müessesesini tatminkâr ve cazip 
bir hale sokmak, Parlâmentomuzun yapacağı 
hizmetlerden en mühimi, en verimlisi, en şe
reflisi olacaktır. 

Öğrenci ve öğretim üyesi ilişikleri, öğren
ci sayısının çokluğu, öğretim üyesi ile öğrenci 
arasındaki oranın çok yüksek oluşu dolayısiyle, 
son derecede sathi ve uzaktır, dedik. Bunun bü
yük mahzuru ımalâmuâlinizdir. Hiçbir öğretim 
üyesi, talebesi ile istediği şekilde meşgul ola
mamaktadır. Bunlar birtakım matematik, fi
zik, biyolojik bilgiler, ne okutuluyorsa, bu 
bilgilerin dışında, her hangi bir sosyal veya 
felsefî düşünce üzerinde münakaşa yapmak im
kânından yoksundur. Aynı zamanda da arala
rında bir yakınlık asla mevcut değildir. 

Öğretim üyelerimizin çeşitli problemleri ol
duğunu tesbit ettik, bunların en başında geçim 
sıkıntısı gelmektedir. Geçim sıkıntısını, maişet 
derdini düşünen bir öğretim üyesinin üniversi
ter fonksiyonunu yapmasının mümkün olmıya-
cağını takdir buyurursunuz. Geçim sıkıntısı olan 
bir hoca, ne kitap alabilmekte, ne ile, normal tet
kikler yapabilmektedir; başka yerlerde kendisine 
bâzı görevler aramak, bulmak suretiyle zamanı
nı sadece kendi vazifesine hasredememekte ve 
binaenaleyh, fonksiyonunu tam yapamamakta
dır. O halde, 2 nci yahut diğer bir problem ola
rak da, Yüksek Parlâmentonun üzerine dikkatle 
eğilmesi gereken bir mesele, öğretim üyelerimi
zin maddi refaha kavuşmaları hususunda kendi
lerine âzami müzahereti temin etmektir. Üniver
sitelerimizin öğretim, eğitim sisteminde araştır
ma imkânlarının sağlanmasında metot ve uygu
lama bakımından köklü değişikliklere ihtiyaç 
vardır. Bu değişiklikleri reform, ıslahat gibi ke
limelerle ifade etmekten kaçmıyoruz. Çünkü, bir 
üniversitenin fizik terimi ile prodüktivitesi, ran
dımanı, kaliteli öğrenci yetiştirmek, topluma hiz-

. met edecek insan yetiştirmek, kalkınmayı sağlı-
yacak insan yetiştirmektir. 
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O halde bu fonksiyonları, yani topluma hiz
met görevini, kalkınmamızı hızlaştıraeak metot
ları ve yenilikleri getirmek zorundayız. Bunun 
da deminden beri arz edegeldiğim temel şartları 
değiştirmekten başka bir yolu yoktur. Yoksa re
form dediğimiz şey, şeklî bir operasyondan ileri 
gidemez. Üniversitelerimizin kapasitelerinin dı
şında üstün iş görmeyi zorlamak politikacıların, 
hükümetlerin yaptığı hatalardan birisidir, sene
lerden beri süregelen. Aman talebeler sokakta 
kalmasın diye, üniversiteleri normal bacımları
nın, normal kapasitelerinin üstünde iş görmeye 
zorlamak suretiyle, bugün arz ettiğim manzara 
husule gelmiştir. Ve şunu da belirtmek isterim 
ki, sayın senatörler-; bu zorlama hiçbir fayda 
vermemiştir. Çünkü bugün, hiçbir üniversitemi
zin demeyeyim de, daha doğrusu, bütün bu der
din içinde olan üniversitelerimizin randımanı 
% 25 - 30 un üstüne çıkmıştır. Yani, bütün mas
raflar bütün gayretler % 70 heba olmuştur. 

Gezdiğimiz üniversite sahaları içinde yarım 
kalmış, 20 - 25 senedir bir türlü inşası bitirile
memiş birçok beton yığınları gördük. Sayın se
natörler; bunların hakiki maliyetlerini hesaplı-
yacak olursak, millî sermayemizden, millî serve
timizden pek büyük değerlerin h'arcandığını, is
raf edildiğini görmek igibi, hazin bir manzara 
ile karşılaşırız. Bunların, bu yarım kalmış yatı
rımların biran önce bitirilmesi, tabiî en ekono
mik, en zaruri bir şeydir. 

Bina, lâboratuvar şartları, arz ettiğim talebe 
kütlesi ile nisbet edilirse, son derece eksiktir. 
Bunların tamamlanması için de tedbirler almak 
zaruridir. Ancak, şuna da derhal işaret etmek 
lâzımdır ki, Türk Milletinin gayrisâfi millî hâ
sılası, senelik geliri asla Türk Maliyesi bu prob
lemleri halletmesine yeterli değildir ve olmıya-
caktır. Onun için, örneğini birazdan vereceğim 
'bâzı üniversitelerin yaptığı gibi, başka finans
man kaynakları aramak mecburiyetindeyiz. Bun
lar dernekler kurmak suretiyle ve o üniversite
den mezun olan kişilerin alâkasını çekmek sure
tiyle zenginlerimizin bizim ecdattan kalma bir 
müesseseyi canlandırmalarını, vakfiyeleri can
landırmalarını tahrik etmek suretiyle, bu mües
seselere finansman kaynaklarını bulmak mecbu
riyetindeyiz. Öğrenci sayısını dünya normlarına 
indirmek mecburiyeti vardır. Bunu kaliteli in
san gücü yetiştirilmesi görevini öngören plânı

mız bize tahmil etmektedir. Öğrencilerin ders sa
atleri dışındaki vakitlerinin değerlendirilmesi, 
maalesef mahdut yerlerde, mahdut üniversiteler
de mümkün olmuştur. Bunların isimlerini say
makla bir vazifeyi ifa edeceğim. İstanbul Üniver
sitesi Orman Fakültesi, İstanbul Teknik Üniver
sitesi. bu meseleleri halletmiştir. 

Meselâ Orman Fakültesinde, daktilo kursla
rı otomobil kursları, çeşitli spor ve sanat, kül
tür hareketleri ilıe talebenin bir dakikası 'dahi 
dışarıda geçmemektedir ve üniversite (kapısı 
içinde son derece zevkli ve rahat ıbir hayat ya
şamaktadırlar. Aynı şartlar Orta - Doğn Tek
nik Üniversitesinde 'modern ve ideal Ibir şekilde 
temin edilmiştir. İşte demin işaret ettiğim hu 
sus kendini gösteriyor. Orta - Doğu Telknik Üni
versitesi birçok üniversitelerin içinde bulundu
ğu malî formalitelerin dışındadır. Bir fleksibifi-
te ile para harcıyalbilmcktedlr; ayrıca kendisi
ne genel 'bütçe ile, genel bütçe dışında imkânlar 
sağlamaktadır. 

Bunun başka ıbir ımisaii de Hacette Tıp ve 
Tabiî Bilimler Merkezini gösterebiliriz. Bura
daki eğitim sistemi, 'her ilki üniversite, veya her 
iki, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi veya Ha
cettepe Tıp merkezinde ve Talbiî Bilimler Mer
kezindeki eğitim sistemleri hakikaten bugün 
özlediğimiz 'bir metot içindedirler, özlediğimiz 
bir temel 'metot ile /başlamışlardır ve randıman
ları da, beklediğimiz şekilde lolaca-ktır. Mevcut 
Üniversiteler Kanununun ıslahata muhtaç, ta
rafları olduğuna bütün üniversite öğretim üye
leri, organları ve yönetim organları katılmak
tadırlar. Üniversitelerarası kurulda bu :hazn> 
lanımaktadır. Yakında Yüksok Meclislere geldi
ği zaman §u nâçiz 'bilgilerin sizlere ilham ve 
yardım İlişlerinizi tahrik edici tesir yapması
nı temenni ederiz. Üniverisitelerdeıki malî for
malitelerden her yerde yakınıl'maktadır. Mese
lâ bir ders aracı veya bir araştırma vasıtası 
yurt dışından getirdiğimiz zaman, işte malî for
maliteler yüzünden gümrük formaliteleri yü
zünden o yıl o aracı alatmamaJktadırlar ve o se
ne fou alet kullanılamadığı için modası geçmek
tedir. Ertesi yılda Ibu paralar harcanımadan, 
başka bir fasıla aktarma imkânı da olmadığın
dan elde kalmaktadır. Onun için malî ibir fliksi-
bilite verilmesi, üniversiteierin (bugünkü im
kânlar içinde randıman artırma bakımından ya-
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pacağımız, 'memnuniyetle gördük ki, Ibütün 
üniversitelerimiz ve üniversite mensuplarımız 
bu işbirliğinin sağlanmasını can ve gönülden iste
mektedirler. Bunun nasıl Ibir organ tarafından 
temin edilmesinin münakaşası yapılmaktadır. 
Üniversite kurullarımız 'bunu 'düşünmektedir
ler. Bu mutlaka lâzımdır. Çünkü, sayın (senatör
ler, bugün üniversitelerimiz, aldıkları öğrenci
lerin, hangi sektörde olursa olsun, gerek teknik 
ve gerekse sosyal sektörde olsun, hangi dalda 
daha çok adama ihtiyaeoMuğu dikkate alın
maksızın rasgale yetiştirilmektedir. Bunu, dü
zenlemek için 'bir plânlama dairesi, 'bir plânla
ma organı, Hükümetle teşriki mesai eden, yani 
Hükümetle üniversiteler arasında 'bir plânlatma 
organı; parlâmentolarda, daima yasamaya ta
allûk ©den hususları da sonuçlandıracak olan 
birtakım nüvelerin, komisyonların kurulması
nın çok büyük faydası olacaktır; üniversitele
rimizde verimin artırılması Ibakımından. 

öğrenci ve öğrenci teşekkülleriyle yaptığı
mız temaslarımızda aldığımız inıtifbaları arz 
ederek mâruzâtıma son vereceğim. 

Muhterem senatörler Türkiye üniversitele
rinde okulan öğrencilerin halini demin (bâzı ke
limelerle huzurunuzda tekrarlamıştım. Hakika
ten Türk üniversiteleri çok 'bakımsızdır, şefkat
ten yoksundurlar, Çünkü gençlerimiz maddi 
refah ımaddi huzur, 'bir lüks yaşama şartları 
beklemektedirler, bizim gençlerimiz. Şefkat ve 
ilgidir bunların en hasında gelen ve hir üniver
site gencini en verimli yapan faktördür. Bun
dan da yoksundur, talebelerimiz. Bu da demin 
arz ettiğim zorlamanın tafbiî Ibir neticesidir. îs-
tanlbul Üniversitesinde 20 hin talebe, her hangi 
bir murakabeden her hangi ıbir kontroldan yok
sun .bir haldedir. Nerede oturur, nerede kalkar; 
hangi evin hangi 'bucağında, hangi karanlık 
şartlar içerisinde ve nasıl Ibir (beslenme 'şartları 
içerisinde (bulunduklarını hir tarafa itelim; 
çünkü, biz hepimiz ibu şartlar içerisinden yeti
şip gelen insanlarız. Ama, cemiyetin, Parlâ
mentonun, bunlara ilgisiz kalması, 'birtakım 
mânevi ihtiyaçları tatmin -edememesi, -gençleri
mizi âdeta cemiyete karşı düşman demiyeyim 
de, cemiyete karşı küskün hir hale getirmesi, 
gayet tabiî psikolojik (bir hâdisedir. 

Onun için, herşeyden -evvel, bu çocukları
mızla yakından ilgilenmek ve süratle ibıınlara 

yapacağımız yardımiarı, gerek üniversite içeri
sindeki imkânları tahrik etmek seferber etmek 
suretiyle, gerekse yasama organlarında hükü
metlerde yapacağımız hareketlerle, bunu tacil 
etmek mecburiyetindeyiz. Memnuniyetle ifade 
edeyim ki, Hükümet Reisinin 'beyanından öğ
renmiş bulunuyorum, bu sene mevcut 9 bin yurt 
yatağı adedi yani, 100 hin öğrenci içinde 9 !bi-
ni yatağa kavuşmuştur, önümüzdeki yılda, hir 
dokuz (bin daha, mütevazi, konforlu ve lüks oi-
mıyan binalar yapılmak suretiyle, daha dokuz 
bin talebe hu imkâna kavuşturulacaktır. 

Bu imkâna kavuşturulmalarının faydası, ta
lebeler bütün memleket ımesölelerini Ibirlikte 
duyacaklar, 'birlikte yaışıyacaklar, Ibir çatı altın
da 'bunların tartışmalarını yapacaklar, hirlikte 
dertle-şeceklerdir ve çevrelerimden 'birtakım iyi 
tesirler alacaklardır. Bugün, Türk gençliğinin 
hiç/bir kötü fikrin peşinde ^olduğuna dair hiçibir 
kimsenin kanaati yoktur. Yani, biz komisyonu
nuz olarak temas ettiğimiz Millî Taldbe Fede
rasyonu, Millî Ta'lefbe Birliği ve üniversite genç
liği, yüksek Öğretim gençliği yetkilileri ve nıen-
suplariyle yaptığımız temaslardan edindiğimiz 
kanaat şudur ki, Türk gençliği, hiçhir gün, hiçi
bir zararlı fikrin, İbu memleketin menfaatleri
ne aykırı hiçbir fikrin peşinden gitmemiştir ve 
asla da gitmeye müsait 'bir halde değildir. Bun
lar, memleketin meseleleriyle hakikaten yakın
dan ilgilidirler. Çeşitli açılardan yurt meselele
rinin çözümünü aramak gayreti içerisindedir. 
Fakat, 'biraz alâka, yardım ve yol göstericiden 
mahrumdurlar. Bu imkânlara kavuşturmak bi
zim Parlâmento olarak, zannediyoruz ki, en 
hasta gelen vazifemizdir. Çünlkü, Türkiye'nin 
'bütün meselelerinin insanların nasıl Ibütün kuv
vetleri, ibütün akımları, bütün refleJksleri kafa
sından başlıyor, kafasında 'bitiyorsa,; Türkiye'
nin kaderi de, Türkiye'nin dimağı mahiyetinde 
olan üniversitelirimizin, lâyık olduğu ihtimama 
kavuşmaisiyle 'mümkün olacaktır. Bugün lis'ele-
re öğretmenimiz yok, diyoruz. Üniversite de li
selere öğretmen yetiştirir. 

Bugün teknik eleman yok diyoruz. Üniver
siteden yetişiyor. Bugün ikinci hir kademede 
teknik eleman yetiştirecek insan yoktur diyo
ruz. O da üniversiteden oluyor. Herşey üniver
siteden gelmektedir. Bütün kuvvetlerin menşei 
üniversite olacaktır. Bu itibarla üniversiteye, 
bugüne kadar gösterilen ihmalin dışında daha 
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kuvvetli daha çalbuk bir ilgi gösterilmesi, par
lâmentonun ıen zevkli vazifeleri arasında olaca
ğına Ibcnim ve komisyonumuzun şüphesi yok
tur. 

Muhterem senatörler, zannediyorum ki, • ra
porumuzun muhtüvalsııu şu genel hatla riyie, 
Yüksok Huzurlarınıza arz <et1miş bulunuyorum. 

Rapor ıbirta'kım dokümanlardan faydalanı
larak yapılmıştır. Bu rapor hepinize tevzi edil
miş 'bulunuluyor. Bugünkü konuşmam, sadece 
l)iı raporun bir ucundan tutup, bir parça kur
calamaktan ibarettir. Bu rapora, daha büyük 
ilgi göstererek içindekileri yanlışlariyle, doğru-
lariyle, hatalariyle mütalâa buyurmanızı ve si
zin adınıza çalışan komisyonunuz \bu, üniversi
telerimizin yurt kalkınmasındaki görevlerinde 
yardımcı olmanızı dillyerek hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, konuşma sü
relerinin tahdidi hakkında -bir istek var, Sa
yın Ağırnaslı 'tarafından. Bu istekte, (birçok ar
kadaşların konuşaıbilinıesi için 20 dakika ile tah
didini istiyor. Yalnız, sözcülerin de (bu sınırlar 
içerisinde kalmasını ilâve ediyor. 

Bir istek daha var: Önemine binaen bu ra
porun ihtisas 'komisyonu mahiyetinde olan Mil
lî Eğitim. 'Komisyonu tara Çından da tatbiki ve 
Hükümete intikal etmeden evvel daha 'çaplı hir 
tetkike mazhar 'kılınması mahiyetindedir. 

iBuııda şöyle ıbir prosedür taikibedilecektir. 
Sayın senatörler, rapor dikkatinize sunuldu. Bu 
her hangi bir konu gibi, bir teklif veya tasarı 
gibi, ret veya kabul tarzında te'kemmül edip 
sonuçlanacak bir rapor değildir. Böyle olma
dığına 'göre, araştırma konusu 'da dar tutul
mamıştır. Bilfarz, bir konunun meveudolup ol
madığı, 'biı* yanlış tatbikatın meveudolup ol-
ımadığı tarzında da dar bir rapor değildir, ge
niş bir rapordur. Ta'kdir edersiniz, bu türlü 
geniş konularda, 'birçok noktalarda üyeler be
raber düşünebileceği 'gibi, birçok noktalarda 
da komisyon üyelerinin, her biri değişik düşü
nebilir. Nitekim raporda da böyle bir vaziyet 
vardır. Raporun bilgi kısmı alınmıştır. Fakat, 
sonuç ve değerlendirme kısmında, komisyon 
üyeleri, değişik tarzda düşüncelere sahiptirler. 
Bu sonuç ve değerlendirme kısmının, ilk giri
şinde nitekim İçtüzüğün 138 nci maddesine 
göre 'kanaatlerimizi arz edeceğiz tarzında da 

bir ibare yer almıştır. İmzada, filhakika bir 
kayıtsız olarak düşünülmüş, böyle hir maddi 
hata okluğunu da lütfen kabul buyurun. Orada 
herkesin ayrı ayın değişik görüşlerinin beyan 
edileceği tarzında bir karar konmamıştır. Za
bıtlara geçsin diye bunu ayrıca izaha çalışıyo
rum. Bu bakımdan bâzı arkadaşlanımız, kişisel 
görüşlerini yazılı olarak verdiler. İki kişi böy
le verdi, ben de üyesiyim onun. Bâzı sayın ar
kadaşlarımız da, kendi ıgönişlerini komisyon 
üyesi olai'ak izah edecekler burada. Onun için 
Sayın Ağırnaslı'nm teklifini, müsaade buyu
rursanız iki ık'işi konuşaea'k, Sayın Eyidoğan 
ve Sayın Okurer, onlara sıııırlamıyalım. Eğer 
Muhterem Heyetten yeterlik hakkında bir istek 
belirirse bu arzu 'bir önerge ile Divana intikal 
ettirirlense, altı sayın tiye 'konuştuktan sonra, 
konuşmalar tamamlanmış olur ve diğer öner
geyi de oya koruz. Önemine ıbinaen, takdirini
ze göre ibunu Millî Eğitim Komisyonuna gön
deririz. Efendim bu önergeyi, hu şartlarla ko
nuşacak olan arkadaşlardan yalnız üye olan 
Sayın Okurer ve Sayın Eyidoğan'ı 'bu tahdide 
tabi tutmıyarak, diğer arkadaşlarımızın bu 
tahdide girmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Bir kere daha okumaya lüzum yok. Ka
bul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Eyidoğan, buyurunuz. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Muhterem Millî Eğitim Bakanı, Üni
versitelerarası Kurulun mensupları muhterem 
profesörler, aziz arkadaşlarım; raporun yük
sek huzurunuza getirilmesi, Üniversitelerarası 
Kurulun Ankara'da toplandığı günlere rasla-
maktadır ki, hu müzakere için iyi bir şanstır. 
Müsaade ıbuyuruasanız, memleket istikbalinin 
bağlandığı, 'gözümüzün nuru üniversitelerimiz 
için, söıze başlarken, bundan 20 yıl evvelki bir 
hâtıramı nakledeceğim. Adana'da vali idim, 
harb yılları içerisinde idi, rahmetli Hasan Âli 
Yücel Maarif' Ve'kili idi. Taibiî meımloket birçok 
sıkıntı içerisinde, 'birço'k idari tasarruflarda, 
memleket ihtiyaç I arını giderme'kte türlü ak
saklıklar oluyor. Bir 'bunalım var. Dertleşiyo-
ruz Vekille. Dedim ki, Ibimalımın birisi müna
kalât buhranı, yani yol buhranı. Bu bunalımın 
ikincisi, taksimatı mülkiye buhranı, bunu ben 
anlatacağım. Üçüncüsü, tefekkür buhranı, yani 
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•bir meseleyi ele alıp, münakaşa edip, repertis-
yonunu tamamlayıp bir karara varmakta ne
den ıgüçlük çekiyoruz'? Her müzakereyi, her 
tartışmayı dejenere ediyoruz, yahut isabetli bir 
karar almanın yollarını, ilgili mercilerin ara
sında bir türlü ıbulup buluşturamryoruz. Bun
lar da bu demin bahsettiğim tefekkür buhranı 
içerisine girer. Allah rahmet eylesin! Dedi ki, 
sen hepsini buna irca et. 

Şimdi arkadaşlarım, (konumuz olan üniver
siteler, fikir imal eden, fikir üzerinde işliyen; 
insandan insana, insanlardan insanlara ve ye
tişecek olanlara fikir intikalini sağlıyacak ve 
bunları sağlamanın metodunu, talimini, egzer
sizini, melekesini veren ve verdiren bir müesse
sedir. Demin arz ettiğim, Üniversitelerarası 
Kurulun toplantısı münasebetiyle Hükümetin 
beyanatına muttali olduk. Üniversitelerin yatı
rımları, yani ıbina, lâboratuvar ve tesisler için 
yatırımları bugün elde taahhüde bağlanmış ve 
sarfı imkânı bulunan 160 ımilyon liradır. Ya
rım kalmış binaların bununla biran evvel ta
mamlanmasına tevessül edilecektir. 

İkincisi de, muhterem sözcü arkadaşımın 
da anlattığı -gibi, dokuz bin mevcutlu yurtla
ra bu hacımda bir yurt hacmi sağlamak imkâ
nı hazırlanmiiştır. Asıl raporun ruhunda derpiş 
ettiği şey, nokta, üniversiteyle, fakülteyle yük
sek okulun fonksiyonu arasındaki farkı teba
rüz ettirmekle başlar. Bir dişçi mektebi açarsa
nız; 'o, diş tabibi yetiştirir. Dişçi şirürj iyeni ye-, 
tiştirir, protezci yetiştirir. Bu yetiştirdiği ada
mın başkasına fikir nakletmesine hacet yoktur. 
O yalnız bir yüksek meslek okulu olarak va
zifesini -görür. Fakat bu dişçi okuluna hoca ye
tiştirelim -derseniz ıo zaman dişçi fakültesi lâ
zımdır. Eczacı -mektebi keza böyledir. Ama 
memleketin sekiz tane eczacı mektebine ihtiya
cı var, buna hocası lâzım dediniz mi, <o vakit. 
eczacı fakültesinin vazifesi vardır. O bakım
dan, sözcü arkadaşımın bahsetmiş olduğu asis
tan yetiştirmek, asistanlığı cazip hale getir
mek ve yarının -profesörlerini hazırlamak bakı
mından, -üniversitede asıl entellektüel yatırıma 
ruh vermek, hayat vermek, ehemmiyet vermek 
lâzımdır. Kezalik, fakültelerimizde yarının ho
calarını, yarının yüksek mekteplerinin de ho
calarını yetiştirmek üzere -doktora sınıflarına, 
doktora seminerlerine kuvvet vermek, müm

künse, doktora bursları ve imkânları hazırla
mak lâzımdır. Hangi -derslerin asistanlığını ca
zip kılacağız? Aralarında çok fark vardır. Me
selâ, t ıp fakültesinde, klinik derslerinin asis
tanlığı caziptir, -ona bir tahsisat vermeye lü
zum yoktur. Ama nazari derslerin, patoloji der
sinin, emrazı umumiye dersinin, fizyoloji der
sinin aisstanliklarma kimse gelip rağbet etmi
yor. Yani, dışarıda para kazandırmıyan dersle
rin şubeleri, kolları asistanlıklarında cazibe 
yok. Onun için, sırf asistanlık fonu veyahut 
doktora fonu namı altında, Üniversitelerarası 
Kurulun emrinde, istikbalde plânlı olarak, 
hangi kolun hocalarına, tedrisatına, ihtisasına 
ihtiyaç varsa, o ihtiyacı karşılamak üzere, bu 
fondan lâzım olan bursu vermesini temin et
mek icabediyor. 

Yine raporun ruhlu bir noktası da, Plânla
ma, Parlâmento -ve üniversitelerarasında de
vamlı bir irtibat 'kurulmasına memleketin is
tikbali bakımından ihtiyaç gösteriliyor. Malû
mu ihsanınız Plânlama kelimesinden kasıt, 
Yüksek Plânlama Kuruludur. Yüksek Plânla
ma Kurulunda -daima Hükümetten, Başbakanın 
başkanlığında dört tane bakan bulunur. Ayrı
ca da bu mevzu ile ilgili Bakan bulunur ve 
plânlama mütehassısları bulunur. Hakîkaten 
böyle bir heyet, böyle bir müessese ile, Senato, 
Parlâmento ve Üniversitelerarası Kurulun za
man zaman, bu son defa bir tecrübesi yapıldı
ğı gibi, temaslarını intizamla temin etmeye ve 
işbirliği sebeplerini hazırlamaya ihtiyaç vardır; 
büyük fayda vardır. Diğer taraftan -doktora
ya kuvvet vermek lâzımdır. Muhtelif ilim dal
larında, doktora yapmış olanların Devlet ka
pısında ihtisas yapmamış olanlara nazaran 
farklı olmalıdır ve üniversite teşekkül etmiş 
merkezlerde liselerin yüksek devrelerine kadar 
-doktora yapmış hocaların tâyinine ihtimam 
edilmelidir. Nihayet böyle bir yola gitmeye 
ihtiyaç vardır. Yani, Devlet Memurları Kanu
nunda da doktora yapanlara, sınıf tüzüklerin
de ve tahsisat kademelerinde cazip fark gös
termeye ihtiyaç vardır. 

Muhterem, arkadaşlarını, epeyce bir volüm 
tutan raporu, yüksek huzurlarınızda umumun il
cisini toplıyaeağı veçhile müzakere edilmesine 

imkân yoktur. Müsaade ederseniz, verilmiş olan 
öııergele'de teklif edildiği veçhile, İçtüzüğümü-

— 351 — 



C. Senatosu B : 50 23 . 2 . 1966 O : 1 

ze uygun olarak, bu raporu, Millî Eğitim Ko
misyonu, hususi bir gündemle ve özel görüşme 
konusu yapmak üzere incelesin. Ve bize daha in
celenmiş, daha etraflı bir rapor getirsin. Hükü
mete bunu tevdi edelim. Bendeniz de, bu itibar
la, Muhteremi Reisimizin haber verdiği önerge
ye katılıyorum. İltifatınızı rica ederim. Beni din
lemek lûtfunda bulunan arkadaşlarıma teşek
kürlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 

CAHİT OKUR UR (İzmir) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, müzakere mevzuu 
yaptığımız bu rapor, epeyi bir zaman evvel ka
bul buyurduğunuz bir Araştırma Komisyonunun 
meydana getirdiği rapordur. Ben bu Komisyo
nun bir üyesi idim ; ilk çalışmalara katıldım. Fa
kat maalesef bir müddet sonra, rahatsızlığım yü
zünden, çalışmalara devam edemedim. Tekrar 
Parlâmento çalışmalarına iştirak edecek im
kânı buıduğum vakit bana rapor okundu. Fa
kat bu raporda, Sayın Başkanın da işaret ettiği 
gibi, tamamlanması lâzımgelen birçok noktala
rı müşahede ettim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, böyle bir zaman 
içinde meydana getirilen bu raporumuz tatmin 
edici olması imkânsızdır. Yani, rapor kanaatime 
görfe, tatmin edici değildir, fakat bu tatmin edi
ci olmayışın asıl sebebi, bu kadar bir zaman için
de meydana getirilmiş bir rapor olmasıdır. Böy
le bir araştırma komisyonu kurulması hakkında 
Sayın Ertuğ'un verdiği takrirde mucip sebepler 
vardır. Bu mucip sebeplerin ortaya çıkarması 
gereken birtakım çalışmalar olacaktır. Bu çalış
maların böyle beş, altı ay içerisinde neticeye 
varmasına imkân yoktur. Araştırma Komisyo
nu kurulması hakkındaki takrirde ortaya konan 
mucip sebeplerin gerektirdiği neticelere varabil
mesi için, birkaç senelik bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Bu itibarla, elimizdeki raporun, bende
niz daha ziyade, bundan sonra yapılacak asıl 
çalışmalar için ilk vesika olarak kabul edilmesi
ni istiyorum. Binaenaleyh, biraz sonra arz ede
ceğim şekildeki çalışmalar için bu raporun, baş
vurulacak vesikalardan bir tanesi olarak değer
lendirilmesi gerekir. Bu rapor neler ihtiva et
meliydi; bunun hududunu, Sayın Ertuğ'un ver
diği takrirde görüyoruz. Bu rapor üniversitele
rimizin gelişmesi için gereken, her bakımdan bü
tün hususları ihtiva edecekti. Ama arz ettiğim 

gibi bu kadar kısa bir zamanda böyle bir rapor 
bütün hvısusları içine almasına imkân yoktur. 
Bununla beraber, ilerideki çalışmalarda bir muh
tıra olarak bâzı hususları şimdiden tetkik mev
zuu olarak arz etmek istiyorum. Böyle bir çalış
manın gerçekten daha faydalı hale gelebilmesi 
için meseleyi evvelâ üniversitenin kendi bünye
sinde ve kendi unsurlarında, sonra da üniversite 
dışındaki müesseseler bakımından tetkik etmek 
lâzımdır. Üniversitenin kendi bünyesi ve un
surları üzerinde Sayın Ertuğ bâzı izahlarda bu
lundular. Bina, kütüphane, lâboratuvar, atel-
ye, öğrenci siteleri, öğretim üyeleri ve bilhassa 
asistanlık meselesi. Fakat, bütün üniversitenin 
kendi içinden, büüyesiyle ilgili unsurların gere
ken seviyeye, gereken imkân genişliğine erişme
si her şeyden evvel bir iradenin mevcudiyetine 
bağlıdır. Eğer üniversitenin kalkınmasında ge
reken ehemmiyet, böyle bir iradeye ulaşmamış 
işe, bütün bu meselelerin izahı veya çalışmala
rın neticesi yine müspet bir netice vermiyecek-
tir. Bu itibarla bilhassa burada sayın Bakanın 
meseleyi bu bakımdan mütalâa etmesini istir
ham ederim. Bilinen, doğru olarak kabul edi
len birtakım fikirlerin ortaya konulması artık 
Türkiye için faydalı değildir, Türkiye 
için asıl faydalı olduğu kabul edilen fi
kirleri gerçekleştirmek iradesini göstermek
tir'. Sayın Bakandan ve Hükümetten bu 
iradeyi göstermesini istiyorum. Üniversite
nin dışında, üniversiteden önce birtakım mües
seselerin mevcudolması gerekirdi. Birtakım 
mevzuların, meselelerin ele alınması gerekirdi. 
Eğitim sistemi, eğitim kademeleri, mevcut üni
versitelerimizin eğitim ve öğretim kurumlarının 
asli fonksiyonları ve bu fonksiyonları yerine ge
tirebilmeleri için gereken şahsi imkânların ta
mamlanması. Ve bilhassa bu arada lise mesele
si. Diğer taraftan eğitim sistemi içinde, Türki
ye'nin kalkınmasında en mühim esaslardan bir 
tanesini teşkil eden, etmesi lâzımgelen, yeter sa
yıda ilim adamının yetiştirilmesi bakımından, 
eğitim sisteminin 'haiz olması lâzımgelen1 vasıf 

ve istikamettir. Ve bütün bunların müspet bir
takım tekliflerini ortaya koyarak meseleyi derin
liğine, genişliğine tetkik etmek gerekirdi. Fa
kat arz ettiğim gibi raporun hazırlanması için 
gecen zaman içinde derinliğine, genişliğine tet
kik imkânı verecek ferahlık içinde değildi. Ko
misyon, meselâ bu asrın, son yıllarında yüksek 
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öğretimin ve üniversite hakkında en önemli ra
poru olarak kabul edilen ve İngiliz Başbakanı 
tarafından vazifelendirilen bir komisyonun baş
kanı olan Lor d Robinson ismine atfen, ortaya çı
karılan Robinson raporu, 3 - 4 senelik bir emek 
mahsulüdür. O halde, bizim de asgari bu mese
leleri gerçekten halletmemiz, gerçekten birta
kım Türkiye'ye müessir olacak neticelere vara
bilmemiz için için böyle bir kısa zaman değil, 
devamlı çalışacak, bu meseleleri devamlı ola
rak etüdedecek bir teşekküle veya bir komisyo
na ihtiyacımız vardır. İşte, Millî Eğitim Baka
nından, ı)öyle bir komisyonun kurulmasını, üni
versite ile işbirliği yapılmak suretiyle, böyle bir 
komisyon meydana getirmesini asıl bu rapordan 
sonra, bir tekli ü olarak ortaya koymak istiyoruz. 
Üniversitenin kendi içerisinden, Millî Eğitim Ba
kanının. Hükümetin teklifi ile, üniversitenin 
kendi içinden elemanlarla kurulacak bir komis
yon, devamlı olarak üniversitenin meselelerini, 
dertlerin^ etüdedip teklifleri Hükümete bildir
mesi gerekir. Bu teklif ve etütleri başlıca iki 
safhada toplamak icabeder. Birincisi mevcut 
üniversitelerin gerçek fonksiyonlarım yerine ge
tirebilmek için şartlarının ve imkânlarının ta
mamlanmasıdır. Bunlar nelerdir? Tamamlan
ması gereken şart ve imkânlar nelerdir? Bun
lar üzerinde devamlı bir şekilde çalışma... 

İkincisi de; Türkiye'nin ihtiyacını karşılaya
cak sayıda üniversite kurulması mevzuudur. Bu
nu da, devamlı çalışacak komisyon, müessese 
ele almalıdır. Artık, daha evvel de işaret etti
ğim gibi, Türkiye'de bir fabrika açılması mese
lesi plâna bağlanırken, rasgele her hangi bir ye
re fabrika açıldığı zaman kıyametler koparken 
rasgele üniversite açılması karşısında lâkayıt 
kalmamak gerekir. Ve rasgele her hangi bir 
yerde üniversite açmanın, bir fabrika açmaktan 
çok daha fecî âkibetler meydana getireceğin" 
kabul etmek lâzımdır. Onun için, bu devamlı 
çalışacak olan komisyonun bir vazifesi de yen' 
kurulacak üniversite için bir hazırlık çalışması 
yapması ve gereken plân ve programların hazır
lanmış olması lâzımdır. Ben bu vesile ile rapo
run, olması lâzım gelen, ihtiva etmesi lâzım ge
len hususların neler olabileceğini kısaca işaret 
etmiş oluyorum. Kanaatime göre, devamlı bir 
çalışmayı üzerine alacak bir komisyonun, başlı
ca üzerinde durması gereken meseleler, arz et
tiğim bu hususlar olması icabeder. Ancak, bun

dan önce meselenin daha etraflı ve daha az ha
taya düşebilecek şekilde bir neticeye varabilme
si için, önce bir ihtisas komisyonu olarak kabul 
ettiğimiz Millî Eğitim Komisyonuna verilmesini, 
komisyonun başkanı olarak ben de faydalı gö
rüyorum. Eğer, bu raporu ayrıca bir de Millî 
Eğitim Komisyonu tetkik edecek olursa rapor, 
takviye edilmiş olarak Hükümete intikal etti
rilmiş bulunacaktır. Bu bakımdan, okunacak 
takrire katılmanızı ben de istirham ediyorum. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
Efendim, konuşmak istiyen sayın üyeler, Sa

yın Hüsnü Dikeçligil ve Sayın Ağırnaslı'dır. 
Başka bir üye konuşmak istemiyor. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Batur, usul 
hakkında. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, ben bu araştırma usulü hakkında He
yeti Aliyenize bir mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. Öyle zannediyorum ki, bu araştırma, Ana
yasanın ruh ve maksadına aykırı düşüyor. Bir 
kere Anayasayı okuyalım. 88 nci madde : «Soru, 
genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis 
araştırması her iki Meclisin yetkilerindendir.» 
diyor. Matlâbmda, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin denetim yolları. Neye taallûk ediyor? Bu, 
taalluku itibariyle, icra organını bir denetleme
ye tabi tutmak istiyor. Buradaki araştırmanın 
ona müteveccih olması lâzımdır. Ama nihayet 
komisyonun raporunun altına Sayın Profesör 
Celâl Ertuğ Beyefendi imza buyurmuşlardır. 
«Üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkıntı
lara çare bulmak için neler yapılacağını tâyin ve 
tesbit maksadiyle kurulmuş bulunan araştırma 
komisyonu raporu» diyor. Araştırmanın çok dışı
na çıkmışız. Âdeta, icra organının, yani tef
riki kuvayı bir tarafa bırakalım, icra orga
nının vazifesine bir müdahale yapıyoruz. Araş
tıracağız, bulacağız ve icra organına diyeceğiz 
ki, «çaresi budur, onu yap» diyeceğiz. Zannedi
yorum ki, bu maksatla, Anayasanın 88 nci mad
desinde olan, araştırma yetkisini, Meclisler kul
lanamaz. Anayasaya aykırıdır. Öyle görüyorum, 
bendenize, Anayasaya aykırı geliyor. Netice ne 
olacak? Komisyon bunu söylesin. Komisyon zan
nediyor ki, ben çare bulacağım ve mütalâamı Hü-
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küm ete getireceğim. Arkadaşlar, o zaman Hükü
metin icra vazifesine... 

SIRRI ATA LA Y (Kars) — Söylediğiniz 
gibi değil. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Dinle Sırrı, 
dinle. Sözlerimi dinle. Sen de itiraz edersen. İcra 
organının vazifesine müdahaledir. İcra organı
nın bize düşen mevdu vazifeyi, denetimi yapmak 
değildir İm. Çünkü, her denetimin sonunda, bir 
mesul ararsınız. Meclise getirirsiniz, hakkında 
soruşturma, kovuşturma yaparsınız. Bu ne?.. Bu 
ne Sırrı Ata!ay?. Nereye sığıyor bunlar? Hiçbir 
tarafa sığmıyor. Yani bu bir nevi Vekiller He
yetinin vazifesine müdahale. Bu, üniversite muh
tariyetini zedelemekten ibarettir. Anayasanın 
ruh ve maksadına aykırıdır arkadaşlar. 

Mütalaam bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Cumhuriyet 
Senatosu araştırması, İçtüzüğümüzün 133 ncü 
maddesine dayanarak : «Cumhuriyet Senatosu 
araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için 
yapılan incelemeden ibarettir.» der. Sayın kurul, 
o zaman vâki teklifi değerlendirdi ve üniversite
nin özerkliği meselesini de dikkate alarak, hiç bu 
konuya temas etmeden, Cumhuriyet Senatosu
nun kendisine düşen, Parlâmentonun kendisine 
düşen, meselelerde bir bilgi sahibi olması için 
bir komisyonu görevlendirdi. Anayasa ile bu ba
kımdan bir ilgisi yoktur. Üniversite özerkliği 
mevcuttur. O noktalara temas edilin emiştir. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Efendim, bir 
dakika... 

BAŞKAN — Başkanlık söylesin. Muhterem 
Heyet, bu istekleri dikkate alarak karar vermiş
tir. Onun için, şimdi böyle bir iddia da aslında 
makbul addedilemez. Muhterem Heyet, bu istek
leri dikkate almıştır. Araştırma komisyonunun 
kurulmasına karar vermiştir. Araştırma konu
larım tetkik etmiştir. Ve bir oy ile, iradesi ile bu 
işi temin etmiştir. Konuşmamız da bunun üze
rindedir. 

SUPHİ BAT İTE (Sinop) — Usul hakkında 
ı-'öz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul halledilmiştir. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Zatıalinizin tu

tumu hakkında. 
BAŞKAN — Usul meselesi halledilmiştir. 

Usulü takibediyorum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ben azalara arz 
ediyorum, siz bayağı imale ediyorsunuz tüzüğü. 
Usule aykırıdır, söz vermek mecburiyetindesi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Batur, bu Muhterem He
yet üniversite araştırmasını vaktiyle iradesini... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Size düşmez. 
BAŞKAN — Nasıl bana düşmez? Vaktiyle 

Heyeti Um um iyenin aldığı bir kararı, ben bura
da, izah etme mevkiinde değil miyim? Buyurun, 
efendim, karşılıklı konuşmıyalım. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz vermiyo
rum, diye nasıl 'söylersiniz? 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyede araştırma 
konusu, vaktiyle teklif halinde söylenmiştir. 
Heyeti Umumiye bunu dikkate almıştır, araştır
ma kararı almıştır, buyurun. Sayın Dikeçligil 
buyurunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Siz söz hakkımı 
nasıl iptal edersiniz? Bendeniz bunun için ko
nuşmaktan vazgeçtim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) —Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar; arkadaşları
mızın getirmiş olduğu rapor, benim kanaatimce 
üniversitelerin işine müdahale değildir. Sadece, 
üniversiteler hakkında Parlâmentoya ışık tutma 
ve tenvir etme babındadır ve böyle olmuştur. Bu-
ve tenvir etme babındadır ve böyle olmuştur. 
Bundan evvelki konuşmalarda derin derin tar
tışma olmuştur. Nihayet Senatomuz karar ver-
mistir. 

Şimdi esas meseleye, gelelim. Arkadaşları
mın ifade ettiği gibi elbette rapor dörtbaşı 
mâmur bin- rapor olamaz. Çünkü, arkadaşla
rımız kısa bir süre1 içinde, üniversitelerle te
masa, geçmişler, oradaki! gördüklerini ve tav
siyelerini bize aksettirmişlerdir. Bu raporun, 
Bakanlığa mı gitmesi, yoksa bizini Milllî Eği
tim Komisyonuna mı gitmesi meselesidir? 

Benini kanaatim ş,u merkezde : Evet, Milllî 
Eğitim Komisyonu bir ihtisas komisyonudur. 
Doğru. Ama, bununla beraber bu rapor hak
kında senatör arkadaşlarımızın fikirlerini der-
meyan etmesi gerekirdi. Eğer bunDar, ınüta-
tabıalarım söyledikten sonra Millî Eğitim Ko
misyonu da bunu nazarı itibara alır, bu rapo
ru düzenler ve daha iyi tanzim ettikten sonra 
Milllî Eğitim Bakanlığına gönderir, gider. Be
nim kanaatim; bu merkezde olmasıdır. Ama 
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arkadaşlarım buna iltifat eder, etmez, ayrı 
bir mesele. Yalnız bu rapor ele alınırken sa
dece üniversite yönünden arkadaşlarımız tet
kik etmiştir. Ama, Millî Eğitim bir küldür. 
Millî Eğitimi yalnız üniversiteler bakımından 
ele aldığımız takdirde, tam mânasiyle hakiki 
neticeye varamayız. Millî Eğitim ta aşağı ka
demelerden başlayıp o aşağı kademelerin do 
gelişme safhasını göz önüne aldıktan sonra bir 
rapora bağlamak lâzımdır. Hattâ üniversi
telerimizde, aşağı kademelerdeki okullarımız 
arasında da bir bağ, bir irtibat kurmak lâzım
dır. Meselâ Bütçe Komisyonunda müzakere 
olur, meselâ, dışa asistanlar gönderilmesi me
selesi var. Bunu Millî Eğitini Bakanlığı üze
rine almıştır. Doktora diye gönderiliyor. Bir
de bakıyorsunuz, üniversitedeki profesör ar-
arkadaşları, rektörü dinliyorsunuz, elbette, 
onlar bu iğin içinde bulundukları için bu hu
susta Avrupa'ya giden talebeler hakkında bir 
fikri vardır, bu hususta fikri alınmamıştır. Ne 
olacaktır, diye. Daha önce doktora verilen ta
lebeyi, öğrencimizi nasıl yetiştirebilir, nasıl 
olur? Bunu üniversiteleriımizo bırakmalıyız. 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığı ile he-
mahenk çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Bu nok
tada dahi bir karara varılmış değil. Bence 
üniversitelerimizin vazifesi artık değişiyor. Sa
dece çocuklarımızı okutmak değildir. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir rabıtaya girmek 
ve Maarif meselelerini tümü ile eh1 almaktır. 
Bunu bir komisyon ola rai-: ele almalı ve kar
şılıklı bir komisyon kurarak, heyet kurarak, 
Türkiye'nin Maarifini çıkmazdan kurtarma 
yoluna gitmelidir. Açıkça söyleyebilirim ki, 
Cumhuriyet'ten bu yana bir müstahsil unsur 
yetiştirememişiz, müstehlik unsur yetiştirmi-
şizdir. Bütün mezun olan çocuklarımız ye
tiştikten sonra Devlet kapısına koşuyor. Bana 
iş ver. Ama, hayata atılan çocuklarımızı, Dev
let kapısından iş arayan değil, bizzat Türkiye'
nin istihsaline kuvvet katacak, istihsalini ar
tıracak münevver bir unsur olmalıydı ve bu 
münevver unsur dükkânının başına geçip baba
sından çok daha iyi bir alış-verişin içerisinde 
olmalıydı. Ziraatinin başına geçmeliydi, şu
nun başına geçmeliydi, bunun başına geçme
liydi, hulâsa bu olmuş mudur, olmamış mıdır? 
Olmamıştır. Yine okulumuzun aşağı kademe
sine bakıyoruz. Hâlâ müstehlik unsur ye

tiştirmeden kendimizi kurtaramıyoruz. Hep dip
lomalı insanları yetiştirelim, diyoruz, Devlet 
kapısını zorlasın. Evet, Türkiye'nin de artan 
bir nüfusu vardır. Beslenme ihtiyacı vardır. 
İstihsale ihtiyacı vardır. O halde okullar ve 
Maarif sistemi, üniversiteler bu sahaya doğru 
kendisini vermiş midir? Türkiye'nin istihsa
limi;', Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında esas 
olan insan unsurunun yetiştirilmesi için ne 
gibi çabanın içerisine girilmiştir ve ona ne yön 
vermiştir, ne yönü olabilecektir Sadece bu klâ
sik meselelerden kurtulmak bizim için vazifedir. 

Meselâ arkadaşlar düşünelim, İbir şeye te
mas edeceğim, Tanzimat'tan (bu yana Avrupa'ya 
talöbe 'göndeririz. Bizimle iberalber Japonya da 
gönderir. Japonya'nın aldığı netice ile bizim al
dığımız netice ibir 'mi, değil imi? Meydanda, Ja
ponya'da meydanda, biz de meydandayız. O 
hakle, Avrupa'ya talebe gönderme «isteminde 
de aksaklık var, Ikontnoksuızlıı'k var. Her zaman 
dert yanıyoruz, şöyle >olmuş, 'böyle olmuş, diyo
ruz. Janpoya bizden geç (başladığı halde hamle 
yapmıştır. İkinci Dünya Ilarhinde haraibolmuş, 
fakat iktisadeu yine yükselmiştir. Esas unsu
runu, insan unsurunu kemale erdirmiştir. Ama, 
Türkiye 'hâlâ 'bunun 'münakaşasını yapıyor, >o 
günden bugüne (kadar. Maarif Vekâletinin Av
rupa'ya giden 'taldbelere vermiş olduğu para, 
hu 'seneki bütçede 30 milyon lira. '20 milyon, 
personelle beraber 30 milyon lira Beyefendi. 
Yani, müfettişlerine diğerlerine verdiği para 10 
milyon lira, 20 milyon lira da 'bu. Peki, her sene 
20 'milyon lira olaraik talebelere, asistanlara sarf 
edilen para, Türkiye'ye ne kazandırıyor, ne ge
tiriyor? Arkasından mütemadiyen ibeni,m üni
versitelere ihtiyacım vardır, diyor. Ben Sayın 
rektörle konuştum. Dedim ki, «bizim buradaki 
üniversitelininiz Avrupa'daki üniversitelerden 
hiç de geri değildir. Belki çok sahada ileridir. 
ve Maalesef T̂ iz Avrupa üniversitelerini gölü
müzde çok büyütüyoruz. Biz kendi elemanları
mıza 'değer vermiyoruz. Hâlâ ibuig'ün duş and an 
gelen ihtisaıs erhalbına, (bizimkiler dışarıda oku
dukları halde kuvvetli olduğu halde 'onlara iti--
•bar ediyoruz. Bizim meselelerimizi tetkikte ön 
safta görüyoruz. Demek ki, ıbu sâlhada dahi 
kendimize güvenemiyoruz. Şu halde, 20 milyon 

I lirayı, İbir defa fakir devletin 'bütçesinden veri
yoruz, ibir de zengin aile gocukları Avrupa'ya 
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gidiyor, Uranların parasını da hesabediniz ki, tbu 
tahmin ediyorum, 20 milyonun üzerindedir, (bel
ki daha fazladır. Getirdiği netice nedir? Ama 
şimdi üzerinde durulacak bir mesele çıkıyor 
ortaya. Raporda da Eğitini Komisyonunda da 
sayın rektörlerimizin ve üniversite bocalarımı
zın da 'düşünmesi iktiza, öden 'bir nokta var. Ne
dir o nokta? Ben 'geçende Maarif Komisyo
nunda da ortaya attım, burada da tekrarlarını, 
lise mezunu mu göndereceğiz, üniversite mezu
nu ımu göndereceğiz? Bunu tâyin etmemiz ikti
za eder. istanbul Üniversitesi Rektörü bana 
söyledi, üniversite mezununun gitmesinin ye
rinde olacağını söyledi. Şimdi Millî Eğitim 
Bakanlığı bu hususta, Üniversite ile hemfikir 
olmuş ve bunu temin edebiliyor mu ve bunun 
için ne düşünebiliyor? 

İkinci ımesele, 20 milyon, 'Anadolu'nun muh
telif bölgelerindeki 'gençlerin kabiliyetleri de
ğerlendirilmiyor, diyoruz. Değerlendirilmez 
beyler. Buna imkân yok, nasıl değerlendireceksi
niz? Ben bir kazada dkuriken, 18 saat hayvan 
sırtında gidiyordum, orta »okula, vilâyete. 

Ama buna mukaibil îstanlbultâa Üniversite 
var ve diğer yerlerde okullar var. Buralarda 
çocuklar rahatlıikla okurlar. Bugün içinde yine 
imkânsızlıklar var. Bir ikısım yerlerde üniver
siteler yığılmıştır, zengin bölgelerde. Buna mu
kaibil, yurdun diğer bölgelerinde üniversiteler 
teşekkül etmemiştir. Halbuki Türkiye'de sosyal 
adalet diyorlar 'ki, benim kanaatim içtimai ada
let ya,. Bu itçimai adaleti tahakkuk ettirmek 
için, (bugünkü durum buna imkân vermiyecek-
tir, veremez. Çünkü Anadolu'nun ımuîhtelif yer
lerinde üniversiteler yüksek okullar olmadığı 
müddetçe oranın çocuğuna okuma imkânı sağ-
lamıyacaksmız. O halde, üstün kabiliyetleri ne 
kadar okutacağım 'ben seçeceğim deseniz bu da 
(boştur, hu da imkânsızdır ve Türkiye'de bir 
kültür hareketini geliştirmek, Ibir kültür kal
kınması yapmak için Ibu dağılıma buna yine im
kân yoktur. Yine 'birçok üniversiteleri gezdik. 
Üniversitelerimiz arasında dengesizlik var. Ba
kıyoruz Ankara'nın Tıp Fakültesine, Hacettepe 
Tıp Fakültesine falan. Eskiden diye ele alın
mıştır. Fakat, o anda tekâmüle talbi tutulmamış 
binalar ve eğitim sistemi bakımından. O üni
versite genişlemeyince, elbete eğitim sistemin
de ıbir gelişme olmuyor. Talebe adedi çok. Na

zari eğitime yer veriyor. Buna mukabil ona ka
nun bu imkânları sağlamıştır. Kolaylıkla üni
versitesini yaptırma imkânlarını veriyorsunuz. 
Ege Üniversitesinde o imkân yok. Buna muka
bil Ege Üniversitesi verilen parayı sarf edemi
yor. 

Trabzon Üniversitesine hoca (bulunamıyor. 
Ama 'burada Arta - Doğu Teknik Üniversitesi
ne hoca bulunuyor. Peki bunun çıözüm yolları 
ne olacak? Oradakiler de çocuklarını .götürü
yorlar İstanbul'a burada öğretmen yok, ben ni
çin çocuğumu burada okutayım, diyor. Oraya 
parayı akıtıyorsunuz, üniversiteyi kuruyorsu
nuz, buna mukabil kifayetli elemanların kadro
sunu koymuyorsunuz. 

Elbette bir talebenin babası, yani 'ebeveyni, 
çocuklarını öğretmeni olmıyan, yani hocası ol-
mıyan vesaiti mükemmel olmıyan yerde okut
maz. O zaman İstanbul'a, yine Ankara'ya gele
cektir, Trabzon'da öyle 'gelişecektir. Atatürk 
Üniversitesi Erzurum'da kurulalı çok oldu. Ama 
biz bunu hâlâ taımamlıyamadık, öğretmen kad
rosu bakımından, susu (bakımından. Hülâsa, 
şimdi şunu açıkça kabul edelim. îyi bir niyet 
var, 'genç elemanlarımız yetişiyor. Fakat bu
nunla (beraber karşılıklı Millî Eğitim Bakanı 
ile bir kümünün etrafına oturup Türkiye'nin 
maarif meselesini çözmek için bir karara varıl
mamıştır. Varılmaz. Esas mesele bu. Bu üniver
sitenin işine bir müdahale değildir. Hattâ ilim 
adamları ilmin seviyesine çıkmış ilmin üstüne. 
Onlar ışık tutacaktır. Türkiye'nin maarifinin 
kaderi şu olacaktır. Şöyle çözülecektir. Bizim 
de, onlarla aynı paralelde çalışmamız lâzımdır. 

Sene 1912, Filibeli Ahmet Bey istanbul Üni
versitesinde konferans veriyor. Arada değişen 
zemini ben tekrarlamıyorum. Diyor ki, bizim 
Avrupalılara nazaran noksan olan tarafımız, 
amelî tarafımız yok, nazariyeyiz. Üniversitele
rimizin bir kısmına (bakıyoruz, amelî tedrisat 
gelişiyor, yani yazarak öğretim meselesi geli
yor. Deney, tecrübe meselesi giriyor. Meselâ Ha
cettepe'de, onlara bu imkân sağlanmıştır. Bu, 
öbüründe, 20 (bin talebeye ikarşı 'bu imkân yok
tur. Eğer (bütün üniversiteleri buraya doğru 
yığarsanız olur. Şimdi bir de gittik, gece ted
risatına. Zaruri, öğrencilere imkân bulacağız; 
Ankara'da elbet bu, Millî Eğitim Bakanlığının 
almış olduğu Ibir karardır. Tarih - Coğrafya 
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Fakültesini ikna etti. Güzel. Ama arkadaşlarım 
öyle kürsüler vardır ki, on seneden beri hiç me
zun vermemiştir. Veya, beş on .senede bir iki ta
ne mezun vermiştir. Burası ilmî bir zihniyetler
le açılmış olan bir külfete idi, fakat bunun dışına 
çıkmıştır. Şimdi Ibir memur yetiştirme zihniye
tinin içine girmiştir, talebeye iş bulacağım diye. 
Maarif Vekâletinin kadroları -dolmuştur. Tarih 
Coğrafya öğretmenleri çoktur. Yarın çıkacak 
kapıyı zorlıyacak, ne olacak bu? Halbuki Tür
kiye'nin telkniik elemana, ziraatçiye, mühendise 
ihtiyacı yardır. Bu sahayı geliştirecek üniversi
telerin açılma imkânlarını sağlamalıdır. Millî 
Eğitim Bakanlığı bir örnek olsun diye bunu teş
vik etti bu yolu sağladı, ama bunun neticesi 
ne getirecektir? Verimli mi olacaktır, verimli 
olmıyacak mıdır? Bunu diğer üniversitelerin 
düşünmesi lâzımdır. Bizim karşi'mızda »bulunan 
dış memleketler alabildiğine teknik elemanlar 
yetiştirmektedirler. Meselâ Rusya gayet kalifi
ye teknik elemanlar yetiştirmiştir. Keza, Kızıl 
Çin, kalifiye teknik elemanlar yetiştirmiştir. 
Yani müstahsil insanlar zümresi yetiştirmiştir. 
Batı âlemi de 'böyle. Böyle bir gelişme içindeler 
orta, yani jeopolitik durum itibariyle önemli, 
kaynakları bol olan, çok zengin memleket hali
ne gelmeye müheyya olan Türkiye'nin ıstırabı, 
benim kanaatime göre, devrin gidişatına göre, 
ileriye göre tedlbir alınmamış, buna ıgöre gençli
ği yetiştirilmcmiştir. Yani, müstahsil bir unsur 
yetiştirilmesi yoluna ^gidilmemiştir. Şimdi üni
versitelerimize düşen, büyük sa'yü gayret bu 
olacaktır. 

Benim kanaatim, ilâve kanaatim de şu ola
caktır: Üniversite kurulsun mu, kurulmasın 
mı? Arkadaşlarım, 'hoca 'bulunmadan kurulma
sın diyorlar. Arkadaşlar, mutlaka senede 20 
milyon lira dışarıya vermektense, yüksek okul
ların nüvesini açarak, 'dışarıdan profesör getir
mek bundan evlâdır. Türkiye'nin ihtiyacına gö
re ihtisas erba'bı ve Avrupa'ya gönderme işini 
de üniversiteye bırakmalıdır. Türkiye'nin ihti
yacı olan ihtisas erbabını yetiştirmek üzere, ik-
ticatçı, bize lâzım olan şu kol, 'bu kol onları 
gönderelim. Bunun dışında akın, akın Türkiye'
nin dışarıya çok para vermeye tahammülü yok
tur. Memleketin muhtelif yerlerinde yüksek 
okullar ihtiyacı vardır. Benim kanaatim. Bizim 
tarihimizde ibunu Selçukoğnlları yapmıştır. 
Van bir kültür merkeziydi. Sanayi merkeziydi. 

Erzurum bir kültür merkeziydi, sanayi merke
ziydi, Kayseri sanayi merkeziydi, kültür merke
ziydi. Sivas hakeza. Niğde hakeza. Konya hake
za. Fakat, son zamanlarda, Garba doğru dağılmış 
olan Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anado
lu'nun kültür müessiriyetleri yavaş yavaş sön
müştür. Medeni kalkınma, medeni hamleler ol
mamıştır. O halde, üniversiteleri kurarken, bu 
problem üzerine eğilmemiz ve ona göre ve o de
recede insan yetiştirmemiz lâzımdır. 

Türkiye'nin kaderi öyle bir kaderdir ki, bir 
insan meselesidir. Kırk yıldır, bu maarif politi-
kasiyle bu halledilememiştir. Bu maarif sistemi, 
politikası değildir. Dünyanın hiçbir yerinde ol
mamıştır. 

Amerika genç bir millettir, ama hepsi İngiliz
ce konuşurlar. Bunda ilk öğretimin, orta öğreti
min kabahati olduğu gibi, üniversitelerin dağı
lış sisteminin de kabahati vardır. Meseleyi ele 
almama keyfiyeti de vardır. Üniversiteden bir 
de istirhamımız şu olacaktır. 

Yalnız müstahsil insan yetiştirmek için lise 
tahsili ile üniversiteye gençleri yığdığınız gün 
olmaz 'bu iş. Teknik okulları ne güne kuruyorsu
nuz? Teknik okula doğru değerli insanı nasıl 
kaydıracaksınız? Neye gitsin o insan, gitmez. 
Çünkü, sanat enstitüsünü bitirdiğinde ancak ak
şam teknikere gidebilir, veyahut Yüksek Teknik 
Öğretmen Okuluna gidebilir. Başkası yok? Ne
den girsin? O halde Maarif Vekâletinin üniversi
teler mevzuu konuşulurken, arkadaşlarımız bunu 
ele alırken, Maarif Komisyonu dahi, sadece bir 
nazari lisenin atmosferi içerisinde, lisenin böyle 
yığma kültürü içinde dâvayı düşünmek, halletmek 
meselesi değil, Türkiye'nin teknik yola yöneltil
mesi için mutlaka meslek okullarının istikameti
ne açma keyfiyetine doğru gitmek lâzım. Ben 
yukarda Bütçe Komisyonunda sayın ilim heye
tinin huzurunda arz ettim. Ve Türkiye maari
finde eğer bir lise seviyesi verip de onları imti
han etmek suretiyle, üniversitenin muhtelif dal
larından şimdiye kadar müteşebbis insanlar ye
tiştirilmesi de mümkün olurdu. Bu suretle, hep 
sözünü yaptığımız ve içerisine bir türlü gideme
diğimiz halk çocuğunu okutacak üç okul vardır. 
Halk çocuğunun okulu, bir; sanat enstitüsü, iki; 
öğretmen okulu, üç; imanı - hatip okulları. Bu 
üç okul da umumiyetle halk çocuğunun, köylü 
çocuğunun, okuludur. Taze kabiliyetler burada-
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dır. Ama, bunların önünü tıkama sistemi Tür
kiye'de vardır. Bu tıkama sisteminin de üzerinde 
durulması, üniversitelerimiz, bilhassa, nazari sa
hada insanlar yetiştirmesi için şarttır. 

Ben şunu arz edeyim. Avrupa'ya giden işçi
lerimiz ve gördüklerimiz, orada bir mühendis sa
natkâr tulumu giyerek örne'k şekilde çalıştıkla
rını söylüyorlar. Bizim içimizde de yok mudur 
böyleleri? Vardır. Bunun için de üzülüyoruz ya 
zaten. Yani liseden geçme, üniversiteden gelme, 
nazari bir hava içinde yetişen insanın iş haya
tını sevmesine, hattâ mevzua intibakına imkân 
ve ihtimal yoktur. Okullarda aşağı seviyeden iti
baren, iş sever, iş hayatını benimsiyen insanlar 
haline, topluluk haline getirecektir ve üniversite
ye de böyle insanlar gidecek ve dolayısiyle bun
lar da sadece nazari sahalarda değil, ameli saha
larda çalışacak, bundan sonra iş hayatını benimsi
yen insanlar olacak. Bu dar zamanda maarif me
selesi burada da, öbür tarafta da alınacak değil
dir. Arkadaşımızın raporu da elbette tam mânası 
ile dört başı mamur olacak değildir. Bu rapo
run faydası şu olmuştur : Parlâmento heyeti, 
ilim heyeti ile temasa geçmiş, - karşılıklı dertleri 
dile getirmişlerdir. Üniversitelerin üzerine de 
bâzı ithamlar bulunabiliyor, işte olmuyor, yetiş
miyor talebeler falan diye. Onların da yükünü 
hafifletici meseleler ortaya koymuştur. Meselâ, 
arkadaşlar, yurtlar meselesi, yurtlar gayet fecî 
durumdadır. Hakikaten şu girdi, bu girdi diyo
ruz, ama yurtlar meselesini Millî Eğitim Bakan
lığının sürtle ele alması lâzımdır. Büyük bir 
dâvadır; çocuklar heder oluyorlar, beslenmeleri 
ile, her halleri ile. O halde hatalı olan bu rapo
run, arkadaşlarımızın fikirlerinin ışığında... Son
ra Bütçe Komisyonunda, Mecliste Maarif Büt
çesi görüşülürken, Parlâmentoya aktarılan bütün 
fikirler bizim Millî Eğitim Komisyonunda ele 
alınmalı ve bu rapor da alınmalı, bunlar üzerin
de geniş bir çalışma yapılmalıdır. Dışardan da, 
belki Okurer arkadaşımız öyle demiştir, Parlâ
mentonun zamanı buna kâfi gelmiyecektir. Dı
şardan bir heyet gelir. Tekrar Türk maarifinin, 
Türk maarif müessesesinin ele alınmasını ben 
canü gönülden temenni ederim. Artık, Türkiye'
nin başka memleketleri örnek almaya hiç ihtiya
cı yoktur. Kifayetli elemanları yetişmiştir. Ken
di meselelerini kendi maarif dâvasını kendisi 
halledecek duruma gelmiştir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Usul hakkında söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun, Sayın 
Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, Suphi Batur arkadaşımız 
mühim bir noktaya temas etti. Bu nokta böyle 
üzerinden kolaylıkla gelip geçilecek ve durulmı-
yacak bir nokta değildir. Miiıhim bir noktadır. 
Arkadaşımız der ki, bu görüşmenin mahiyeti ma
lûm değildir. Anayasanın ifade ettiği hükümleri 
içine girin iyen bir görüşme yapıyoruz. Nedir bu 
görüşme, diyor. Bir mevzuun, bir meselenin an
laşıl ması ve neticesinde bir bilgi edinilmesi ma
hiyetinde bir görüşme değildir, diyor. 

Bu âdeta arkadaşımızın noktai nazarı da doğ
ru gibi geliyor, insana. Bu âdeta bir maarif 
umumi bütçesinde görüşme hudutları içinde ka
lan bir mütalâanın serdinden ibaret kalıyor, doğ
rudur. Şimdi, Anayasamızın SS nci maddesi «So
ru, genel ıgörüşme, Meclis soruşturması ve Meclis 
araştırması 'her iki Meclisin yetkillerindendir.» 
İkinci fıkrası «Meclis araştırması belli bir konu
da bilgi edindhilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir» diyor. Buradaki bilgi, doğrudan doğ
ruya bir vekâletin gidişi hakkında gelsin de bi
ze bir noktai nazarını anlatsın, bilgisi değil. O ve
kâlet hakkında soruşturması icabeden bir mese
lenin araştırmam için edinilen bilgidir. Bu ine 
selenin içinde bir suç unsuru var mıdır? İcranın 
bu mevzu üzerindeki gidişinde bir suç unsuru 
mevcut mudur, değil midir? Bu araştırılmalıdır. 
Yoksa, onun haricinde, bir noktai nazar .teatisin
den ibaret kalan bu konuşmaların mahiyeti ne
dir? Filhakika, öyledir. Ne olacak? Sayın Ranor-
tör verdiği raporda okudu, anlattı. Bâzı arkadaş
lar beyanı mütalâa eltiler. Hattâ, son giden ar
kadasınız da dedi ki; profesörlerden istifade et
mek biraz daiha güçtür İtalya'dan profesör ge
tirmek daha iyi olur. Bu da noktai nazardır. tn-
oiitere'den profesör getirip 'bu çocuklarımızı da-

I ha üstün bir bil si salhibi etmek bir noktai nazar-
I dır. Ama, bunun görüşülmesi, Senatoda görüşül

mesi mevzuu mudur? Mesele burada. Ve arkada
şım eler ki, Anayasaya aykırıdır, mugayirdir, 
Anayasaya aykırıdır bu görülme Ve filhakika 
s'mdi böyle değil. Yarın, gelecek Ulaştırma Ba-

I kanlığının lokomotifleri hakkımda da bilgi alaca-
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ğız; şu lokomotifler iyi işlemiyor, başkası alın- j 
sın, isen gel bu lokomotiflerin vasıflarını söyle, bu 
lokomotifler iyi değil. Hattâ, bu lokomotiflerin 
alınmasında maihzur var mı yok mu, değil. Ha
yır. Mahiyeti hakkında bilgi alacağız. Senatonun 
burada vazifesi bu mudur? Değil. Hayır eğer o 
lokomotiflerin alınmasında' bir suiistimal mese
lesi mevzuubahis ise orada bilgi edinmektir. Ça
ğırırız Vekili, sorarız. Nasıl aldın bunu, nasıl 
yaptın? Anlat bize şu mukavelenin iç yüzünü, biz 
bu mukavelenin içyüzünü öğrendikten1 sonra, biz 
burada alacağımız bilgiye, neticeye göre bir so
ruşturma açacak mıyız, açmıyacak mıyız? Ka
rar veririz. Yoksa şeker fabrikası iyi işlemiyor, 
sen İngiliz makinası iyi değil, Fransız makinası 
al. Ben bu bilgiden ne istifade edeceğim? Şeker 
fabrikalarında dahi iyi randıman veren ingiliz 
makinasmdan, Fransız makinasmdan hangisinin 
daha iyi olduğunu Senato nasıl bilecek? Bu ba
kımdan bu bilgi, ilim mahiyetinde bir bilgi de
ğildir. Bilgi ibir soruşturma mevzuu olacak ve 
bizi harekete, bir noktaya doğru tahrik edecek 
bir bilgidir. Var mı, işin içinde bir suç mevzuu, 
tera bu tasarrufu yaparken bir suç işlemiş mi, 
İşlememiş mi? Bunun bilgisini edineceğiz ve on
dan sonra icrai soruşturmaya sevk edeceğiz. Be
nim. Anayasanın 88 nci maddesinden anladığım. 
budur. Kaldı ki, belki yanlış yaıpıyoruz, doğru 
anlamadık; fakat Sayın Başkanın buradaki du
rumu asla kabili af değildir. Şimdi, bir senatör 
çıkıyor, diyor ki, bu madde, Anayasaya muga
yirdir, böyle bir müzakere yapamazsınız. Sayın 
Başkan karar veriyor. Hayır diyor. Bu madde 
Anayasaya doğrudur. Böyle bir bilgi edinme 
müessesesidir, yapabiliriz. Hayır, Başkanın bu 
nevi bir tasarrufu yapma hakkı yoktur. Bu ta
sarruf, Yüksek Meclisinize aittir. 

Bu maddenin Anayasaya mugayir olup olma
dığı bir müzakere mevzuu olur. Bütün arkadaş
lar noktai nazarlarını söylerler. Ve ondan sonra, 
böyle bir netice mevcut mudur, değil midir, ka- I 
rara varırız. Ama, Parlâmentonun, Senatonun I 
bir meseleyi müzakere ederken; o meselenin ma- I 
hiyeti (hakkında yaptığı incelemeye, katî bir ka
rarla Sayın Başkanlık asar keser ve hüküm ve- I 
rirse, 'Sayın Başkanlık Divanının tasarrufları ta- I 
mamiyle suiistimal edilmiş olur. Bu hususu da 
arz etmekten maksadım, son zamanlarda, hakika
ten Başkanlığın bu nevi tasarruflar yapmakta I 
olduğuna tesadüf ettiğimiz için bunu 'bilhassa te- | 

j barüz ettirmek isterim. (Başkan, her şeyden ev
vel, her şeyin üstünde birtaraftır. Noktai naza
rını dermeyan ederek, bir madde Anayasaya mu
gayir diye kendisi noktai nazarını kendisi hallede
rek, devam ediyorum diyemez. Bu Başkanlığın 
bitaraflığı ile kabilitelif değildir. Bu hususu 
söylemiyorum; fakat Yüksek Başkanlık Divanı
nın bilhassa bu sahalarda âzami titiz, dikkatli ve 
bitaraf olmaya riayet etmesini ben de arkadaşım 
gibi, tavsiye etmek isterim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Evet vereceğim Sayın Atalay. 

! Yalnız, şu hususu belirtmek gerekiyor, sayın ar
kadaşlar; İçtüzüğün 58 nci maddesi usul hakkın
da görüşmeye -mütaaillik bir maddedir. Bir sayın 
üye, usul hakkında bir teklifte bulunursa, bu 
teklifi ki, bir konunun görüşülmesine mahal ol
madığı tarzındadır, veya içtüzüğe veya gündeme 
uyulması tarzında olabilir. Bu iki noktai na
zardan bir tanesini tercih eden ve usulsüzlük, bir 
konunun görüşülmesinin imkânı olmadığı, veya 
Anayasaya aykırı olduğu, Tüzağe aykırı olduğu, 
gündeme aykırı olduğunu iddia edebilir. Ama, 
çok iyi biliyorsunuz ki, bir önerge verirsiniz, 
yine çok iyi biliyorsunuz ki, Sayın Karakurt 'un 
da bunu çok iyi bilmesi lâzım, bu önerge gelir, 
bunun aleyhinde ve lehinde tahdid" birer konuş
ma verilir, önerige Muhterem Heyetin oyuna su
nulur. önerge gelmediğine göre, âdeta itham edi
len 'Başkanlık 133 ncü maddeye göre vaktiyle Ge
nel Kurulun karar aldığını, hattâ ittifaka yakın 
'bir karar aldığını zannedivorum. bütün meselele
rin konuşulduğunu muhterem üyelere hatırlatma
sın mı? ıBu Başkanlığın vazifesi değil midir, 
muhterem üyeler? Vaktiyle izin aldığınız ka
rarı bütün bu istekler karşısında iradenizin iz-

I Iharım. 'Bunun, muhterem üyelere izalhı Başkan-
I lığın vazifesi değil midir? Muhterem üyeler, bir 

önerge verirler, bana aykırıdır diye. muamele ya-
I yarız. Devam ederiz. 

,Saym Sırrı Atalav siz de istemiştiniz. Buyu
run Sayın Erdoğan Adalı. 

ERDOĞAN ADALI Is-tardml) — Muhterem 
arkadaşlarım, 1961 senesinde kurulan Cumhuri
yet Senatosunda hâlâ birtakım esas ve usuli mev
zuların münakaşası yapılmak gibi hazin bir du
rum içerisindeyiz, Meselâ, ben söz alırken Sayın 
Başkanvekillerinden Sırrı Atalay söz almak üze-

I re talepte bulundular, 
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Muhterem arkadaşlar, daha evvel de muh
telif vesilelerle arz etmiştim Umumi Pleyette, 
Başkan ve başkanvekilleri hu kürsüden konu
şamazlar. Nitekim Millet Meclisi, Anayasanın 
84 ncü maddesinin hu âmir hükmüyle, Başkan
lık Divanında karar altına almış ve Millet Mec
lisi Başkan ve başkanvekilleri umumi müzake
relere katılmamaktadırlar. Bizim Başkanlık 
Divanımız, beş sene içinde hu işi karara bağ
layıp, artık hunu münakaşa edilmiyecek bir 
şekle bağlaması iktiza ederdi. Bu mevzu ko
numuzla ilgili değil, fakat her mevzuda, Ana
yasa mevzuunda hassasiyet gösteren sayın baş-
kanvekillcrine, her söz alışlarında bir defa Ana
yasayı çiğnediklerini hatırlatırım. 

İkincisi; üç defa bu kürsüden belirttiğim 
halde, bu kürsüden, bizim Başkanlık Divanı bu 
hususu Millet Meclisi gibi bir karara bağla
mamıştır. Başkanvekilleri, (maddeyi yukarıdan 
itibaren okumuyorum; «Başkanvekilleri, gö
revlerinin yerine getirilmesini 'gerektiren hal
ler dışında...» Yani, şu kürsüde başkanvekillik-
lerini işgal ettikleri sırada, görevlerim ifa et
tikleri sırada, lüzumlu 'olan münakaşalara an
cak /girebilirler, ondan gayrı mevzularda bu 
kürsüden konuşamazlar. Konuşurlarsa, Anaya
sanın 84 ncü maddesini sarahaten ihlâl etmiş 
olurlar. Millet Meclisinde teamül ve karar bu 
merkezdedir. 

Gelelim bu mevzua. Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Suphi Batur arkadaşımız yerden 
göğe kadar haklıdır. Bizim yaptığımız nedir? 
Şimdi, Anayasanın her iki Meclis hakkında, 
Meclislere ait müşterek hükümler 76 ncı mad
deden başlamaktadır; Anayasamızda yani Se
nato ve Millet Meclisi hakkında tatbik edilen 
müşterek hükümler var. Eğer 76 ncı maddeyi 
açarsanız ıgörürsünüz. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
ile ilgili hükümler. Birkaç madde geçiyor. Ge
ne Romen rakamı ile iki, madde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi faaliyetleriyle ilgili hüküm
ler. Üç, 88 nci madde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim yolları. Bu muhterem ar
kadaşlarım, Romen rakamı ile, üç rakamı ile 
gösteriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim yolları ve altta, müşterek maddeler 
gelmekte. Bu 88 nci maddede, hu üç Romen ra-
kamiyle üçle gösterilen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi denetim yollarından bir tanesi. Dene
tim yollarının muhtelif şekilleri vardır. Ama 
esas, Parlâmentonun, yani teşriî uzvun deneti
mi. Denetim kelimesinde dahi, Parlâmentonun 
kimi deneteceği, ne şekilde deneteceği bu ke
limenin içinde memzuçtur. 88 nci maddenin 
2 nci fıkrasını okuyalım diye sayın arkadaşı
mız demin oradan söylüyordu. Okuyalım muh
terem arkadaşlar. 

Şimdi denetim, yani teşriî vazife, kanun 
yapmak vazifesi yanında bir de denetim vazi
fesi var. Denetim ne ile olacak, nasıl olacak? 
Nitekim soru, /genel görüşme, Meclis soruştur
ması ve Meclis araştırması her iki Meclisin yet-
kilerindendir. Meclis araştırması belli bir ko
nuda ıbilgi edinilmek için yapılan inceleme
den ibarettir. Madde 89 ıgeıısoru, madde 90 
Meclis soruşturması. 

Şimdi, şu 88 den '90 a kadar geçen madde
ler içinde, Meclislerin denetim vazifelerini ne 
şekilde yapacakları izah ediliyor. Meclis araş
tırması da ıbu denetimlerin en hafifi. Deneti
min neticesi ne /olacak? Kimi deneteceğiz? Mec
lisler kanun koyma vazifelerinin yanında, bir 
de bu denetim vazifelerini yapıyorlar muhtelif 
şekillerde; icra uzvunu denetiyor. Denetimin 
neticesinde no varacağız? Gensorunun neti
cesi iki gün sonra görüşülür, Hükümet itima
da (gider. Meclis soruşturmasının neticesi; ba
kanlar hakkında şu olur... Hepsi icra kuvveti
ni bir tecziye eden, (bir fiile, (bir müeyyideye 
bağlıyan bir neticeye /bağlanmıştır. Meclis araş
tırması da, bu denetimin bir kısmını, Meclis 
araştırmasının neticesi ne (olacak, Meclis araş
tırması neticesinde bir müeyyide yok, bir ce
zalandırma kısmı yok. Ama araştırma netice
sinde bir şey /görülürse, /ondan gensoruya gi
der, Meclis araştırmasına gider, bir neticeye 
gider. Bizimki burada bir bilgi edinmek, bu 
bilgiden maksat yani, ilmî mânada bilgi edin
mek değil muhterem arkadaşlar, 'buraya sena
tör olarak gelmiş arkadaşların hepsi üniversi
te /hakkında (bilgiye sahiptir. Üniversitelerin 
içinden yetişmiş, /okumuş, üniversite mezunu 
olmak şarttır, diyor kanun. Üniversite hakkın
da herkesin /bir malûmatı vardır. Bu üniversite 
sınavları ne şekilde /olmalı? Yukarıda Bütçe 
Karma Komisyonunda /bunlar uzun uzun müna
kaşa edildi. Sayın rektörlerimiz, hangi şekilde 
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ters, falan filân bunların hepsi konuşuldu. Bu 
bir araştırma mevzuu olamaz. Üniversite sı
navlarının hangi şekilde daha iyidir, hangi şek
li daha kötüdür, kalkıp koca bir senatör bun
lar hakkında -malûmat alması için araştırma 
yapmaya imkân var mı? Belli hir konuda di
yor, ıbelli bir konudan maksat nedir? Yani 
Cumhuriyet Senatosunun aydınlanmasına ihti
yaç duyulduğu bir konu cereyan etmiş. Biz di
yoruz ki, bunlar araştırılsın, 'gelsin (buraya, Se
nato -bilgi edinsin, (bütün eğer İm bilgiler neti
cesinde tatmin olmazsa, ağır bir hâdise cereyan 
etmişse, denetimin diğer maddelerine geçeriz. 
Bu bakımdan ben tamamen arkadaşların fik
rine iştirak ediyorum; Sayın Karakurt ve Sup
hi Batur'a. Bu bizim vazifelerimizden değildir. 
Boşuna icrayı da, sayın rektörlerimizi burada 
işgal ediyoruz. Evet 'bizim burada bu bir se-
ıminer çalışması gibi oluyor, güzel konuşmalar 
loluyor, arkadaşlarımız burada fikirlerini izah 
ediyor. Fakat, ıbu vazifemiz değil, her şeyden 
evvel... 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; sayın pro
fesör ve rektörler burada ıbir dinleyici olarak 
bulunuyorlar. Senatonun ıbir mesele hakkında 
bilgi edinmesinde, yapacağı incelemeyi bir ke
re dinlemek istiyorlar, sadece durumları bu
dur ; bütçe müzakereleri gibi (gelmiş değillerdir. 
Lütfedip misafir olarak gelmişlerdir, kendile
riyle ilgimiz yoktur, sadece konuyu burada 
kendimiz konuşuyoruz. Buyurun Sayın Atalay. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Konuşamaz, 
Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sizler bir öner
ge verin, aykırı ise buna ıbir çare bulalım, yok
sa devam edeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim sevgili 
arkadaşlarım, İmzan ciddî, hazan yarı şaka, 
Anayasanın 84 ncü maddesini daima hatırlat
mak isterler. (C. H. P. sıralarından, «Bu se
ferki ciddî» sesleri.) İster ciddî, ister yarı şa
ka olsun, ıbu konuyu ıbir mesele olarak getir
sinler veya yetkisi olan Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna götürsünler, durum böylece enine 
boyuna görüşülsün ve ıbir neticeye varsın. An-. 
cak, şu kadarını ifade etmek lâzımdır k i ; aslo-
lan, yasama organları üyelerinin söz hakkıdır. 

Bu söz hakkının Anayasanın 84 ncü maddesi
nin esprisi ve felsefesi tarafsızlığın temini için
dir. Gayesi, tarafsızlığı temin etmektir. Taraf
sızlığın temini Anayasanın 84 ncü maddesinde: 

«Meclislerin Başkanlık divanları, o Meclis
teki siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranı 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şe
kilde kurulur.» şeklinde tesbit edilmiş ve bu 
temin edilmiştir. Ancak siyasi münakaşalara 
katılamaz. Anayasanın 84 ncü maddesi, Mec
lislerin Başkan ve başkanvekillcri söz alamaz, 
demiyor. Tartışmalara katılamaz. Yani, bir si
yasi partinin sözcüsü olamaz. Yani, ıbir siyasi 
partiyle diğer ıbir siyasi parti arasında Parlâ
mentoda meydana gelen hararetli tartışmalarda 
ve sataşmalarda taraf tutamaz, diyor. Ama 
teknik ıbir konuda Başkanvekilinin veya Başka
nın söz almasının Cumhuriyet Senatosunun gö
rüşmeleri üzerindeki etkisi ne olacaktır? Yani 
sistemin sebebi nedir? Tarafsızlığın temini için 
kurulan bu madde, oy vereceksiniz, seçime gi
receksiniz, memlelket meseleleri hakkında zin
har ıbu kürsüye gelip konuşamıyacaksınız. Mü
him olan, metinlerin sadece kelimelerine bağlı 
sert ifadeler değil. Bu Parlâmento, hukukunda 
yer aldığı sebepler ve geçirdiği safhalar bir 
reaksiyon anayasası olarak Anayasanın 84 ncü 
maddesinin niçin ıbizim Anayasamızda yer al
dığı hususu, Kurucu Mecliste görüşüldüğü sı
rada hu maddenin konuşulması sırasında söz 
aldım ve hir önerge verdim, ne şekilde olması 
lâzımıgeldiğini ifade ettim. Mesele şimdi hu 
değildir. Meselemiz... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Hangi esastan geliyor, nereden geliyor? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuya girin 
lütfen! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Üyelerin 
üyelere soru ısoramıyacakları, basit bir Parlâ
mento geleneğidir ve sırası geldiği zaman bu
nu hurada konuşacağız, dedim. Şimdi, Meclis 
araştırması, Meclis soruşturması, soru, gensoru, 
yasamanın denetim organları olarak, içtüzük
lerde ve anayasalarda, Parlâmento hukukunun 
müesseseleri olarak yerleşmiş bulunmaktadır. 
Zannederim, Sayın Karakurt iki hususu bura
da karıştırdılar. Birisi, bir suç mu vardır, işi
tilmiş midir, hunim için mi Meclis araştırması 
açacağız? Pek sevgili arkadaşım, bunun adı 
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Meclis soruşturmasıdır. Yani, netice itibariyle, 
bir suçluluk var imidir, yok mudur? Ceza hu
kukunun gerektirdiği, malî hukukun gerektir
diği siyasi mesuliyeti teshil, tabiî ki Meclis 
soruşturmasıdır; Meclis araştırması değildir. 
Meclis soruşturmasında hir suçluluk, siyasi so
rumluluk, siyasi, hukukî, cezai mesuliyet ora
da teshil edilir, orada araştırılır. Bu Meclis so
ruşturmasıdır. Meselâ, sözlü soru, yazılı soru, 
gensoru vardır. Anayasamız, yalnız hir soru
nun tarifini yapmıştır. Soruyu tarif etmemiş
tir. Meclis araştırmasını tarif etmiştir. Niçin ta
rif etmiştir? Bizim ©siki Anayasamızda ve eski 
İçtüzüğümüzde Meclis soruşturması var idi. 
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 175 - 177 nci maddelerinde söVii geçen 
Meclis araştırması deyimi yanlış anlaşılmış ve 
yanlış tatbik edilmişti. Bu yanlış anlaşılma ve 
tatbik edilmedir ki, hir reaksiyon anayasası 
olan 1991 Anayasamızda, 'diğer denetim yolla
rı tarif edilmediği halde, sadece Meclis soruş
turması tarif edilmiştir. Bu tarif olmasaydı, 
kıymetli arkadaşlarım, daha çok burada iddialı 
vaziyette 'bulunacaklardı. 

Nedir tarif: Belli hir konuda inceleme yap
maktır. Bu 'belli konu, münhasıran bir suçlu
luğun araştırması değildir. Bu belli konu, Sa
yın Adalı'nın dediği gibi, sadece ilmin ışığı dı
şında bir vakıa aramak da değildir. Bu belli 
konu, hir suçun olup olmadığını araştırmak... 
Bu konuda hir arkadaşım dedi ki, hir vakıayı 
araştırmaktır. Sayın Adalı'nın dediği hir vakı
ayı araştıracaktır. Sayın Karakurt da dedi ki, 
«Suçluluk var mıdır, yok mudur, hunu araştı
racaktır.» Hayır.. Suçluluğu araştırmıyacak, 
vakıa araştıracak, falan yerde her hangi bir 
olay olmuş, Zonguldak^ta .göçük olmuş, şu ol
muş, taleıbe yürümüş. Va'kıa araştıracak, Tür
kiye petrollerinin bugünkü ve yarınki durumu 
nedir şeklinde hir Meclis araştırması açılmış
tır, açılabilir ve yalnız, her hangi bir memle
ket meselesi hakkında, vakıa olmadan, olmak
ta <olan ve memleketin çeşitli meseleleri hak
kında, her hangi hir konu hakkında, belli bir 
konuda 'bilgi edinmek üzere hir araştırma, in-
celeıme açılmasıdır. Bu bilgi Türkiye'nin üniver
site mevzuu da olabilir, Türkiye petrolleri mev
zuunda olabilir, Türkiye iç mevzuu da olabilir, 
sağ ve sol mücadelesi 'de olahilir ve Türkiye'
nin çeşitli meseleleri Meclis araştırması olarak 

yasama organının o mesele hakkında kendi 
bünyesi içinden seçeceği en az üç kişilik bir 
araştırma komisyonu vasıtasiyle yahut her han
gi hir komisyonu görevlendirmek suretiyle bir 
araştırma yapabilir. Bu sebeple araştırılmasını 
istedi ve ıbu talep üzerine, 22 Ocak 1964 tari
hinde Sayın Celâl Ertuğ'un Yüksek Başkanlı
ğa vermiş okluğu önergede istediği husus, Tür
kiye'nin üniversitelerinin gençleri yetiştirmede, 
çeşitli 'meselelerinin Senato tarafından ve kıy
metli arkadaşlarım zaman zaman bu iddialarda 
bulunabil liderdi. (C. II. P. sıralarından, «Hak
kımız her zaman mahfuz» sesleri.) Hakkınız 
mahfuz diyorum. Kullanabilirsiniz ve işte o za
man araştırma açılsın mı, açılmasın mı konusu 
görüşülebilirdi. Yani, evvelâ araştırına açılsın 
mı, açılmasın mı konusu görüşülecekti. 

İşte o zaman, huna hayır diyeceklerdi. Araş
tırma açılmasına lüzum yoktur. Çünkü, 131 ve 
133 ncü maddeler kendi noktai nazarlarına bir 
hak verebilirdi. İddia edebilirlerdi. Soruştur
ma, araştırma açılsın mı, açılmasın mı müna
kaşasının yeri orada idi. Orada yapılırdı ve ora
da soruşturma açılmasını istiyen önergenin 
reddi için 'gayret sarf edebilirdi. Çok kıymetli 
hukukî .mütalâalarını io zaman ileri sürebilirdi, 
iltifat 'görür idiyse ekseriyet tarafından o za
man reddedilirdi. Şimdi Yüksek Heyetiniz bu 
hususta kararını izhar etmiştir ve bir komis
yon da kurulmuştur. O da vazifesini yapmış
tır. ıŞekil itibariyle imzalar şöyle veya 'böyle 
olabilir. Muhteva itibariyle mükemmel veya 
değil, konu hu değildir. Bir Meclis araştırma
sı olarak kendisine verilmiş olan, konunun yü
rütülüp yürütülmemesidir. Arkadaşlarımız ha
yır iliyor. Hayır, hu görüş .doğru değildir. Mec
lis araştırması usulüne göre açılmıştır ve de
vamı tzaruridir. Başkanın ifade ettiği gibi, İç
tüzüğün 58 nci maddesi ıgcreğince de müza
kerelere mahal olmadığına dair hir önerge de 
verilmiş değildir. Böylelikle, hir saate yakın, 
yarım saate yakın bir zaman hoşuna israf edil
miştir. Şayet önerge verilmiş olsa idi, hu öner
ge üzerinde müzakere açılabilirdi ve netice oy
larınızla halledilebilirdi. Şimdi, netice oyla hal
ledil miyecektir, boşuna bir münakaşa açılmış 
bulunmaktadır. Arkadaşlarımın hu 'görüşüne 
iltifat ve iltihak etmeye ne hükukan, ne mantı-
kan hiçlbir sebep yoktur; arz ederim. 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Asıl ıbu konuşma 'zamanı israftır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Adalı, ka
rıştırmayın, daha evvel usul hakkında söz is-
tiyenler var, yazıyorum sırasiyle. Daha evvel 
istiyenler var. Sayın Özgür, Sayın Okurer is
temişlerdir usul hakkında. Bu konuşmalardan 
vazgeçerlerse kısaltabiliriz. Ne dersiniz efendim1? 

SABAHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, ıSaym Atalay meseleyi vukufla izah 
ettiler. Ben kendi görüşlerine katılıyorum. Ben 
konuşma hakkımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın O'kurer. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, Sayın At alay'm 
izahları benim görüşüme uygundur. Yalnız, 
ben bir hususu arz ederek takviye e'nıek isti
yorum. 

Daha evvel görüşen sayın Senatörler bu 
mevzuda Anayasanın izahını yapmışlardır. 'Fa
kat, arkadaşların bu izahlarından evvel, ünce, 
bir sene evvel ide Yüksek Heyetinizce Ana
yasanın '-bu .maddesinin izahı yap i i iniş i; m i an
maktadır. Bu izahı yapmış alması da, Köyle trs-
bit edilmektedir. 

Sayın Ertuğ'un verdiği takrirde son elim
le şudur: «Bu itibarla üııive: şiltelerimizin ve
rimini artırmak, dert ve ısikmtılarına -çare bul
mak için, Parlâmento olarak neler' yapabileceği
mizi tâyin ve teslbit ma'ksadiyle üniversitelori-
rimizde ıbir Senato araştırma;;! yapılmasının 
karar altına alınmasını arz ve teklif ederim.» 

Binaenaleyh, bu takriri 'kabul eden Yüksek 
Heyetiniz, Anayasayı ne şekilde anladığını da 
ortaya koymuş bulunuyor. 

Bu itibarla, Umumi Heyetiniz yeni -bir ka
rara varmadıkça rapor üzerinde görüşmelerin 
devam etmesi tabiîdir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında yanlış 
tutumun halli hakkında iddia eden arkadaşla
rımız önerge veriyorlarsa müzakere açacağım. 
Yoksa, usul müzakeresini bırakacağız. Yermiyor
larsa, bu devam edecektir. Lütfen iddianızda de
vam ediyorsanız, İçtüzüğün 58 nci maddesine 
göre, önenge verin efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge verin, müzakere aça
lım, itirazınız önerge ilo halledilir, yoksa bu 

uyul müzakeresi uzar gider. !e!"ir:m> feke tat
bik edeceğim muamele budur. 

CELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, küvnisy;na usul 
hakkında söz 'vermiyorum. Usul meselesini hal
ledin efendim. Müsaade buyurunuz Sayın Er-
tuğ, bu, iş halledilmiştir. Savın senato der, usu
le itirazları (bulunan muhterem arkadaşlarımız, 
58 nci maddeye göre, iddialarını bir önerge ile 
intikal ettirmediklerinden, Muhterem Heyeti
nizce takibedilen usulün doğru olduğu anlaşıl-
nıa.k tadır. Konuşmalara devam ediyoruz, efen
dim. Usul böyle tasvip gönnıüştür, efendim. Sa
yın Ağırnaslı, buyurunuz. 

NİYAZİ AOİENASLI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli Üniversite Rektörleri ve 
profesörleri, kıymetli Bakan, değerli Senatör 
arkadaşlarımı, eğer bâzı arkadaşlarımızın irade 
ettikleri gibi meselede Anayasayı gerçekten ih
lâl edici bir durum olduğu şeklinde bir inancım 
olsa idi, hiç olmazsa söz almazdım. Yapmakta 
olduğumuz konu, incelediğimiz mesele, bâzı te
menniler izhar etmekten ve hiçbir icrai karara 
müdahaleyi tazammum etmemek ve üniversite 
özerkliğini, muhtariyetini hiç zedelem örnek 
kaydiyle bâzı temennileri arz etmekten ibaret 
oluyor. Bu itibarla da, bütün kıymetli arkadaş
larımın yerinde olan endişelerinin şey görülme
diği, yani bu endişeye mahal okıcnık bir duru
mun (bulunmaması suretinde bir anlayışa daha 
müsaidolduğunu durumu, tutumu arz etmek 
suretiyle biııkaç noktai nazarımı ifade için söz 
almış (bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu ıkonuda yeni üni
versiteler açma meselesinden ba.şlıyacağım ben, 
görüşlerimi kısa kısa arza. Yeni üni»Tisiteler aç
manın birinci basamağını evvelâ o üniversitele
rin (iğretim 'kadrolarım, profesör kadrolarını 
hazırlamak teşkil eder. Bizim üniversiteleri
mizde maalesef ötedenberi yakından bir kemi 
vardır iki, değerli profesörler hele fen kolla
rında, fen dallarında ve bilhassa Tıp Fakülte
lerinde filân, duyduğumuz şikâyetler ve yakın
malar, 'gerçekten üzüntü verici, elem verici olur. 
Bu da bu üniversiteler karakteri, kabiliyeti 
taşıyanlar yerine, daha çok silik asistanların 
tercih edilmesi şeklinde ifade edilir çok defa. 
Şahsiyetli bir asistan, mümkündür ki, bir raeso-
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lede profesörünün karşısında bir görüş veya bir | 
şüphe; çünkü ilim yolu şüphelerden geçer dai
ma, mümkündür ki, ben muhterem hocam, muh
terem profesörüm şu 'meselede bir şeye varama- I 
dım vuzuha, benim aydınlanmamı rica ediyo
rum, işeklinde karşısında dikilebilir. Belıki de I 
güçlük çıkarabilir profesörüne. Ve hakikaten 
onun da, ıkita.p karıştırmasını, inceleme yap- I 
imasını veya dünya eserlerinden yeni kaynaklar- I 
dan mehazlar araması gerekebilir. Ve böyle bir 
asistanı, bence böyle bir asistanı tercih etme
lidir, hocalar. Elbette hepsi temennilerden iba- I 
ret olan bu mülâhazalarımızı üzerine hiçbir göl- I 
ge düşünmek istemediğimiz üniversitelerimizin 
dikkat nazara alıp almamaları hususunu, bir 
temenni olarak, hafızalarına arz etmekle yetin
miş olacağım. Ama, her hakle yeni kurulacak 
üniversiteler için çok sayıda yeterli ve kabili- I 
yetli asistanlar alınıp profesör kadrolarını ha- i 
zırlama yolunu tutmalıyız ki, yeni üniversite
lerin kurulmasına imkân olsun ve faydalı olsun. 

Üniversitelerimizin bugün, öğrenci yurtları 
meselesi, hakikaten çokça yürekler acısıdır. 
yeterli yurt olmadığı gibi, yurtların iskân şart
ları, yaşama şartları ve çocukların, gençlerin gı
da şartları, gerçekten bizim uykumuzu, rahatlı
ğımızı kaçıracak haldedir. Bir döküm saçım, bir 
perişanlığın içindedir. Tam beslenmemektedirler, 
tam olarak gıdalarını alamamaktadırlar. Bir 
sürü ihtiyaçları vardır; ne bileyim, müzik ihti
yaçları, sinema ihtiyaçları, tiyatro ihtiyaçları, 
veya bilmem eğlence meseleleri, spor meseleleri, 
cinsel meseleleri tamamen muallâkta problemler 
olarak durur ve tesadüfidir. Bunların asıl bu hu
susların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, üni
versitelere yardımcı olunarak ıslah edilmesi, dü
zenlenmesi lüzumuna kaaniim. Bizim üzerine göl
ge düşürmek istemediğimiz, özerkliğine, muhta
riyetine dokunmadığımız üniversitenin, dokun
mayı düşünmediğimiz, düşünemiyeceğimiz üni
versitenin, hiç şüphesiz ki, Millî Eğitim Bakan
lığı da, birtakım geçmişteki hatalı davranışları 
gibi, müdahalelerine, müdahale haklarına yol 
açacak şeyde değildir. Zinhar, bundan sakınma
larını Hükümete tavsiye ederim. Bu tehlikeli 
bir şeydir. Ne Parlâmento ne de Hükümet üni
versitenin bu özerkliği sahasında biz yardımcı 
oluruz, biz buna müzahir oluruz, biz üniversite
nin ihtiyaçlarını öğrenir, bunları ihtiyaçlarım 
tamamlamaya çalışırız, gücümüz yettiği kadar. | 

| Ama çıkıp, kendi aklımıza göre gelecek nesilleri 
şu şekilde yetiştirmeli, bu şekilde yetiştirmeli, 

I onda da belki temennilerimizi izhar ederiz ama, 
profesörlere kürsülere, özerkliğine müdahale yo-

I lunda bir davranıştan Maarif Vekâletinin de, 
Hükümetimizin de sakınmalarını bilhassa tavsi
ye ederim. Burada 147 lerin üniversiteye dönüş-

I leri hususu, dönmelerini sağlıyan kanun müza
kere edilirken, bugün gibi hatırlıyorum, Umu
mi Heyette, 147 lerden olan profesörlerin bir
çoğu dinleyici olarak bulunuyordu ve burada, 
biz yakındık. Dedik ki, elbette üniversiteye hepsi 
istisnasız dönme hakkı sağlanmalıdır, biz buna 
iştirak ediyoruz savunuyoruz, ama kendi arala
rında üniversitede bir tasfiye yohı tutulmalıdır. 
Bu tasfiye yolunun biz olsa olsa, neleri, hangi 
prensiplerden hareket edilmesi lâzımgeldiği hu-

I susunda bâzı yine temenniler izhar edebiliriz, 
! kendileri tâyin ederler, kimin yeterli, kimin ye

tersiz olduğunu ve bunu süratle getirmezlerse, 
siyasi müdahale o zaman haklı olarak, bu tasfi
yeyi bu ıslahı yapmak hususunda bir siyasi mü
dahale gelebilir, diye bir ihtirazi kayıtla, kendi
lerine temennide bulunmuştuk. Biliyorum o gün
den bugüne, yaş sebebiyle, sağlık durumları se
bebiyle, ilmî araştırmalar, kitap yazmamak, rö-
şarj yapmamak ve saire gibi sebeplerle üniver
siteden emekliye yine fahri profesör titrini, un
vanını muhafaza ederek, kürsüden uzaklaştırıl
mış tek profesörün ismini verebilirler mi? Bu da 
olmuyor. Bu da, o zaman haklı olarak, bizi endi
şeye sevk ediyor. Bunun da üzerinde kıymetli 
rektörlerin, dekanların götüreceği bir işaret ola
rak, arkadaşlarımın üzerinde bulundurmasını 
bilhassa temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversitelere yetiş
tirmek, klasik Fransız ekolünün tesiri altındaki 
müfredat programımız ve tedris sistemimiz, ma
alesef çoğu defa branşlara, mesleklere göre bir 
hazırlık öğretiminden yoksun olarak ve birta
kım hiç hayatlarında kullanmıyacakları bilgile
rin çorbasiyle çocuklarımızı yıpratmakta devam 
ediyoruz. Lise tahsiline geçen çocuk, ortaokuldan 
sonra, lise tahsiline başlayınca fen koluna mı, 
sosyal dallara mı, idareci yönüne mi girmelidir, 
girecektir, kabiliyeti hangi istikamettedir, bunun 
anlaşılması elbette birtakım ölçülerin yardımı 
ile mümkündür ve bu yapılmalıdır. Yine iyi bir 

| niyet, bir müdür bir mühür zihniyeti ile jandar-
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ma yüzbaşısına veya oradaki bir eczacıya ders
ler verilerek yahut da bâzı kere tahrirat kâtip
lerine, dersler verilerek açılmış olan bu okullar
dan üniversiteye, yeterli seviyede öğrenci yetiş
tirmek mümkün olmuyor. E, bunun bâzı arka
daşlar tarafından da ifade edildiği gibi, mutla
ka öğrencisini, öğretmen kadrolarını ve sairesini 
ve ders araçlarını malzemeyi, hazırlamadan ve
ya hazırlamak imkânlarını hiç olmazsa, düşünme
den ortaokul yaptırma derneklerine yardım ya
pıp, mütemadiyen okul binası yapıp bir müdür 
gönderip eline mühürü de verip, bunun faydası 
olmuyor ve yazık oluyor, ondan sonra büyük 
merkezlerin sokakları, bilmem liseyi bitirmiş ve 
fakat test imtihanlarında başarı gösterememiş ve
ya 8 - 1 0 - 1 5 bin gencin şeyiyle doluyor. Ben 
bunlara, yer bulunmasın veya elbette liseyi bitir
miş olduğuna göre, bunları birer istikamete tev
cih etmek zaruretindeyiz. Memlekette bunları bı
rakamayız, bunları sokakta bırakamayız elbette. 
Ama, bunları sağlam temeller üzerinde, bir kül
tür üzerinde yetiştirip getirmedikçe de üniversi
teden istenilen neticeyi almamız mümkün olmu
yor. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, birkaç daki
kanız kaldı, bağlayınız lütfen. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ben 
üniversitelerimizde yetişen gençliğin bilhassa 
27 Mayıs Anayasasına ve 27 Mayısa minnetimi 
şükranımı bir kere daha, sırf bu sebeple hür bir 
gençlik hakikaten yarınların güvenilecek malze
mesi, unsuru olan ciddî, aklı başında bir genç
lik yetiştirme durumuna da hızla başlanıldığı 
için, 27 Mayıs Anayasasına ve 27 Mayısa minnet
tarlığımı bir kere daha belirtmeyi vicdan borcu 
telâkki etmekteyim. Benim üniversiteler konu
sunda, özerkliğe o derece inancım vardır ki, 
muhterem arkadaşlar, malî meselelerde toplu 
rakamlar verip üniversiteler bütçesinin dahi 
Parlâmentonun tetkikinden azade tutulmak ve 
tam malî muhtariyete kavuşturulmasına taraf
tar olduğumu izah etmek isterim. Çünkü lü
zumsuz işgallere, tekrarlara ve üniversitelerin 
beyhude zaman harcamalarına sebeboluyoruz 
ve çok defa, faydalı da olmuyor yeterli bir za
man ölçüsü içinde, aydınlanma da mümkün ol
muyor. Kısa bir zamanda ve arz ettiğim gibi, 
üst üste yapılan ve biribirini çok defa nakzeden 
fikirler hercümerei içinde, gelip geçiyor. Anaya

sanın hâkim kılınması ve bu Anayasanın öğre
tilmesi hususunda benim profesörlerden, bilhas
sa, kıymetli rektörlerden, idarecilerden, dekan
lardan bilhassa temennim, teknik konulara ayrı
lan arkadaşlara dahi, mutlaka Anayasa öğretil
melidir. Memleket bu Anayasanın gösterdiği 
istikamete gidecektir. Ne yapılırsa, ne kadar ça
balar gösterilirse gösterilsin, ne kadar Anaya
sanın dışına doğru gayretler sarf edilmiş olursa 
olsun, bu Anayasa istikametinde bu memleketin 
yol alması zarureti vardır. Ve bunun için de 
teknik sahalara ayrılan gençlere de mutlaka 
Anayasanın sosyal devlet, sosyal adalet ilkeleri 
dâhil olmak üzere temel prensipleri öğretilmeli, 
anlatılmalı, benimsetilmeli ve inkılâba, Anayasa
ya ve gelecek güzel günlere gençliğin şimdiden 
bağlamaları, şimdiden gençliğin daha şuurlu 
uyanık olarak bağlamaları sağlanmalı. Burada 
bir noktaya değinerek sözlerimi bağlıyacağım. 
Bu mesele, Anayasada sosyal devlet, sosyal ada
let derken, ben bâzı arkadaşların illâ bu kelime
den ürkmelerine de hiçbir mâna veremiyorum. 
So.syal devlet, sosyal devlet efendim bunun yeri
ne içtimai devlet demenin... 

BAŞKAN — Lütfen konuşmalarınızı rapor 
üzerinde veriniz. Çünkü üniversitelerin ilmî ve 
idari özerkliği olduğuna göre, meseleyi o açıdan, 
sadece rapor üzerinde, lütfen. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla sosyal devlet ve sosyal adalet kelimelerini 
tekrarlıyacağız, yüzbin defa tckrarlıyacağız, 
alıştıracağız, başka çaresi yok. Rapor, arz etti
ğim gibi, bâzı temennilerden ibaret üniversiteye 
bir muhtıradır. Millî Eğitim Bakanlığına ve do-
layısiyle idareye de yine bâzı temennileri ilet
mekten ibarettir. Eğer, bu araştırmanın, arz 
ettiğim gibi, üniversite özerkliğini ihlâl edici 
bir karekter var diye şüphem olsaydı veya kuv
vetler ayrılığı prensibini bozuyor diye ufak bir 
düşüncem olsaydı, elbette ki, rapora katılmak 
değil, bidayette, böyle bir araştırmanın açılma
sına da muhalefet edecek çok arkadaşlarımız 
olurdu. Ben, Türkiye'mizin ışıklı, aydınlık; pı
rıl pırıl geleceğine ve bir atelye gibi beraberce 
kuvvetlerimizi seferber ederek, kuvvetlerimizi 
tamamen, çoğu bakir, kısmen en bakir memleket 
kaynaklarına, tabiat kaynaklarına insan gücünü 
ve kafa gücünü savlet ettirerek, elbirliğiyle bu 
memleketin kalkınma hızını mutlaka, yakın bir 
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gelecekte '% 10 un üstüne çıkaracağımıza ve 
bunun tatbikçilori olan genç kuşakların pırıl pı
rıl üniversitelerde yetişiyor olmalarını ve Anaya
sanın bekçileri olduklarını da bizim için bir bü
yük teminat olduklarını belirterek sözlerimi bağ
lıyorum, teşekkür ederim. (Ortadan; Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, sayın iki arkadaşı
mız Sayın Alpiskender ve Sayın Okyayuz da söz 
istemişlerdir. Onlar da konuştuktan sonra siz 
konuşunuz olmaz mı? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
LÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Ben bâzı noktalarda 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ARATTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

LÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; çok sevdiğim üç. arkadaşımın, hukuk 
bilgilerine de itimat ettiğim üç arkadaşımın, be
ni yahut komisyonumuzu Anayasayı çiğnemekle 
itham edişine bir lâtife diyeceğim. Artık başka 
şey söylemek içimden gelmiyor. Çünkü, uzun 
bir süre, Yüce Senato adına, oldukça ağır bir 
yükü taşıyan ve biraz takdir bekliyen komisyo
numuz böyle bir şeyle karşılaşmayı ümidetmez-
di. Efendim bu meselede, kendimizi savunmak 
için, yine Anayasaya müracaat edelim, müsaa
denizle. Sayın Sırrı Atalay'm kıymetli mütalâ
asına ilâveten, bendenizin de Anayasadan bir pa
saj okumama müsaade ediniz de, hukukçu arka
daşlarımız bu hususta fikir sahibi olsunlar. Ana
yasanın 120 nci maddesini okuyorum. Bu tek
lif buraya niçin geldiğini, niçin bu prosedürü 
takibettiğini ve bundan sonraki prosedürün ne 
olacağım tâyin edersiniz. 

«Madde 120. — Üniversiteler ancak Devlet 
eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler bilim
sel ve idari özerkliği sahip kamu tüzel kişiler
dir. 

Üniversiteler kendileri tarafından seçilen yet
kili öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle 
yönetilir ve denetlenir, özel kanuna göre kurul
muş Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümler 
saklıdır. 

Üniversite organları öğretim üyeleri ve yar
dımcıları üniversite dışındaki makamlarca her 
ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştı-
rılamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları 
serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler.» 

Şimdi dikkat buyurunuz lütfen; «Üniversi

telerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bun
ların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim ve, 
araştırma görevlerinin üniversite organlarınca 
denetlenmesi, bu esaslara göre kanunlarla dü-
zenlenir.»»-' 

Anayasamn 120 nci maddesi üniversitelerin 
işleyişinde yalnız Parlâmentonun yapacağı ka
nunlarla bu yetkiyi tanımaktadır. Binaenaleyh... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Bi
zim münakaşa ettiğimiz mevzu ile bunun ne alâ
kası var Sayın Profesör? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, çok 
alâkası var, sayın dostum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Biz o maddeyi 
teyidedivoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Ertuğ. zaten usul işi bitmişti. İsterseniz 
esas noktaya geliniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim bu 
mesele, Üniversite araştırması konusu, 88 nci 
maddenin ikinci fırkasında, Sayın Atalay oku
dular, tekrar etmiyorum, bir konuyu incelemek 
için. Bu konu ne idi? Takririmizi de Sayın Oku-
rer söyler, takririmizde diyoruz ki, Üniversite
mizin görevlerini, üniversite eğitim fonksiyo
nunu yerine getirip getirmemesinde ne gibi yar
dımlarımız olabilir, bunu ancak kanunlarla dü-
zenliyebiliriz. Hükümetin de yetkisi yoktur. 
Hattâ Hükümet değil, burada Sayın Başkanımız 
buyurdular ki, rektör burada dinleyici olarak 
geliyor. Hayır; Rektör burada vazifeli olarak 
oturuyor Rektördür, söz sahibi asıl. Sayın Baş
kan Hükümet adına ve kendisine yetki ve mesai 
icabettiği takdirde... Asıl bizim muhatabımız 
rektördür. Üniversitenin icra organları ile bir 
ilgisi yoktur. Üniversite idari ve ilmî muhtari
yeti haizdir. Ancak, kanunlarla tanzim edilen 
sistemler içinde üniversite idare edilir. O hal
de, ne olacaktır? Yarın Üniversite Kanunu bura
ya gelecek, üniversiteler kurulu tarafından Yü
ce Heyetiniz, üniversite meselelerinin nedenle
rini bilmeden, mazur görünüz beni, bir arkada
şım dedi ki, hepimiz üniversiteden mezunuz de
di. Ben üniversite içinde 25 senedir bulunuyo
rum, üniversitenin bilmediğim çok meseleleri 
var. Nitekim, üç gün ayrıldığı takdirde, Sayın 
Rektörün de bilmediği meseleler olabilir. Üni
versitelerimizin çok mühim meseleleri vardır ar
kadaşlarım ve parlâmentoların da bilmesini ge
rektiren çok mühim meseleleri vardır. Bilmiş ol-
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saydınız bizim şu raporumuzu lütfedip okurdu
nuz. Okumadı çoğunuz. 

SUPHÎ. BATUR (Sinop) — Okumasaydık, 
konuşamazdık. 

BAŞKAN — Efendim lütfen mevzuyıı şahsi-
leştirmeyiniz, Sayın Ertuğ. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Reis müsaade 
ederse hangi sayfasında ne vardır, size söyle
rim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Teşekkül- ede
rim, alâkanıza memnun oldum, efendim. Şu iti
barladır ki, bu konu şuradan çıkmıştır. İstanbul 
Üniversitesinde kamu oyuna intikal eden bir ih
tilâf çıkmıştır. Talebeler reform istiyoruz di
ye bağırmışlardır, şikâyetçi olmuşlardır. Üniver
siteler Kanununu değiştiriniz, diye bağırmışlar
dır. Bu hâdiselere karşı Parlâmentonun lakayt 
kalması mümkün değildir. 

Bu hâdise karşısında Parlâmento önhazır-
hklannı yapmak üzere, bir inceleme komisyo
nu tâyin etti ve ittifakla rey verdi. Bu emir 
üzerine biz de memur edildik, gittik ve bir va
zife yaptık, getirdik. Bunun içerisinde; yarın 
yapılacak, Üniversite Kanununda yapılması 
gereken bir değişiklik olursa, onu destekleyi
ci, yardımcı olucu, yol gösterici birtakım ele
manlar var. Mesele bundan ibarettir. 

Saym Okurer ve başka arkadaşların bir 
teklifi vardı; bu rapor Millî Eğitim Komisyo
nuna verilsin, o da Hükümete göndersin. Ha
yır efendim, bu prosedür, kanun ve Anayasa
dan bize bahseden arkadaşlarımız, buraya dik
kat ederlerse bunun prosedüre uygun ol mı ya-
cağını takdir buyururlar. Bu rapor işini bi
tirmiştir, saym arkadaşlarım. Bu rapor üni
versite yapılan incelemeden alınan intihaları 
getirmiştir. Bu rapor size bâzı bilgiler getir
miştir. Efendim, bu raporun neler getirdiği
ni, 'ben 19 'madde olarak izah ettiğimi zanne-
diyorumdum. Ya sayın arkadaşım burada bu
lunmadı, veyahut da ben anlatamadım. An-
latamadımsa özür dilerim. Bunun getirdiği 
şey şu, üniversitelerimizde büyük bir encomb-
rement vardır. Talebe nisbeti, hoca ta'lebe nis-
beti, gayritabiî şekilde bozulmuştur. Üniversi
telerimizde asistanlık müessesesi ölmektedir. 
Üniversitelerimizde harelar gayritabiî vaziyet
tedir, varlıklı talebe dahi. parasız okumakta
dır, varlıksız talebenin yanında. Üniversitele

rimize başka finansman membaları bulmak lâ
zımdır. Üniversitelerimizin lâboratuvarları, ders 
araçları, eskimiş metotlarla işlemektedir. Poli
tikacılar tarafından, üniversitelerimizin, sko
lâstik zihniyetle çalışması istenilmektedir, bu
na mecbur edilmektedir. Sayın Karakurt, yi
ne dinleoıiyorsunuz beni (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim lütfen Heyete hi-
tabediniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Üniversite
lerimiz politikacılar tarafından baskı altında 
tutularak talebe doldurulmuştur, itilmiştir ve 
çalışmaz hale getirmiştir. Ve bu malûm sebep
lerin neticesinde üniversite hocaları, itham edil
miştir ve cemiyette damgalarla feci damgalan
mış] ardır. İşte onun için tahkik 'heyetiniz gel
di, bunların haklı -sebeplerini getirdi madde 
madde. Bununla alâkalı değil mi Sayın Kara
kurt, bunlar bilgi değil mi? Bunu resmen bir 
Parlâmento Heyetinin raporuyla tevsik edilme
sinde fayda gürmüyor musunuz? O halde bir 
iş yapmış oluyoruz, demektir. 

Şimdi, bu noktaları aydınlattıktan sonra 
Sayın Okurer arkadaşıma bir kelimeyle cevap 
vermek istiyorum. Çünkü, mesuliyetimizin or
tağıdır. 

Dediler ki, bu rapor kâmil ve dört başı 
mamur bir rapor değildir. Esasen biz de böy
le bir şey söylemedik. Muayyen bir konuyu 
incelemek için Anayasanın verdiği yetkiyle ha
reket ettik ve 'muayyen neticeleri ekle ettik, 
getirdik. Bunun dışında Robens raporu okun
muştur, raportörünüz tarafından, referanslar
da verilmiştir, daha birçok şeylerde okun
muştur. Ama Robens'in raporu ile bizim ra
porumuz arasında çok büyük farklar vardır. 
Mükemmel birer üniversite olan Oxford, 
Kembriç gibi üniversitesi olan İngiltere'de üni
versite eğitimi üzerinde inkılâp yapılmak iste
niyor; hem malî yönlerden, hem de idari yön
lerden ve bu üç ciltlik büyük bir kitaptır, üç 
sene sürmüştür. Evet, ama bizim daha otuz ki
şilik dershanede okumasını lâzım ve zaruri 
gördüğümüz eğitim sistemimiz, 200 kişilik 
dershaneye 4 000 kişiyi sığdırmaya çalışan 
üniversite sınıflarımızda bu kadar iptidai şart
lar varken, üniversite hocalarına ne bir şey 
söylemeye hakkımız var, ne de Rabens rapo
rundaki malzemeyi getirip burada önümüze 
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sermeye imkân yar. Bu çok ciddî problemin 
üzerine Parlâmento olarak kemali itina ile 
eğilmek zaruretindeyiz. Bunun için, Sayın 
arkadaşım Cahit Okurer'in bu rapor dört ba
şı mamur bir rapor değildir demiş olması, esa
sen rapor çalışmalarında sıhhi durumu dolayı-
siyle maalesef 'bulunamadı. Fakat raporu 
beraber okuduk, son satırlarına kadar bütün 
heyet halinde, beraber okuduk. Ve bütün 
arkadaşlarımız değerli vakitlerini sarf edip fi
kirlerini söylediler, ona göre, rapor son şek
line getirilmiştir. O zaman, rapor şu şekilde ol
masın da, bu şekle getirilsin, denebilirdi. Bu
günkü hali ile rapor (huzurunuza gelmiştir. 

Maamafih bunun 'da ehemmiyeti yok. Müş
terek bir mesai ile kendilerinin de bunu daha 
iyi bir seviyeye getirmeleri arzusunu mem
nuniyetle karşılarım. Bu bir başlangıçtır, de
diler, ona iştirak ediyorum. Bu nice Robens 
raporlarının, nice incelemelerin başlangıcıdır, 
hakikaten ve o kadar mesele vardır ki, üniver
sitelerimiz içinde, daha senelerce daimî bir 
.komisyon çalışmasında ve bu meseleleri buraya 
aracı olarak nakletmesinde büyük faydalar 
vardır. Onun için, raporun her hangi bir ko
misyona veya Hükümete veya her hangi bir 
makama tevdi edilmesi, prosedüre uygun de
ğildir. Anayasanın maddelerine uygun değil
dir. Biz bu raporu, Yüce Senatoya tevdi et
mekle vazifemizi bitirmiş bulunuyoruz. Esa
sen Hükümetin, senatör ve milletvekillerinin 
elinde vardır, her yetkili makamın elinde var
dır. Karnın yapıcılarının ve Meclis Kütüpane-
sinde böyle nâçiz bir eserin bulunması yarın 
kanun hazırlanırken, başvurulacak doküman
lardan birisi halinde kalacaktır. Bu, budur. 
Bundan ötesi başka bir şey yok, artık. Çün
kü, biz de ne icra organının yetkisi var, bu
nu tatbik etmeye. Ancak, kanun yaparken 
biz açarız veya üniversitenin bütçesi veya ka
nunları veya her hangi bir kanun geldiği za
man açarız, bakarız. Şu fasla ait bir bilgi ve
riyorsa, müracaat ederiz, bu bir mehaz ola
caktır, başka bir şeyi olmaz. Mahiyet budur, 
böyle telâkki edilmesi lâzımdır. Heyetimiz it
tifakla verilmiş karar üzerine çalışmıştır. Bu 
noktaları açıklama fırsatını verdiğiniz için te
şekkür ederim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, Ba
kanlar Kuruluna gidecekleri için birkaç daki

kalık söz istediler. Kendilerine söz vereceğim 
Yalnız, şu meseleyi halledelim. Saat 19.00 da 
bu 'konuyu bitirmek zorundayız, evvelce alın
mış ikarara göre. Konuşacak sayın üyelerin 
adedi de fazla. Başkanlığın bir teklifi üzerine 
Yüksek Heyetiniz karar verebilir. Sözlü ko
nuşma müddetinin on. dakikaya indirilmesi za
man bakımından ancak kâfi geliyor. Bu hu
susu oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Konuşmalar 
onar dakika ile tahdid edil mistir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Gök muhterem Başkan, 
sayın senatörler; geçen sene üniversitelerimi
zin verimini arttırmak, sıkıntılarına çare bul
mak için neler yapılabilineccğinin tâyin ve tes-
biti maksadiyle Senatoca bir Araştırma Komis
yonu kurulmuş ve bir rapor düzenlenmiş. Bu 
rapor meydana .getirilirken, üniversitelerimiz 
ziyaret edilmiş, üniversitelerimizde değerli 
profesörler ile temaslar yapılmış, konuşul
muştur. Bu ziyaretler sırasında, üniversitele
rimizin maddi ihtiyaçları gözden geçirilmiş, 
üniversite öğretim üyelerinin miktarları üze
rinde de durulmuş ve yeni üyelerin nasıl temin 
edilebileceği gibi konular derpiş edilmiş. Bu 
arada da üniversiteli gençlerin ihtiyaçları üze
rinde de tesbitler yapılmıştır. Ve bu rapor, 
memleketimizde neşredilmiş bulunan üniversi
telerimiz hakkında daha önce neşredilmiş bu
lunan raporlar da göz önüne alınmak, dış 
memleketlerde neşredilmiş bulunan raporlar da 
göz önüne alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Şüphesiz, böyle bir rapor, mevcut üniversite
lerimizin eksiklerini bize bildirmesi bakımın
dan ehemmiyet taşımaktadır. Şu bakımdan da 
Hükümetçe ehemmiyet taşımaktadır Hükümet 

programında mevcut üniversitelerin eksikleri
ni tamamlıyacağız, diye bir maddemiz vardır. 
Bu, şüphesiz bütçe ımüzakeleri sırasında da ifa
de edilmiştir. Üniversitelerle Hükümet arasın
da münasebetler de her zaman bellidir ve tes-
bit edilmiştir. Hükümet olarak, buna koşmak
tayız. Bu raporun ışığı altında şüphesiz bu 
türlü bir çalışma, Hükümet çalışması bizim 
için rapor önünde daha kıymetli olac-aktır, da
ha değerli olacaktır. Yalnız, raporun bir nok
tasına dokunmak istiyorum. Rapor, bir ımüta-
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lâalar ve müşahedeler manzumesidir. Arka ar
kaya yazılmış mütalâalar ve müşahedeler. Hattâ 
bir yerinde, mülakat yapar gibi, karşılıklı ko
nuşmanın aynen nakledildiği, soru - cevap şek
linde, bir ifade de taşımaktadır. Bu türlü pa
sajlar da vardır. Millî Eğitim Bakanı olarak 
bundan daha çok faydalanmam için bu raporun 
belli bir yön tâyin edici şekilde terkip ihtiva 
eden, terkip vasfı bulunan bir rapor halinde 
olması bizi daha çok memnun ederdi, diye ifa
de etmek isterim. Bu ifademi, çok yumuşak 
bir şekilde arz etmiş olduğumu da sayın sena
törlere ve bilhassa komisyona arz etmek iste
rim. 

Bu vesile ile Yüksek Senatoya şunu da arz 
etmek isterim ki, bu rapordan arzu ettiğimiz 
şekilde biraz çalışıldığı zaman meydana gele
bilecek, arz ettiğimiz şekilde dahi, bize şu 
ışığı da tutacaktır. Yine, Hükümet programın
da yeniden üniversiteler açacağız, ifadesi de 
vardır. Bu yeni üniversiteler açılırken mevcut 
üniversitelerimizin noksanlarını göz önüne al
mak suretiyle, yeni üniversitelerimizi daha iyi 
bir şekilde açmak yoluna gitmemizde bize ışık 
tutması bakımından, raporun ehemmiyeti, öne
mi vardır. Bu bakımdan Bakanlığımız, bun
dan faydalanacaktır. Bu vesile ile, şunu da 
arz etmek istiyorum ki, yeni üniversitelerimiz 
nerede kurulmalıdır? Hangi şehirlerimiz, han
gi bölgelerimiz yeni üniversitelerimiz için uy
gundur? Yeni üniversitelerimiz hangi tipte üni
versiteler olmalıdır? İstanbul Üniversitesi ti
pinde klâsik anlamda mı? Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi gibi başka bir tipte mi ? Yok
sa Doğu'daki Atatürk Üniversitesi tipinde mi 
olmalıdır? Sonra, ne şekilde çalışmalıdır? Ya
ni mahiyeti ne olmalıdır? Hangi fakülteleri ih
tiva etmelidir, gibi meseleleri veya esasları 
tesbit etmek icabetmektedir. Ve Hükümet tam 
ilmî mânada bir araştırmaya istinadeden bir 
rapora müsteniden tahakkuk ettirmek azmi 
içindedir. Şüphesiz buna, Yüksek Meclisler 
hâkimdir, neticeye. Ama bu raporla, bu tür
lü araştırmanın sonunda huzurunuza gelmek 
istiyoruz. Bu münasebetle, Mart ayında yine 
üniversiteler konusunda, üniversitelerden, her 
üniversiteden gelecek rektör ve ikişer üniver
sitenin seçeceği ikişer üye ve yüksek okulları
mızdan, Ticari ve İktisadi İlimler Akademi
sinden başkan ve ikişer üyenin meydana getire

ceği bir toplulukta bu meseleler konuşulacak 
ve ihtimal uzun bir zaman içerisinde bunların 
esasları çok uzağa gitmeden tesbit edilecek ve 
Hükümetiniz de, bu mevzudaki çalışmalara gi
recektir. Bunu burada bahsetmem, arz et-
memdeki sebep, bu raporlardan da bu çalışma
larımız sırasında faydalanmak istediğimiz için
dir. Bunun için söz almış bulunuyorum. Bu 
vesile ile de bu türlü üniversite çalışmalarımı
zı da arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkana ve değerli senatörlere te
şekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
Konuşacak sayın üyelere zamanı on dakika 

ile tahdidettiğimizi bir kere daha hatırlatmak is
tiyorum efendim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, memle
ketin çok önemli bir mevzuu bugün Senatoda bir 
araştırma raporunun görüşülmesi şeklinde tecelli 
etmektedir. Usule ait, esasa ait bâzı tereddütler 
vâki oldu. Bendeniz bir senatör olarak, bilhassa 
tereddütleri mucibolan noktalar üzerinde görüş
lerimi kısaca arz edeceğim. Fakat, bâzı arkadaş
ların nazarı itibara aldıkları usuli noktalara te
mas etmeden, bunların dışındaki noktalara do
kunacağım. 

Şimdi evvelâ bu konuda araştırma olabilir mi 
olamaz mı? Bu halledildi. Zaten Anayasanın 88 
nci maddesinde yer almıştır. Binaenaleyh, bir 
Anayasa müessesesidir. Bunun Anayasaya aykı
rı olduğu iddia edilemez. Yalnız, Araştırma Ko
misyonunun vazifesinin hudut ve şümulünü aş
mış mıdır, aşmamış mıdır; ancak bu nazara alı
nabilir. Nedir hududu? Araştırma Komisyonu
nun raporunun hududu? Araştırma Komisyonu
na iki hudut çizilmiştir. Birisi, üniversite muh
tariyeti, ikincisi kuvvetlerin ayrılığı esasına göre, 
icraya müdahale etmemek. Şimdi raporda bu iki 
hudut aşılmış mıdır, aşılmamış mıdır? Eğer aşıl
mış olsaydı, o zaman Anayasaya aykırılık iddiası 
vâki olabilirdi. Halbuki bu iki hudut aşılmadığı
na göre, Anayasanın 88 nci maddesinde yerini 
bulan araştırma müessesesini Anayasa dışı bir 
tasarruf olarak tanımak mümkün değildir ve 
üniversitede de, Temyiz Mahkemesinde de, Dev
let Şûrası hakkında da Parlâmento her zaman 
araştırma yapabilir, fakat onların istiklâline do
kunmadan. Meselâ, bilfarz, günün birinde Tem-
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yiz Mahkemesinin bugünkü çalışmaları iyi mi, 
kötü mü? Bunu araştırabilir. Fakat onun istik
lâline müdahale edemez. Çalışmaları randımanlı 
mı, gelen işleri zamanında çıkarıyor mu, istinaf 
ayrılması lâzım mı, değil mi? Üniversite araştır
ması da araştırma teklifini havi önergenin hu
dudu içinde yapılmıştır, muhterem iki kıymetli 
arkadaşımız, bu cihetten müsterih olsunlar. 
Bendeniz de bu tüzükleri hazırlıyan arkadaşları
nızdan biriyim. Bu mevzu, o zaman da görüşüldü. 
Diğer bir arkadaşımız da temas etti. Bizim eski 
Anayasamızda araştırma müessesesi yoktu. Fakat 
eski İçtüzükte, mesuliyeti mucibolmıyan husus
larda, tahkikat mevzuu vardır. O zamanki tahki
kat bugünkü soruşturmayı ihtiva ederdi. Bugün
kü araştırmayı kapsardı. Fakat yeni Anayasa
nın faziletkârane bir tertibi olarak bunlar va
zıh olarak yekdiğerinden ayrılmıştır. 

Diğer ayrıldığımız nokta, tereddütlerin bir 
kısmı da, muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, 
araştırma yapıldı ne olacak bu araştırma? 

Şimdi araştırma müessesesinin doğuş sebebi 
şudur : Sözlü soruda bir mesele hakkında bilgi 
sahibi olunur ama, sözlü soruda soranla Bakan 
arasında görüşmeler teati eder. Fakat bu görüş
mede başka üyeler fikirlerini ifade edemezler. 
Bâzı fikirlerini telkin edemezler. İşte araştırma 
müessesesi, bu açığı kapamak için araştırma ra
poru görüşüldüğü zaman bir genel görüşme açı
lır, lıer üye mütalâasını bildirir. Bu şekilde bu 
genel görüşmeden sonra, bir defa araştırma ra
poru var, bir de tutanaklar vardır. Hükümet, 
bunu bir tezkere ile Senatodan örneklerini celbe-
der, bundan istifade edebilir. Yoksa, Senato bu 
mesele hakkında bir karar vermiyecektir ve ve
remez. 

İkinci mesele bir önerge ile ileri sürülmüştür, 
Bendeniz buna ait usul i mütalâamı da arz etme
den geçemiyeceğim. Deniyor ki, şey verelim, Millî 
Eğitim Komisyonuna, bir araştırma teklifi... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Araştırma değil, bilgi edinme müessesesi Beye
fendi.... 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — 
Araştırma bir bilgi edinmek içindir, bir mesele 
hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, zaten hallet
miştik bu usul münakaşasını, zaten vaktimiz de 
dardır. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Şim
di, binaenaleyh bu müzakere bugün bitecektir. 
Yani bir karar verilecek değildir. Şimdi araştır
ma teklifi geldiği zaman, ya hususi bir encümen 
teşkil edilir. İçtüzüğün 135 nci maddesine göre 
veyahut ilgili encümene havale edilir. Burada 
ilgili encümen Millî Eğitim Encümenidir. O va
zifelendirilmemiş. Neden edilmemiş? Neden Ana
yasa ve İçtüzük bu sarahati yerleştirmiştir ora
ya. Çünkü Millî Eğitim Encümeni, günlük işlere 
bakar. Halbuki, üniversiteler mevzuu memleke
tin en önemli meselelerinden biridir. Millî Eğitim 
Encümenindeki her üye bu konuda yetkili olmı-
yabilir. Fakat, Meclisten seçilecek mümtaz bir 
heyet bu işleri tam bir yetki ile tetkik edebi
lir. Binaenaleyh bu yolu seçtikten sonra, buraya 
geldikten sonra, Millî Eğitim Encümenine gön
derilmesi caiz değildir. Eğer eksikler bulunursa 
şu noktalarda tavzih edilsin denirse, o zaman bir 
kararla ayrı encümene sevk edilir. 

Şimdi araştı ı<m a raporu hakkındaki düjiin-
ceLere gelince, 'şüphesiz .ki, genel görüg.rıenin 
faj'daaı her üyenin fikirlerini biklirmcısi 'eisımna 
dayamnakaıdır. Ama, on .dakikaya indirilmiş, 
görüşme sırasında ve boş sıralara ve yorgun 
arkadaşları duıha fazla yormamak için yalnız bir 
ilki noktaya kısaca 'dokunacağım. Araştırana ra
porunda eksik bulduğum bir iki noktaya. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 
Türkiye'nin her tarafındaki liseler aynı evsafta 
değillei"dir. Bâzı, ukullarm birinci sınıflarında 
birkaç ders «kumma'mış bâzı oku]lanla ikinci 
sınıflarda, bâzılarında üçüncü sınıflarda '.öğren
ciler eksik bilgilerle üniversiteye gelmişleridir. 
Bunları imtihana tabi tutularak, bir kısmı üni
versiteye almıyor, bir kısmı .da bomboş kalmak
tadır. Ve ibu sosyal adalet prensiplerine de, eği
tim s!stem;'iıe ide uygun .bir esas değildir. Çün
kü, çocuklara istinadedilecek bir kabahatten 
dolayı muvaf fakiyetsizli'kleri ileri gelmemekte
dir. Maarif Vekâleti .öğretmen bulamamış, bina 
bulamamış, şu olmuş, ibu olmuş, eoıcuk eksik bil
gilerle üniversiteye gelmiş, imtihanlarda ken
disine istinadedilonıiyeeek, hiçbir kusuru ol
madan 'muvaffak 'olamamıştır. Onun için bu gibi 
öğrenciler için komisyon raporunda daha Yazdı 
teklifler beklerdim, dadı a vazıh tedbirler tdkli: 
edilmesini umardım, ben bu tedbirleri dksik bul
dum. Üniversitelerimizin bu meseleyi ele alın
ması ve bundan faydalanması gayet iyi olur, 
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' İkinci mesele, anadil ve ecnebi dil mesele
sidir. Bu işte de araştırma raporunda tam bir 
vuzuh yok. Belki kıymetli arkadaşlarımız ça
lıştılar. Fakat itiraf edelim ki, bu parlâmento 
üyelerini fazlasiyle meşgul eden bir müessese
dir. İhtimal ki, bu kadar muazzam bir konu
yu tam mânasiyle ineeliyecek kadar zamanları 
da, imkânları da olmadı. Şimdi radyonun dili 
başka, ilkokullar m dili başka, ortaokulların 
dili başka, lisenin başka. Üniversiteye geliyor
lar, Üniversite hocaları, tabiî istediği bir dil ile, 
yaşıyan bir dille çocuklara hitabediyor. Çocuk
lar, yine kendilerine isnadedilemiyecek hususlar
dan dolayı bunu anlıyamamaktadırlar. Onun 
için,: Türk Dil Kurumu yetkili değildir, yeni 
terimler, yeni kelimeler icadetmiye. Kelimeleri 
Türk Milletinin bizatihi kendisi yaratır, yaşa
tır, ortaya kor ve kullana kullana yazılı dile 
geçer. Terimleri ise, ilmî yetkiyi haiz olan aka
demiler yaparlar. Bizde maalesef Dil Akade
misi kurulmadı ve kurulamamaktadır. Bence 
üniversitenin damgasını vermediği hiçbir terim 
mektep .kitaplarına geçmemelidir. Böyle, arap-
ça değil mi, uydur uydur söyle diye uyduru
lan kelimelerin ne gibi aksaklıklar vücuda ge
tirdiği kanunların tedvininde, okul kitaplarında 
gayet bariz olarak görülmektedir. Burada iza
hına imkân yok, yoksa birkaç misalle teyide-
derdim. O itibarla, üniversitelerimizde, çeşitli 
fakültelerde veya branşlarda, birtakım dil ko
misyonları kurulması ve bunların damgasını al-
mıyan ıbir terimin, ıkitaplara geçmemesi lâzım
dır. 

Üniversite meselesi, profesör meselesidir. Fa
kat profesör yetiştirilmesi bakımından araştır
ma raporunda iyi fikirler vardır, ama Hükümet 
maalesef bu hususta gerekli şekilde; eskiden 
Millî Eğitim Bakanlığı her yıl Avrupa'ya üni
versite profesörü olmak üzere yalnız üniversi
teden mezun değil, lise mezunlarından da se
çip gönderirdi. Son senelerde bu miktar asga
riye inmiştir. Bu miktarın da yükseltilmesini te
menni ederim. (Alkışlar). Vaktim var mı efen
dim? 

BAŞKAN — Tamam doldu sayın hatip. 
Buyurun Sayın Okyayuz. 
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CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) -r- Sa
yın Başkan çok aziz arkadaşlarını, milletçe ina
nıp günvendiğimiz 'muzaffer istikbale emniyetle 
gidişimizde mııhtacolduğumuz fikrî ve mânevi 
gücü bize kazandıracak en müessir .bir müessese 
olarak üniversitemizin bâzı problemlerini par
lâmento önüne getiren hu rapor, gerçekten mu
vaffak bir emeğin değerini taşıyor. Ben şahsan' 
bu istikâmette mahviyatkâr da olsa, bu tü r lü bir 
emeği yarın bu hizımet sahasında kanun yapıcı 
olan parlâmentoya eleman ve vuzuh getirici 
âmiller kazandıran bir gayret olarak hürmetle, 
ve minnetle karşılarım. ,. 

Sayın arkadaşlarım, üniversitenin özerk b i r 
müessese olarak ve gayretle hu nizama bağlılı
ğın fikrî ve ahlâki şuuruna sahip parlömenter^, 
ler olarak her zaman iftihar etmekteyiz. An
cak bu asla ve mutlaka üniversitelerimizin için
den geldiği ve istiklâline hizmet etmenin ifti
harını taşıdığı Türk toplumunu dışında olma
sı demek değildir. Nitekim, bu Memleketin bü
yük ümidi Türk Gençliğine, aziz milletine vu
kufla ve zaferle hizmet edebilmesi için lüzumlu 
fikrî ve ahlâki kuvvet ve kifayeti verme yolun-. 
da, yüee başlarında ak zafer tacı taşımanın mâ
nevi ve fikrî saadetine sahip profesörlerimiz de 
birçok yerlerde bu istikâmette bizzat „ kendi 
ifade ve beyanları ile bizim fikrimize iştirak 
etmişlerdir. İzninizle rapordan'bu ciheti vuzuh
la tesbit eden bâzı satırları okumak' istiyorum. 
«Parlâmento, üniversite ve basın arasında sa
mimiyet dışı bir münasebet vardır. Basın umû
mi efkâra üniversite öğretim üyeleri için ileri 
geri yazar. Parlâmento hocalar çalışmıyöıy Men
faat peşindedirler, der. Üniversite ise parlâ
mentoya atıp tutar. Bunların hiçbirisi gerçek 
değildir. Gerçek olan hepimizin aynı hamurdan 
geldiğimizdir. Hakikaten gerçek olan odur. Bil 
mânevi kıymet hükmüne bu ölçü içinde bu tür
lü inanış ve 'davranışla teveccüh etmemi büyük 
faziletine sahip saym profesörlerle fikir ve 
gönül birliğinin büyüklüğü içinde yerden göğe 
kadar hak vermekteyim. Hepimiz, mutlaka ve 
mutlaka aynı hamurun içinden gelmiş olmama, 
birliğinin, beraberliğinin millî bir kıymet ve 
kuvvetten ilham ve hey ecen alan değeri içinde
yiz. Bu istikamette sayın profesörlerimizin ma
nevi kıymet hükümlerine yer ve değer venme'k 
yolundaki cihetlerini, bu toprağın ıstıraplaniu FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Te

şekkür .ederim, I 
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yakından bilen bir evlâdı olarak, en yürekten 
bir minnet ve hürmetle değerlendiriyorum. 

Aziz arkadaşlar; şüphe yok ki, memleketin 
inandığımız muzaffer geleceğine hepimiz ve 
mutlaka fikrî hürriyetin hepimiz için şahsiyet, 
hürriyet ve fazilet, ifade eden büyük bilgi için
den ışıklı ve aydın yolundan gideceğiz. 

Bu istikamette, değil canlarını dişlerine 
takarak bize vatan sevmenin, bize memleket 
sevmenin, bize bu 'millete hizmet etmenin şuuru
nu şeref saymanın ölçüsünü 'kazandırmakta 
titiz bir dikkat ve gayret gösteren profesör
lerimizden, kanun yapıcıları olarak, yarınki 
problemlerini halletmekte büyük ölçüde yar
dımcı olmak bakımından bizim feyzalmamız 
(borcumuzdur. Ben bu istikametten bu raporu 
bize yann ki, çalışmalarımızda hakikaten isa
betli hükümleri bulabilmek ışıklı ve aydın bir 
yola ıbu müesseseye memleketin yarınlarına en 
büyük ve müessir ölçüde hizmet etmek vaziye
tinde olan üniversitelerimize yararlı olmak yö
nünden en iyiyi (bulabilme için ışık tutan bu ra
poru, alâkalıları ve bu istikamette çalışan ar
kadaşlarımı parlâmento cininde büyük bir hür
metle ve büyük bir muhabbetle selâmlıyorum. 

Kısaca bir maruzatta bulunarak konuoma-
mı bitirmek isterim. Hiç şüphe yoktur ki, hepi
miz, ıbu memlekette, sosyal adaletin her yönden 
ve her cephesiyle kıymetlcndirilmesinin büyük 
fikriyatına gönül kaptırmış insanlar olmanın 
mânevi huzuru içindeyiz. Sosyal adaleti elbette 
ve mutlaka temin ve tesis etmek yolunda müeahed-. 
ve mücadelede bir birimize örnek bir heyecan taşı
manın gücüne sahibolacağız. Üniversitelerimizin 
bu istikametteki yapıcı ve yaratıcı emeklerine 
ben şahsan güveniyor ve bu müesseseleri onun 
en aziz ve asil evlâtlarına büyük, 'küçük sayın 
Senato ile 'birlikte hürmetle selâmlıyarak sözle
rimi bitiriyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karasapan, buyurun. 

CELAL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahiisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Saym Bakan ve üniversitemizin değer
li erkânı; ben on dakika içinde yalnız birkaç 
noktaya dokunmakla iktifa edeceğim. Esasen 
hazırlanmış olan 150 sayfalık rapor bize çok 
ışi'klar tutmuş ve meselenin ehemmiyetiyle mü
tenasip bîr hacım arz eder. Elbette, bunun de- I 

ğerlendirilmesi, gerek Eğitim Bakanlığınca ve 
gerekse üniversitece ilk işlerden birisi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; üniversite tahsili, za
manımızda, hakikaten üzerinde durulacak çok 
nazik bir mesele haline gelmiştir. Bilhassa son, il-
m'n ve teknolojinin gösterdiği inkişaflar, göz 
önünde bulundurulursa, meselâ Sovyet Rusya'nın' 
ilim ve teknoloji sahasında göstermiş olduğu 
terakkiler bütün dünyada dikkatle takibedil* 
mekte ve gıpta ile seyredilmektedir. Ve bu
nun tesirleri görülmüş, asırlardan beri irfan" 
müessesesi olarak, memleketlerinde büyük üni
versiteler, ananeli üniversiteler bulundurmuş 
olan İngiltere gibi, Fransa gibi Amerika gibi 
memleketler dahi Rusya misalinden örnek al
maya çalışmışlardır. Bu hareket yalnız bu
nunla kalmamış, üniversiteler, üniversiteden ev
velki hazırlama safhası üzerinde de bütün' 
dünyanın ciddiyetle durmasını ieabettirmiştir* 
Ben Bükreş'te büyükelçi iken, Romenlerin d©' 
aynen kabul ettikleri üniversite ve ondan'ev
velki hazırlık meselesine ait kanunu tetkik et
miş ve buna ait bir raporu da Vekâletime 
ummuş idim. Burada, Rusların bilhassa üni-
verseteden evvelki tahsile, mesleki ayırım ba
kımından, hazırlık bakımından ayrı bir isti
kamet vermeye çalıştıkları görülmüştür ilk' 
dere?e. ilköğretim senelerini 8 e çıkarmışlardır. 
Ve 8 den sonra genç öğrencileri sıkı bir tas-
fiveye, bir istifaya tabi tutmuşlardır ve en 
iyilerimi alarak, lise sınıflarına gönderm'şler 
ve orada da yine bir tasfiyeye tabi tutmak su
retiyle üniversitelere almaya başlamışlardır. Bu 
misali demirperde arkasında olduğu gibi, 
diğer hür memleketlerde de takibedenler ol
muştur ve buna göre kanunlar nizamlar yahut 
üniversitelerin kendi bünyelerinde çalışmalar 
yapılmıştır. Bu cihetin bizim tarafımızdan dâ 
nazarı itibara alınması lâzımdır. Kaldı ki, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında üniversite bahsinde bu 
noktaya ciddiyetle temas edilmiştir. Fakat maale
sef siyasi bâzı tesirlerle demogojik bâzı sebeplerle 
biz mutlaka liselerden her çıkanı üniversiteye 
almak çabası içerisindeyiz. Ve Üniversiteleri 
her sene bu işe cebrediyoruz. Ve yapmıyan hü
kümetleri de tenkid ediyoruz. Hangi partiden 
olursa olsun. Bu suretle üniversiteleri suni ola
rak şişiriyoruz. Ve Bunun da hiçbir mâıievi 
kıymeti olmasa gerektir. Maksat diplomalı 
cahil yetiştirmek değildir. Hakiki ilim adam-
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lan, .hakikaten teknik sahibi gençler yetiştir
mektir. 

Üniversitelerin hissî bakımdan membaları, 
bizzat kendi ilimleridir. Üniversitelerin sosyal 
cereyanlardan lâyikıyle. haberdar olmaları lâ
zımdır. Hiçbir şey artık gizli değildir. Hiçbir 
şey bilinmez bir halde değildir. Bilinmiyen 
şeyler üzerinde mütalâa yürütmek kadar kötü 
bir şey yoktur. Omun için felsefî bakımdan 
bir çok iktisadi mesleklerin üniversitelerde lâ-
yıkı ile anlaşılması için öğretilmesi lâzımdır. 
Ancak bunu öğretirken bunda bir propaganda 
çeşnisi de olmamalıdır. Bir eğitim meselesi 
katiyen mevzuubahsolmamalıdır. Yeter ki, genç
ler bilsinler, dünyada neler oluyor. Neler ol
muştur ve neler olacaktır. Ancak bu suretledir 
ki, bizde bâzı kimselerin düşündüğü gibi 1917 
Bolşevizmini getirmek mevzmıbahsolmıyabilir. 
Bugün Rusya'nın takibettiği hareket bu bakım
dan son derece enteresandır. Bunu Amerika bile 
dikkatle takibetmekted ir ve mesafeler çok daral
mıştır. Birleşme noktaları gittikçe kendiliğinden 
görünmeye başlamıştır. Binaenaleyh bu cihetten 
gençleri tenvir etmek, aynı zamanda eski Darül
fünun bütün kusurlarına rağmen haiz olduğu 
canlılığı, millî ruhu, vatanperverliği de gözden 
uzak bulundurmamak icabeder. Maalesef, bugün 
dolaşınız, Balkanlardan başlıyarak, Amerika'ya 
kadar gidiniz, benim okuduğum üniversiteler de 
dâhil, mekteplerin kapısında en güzide yerlerin
de altın harflerle yazılmış birtakım isimlerin ya
zıldığını görürsünüz. Bunlar Birinci Dünya Har
binde, İkinci Dünya Harbinde ölen genç üniver
sitelilerin veyahut hocalarının isimleridir. Bizde 
maalesef koskoca üniversitemizdeki eski Harbiye 
Nezaretidir, böyle bir şey yoktur ve bunu hiç 
düşünen de olmamıştır, işte gençlerin millî his
lerini, vatanseverlik hislerini kırbaçlıyacak, ha
rekete geçirecek en güzel tedbirlerden biri de bu
dur. Ve bunun mutlaka yapılması lâzımdır. Bi
rinci Dünya Harbinde, hattâ Balkan Savaşında 
mümkün olduğu kadar bunların isimleri buluna
bilir. Ve bilhassa İstiklâl Savaşında bilhassa ha
yatlarını, gözlerini kırpmadan bu vatanın müda
faası uğrunda îeda etmiş olan, kaybetmiş olan
lar ve bir zamanlar Turan, Turan diye, bir za
manlar da ittihadı islâm diye ve nihayet bu mem
leketi müdafaa etmek için ölmüş olan gençleri, 
belki de eski sınıf arkadaşlarımızı, hocalarımızı, 
orada şerefli mevkilerde altın yazılarla yazılmış 

simleri görmeyi çok isteriz. T-e buna gençlerin 
chber olmasını, bu kürsüden telkin ediyorum. 

J u hususta, ne gibi bir fedakârlık icabederse, 
rapılabilir, esasen büyük bir şey olmıyacaktır. 
Bunu üniversite yapacaktır, emin olmalıyız. Mec
lis olarak, Senato olarak da böyle bir şeyi elbette 
destekleriz. Bu cihetleri arz etmekle şimdilik ye
tineceğim. Bu mevzu çok derin bir mevzudur ye 
bu mevzuun zaman zaman Senatoya getiril'mfsin-
de büyük fayda vardır. Kaldı ki, dünyamız par
lâmentolar ilim âlemi arasında sıkı bir işbirliği
ni de artık bir esas olarak alınmalıdır. Bundan 
iki sene evvel arz ettiğim, Viyana'da yapılan 
Parlâmentolar Konferansında belirttiğim gibi, 
Üniversite ile parlâmento arasında daimî teması 
sağlıyacak bir tedbir almak icabeder. Bunun 4a, 
ancak bizim memleketimizde her şey böyle olu
yor, bir kanunla yapılması icabedecektir. Bunun 
inisiyatifini inşallah bendeniz oraya gitmiş plan 
arkadaşlarımın da beni destekliyeceklerinden 
emin bulunduğum münevver arkadaşlarımla bir
likte, bir vazife addediyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım aziz arkadaşlarım, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Yeterlik önergesi

nin oya konulmasını arz ederim. 
Sivas 

Hulusi Söylemezoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul,, edilmiş^r. 

Aslında teamülümüz gereğince Senato bir 
mesele hakkında bilgi almak üzere inceleme.ya
par. Müzakerelerden sonra bilgi verilmiş olur. 
Rapor böyle biter. Şimdiye kadar böyle olmuş
tur. Yalnız bir önerge verilmiştir, ehemmiyetine 
binaen, Millî Eğitim Komisyonunda tetkik edil
sin deniyor. Burada muamele bitmiştir, vâzıhan 
belirtmek isterim, Tüzüğe göre muamele bitmiş
tir. Ama Genel Heyetiniz ayrıca bir vazife vere
bilir: Kendi adına ayrıca bir çalışma yaptırabi
lir. Bu, ayrı bir meseledir. Önergeyi okutacağım, 
belki fikirler serd edilecektir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okutayım efendim. 

— 373 .— 



C. Senatosu B : 50 23 . 2 . 1966 0 : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkın

tılara çare bulmak için neler yapılabileceğinin 
tâyin ve tesbiti hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ra
por özel değer taşımaktadır. Bu raporda öngörü
leri kanun değişikliklerinin yapılabilmesi ve ge
rekli sair tedbirlerin alınabilmesi için raporun 
Hükümete intikalinden önce bir defa da ihtisas 
komisyonumuz olan Millî Eğitim Komisyonun
da incelenmesini arz ve teklif ederiz. o 

Ankara Urfa 
Hıfzı Oğuz Bekata Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. Sayın senatör
ler, vaktimiz kısa, konuşmalarınızı lütfen şey 
edin. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar, bu safhada bana kalırsa 
işte, icraya müdahale gibi bir durum hâsıl ola
bilir. Çünkü, ne deniyor takrirde? Öyle zaten, 
«hazırlanacak kanunları, ve saireyi derpiş etmek 
üzere Hükümete intikalinden evvel raporun ko
misyona, Millî Eğitim Komisyonuna da havale
sini istiyor, tâlebediyor. Bu nokta bence Anaya
sayla bir şey haline gelebilir. Bu itibarla, biz bir 
karar alacak durumda olmadığımız, zaten itti
fakla, tesbit edildi. Üniversitelere ve Hükümete 
bâzı temenniler izhar edildi, bu araştırma ra
poruyla komisyon görüşünü ve kişisel görüşleri
ni, arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu temennilerin 
ışığı altında bâzı kanuni tedbirlerin alınıp alın
maması hususu tamamen icranın işidir. Kanun 
•teklifi, şüphesiz ki; milletvekilleri ve Cumhuri
yet Senatosu üyeleri tarafından da yapılır. Ama, 
nazari olarak icra mevkiinde bulunanların, yani 
Hükümetin, en isabetli tedbirleri, en isabetli ka
nun tasarılarını getirmesi şayanı kabuldür, ve 
mâkuldür. Bizim teşriî organların vereceği istika
met, bunlar üzerinde de murakabesi ve tecrübe
lerinden doğan nitelikle, bilgicinden doğan nite
likte, bunların en iyi şekle getirilmesi yolunda 
olur. Mümkündür ki; Hükümet kanun teklifi
ne filân ihtiyaç görmeyip üniversitelerin özerk
liğini sağlıyan yeterli hükümler, kanunlar var
dır, buna lüzum yoktur, Raporda da istifadeyi 
mucip bâzı temennileri üniversiteler düşünür, 
Millî Eğitim Bakanlığı da düşünür der:> gider, 
Rapor neşredilmiştir, okunmuştur. Bir karar al
mak mahiyetinde, çok değerli Başkanımızın işa

ret ettiği gibi, bu usulü bozmak gibi bir şey olu
yor. Üstelik 20 kişiye inmiş bulunuyoruz. 15 
kişiyle bir karar almak durumu ile Yüce Sena
tonun 185 kişilik mevcudunu 15 kişi ile ilzam 
edecek bir duruma düşmiyelim. Müzakereler bit
miştir. Zaten görüşecek bir ınevzu kalmamış
tır. Millî Eğitim Bakanlığı raporu almıştır, bu 
meıele burada biter, Sayın Başkanın, öyle sanı
yorum ki, eğilimi bu istikamette ifade ettiklerine 
göre, bu takriri oylamasına, bugünkü Senatonun 
hem ekseriyet durumu, hem de mevzuun neza
keti bakımından imkân görmem. Takrir sahiple
ri vazgeçerlerse, daha iyi olur, yanlış bir yola git-
mivelim. Aksi halde Muhterem Başkanın oylama
ma'.mı rica edeceğim, talebedeeeğim. Yine aksi 
takdirde, şayet oylandığı takdirde tehlikeli bir 
yola Yüce Senatonun girmemesi için iltifat buyu-
rul mamasını ve bir karar durumuna geçilmeme-
meVmi istirham edeceğim.. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — imza sahiplerinden Sayın Be-
knta durumu izah etmek istiyor efendim. ••Kendi? 
1 erine söz veriyorum. 

HIFZI OĞUZ REKATA- (Ankara) — Muh-
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Başkanın sözleri doğru. Ağırnaslı 'mn da sözleri 
dbğru. Fakat bir esası gözden ırak tutarsak, o 
zaman bu iki doğruya rağmen yanlış bir işlem 
vapmış olacağız. Bu önergenin verilme sebebi de 
odur. Bunu kı?aca arz edeceğim, önce . vuzuha 
varmak için, bu önergede fazla olan üç kelimenin 
çıkarılmasını rica edeceğim. «Hükümete intikalin
den önce:» kelimeleri fazladır. Bu sebeple bun
ların çıkarılmasını riea edeceğ'm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konu bi
zim, 'Senatonun kararına Sayın »Celâl Ertuğ'un 
verdiği bir önergeyle bağlanmıştır. Bu önerge
nin sonu şudur : Bu itibarla, üniversitelerimizin 
verimini artırmak, dert ve sıkıntılarına çare bul
mak için Parlâmento o1 arak neler yapabileceği
mizi tâyin ve teöb't maksadiyle üniversitelerimiz
de bir senato araştırması yapılmasının karar aL-
tına alınmasını arz ve teklif ederiz. Nitekim da
mıtılan gündemdeki madde de budur. Yani, üni
versitelerimizin verimini artırmak ve sıkıntıları
n ı eare bulmak için neler yapabileceğimizin, tes
biti. Bu raporun sonu da şöyle bitiyor : Dertle
rin çaresi, bunları teşhis etmekle yarı yarıya bu
lunmuş sayılır. Cumhuriyet Senatosunun bu 
önem1 i dâvada Hükümetlere ışık tutacak çözüm 
yollarını göstereceğine inanıyoruz. 

— 374 — 
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'••" v©emeltvki; -önerge; bir «ıaksatla verilmiş* sl-
kihtıiaB iz^le, dertİ6rr€^çare tralmak•'•' ve saire. 
Aynı raporda is@^Mzurıi.n-uza geldiği zaman dert
lerin, teşhisinden bahsettikten sonra,.:- önemli dâ
valarda IÎ^Jij^Qt}ere ışık tutmak, esastır. Demek 
ki, durum bu. Hükümetin mümessili ise sayın 
Millî Eğitim ^Bakanı- biraz -evvel)- huzurunuzda 
mütalâalar ve müşahedeler manzumesi bir rapor
dur, dedi. Bir Millî Eğitim Bakanının bundan 
daha fazla faydalanması için terkibi olması lâ
zımdır, dedi. Yani bâzı tavsiyeler istiyor; 'Bünıv 
da arz ettikten sonra arkadaşlarımızı bir yanlış 
anlayıştan kurtarmak için bir noktayı daha arz 
edeceğim. Bizim Tüzüğümüzün, Senato İçtüzü
ğünün "üçüncü kısmının başı Hükümetin denet
lenmesidir. Bunun birinci bölümü 117 nci mad
deyle başlar, soru İkinci (böî.ümü, Meclislerin 
birleşik araştırmaları, üçüncü bölümü genel gö
rüşme, dördüncü bölümü ise Senato araştırması
dır, 133 ncü madde ile ilgili denetim. Demek ki, 
bu, denetimle alâkalı bir Senato faaliyetidir. O 
halde bunun neticesi nasıl biter! Bunun neticesi 
bilgi edinilmek suretiyle biter, doğrudur. Fakat 
Muhterem Başkanın, daha önce tutanaklara geç
miş bulunan bir sözü var; bu sözünde diyorlar ki, 
bu raporda kişisel görüşler hâkim olmuştur. Ya
ni, ortak görüşler hâkim olmamıştır. O halde 
Senato kişisel bilgilere mi vâkıf olmakla bu mev
zularından vazgeçmiş olacaktır? İşte huzurunuza 
getirdiğimiz konu budur. Burada eğer kişisel bil
gileri... 

BAŞKAN — Sayın Bekata bir dakikanızı is
tilzam edeceğim; kişisel görüşler hâkim olmuş
tur, tarzında değildir beyan. Şöyledir, belki bir 
hata olmasın, sayın üyelerin kendi kişisel görüş
leri de vardır. Raporun birçok noktalarında 
birleştikleri gibi bâzı noktalarında da hattâ bir
çok noktalarında hepsi ayrı ayrı'görüşlere sahib-
olurlar. Nitekim bu, bazılarınca yazılı söylenmiş. 
tir, diğerlerinde bu kürsüden ifade edilmek sure
tiyle ifade edilmiştir, diye söyledim, lütfen yan
lış anlaşılmasın. Konuyu değiştirir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
tavzihi de nazarı itibara alalım. Şimdi, Senato 
hazırlanan uzun bir rapordan bilgi edinmiş oldu. 
Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bunu da arz edeyim. 
Bu rapor üzerine görüşme açılır Açıldı, ne için 
n^ılacak? 1313 ncü maddeye göre, bilgi almak için. 
Bu ibilgi alındı. Ne olacak? Hal. işte burada, Tü

züğünmesMfr k s l d i ğ ^ ^ 
tiği bir konu vardır:; Q #a b«; belgiler, Hükümete 
ışık tutacak. .',..̂ v... , .•- .,.;.,, ,.,-,iıV. ,- .;-• ,,.,•.„.... .... -;r, 

^ CAYİT ^TEVFÎK OKYAYtt^ (îçel) '—, ?ar-
lömanterlere de tutacak beyeıcncîî, kanun yapıcı. 
Hükümete de tutacak;"~' "*' """' "" 

HIFZI OĞUZ BEKATA TDevamla)"—Bize 
ve Hükümete ışık tutacak. Bize ışık tutacak, Hü
kümete ışık tutacak. Hükümet diyor ki, bana 
ışık. tutmasa biraz gölgelidir, diyor. Çünkü terkibi 
bâzı taraflar yoktu Arkadaşlarımızın da rapor 
üzerinde daha çok kişisel noktai nazarları da var. 
Bunlar da duruyor. Ben de diyorum ki, burada 
133 ncü madde bize imkân veriyor, 135 nci mad
de. Bir araştırma mevzuunda özel bir komisyon 
kurulabileceği gibi mevcut komisyonlardan birisi 
de bu işi yapabilir, diyor. O halde ihtisas ko
misyonuna bu raporu göndersek, ihtisas komis
yonu bunun üzerinde ihtisas komisyonu olarak 
da incelemelerini ilâve etse ve ondan sonra bu ra
por daha mükemmel bir rapor olarak hem bize 
ve hem de Hükümete ışık tutsa arzusundan ileri 
gelen bir tekliftir. 

Şüphesiz ki, karar Yüce Heyetinizindir, ama 
bu gibi konuşmaların bir neticeye, yani, faydalı 
bir neticeye vardınlmasınm bir yolu olarak hatı
rımıza gelmiş ve Tüzüğe uygun bir tekliftir. Yü-
ce Heyetiniz tasvibederse faydalı neticeler istih
sal edileceği kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, evvelce bir tat
bikatımız var, bu Türlü araştırma mevzuları. Ra
porları sunulur, sonunda, sayın senatörlerin bilgi 
edinmesiyle biter. Bir nokta var Sayın Bekata da 
temas ettiler, onu dikkatlerinde arz etmek iste
rim. Sayın Bakan burada rapor hakkında şu ve-
va bu tarzda mütalâa beyan ettiler Ama, sayın 
Senato üyelerinin tanzim ettiği rapor şöyle ol
saydı daha iyi olurdu, tarzmaa Hükümetten bu
raya gelmiş bir şeyi burada k.̂ .bal edemeyiz. Bu
nu bilhassa belirtmek isterim. Rapor üyelerce 
müzakere edilmiştir. Müzakeresi bnradadır. Sa
yın Bekata öyle arzu edebilir, ama raporun o ar
zuya göre değiştirilemiyeceği tabiîdir. Bu nok
tayı şu halde belirtmek isterini, mühim bir nokta
dır. Şimdi konuşmalar bitti, önerge hakkmdar 
fikirler belirdi. Onun için oylarınızı sunuyorum. 
(Oyhyamazsm, oyhyamazsm sesleri) Bunu, ko
misyondan sonraki durumu bir ihtisas komisyo-
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edenler... E&raiyanler.. iKafeui İ0â'$mttm\&iv. ı$e 
fce»un*»z ı4a '•töybmk&m&v* elimini. 

Yarın', 34 Şubat Perşembe günü u$aat, 15 te 
toplanmak üzere çturumn kaj^ıyorıiin. 

-ne ̂ -heyete ta&t'ı&ir* öfiffel̂ mes#i#**#ir. *®4aa©»aleyh, 
rapor şöyle bir mjjamele tafcibpiîeeektir,̂  Hüküme
te intikal ödecfek, halbuki, siz" ^ir vazife verecek
siniz, kaibui ederseniz koraisvona» ondan sonra 
mesele ayrı bir dunundur, bu kuranı oyhyacağım, 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

50 NCÎ BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ OENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üniversitelerimizin verimini artırmak, 
sıkıntılara çare bulmak için neler yapılabileceği
nin tâyin ve tesbiti hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporu (10/4) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





ÜMveraitelerimizin verimini artırmak, sıkıntılara çare bulmak için neler yapılabileceğinin tâyin 

ve tesbiti maksadiyle kurulmuş buftunan Araştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Başkanlığı 5 . 11 . 1965 

Sayı : 10/4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Üniversitelerimizin verimimi artırmak, sıkıntılara çare bulmak için neler yapılabileceğimin tâ
yin ve tesbiti maksadiyle kurulmuş bulunan İnceleme ve Araştırma Komisyonumuz, görevini ik
mal ederek bu husustaki raporunu tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor ilişik olarak takdim olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü ve Raportör 

Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
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İNCELEME VE ARAŞTIRMA gOMÎSYONU RAPORU 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye hızla ilerliyen dünya şartlarına uyarak gerçek medeni seviyesini bulma çabası için
dedir. 

İlim ve teknik alanında dev adımları ile mesafeler alınırken toplumun psi'ko - sosyal değişim
ler göstermesi tabiî bir sonuç olmakta, eğitim, öğretim sistemleri eskimektedir. 

Yurdumuzun bu dinamizmin etkilerinin dışında kalması imkânsız olduğundan, her gün yeni 
yeni problemler, önemli sorunlar, millî müesseselerimizde kendini göstermektedir. 

Üniversitelerimizin, yurdumuzun yarınını hazırlıyan temel müesseselerin başında geldiği de bir 
gerçektir. 

Türk gençliğinin, bilgili, sağlam karakterli, çağdaş medeniyet kurallarına uygun bir standart 
içinde yetiştirilmesi; anca'k yüksek öğretim imkânlarımızın gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi 
ile mümkün olacaktır. 

Üniversitelerimizde umumi efkâra intikal edecek kadar önemli sorunlar türlü vesilelerle 
kendisini göstermekte, zaman zaman huzursuzluk, rahatsızlıklar patlak vermektedir. 

İstanbul Üniversitesinde geçen ders yılı başımda öğretim üyeleri, yöneticiler ve öğretici teşek
külleri arasında ciddî ihtilâflar başgösterdiği hatırlardadır, öğrenciler ağır bir şekilde öğretim 
üyelerini itham etmişler, üniversite çatısı altında vahîm skandallar cereyan ettiğini kamu oyuna 
yaymışlardı. 

Tek basma bu olay dahi, meselenin mahiyetinim ne olduğunu asla tahlil etmeden, üniversite
lerimizde üzerinde dikkatle durulması gereken birtakım sorunların mevcudiyetine bir işaret olarak 
kabul olunacak niteliktedir. 

Türk Milletinin, temsilcileri olarak yarımımızın teminatı olan Türk gençliğinin meselelerime 
Parlâmentomuzun ilgisiz kalması imkânsızdır, bu noktadan hareket ederek Yüce Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu aşağıda sureti verilen bir takriri oy birliğine yakın bir çoğunlukla 1.7.1964 
tarihli oturumunda kabul etmiş, Anayasamın 85 nci maddesi gereğince bir araştırma yapılmasını ka
rar altına almıştır. 

22 . 12 . 1964 
CUMHURİYET SENATO BAŞKANLIĞINA 

Türkiye'nin yarınının idare sorumluluğunu tevdi edeceğimiz gençliğimizi yetiştirmekle mükellef 
olan üniversitelerimizde bir huzursuzluk havasının mevcudiyeti bir vakıa halinde ortaya çıkmıştır. 

Bu huzursuzluğun türlü sebeplerden, çeşitli kaynaklardan doğmuş olması da bir gerçektir. 
Parlâmento olarak rejimimizin temel müesseselerinden birisi olam üniversitelerimizin dertlerine, 

sıkıntılarına kayıtsız kalmamıza im'kân yoktur. Bu itibarla üniversitelerimizin verimini artırmak, 
dert ve sıkıntılarına çare bulmak için Parlâmento olarak neler yapabileceğimizi tâyin ve tesbit 
maksadiyle üniversitelerimizde bir Senato Araştırması yapılmasının karar altına almmasıını arz ve 
teklif ederim. 

Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
Elâzığ Senatörü 

Araştırma, verilen takrirde de sarahatle belirtildiği veçhile, asla idari veya kazai bir tasarruf 
mahiyetinde olmıyacaktı. 

Üniversitelerimizin, öğretim, eğitim bakımından durumları, kadro, yer, malzeme, ödenek im
kânları, öğrenci sayısı, her öğrenciye isabet eden öğretim üyesi oranı, dershane, konferans salo-
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mı, lâboratuvar şartları öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık durumları mahallerinde incelene
cek, eksiklikler, aksaklıklar doğurduğu neticelerle birlikte tesbit olunacaktı. 

Böylece üniversitelerimizin eğitim ve öğretim kapasiteleri meydana çıkacak, bütün teferruatı 
ile Yüce Meclisin nazarlarına, tâli arazlarla yer yer patlaklar veren üniversite sorunlarının haki
ki sebepleri arz olunacaktı. 

Komisyonumuz her türlü siyasi eğilimin üstünde millî bir görevle yükümlü olmanın vazife 
şuuru ve sorumluluğu içinde işine bu anlayışla başlamıştı. Yer yer üniversitelerimiz ziyaret edilmiş, 
öğretim ve yönetim heyetleri, öğrenci teşekkülleri ile temel müesseseler, anasebepler üzerinde uzun, 
derin görüşmeler, temaslar yapılmıştır. Komisyonumuz daha çok Yüksek Heyetinizin gözü ve ku
lağı gibi çalışarak görmek, dinlemek yoliyle mü-ahede ve intibalarıni tesibi't etmek usulünü tercih 
etmiştir. 

Komisyoumuzun inceleme için gittiği her üniversitemizde Yüce Senatonun bu yakın ilgisi bü
yük memnunlukla karşılanmıştır. Üniversitelerimizin, öğretim kadroları, Öğrencileri Yüce Sena
tonun inceleme kararından ötürü şükranlarım Yü?e Huzurunuza iletmeyi Komisyonumuzdan istemiş
lerdir, arz ederiz. 

Hazırladığımız raporun temel unsurları : 
1. Müşahedelerimiz. 
2. Yerinde yaptığımız ziyaretlerde temas ettiğimiz üniversite öğretim kurullarının, öğrenci 

teşekkülerinin verdikleri değerli bilgilerdir. 
3. Ayrıca üniversiteler konusunda yurt içinde, yurt dışında yapılmış incelemelere ait rapor

lar da tetkikimizden geçmiştir. (2), (3), (4) 
Hususiyle ingiltere Parlâmentosunun kararı i b İngiltere'de üniversite eğitim ve öğretim konu

sunda hazırlanan rapor (2) dikkatle tetkik edilmiştir. Bu rapor üç sene süren bir Parlâmento in
celemesinin mahsûlüdür. 

Gördüklerimiz, dinlediğimiz dert ve meseleler aynen ifade edildikleri şekilde Yüce huzurlarınıza 
intikal ettirilmiştir. Rapor görgü ve bulgularımızı yüksek nazarlarınız önüne aynen sermek anlayışı 
içinde düzenlenmiştir. Bu objektif veriler sizlerin hüküm ve kanaatlerinin teşekkülüne yardımcı 
materyal olabilirse kendimizi mutlu sayarız. 

Higher Educaiton : Report of the Comitee appointed by he Prime Miınister inder the chairmain 
of Lord Robins 

(Lord Robins'in ingiliz üniversiteleri hakkındaki raporu) 
Üniversitelerin idare ve Murakabesi Prof. Y. Karayalçm 
Üniversite Reformu. Prof. N. Karasu 
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İZLENİLEN ÇALIŞMA PROGRAMI 

Üniversitelerimizde, Araştırma, İnceleme Komisyonumuz aşağıdaki çalışma gereğince görevini 
düzenlemiştir. 

I - Devlet Plânlama Teşkilâtı ile işbirliği ve temas 
a) Yüksek öğretim seviyesinde insan gücümüzü onbeş yıllık plân perspektifi içinde değerlen

dirme, 
b) Onbeş yıllık plânın öngördüğü insan gücünü değerlendirme esprisi ile üniversiter eğitim, 

öğretim bakımından mevcut gerçekler arasında bir intibak olup olmadığının tesbiti, daha açık 
deyimle; Türkiye'de ne kadar mühendise, ne kadar hekime, ne kadar ziraat mühendisine... ilâh 
ihtiyaç vardır. Üniversite ve yüksek okullarımızdaki öğrenci sayısı bu ihtiyaçları karşılıyacak mı
dır? Üniversitelerimizin, fakültelerinin kuruluş, kadro eğitim öğretim kapasiteleri ile bu ihtiyaç
lar arasında bir denge mevcut mudur? Bu hususların tetkikini konumuzun ilk unsuru olarak ka
bul etik. (Tarih : 14 . 1 . 1965) 

(Toplantı maahlli : D. P. T. Müsteşarlık makamı) 
II7- Millî Eğitim Bakanlığı ile temas. Tarih : 15 . 1 . 1965. Toplantı yeri : Millî Eğitim Bakan

lık makamı. 
Bu toplantının hedefi : Yüksek öğretim bu arada üniversitelerimiz konusunda Bakanlığın 

politik görüşünü öğrenmekti. 
III - Ankara üniversitelerini ziyaret 
a) Ankara Üniversitesi 
Rektörü, Fakülte Yönetim kurulları, Üniversite Senatosu üyeleriyle umumi toplantı. 
Toplantı tarihi : toplantı yeri : Ankara'Üniversitesi Rektörlük makamı. 
b) Ankara Üniversitesi 
Fakülteleri, yönetim kurulları ve öğretim üyeleriyle toplantı 
c) Sosyal İlimler Fakülteleri, 
Toplantı yeri' : Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu salonu, 24 . 3 . 1965 
d) Fen - Edebiyat fakülteleri yönetim, öğretim kurulları ile bu fakültede müşterek toplantı. 
IV - Ankara'daki talebe teşekülleri temsilcileri ile T. B. M. M. binasında yapılan toplantı. 
a) T. M. T. F. ikinci Başkanının riyasetinde bu organa bağlı talebe teşekkülleri temsilci

lerinin iştirakiyle, tarih 14 . 5 . 1965, saat : 10.00. 
b) T. M. T. B. temsilcileri ve bağlı teşeküllerin idare kurulları ile toplantı M. T. T. B. bi

nası, tarih : 18 . 5 . 1965, saat : 10.00 
V - Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde yönetim ve öğretim organları talebe temsilcileri ile 

ortak toplantı : 23 . 4 . 1965, saat : 10.00. 
VI - Hacettepe Tıp Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okul ve enstitüleri ziyaret, yöne

tim, öğretim organları, talebe temsilcileri ile toplantı. 

Diğer üniversiteler 

VII - İstanbul Üniversitesini ziyaret. Gidiş : 20 . 5 . 1965, dönüş : 25 . 5 . 1965 
Üniversite Senatosu üyeleri, fakülte dekanları ile Rektörlük makamında toplantı. 
a) Sosyal ilimler Fakültesi yönetim, öğretim organları ile toplantı. İktisat Fakültesi Profe

sörler Kurulu salonunda. 
b) Müspet ilimler fakülteleri yönetim ve öğretim üyeleri ile toplantı. Toplantı yeri .- Orman 

Fakültesi. 
VIII - istanbul Teknik Üniversitesi yönetim, öğretim organları ile toplantı (Senato üyeleri, 

dekanlar) toplantı yeri : Rektörlük makamı; 
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A) Fakülteler yönetim kurulları ile toplantı. Toplantı yeri : Prof. Kurulu salonu, 
IX - Talebe teşekkülleri ile temas. 
a) M. T. T. F. toplantı yeri : M. T. T. F. Merkez binası, 
b) M. T. T. B. Merkez binasında bu teşekküllerin yönetim organı ile temas. Toplantı yeri : 

Eminönü Halkevi binası. 
X - Ege Üniversitesini ziyaret, yönetim öğretim kurulları ile müşterek toplantı (Rektörlük 

binası toplantı salonunda) 25 ve 26 . 5 . 1965. 
Üniversite sakasını, yeni yapıları ziyaret. 
XI - Atatürk Üniversitesini ziyaret, yönetim, öğretim üyeleriyle gidiş : 22 . 6 . 1965, dönüş: 

23 . 6 . 1965. Müşterek toplantı (Atatürk Üniversitesi konferans salonu) 
- XI I - Karadeniz Teknik Üniversitesini ziyaret, 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI İLE TEMAS : 
Üniversitelerimizin verimini düşüren birtakım huzursuzluklara sebebolan problemleri derinliği

ne incelemeden önce, D. P. T. Müsteşarlığında ilgili daire uzmanlarının iştiraki ile bir toplantı 
yaparak meseleye en yüksek noktadan bakmayı faydalı'gördük. 

Türkiye'nin kalkınmasında birinci önemli role sahibolan üniversitelerimizin, on'beş yıllık plân 
perspektifi içinde ne gibi görevleri olduğunu başlangıçta teslbit etmenin faydası sonsuzdu. Yük
sek öğretim müesseseleri arasında üniversitelirimizin yerleri, hangi bilim dallarında ne kadar öğ
renci yetiştirmesi gerektiği, yılda kaç hekim, kaçeezacı, kaç »mühendis, kaç ziraat, kimya, fizik mü
hendisi, ne kadar edebiyat, dil hukuk mezununa ihtiyaeolduğunu plân açısından tetkikte zaruret 
vardı. 

Plânda öngörülen hedeflerle gerçekler arasında ilk bakışta bir intibaksızlığın mevcudiyeti gö
ze çarpmaktadır. Türkiye'de sosyal ilimler alanında üniversite mezunu sayısı 15 yıllık uygulama 
süresinde işba noktasını aşacak bir hızla artmaktadır. Buna karşılık nüfusumuza göre teknik 
alanda yetişecek gençlerimiz sayı ıbakımmdan ihtiyacın çok altında olacaktır. (Bugün üniversitele
rimizin sosyal ilimler bölümündeki fakültelerinde dünya standartlarının çok 'üstünde sayılarda 
öğrenci yığmakları teşe'kkül etmiştir, öğretim ve eğitim plânlamasında, insan gücümüzün üni-
versiter 'sahada kanalize edilmesinde plân esaslarından inhiraf etmemek rasyonel ölçüler dâhilinde 
teknik eleman yetiştirmek sorundayız. (Bak. 15 yıllık plân eğitim Bl.) 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile üniversitelerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı sıkı bir işbirliği yapa
rak: kalkınma çabası ile üniversiter öğretim ve eğitim arasında sıkı bir denge kurmak zorunda
dırlar. Yine Devlet Plânlama Teşkilâtının kalkınma ve insan gücü ile ilgili bölümünde orta öğ
retim ile üniversite ve yüksek öğretim arasmdakiorantıyı düzenliyen bir eğitim politikasının sağ
lanamadığı göze çarpmaktadır. Türkiye'de sayıları süratle çoğalan öğrenci sayısı, çok eksik bilgi 
ile liselerden her yıl mezun olanların 'mevcut üniversite ve yüksek okullarda öğretim, eğitim yapa
bilmesine maddeten imikân olmadığı aşikârdır. Bu iki merhale arasında, yani orta eğitimle, yük
sek eğitim arasında dünya normlarına uygun bir niöbet yoktur. 

Fizik, kimya, matematik hocaları olmadığı için, diplomalarında «!bu dersi okumamıştır» diye 
yazan lise mezunları üniversiteye girmek için masum ve tabiî bir arzu ile hak iddia etmektedir
ler. Yeni üniversite ya da yüksek okulların açılabilmesi için ilk şart olan «öğretim üyesi yetiş
tirmede» plânın öngördüğü niteliğe ulaşamamıştır. Yeni üniversite ve yüksek okullara öğretim 
üyesi yetiştirmek amacı ile yaibancı memleketlere gönderilecek gençler, tatbikattaki aksaklıklar 
yüzünden hiç rağbet görmemiştir. Birinci Beş Yıllık Plânda her yıl yurt dışında gençlerimizi ye
tiştirmek için ayrılan kontenjanlar ancak % 5 civarında doldurulabilmiştir. 
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En yüksek noktadan 'bakılınca üniversiter öğretim sistemimizde görülen talblo şudur: 
1. Gıünden güne artan taleibe sayısı, 
2. Meslek ayırımında rasgele bir akım, 
3. Yeni öğretimi üyeleri yetişmesinde süratli bir düş'üş. 

Ek — 1 

SANAYİ VE HİZMETLERDE FONKSİYONEL BÖLÜMLER 

(Rakamlar bin kişiyi gösterir) 

Endeks 
Fonksiyonel bölümler 1962 1963 1967 1972 1977 1962 = 100 

idareci ve müteşelbibisler 
Meslekî personel (Toplam) 
Mühendis 
Sağlık personeli 
Öğretmen 
Diğer 
Teknisyenler (Toplam) 
Teknisyen 
Yardımcı sağlık personeli 
Öğretmen (ilk) 
Diğer 
Alt kaideme memurlar ve satışla ilgili 
'meseleler 
Ustabaşı 
Yetişkin işçi 
Sıra işçisi 

Toplam 

73 
73 
12 
10 
22 
29 

142 
20 
10 
50 
62 

30 
50 

686 
1 326 

2 880 

77 
78 
13 
10 
24 
31 

151 
28 
10 
54 
64 

580 
55 

740 
1 438 

3 120 

106 
114 

17 
12 
47 
38 

210 
33 
20 
71 
89 

840 
81 

1 000 
1 940 

4 294 

141 
190 

32 
15 
85 
58 

346 
74 
35 

106 
133 

1 245 
142 

1 540 
2 384 

5 991 

194 
277 

56 
24 

106 
91 

570 
146 
05 

154 
205 

1 720 
270 

2 570 
2 439 

8 038 

266 
379 

401 

325 
540 
375 
184 

279 

Kaynak : Kalkınma Plânı, A. G. E., Sayfa 447 

Ek — 2 
Sanayi içinde yetişecek elemanların sayısı 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 -1972 
1973 -1977 

Ustabaşı 

3 500 
3 500 
4 200 
4 900 
5 600 

40 000 
80 000 

Yetişkin işçi 

35 000 
35 000 
41 000 
48 000 
55 000 

360 000 
660 000 

Kaynak : Kalkınma Plânı, A. 6r. E., Sayfa 451 



Ek - 3 İşgücü ihtiyarlanma karşüamna yollan 

Fonksiyonel bölümler 

Meslekî personel : 
Mühendis 
Sağlık personeli 
Öğretmen 
Diğer 

Teknisyen : 
Teknisyen 
Yardımcı sağlık personeli 
Öğretmen (îlk) 
Diğer 

Ustabaşı 
Yetişkin işçi 

Bugünkü 
duruma 

göre arz 

,85 
J 5 

3,1 
1,5 

1,2 
,75 

6,7 
1,4 
1,5 

1 
Ek arz 

— 
_ 
• — 

• • - -

--

_ 

9 6 3 
Diğer (1) 

,4 
— 
_-
2,5 

1,5 
— 
— 
4,3 
4,5 

70,0 

1 9 
Ek arz 

— 
—. 
,4 
_ 

_ . 
— 
— 
_ 
— 

6 4 
Diğer 

,4 
— 
— 

2,5 

1,5 
— 

• • 

6,4 
70,0 

Ek 
1 

arz 

_ . 
_ 
,6 
....... 

..._. 
— 

— 
— 

9 6 5 
Diğer 

,4 

— 
3,0 

2,0 
— 
— 
5,5 
5,7 

80,0 

1 9 
Ek arz 

— 
— 

2,0 
— 

„ _ 

— 
— 
— 
— 

6 6 
Diğer 

,4 
— 
4,0 
3,0 

2,0 
— 
— 

5,5 
8,8 

88,0 

(1) İşbaşında eğitim, dış ülkelerde eğitim ve işgücüne arz yapabilecek diğer kaynaklar. 
Kaynak : «Türkiye'de insangücü ihtiyaçları ve eğitim programlanması» Devlet Teşkilâtının hizmete özel broşürü, Ankara İM£, Sayfa 17 





Ek — 4 

İNSAN GÜCÜ İHTİYACINI KARŞILIYACAK EĞİTİM KURUMLARI 

insan gücü kategorileri Eğitim kurumları 

f Genel Yü'ksek Öğrenim 
İdareci ve müteşebbisler J Teknik Yüksek Öğrenim 
Meslekî personel ] Erkek Teknik öğretmen Okulu 

[ Eğitim enstitüleri 

f öğretmen okulları 
Teknisyen -j Orta dereceli teknik okullar 

[ Meslekî liseler 

(Üst derece okulların öğrenci ihtiyacını ^ Lise 
karşılar) J Ortaokul 

Kaynak : Türkiye'de insan gücü ihtiyaçları ve eğitimin programlanması, A. G. E., Sayfa 20. 
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Ek — 5 

KAMU E&ÎTÎM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Yıllar 

Eğitim harcamaları 
Toplam 
Cari 

Eğitim harcamalarının G. S. M. H. ya oranı 
Toplam 
Cari 

Adam basma millî gelir (1948 fiyatı) 

Adam hasına eğitim masrafı (1948 fiyatı) 

Bütçe (000) milyar 

Eğitim masrafları bütçeye nisbeti 

Eğitim bütçesinin millî bütçeye oranı 

Fiyat endeksi 1948 = 100 

1938 

17 
16 

0,9 
0,8 

492 

4,5 

250 

7 % 

6 % 

22 

1948 

209 
194 

2,1 
1,9 

502 

10,4 

1 243 

17 % 

13 % 

100 

1949 

218 
203 

2,4 
2,2 

438 

10,3 

1 614 

14 % 

10 % 

102 

1950 

230 
214 

2,2 
2,1 

496 

11,1 

1 487 

15 % 

12 % 

99 

1951 

250 
232 

2,0 
1,9 

554 

11,3 

1 579 

16 % 

12 % 

102 

1952 

264 
245 

1,8 
1,7 

586 

10,9 

1 751 

15 % 

11 % 

110 

Kaynak: Turkey - Educatıon for economic social development, a. g. e., Sh, 159 
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HARCAMALARI 

1953 1954 1955 1956 1957 

317 357 485 570 671 
282 314 417 501 570 

1,9 2,1 2,3 2,3 2,2 
1,7 1,8 2,0 2,1 1,9 

635 559 588 610 630 

11,9 11,8 13,6 14,3 13,8 

2 127 2 288 2 941 3 325 4 006 

15 % 16 % 16 % 17 % 17 % 

11 % 11 % 12 % 12 % 13 % 

1958 1959 1960 1961 1962 

721 830 1 250 1 720 1 950 
634 734 1 025 1 393 1 560 

2,0 1,9 2,6 3,5 3,7 
1,8 1,6 2,1 2,8 3,0 

685 694 690 668 

13,7 13,0 16,5 21,7 23,8 

4 475 5 381 7 282 8 964 10 115 

16 % 15 % 17 % 19 % 19 % 

12 % 10 % 13 % 15 % 14 % 

116 129 149 161 191 217 257 271 276 276 
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EK — 6 

DİĞER MEMLEKETLERDEKİ EĞİTİM YÜKÜ 

Toplam eğitim 
.harcamalarımın] Cari fiyatla 
ıgajyrilsiâJfi ımillî dıoıllâr lolarak 

Memlefeetler 

Amerika Birleşik Devletleri 
Holânda 
İsveç 
İngiltere 
Fransa 
İtalya 
Danimarka 
Avusturya 
İsveçre 
B. Almanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Portekiz 
Türkiye 
İspanya 

İlgili 
yıl 

1958 
1958 
1960 
1957 
1958 
1957 
1957 
1957 
1956 
1958 
1956 
1961 
1958 
1960 
1950 

hâsılaya oranı 
% 

4,5 
4,2 
4,1 
3,7 
3,5 
3,4 
3,0 
2,9 
2,9 
2,8 
2,6 
2,1 
2,1 
2,6 
1,6 

şahıs başı 
millî ge 

2 680 
870 

1 530 
1 250 
1 220 

530 
1 140 

690 
1 420 
1 070 

380 
430 
230 
190 
350 

Kaynak: Greece - Education for economic socıal development, 
O.E.C.D./MRP raporu, Paris 1964 sayfa 63. 



— 11 — 
Ek — 7 

EĞİTİM MASRAFLARI DAĞITIMI 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Yüksek öğrenim 14,5 15,3 15,5 15,7 
Genel orta öğrenim 16,3 15,1 16,7 15,6 
Teknik ve meslekî orta öğretim 19,8 19,9 19,7 18,2 
İlkokul 49,4 49,7 48,0 50,5 

14,7 15,9 15,9 15,8 15,6 16,5 14,9 
15,7 15,4 15,4 14,3 15,6 15,7 15,8 
18* 18,0 17,6 17,7 19,1 22,0 21,1 
51,4 50,7 51,1 52,2 49,7 45,7 48,1 

Kaynak : Turkey - Educotion for economic social dev el öpmeni O.E.C.D. ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının MRP raporu, sayfa 163. 

ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA (1957; 

Yüksek öğrenim 
Genel orta öğrenim 
Meslekî v.1 öğretmen 
Diğerleri 
İlkokul 

- I - 1 

\s-

^ 

10,9 
17,6 
13,1 
11,0 
47,3 

is
ta

 

T3 

.;ı 

14,7 
32,0 
3,2 

14,7 
32,1 

<d 

o H-i 
1—1 

7,3 
19,4 
18.1 
7,3 

45,5 

ra 
Ö 

t—ı 

7,1 
19,7 
15,9 
9,2 

48,1 

f* 

11,3 
9,7 

1.1,4 
16,2 
51,2 

c 
o f> 

o 
y 

6,3 
11,5 
15,0 
11,6 
55,6 

c3 

P~ 
•M 

12,1 
3,6 

20,0 
61,0 

c3 
>> 
cc -t~> 

5,1 
30,4 

— 
14,0 
50,5 

Kaynak : Greece - Education for Economic social development, 
O.E.C.D./MRP raporu Paris 1961, sayfa 64. 
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Ek — 8 

2 NCt DEVRE ORTAÖĞRENİM KAPSAMI 

— Özel ve resmî liseler 
— Erkek ve kız sanat enstitüleri 
— Ticaret liseleri 
— Devlet Konservetuvarı (Lise) 
— Sağlık Kolejleri 
+ Hemşire Okulu 
+ Özel hemşire okulları 
— Yapı enstitüleri 
+ Makinist okulları (Yol makinaları tamirciliği ve operatörlüğü sınıfını da içine alır.) 
+ Kimya Sanat Enstitüsü 
+ Ağaç İşleri Sanat Enstitüsü 
— Motor sanat enstitüleri 
— Elektrik radyo sanat enstitüleri 
— Mensucat Sanat Enstitüsü 
+ Matbaacılık Okulu 
— İş okulları 
+ DD Meslek Okulu 
— Tekniker okulları 
— Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu (Orta kısın;N 

+ Otelcilik Okulu 
-f Maliye Meslek Okulu 
+ Meteoroloji Meslek Okulu 
+ Tapu ve Kadastro Meslek Okulu 
— Polis kolejleri 
+ Bölge ziraat okulları 
-+- Hayvan Sağlık Memurları Okulu 
+ Orman Tekniker Okulu 
+ Orman Bakım Memurları Okulu 
— İmam - Hatip okulları 

-f Mezunlar yüksek öğrenime devam edemez. 
— Mezunlar belirli yüksek öğrenim kurullarına girebilir. 
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Ek — 9 

YÜKSEK ÖĞRENIM KAPSAMI 

— Üniversite fakülteleri 
— Üniversitelere bağlı yüksek okullar 
— Teknik okullar 
—- Yüksek Denizcilik Okulu 
— Yüksek sağlık okulları (Plorence, Nightingale, Gevher Nesibe, hastane idaresi ve) 
— İktisadi ve ticari ilimler akademileri 
— Yüksek öğretmen okulları 
— Eğitim enstitüleri 
— Güzel Sanatlar Akademisi 
— Konservatuvar 
— Gazetecilik Enstitüsü 
+ Erkek teknik yüksek öğretmen okulları 
+ Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
+ Kadın Meslek Öğretmen Okulu 
— Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu 
— Özel Yüksek Okullar 
— Polis Enstitüsü 
-I- Yüksek İslâm enstitüleri 

+ Belirli okul mezunlarını alır, 
—• Kısmen belirli okul mezunlarını alır. 

Ek — 10 - A 

Birinci devre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenim dallarına göre yüzde dağılımı 

Sene 

1939 -1940 
1944 -1945 
1949 -1950 
1954 -1955 
1959-1960 

Öğrenci sayısı 

99 081 
99 176 
97 753 

151 864 
'307 184 

Genel 

93,2 
71,0 
66,7 
73,7 
83,4 

Yüzde dağılımı 

Teknik 

2,4 
10,8 
14,0 
13,5 
6,2 

Meslekî 

4,2 
17,4 
17,1 
11,5 

9,6 

L 

Tarım 

0,1 
0,7 
1,9 
1,2 
0,6 

Sağlık 

0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 

Kaynak : Turkey - Education for economic social developnıent, a. g. e., Sayfa 178. 
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Ek — 10 - B 

İkinci devre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenim dallarına göre yüzde dağılımı 

Yüzde 'dağılımı 

Yıllar 

1934 - 1935 
1939 - 1940 
1944 - 1945 
1949 - 1950 
1954 - 1955 
1959 - 1960 

ikinci devre 
toplam 

öğrenci sayısı 

14 626 
32 973 
42 150 
41 625 
60 150 

107 019 

Genel 

67,4 
75,8 
65,8 
51,5 
58,8 
55,4 

Telknik 

6,0 
4,0 
5,0 

18,4 
13,1 
17,5 

Meslekî 
(Diğer) 

24,2 
17,1 
27,8 
27,8 
25,7 
25,5 

Tarımsal 

1,2 
2,4 
0,9 
0,5 
1,0 
0,6 

Sağlık 

1,2 
0,7 
0,5 
1,8 
1,4 
1,0 

Kaynak : Turkey - Education for economic social developnıent, a. g. e., Sayfa 18* 

Ek — 10 - C 

Yüksek öğretim öğrencilerinin öğrenim dallarına göre yüzde dağılımı 

Yüzde dağılımı 

Yıllar 

1934 - 1935 
1939 - 1940 
1944 - 1945 
1949 - 1950 
1954 - 1955 

1959 - 1960 

Öğrenci 
sayısı 

6 890 
12 660 
20 011 
25 091 
28 059 
53 484 

Fen ve 
teknik 

21,6 
21,3 
23,6 
21,1 
21,7 
23,3 

Sağlık 

25,2 
17,9 
18,2 
18,3 
15,6 
9,5 

Edelbiyat 
Sosyal 
ilimler 

39,8 
42,5 
41,5 
48,5 
50,0 
49,8 

ve güzel 
sanatlar 

7,3 
±o,o 
12,4 
12,4 
7,1 

10,7 

Tarmı 

5,1 
5,0 
4,3 
4,7 
5,5 
6,7 

Toplam 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Kaynak : Turkey - Education for economic social developnıent, a. g. e., Sayfa 198. 



Ek — 11 - A. 

— 15 — 

EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANI 

(1940 - 1960) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Eğitim seviyesi ve çeşidi 

İlk 

Orta (I Devre) 

Genel 
Meslekî 
Teknik 
Diğer 
Orta (II. Devre) 

Genel (Lise) 
Meslekî 
Teknik 
Diğer 
Yüksek öğretim 

1940 

37,1 

7,9 

7,6 
0,02 
0,2 
0,1 
2,7 

2,4 
0,07 
o,ı 
0,08 
1,2 

1945 

50,0 

7,0 

5,1 
0,9 
0,8 
0,2 
3,2 

2,3 
0,5 
0,2 
0,2 
1,4 

1950 

65,5 

6,8 

4,6 
0,9 
0,9 
0,3 
2,7 

1,5 
0,5 
0,5 
0,2 
1,4 

1955 

65,7 

10,6 

7,9 
0,9 
1,4 
0,4 
4,2 

2,5 
0,9 
0,6 
0,2 
U 

1960 

68,2 

16,8 

14,2 
1,0 
1,0 
0,7 
5,8 

3,9 
1,0 
0,5 
0,4 
2,8 

Kaynak : Türkey - Education for economic and social development a. g. e. Sayfa 216 

Ek — 11 - B. 

1961 yılındaki eğitim durumu 

Okullar 

İlköğretim 
Meslekî ve teknik ortaokul
lar 
Ortaokullar 
Meslekî ve teknik liseler 
Liseler 
Teknik yüksek öğretim 
Genel yüksek öğretim 

Okul 
çağındaki 

nüfus 

4 513,0 

1 786,0 

1 505,0 

1 816,0 

Toplam 
öğrenci 
sayısı 

3 160,0 

68,4 
333,0 
46,5 
86,0 
10,0 
51,0 

Öğı 
okul 

fencilerin 
çağındaki 

nüfusa oranı % 

70 

4 
19 
3 
6 
1 
3 

öğretmen 
sayısı 

67,9 

8,0 
5,2 
8,0 
2,5 
1,3 
2,8 

Ö grene i-öğretmen 
oranı 

46 

14 
64 
14 
34 
8 

19 

Kaynak : Kalkınma Plânı - Birinci Beş yıl (1961 - 1967) 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yayım, Ankara 1963, Sayfa 448. 
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Ek — 11 - C 

TÜRKİYE'DE OKULLAŞMA ORANI 

(1961) 

Öğretim derecesi 

(D 

İlk 
Orta ( I. devre) 
Orta (II. devre) 
Yüksek 

Okul yağı 
nüfusu 

(2) 

Okullaşma oranı 
Toplam öğrenci (3) ün (2) ye 

savısı göre yüzdesi 

(3) (4; 

4 513 000 
1 786 000 
1 505 000 
1 816 000 

3 160 000 
401 400 
132 500 
61 000 

70,0 
22,5 
8,8 
3,4 

Kaynak : Kalkınma Plânı, a, g, e, sayfa 448 

DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM 

Öğretim derecesi 

İlk 
1. devre orta 
2. devre .orta 
Yüksek 

Yugoslavya 
1960 

94,0 
70,0 
25,0 
3,4 

Hindistan 
1960 - 1961 

61,1 
22,8 ) 
11,5 ) 
— 

İspanya 
1960 

84,5 
) 

17,5 ) 
2,5 

Yunanistan 
1961 

98,0 

37,0 
3,5 

Kaynak : Yugoslavya : (1. devre orta öğrenim mecburidir) Yugoslavia - Education for Economic 
Social Development, O.E.C.D/MRP raporu, Paris, 1964 sayfa 11 
Hindistan : - Third Five - Yeir Plân, Government Of İndia Plânning Commission, 
Delhi 1961, sayfa 604 - 606 
İspanya : Spain - Education For Economic Social Development, OECR/MRP raporu, 
Paris 1964, sayfa 30. 
Yunanistan : Grece - Education For Economic Social Development, OECD/MRP ra
poru, Paris 1964, sayfa 13. 



EK —12 
İLK VE ORTA SEVİYEDE KAYIT ORANLARI 

A) İlkokul mezunlarının birinci devre orta öğrenime devamı 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 

İ lkokul mezunla 

Toplam 

•28,4 
67,0 

124,2 
172,7 
189,1 
301,7 

(1000) 

Erkek 

20,1 
40,8 
91,1 

120,9 
129,8 
208,0 

rı 

Kadın 

8,3 
26,2 
oo,l 
51,8 
59,3 
93,7 

Orta 

Toplam 

17,8 
44,2 
36,6 
37,0 
66,5 

177,3 

öğrenim (I. devre) 
kayıtları (000) 

L Erkek 

13,3 
32,5 
27,5 
27,9 
50,0 
86,5 

Kadın 

4,5 
11,7 
9,1 
9,1 

16,5 
30,8 

B)1 Birinci devre orta öğrenim mezunlarının ikinci devre orta öğrenime devamı 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 

1. devre orta öğrenim 
mezunlarının 

Toplam 

8,4 
15,8 
17,1 
17,7 
24,5 
50,4 

Erkek 

6,3 
11,5 
13,3 
14,1 
19,1 
38,2 

sayısı 

Kadın 

2,1 
4,3 
3,8 
3,6 
5,4 

12,2 

2. devre kayıt 

Toplam 

5,4 
11,2 
14,5 
16,1 
20,9 
45,4 

(000) 

Erkek 

4,4 
7,5 

10,9 
11,6 
15,8 
33,5 

sayısı 

Kadın 

1,0 
3,7 
3,6 
3,5 
5,1 

11,9 

Kaynak: Turkey - Education for economic and social development a, g, e, sayfa 218. 
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Ek — 13 - A. 

ŞEHİRLEŞME VE ÖĞRENCİ SAYISI 

Şehirleşme oranı 
(10 000 den fazla 

nüfuslu yerlerin ge- Liselere kayıtlı 
nel uüfusa oranı) öğrenci sayısı 

İller 1960 % 1960 - 1961 

İstanbul 
Ankara 
İzmir 
Adana 
Elâzığ 
Tokat 
Rize 
Kırşehir 
Ağrı 
Mus 

80,0 
59,3 
51,6 
43,9 
29,8 
22,7 
21,6 
20,9 
19,2 
14,2 

18 572 
9 668 
5 757 
2 510 

682 
494 
344 
269 
178 
160 

Kaynak : Şehirleşme oranları : Test ve Araştırma Bürosunun Türkiye'de eğitim imkânları serisi 
No: 1. Sayfa 2. 

Öğrenci sayıları : Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Yıllığı No: 460, Sayfa 153 - 157. 

Ek — 33-B . 

Türkiye'deki şehirleşme oranı (/%) 
(10 000 den fazla nüfuslu yerlerin genel nüfusa 

oranı) 

1950 25,0 
1955 28,8 
l.!)60 31,9 

Kaynak : J. N. Eastmond, iyi okulları teşvik eden fakt'jrier, Test ve Araştırma Bürosu Türki
ye'de Eğitim İmkânları Seri No: 1, Ankara 1964, Sayfa 17. 
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Ek — 14 

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 

Üniversiteler 1960 — 61 1961 — 62 1962 — 63 1963 — 64 1964 — 65 

Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Efe-e Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İstanbul Teknik Ünivesitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kuradeniz Teknik Üniversitesi 

5 
6 

578 
925 
126 
111 
521 
330 
— 

4 
4 

376 
181 
267 
160 
486 
334 
— 

3 
5 

917 
760 
381 
221 
511 
583 
— 

3 796 
6 109 

523 
292 
604 

1 018 
100 

3 790 
5 695 

436 
351 
624 

1 977 
120 

Toplam 13 691 9 804 11 373 12 442 12 993 

Kaynak : Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yayınlanmamış rakamlar. 

Ek — 15 - A. 

YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETİM 
1935 - 1960 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Öğr./ 
öğret. 

3 
13 
9 
8 
9 

12 
15 
11 
10 
6 

öğrenci 
Sayısı 

740 
1 225 
2 135 
2 673 
3 655 
4 178 
5 621 
6 143 
6 377 
6 372 

Mezunlar 
Sayısı 

96 
100 

264 
246 
492 
544 
525 
689 
818 

1 128 

öğretmen 
Sayısı 

222 
109 
236 
330 
388 
359 
367 
565 
627 

1 024 

Kaynak : Türkey - Education for economic social development, a. g. e., Sayfa 204 
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Ek — 15 - B. 

YÜKSEK SAĞLIK EĞİTİMİ 
1935 - 1962 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Öğr./ 
Öğret. 

9 
9 
15 
10 
8 
7 
6 
7 
7 
6 
4 
5 

Okul 
Sayısı 

3 
o o 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
10 

Öğrenci 
Sayısı 

1 738 
2 268 
3 635 
4 593 
4 368 
4 057 
4 229 
4 003 
4 898 
5 069 
4 763 
5 513 

Mezunlar Öğretmen 
Sayısı 

217 
338 
515 
412 
685 
689 
639 
558 
556 
921 
883 

1 010 

Sayısı 

202 
244 
235 
454 
534 
558 
681 
598 
726 
913 

1 115 
1 193 

Kaynak : Türkey - Education for economic social development, a. g. e., Sayfa 205 

Ek — 5 - C. 

SOSYAL İLİMLER, YÜKSEK TAHSİL 
1935 - 1962 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Öğr./ 
Öğret. 

26 
34 
37 
44 
47 
55 
57 
54 
55 
50 
61 
67 

Okul 
Sayısı 

5 
5 
6 
6 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 

Öğrenci 
Sayısı 

2 493 
4 892 
7 282 
10 105 
13 727 
20 081 
20 643 
21 133 
22 922 
24 418 
30 034 
31 514 

Mezunlar Öğretmen 
Sayısı 

359 
598 
759 

1 136 
948 
980 

1 084 
1 118 
1 076 
1 755 
1 907 

Sayısı 

97 
144 
199 
228 
293 
364 
360 
394 
420 
484 
495 
473 

Kaynak : Türkey - Education for economic social development, a. g. e., Sayfa 203 
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Ek — 15 - D. 

EDEBİYAT 
1935 - 1962 

Yıllar öğret. Sayısı Sayısı Sayısı 
öğr . / öğrenci Mezunlar öğretmen 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

9 
12 
14 
13 
8 
12 
11 
11 
12 
18 
23 
30 

2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 

1 351 
3 167 
4 975 
5 256 
4 218 
6 113 
5 793 
5 908 
7 291 
11 164 
13 702 
18 053 

133 
311 
320 
384 
329 
242 
227 
265 
289 
540 
606 

155 
272 
349 
420 
505 
515 
531 
530 
592 
605 
591 
597 

Kaynak : Türkey - Education for economıc social development, a. g. e., Sayfa 206 

Ek — 15 - E. 

GÜZEL SANATLAR, YÜKSEK TAHSİL 
1935 - 1962 

Öğr./ Okul Öğrenci Mezunlar Öğretmen 
Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Öğret. 

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

Sayısı 

1 
1 
2 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Sayısı 

364 
400 
116 
139 
155 
185 
223 
234 
203 
208 
276 
306 

Sayısı 

3 
20 
28 
40 
50 
39 
78 
94 
79 
77 
76 

Sayısı 

. 57 
103 
126 
88 
113 
112 
135 
135 
164 
107 
104 
107 

Kaynak : Türkey - Education for economic social development, a. g. e., Sayfa 207 
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Ek — 15 - P. 

YÜKSEK TAEIM EĞİTİMİ 
1935 - 1960 

Öğr./ Okul Öğrenci Mezunlar Öğretmen 
"ıllar Öğret. 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Sayısı 

1 
1 
7 
8 
7 
6 
6 
10 
12 
10 

Sayısı 

124 
149 
866 

1 148 
1 550 
1 455 
1 776 
2 829 
3 300 
3 578 

Sayısı 

25 
58 
83 
245 
214 
191 
186 
219 
334 
564 

Sayısı 

115 
125 
127 
138 
210 
240 
280 
284 
265 
375 

Kaynak : Türkey - Educatıon for economic social development, a. g. e., fîayfa 207 



Ek —16 

EĞİTİM YATIRIMLARININ BİRİM MALİYETİ VE CARİ HARCAMA 

(1962 T. L.) 
Talebe 

Talebe Taleibe başına per- Talebe 

Eğitim seviyesi 

İlkokullar 
Ortaokullar 
Liseler 
Tarım .okulları 
İlk öğretmen okulları 
Öğretmen okuları (Orta) 
Teknik liseler 
Yüksek teknik öğretim 
Yüksek sağlık eğitimi 
Yüksek tarım eğitimi 
Diğer yüksek öğretim 

başına 
zeme 

anamal-
ımaliyeti 

64 
210 
435 

1 000 
960 

1 070 
4 375 
6 600 
5 000 
5 000 
1 000 

baş 
rım 

ma yatı-
.maliyeti 

896 
2 210 
3 135 
7 400 
7 360 
9 620 
8.875 

13 200 
10 000 
10 000 
4 000 

isonel ve genel 
harcamalar 

16. 
75 
90 

700 
1 415 
1 910 

685 
4 200 
1 250 
1 250 
1 250 

•başına cari 
harcamalar 

206 
642 
960 

1 570 
2 130 
3 470 
1 585 
6 700 
3 750 
3 750 
2 583 

Kaynak : NEP S. 166, Tablo V. 12 
Plân hedefleri, kalkınma açısından kuş bakışı görünümü ile üniversitelerimizin içinde bulund 
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ GÖRÜŞÜNÜ BİLDİREN RAPORU 

A) PLÂN VE EĞİTİM PLÂNI 

1. Plân kavramı ve eğitim harcamaları : 

Ekonomik kalkınma plânı, memleketin bütün kaynaklarının, belli bir süre içinde, belli hedef
lere ulaşmak üzere kullanılmasını sağlıyan tedbirlerin tümüdür. (1) Bahsi geç-en kaynaklar, genel, 
katma ve özel bütçenin yatırımlara ayrılabilecek kısmı ile özel sektör tasarruflarıdır. Örneğin, 
1961 yılı genel bütçesinin % 37,1 i yatırımlara verilir. (2) 

Genel bütçeden yapılacak yatırımlar bütün ekonomiyi kapsıyan bir makro dengeye göre da
ğıtılır. Bu genel dengenin hazırlanışında, ekonominin sektörleri ve kamu hizmetlerini geçmişte
ki gelişmeleri göz önünde tutulur ve her birinin ekonomide 'darlık yaratamıyacak yatırını kapa
siteleri bulunur. Eğitim alanındaki gelişmeler için yapılacak yatırımlar, kamu hizmeti erinin bu 
denge içindeki payı ile eğitimin kamu hizmetleri arasındaki yerine bağlıdır. 

2. Eğitim politikası ve stratejisi : 

Genel bir millî politika içinde yer alan eğitim politikasının iki 'hedefi vardır. (3) ilk amaç, top
lumun (bireylerine «çevrelerini tanımak, bilinçli hareket etmek, refah ve (mutluluklarını artırmak 
imkânlarını veren sosyal bir hizmet» sağlanmasıdır. İkincisi de, «kallkınma çabasını gerçekleşti
recek nitelik ve sayıda eleman yetiştirilmesidir» (4). 

İki hedefe birlikte ulaşılması ideal ise de, gelişen memlektlerde iki engel ortaya çıkmaktadır: 
i) Okullara büyük bir öğrenci akını olmasına rağmen, ekonominin, üretim gücünü artırıcı öğ
renim dalları yeteri kadar gelişememektedir, Böylece, teknik ve bilimsel insan gücü sıkıntısı çekil
mekte, ekonomik gelişme köstekiemnektedir, ii) Çeşitli kalkınma programlarının çekişmesi kar
şısında, eğitime ayrılabilecek iç ve dış kaynaklar sınırlıdır (5). 

Bu yüzden, «eğitim sistemimizin, Türk toplumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun nitelik 
ve sayıda insan yetiştirmesi» öngörülmüştür. (6). 

Bir yandan eğitime ayrılacak kaynakların sınırlı olması, diğer yandan okul çağındaki herkese 
okul imkânı sağlanamamış bulunması, eğitimin üniverselleştirilmesi konusunda Türkiye'yi çeşitli eği
tim seviyeleri arasında secim yapmayı zorlamaktadır. Bu sebeple, stratejik öneminden ötürü «ilk 

(1) J. K. Galbraıth, Economic Development in Perspective, Haward University Pres. Com-
bridge (Mass) 1963, Sayfa 30 - 45 

(2) Kalkınma Plânı, Birinci Be§ Yıllık (1963 - 1967), I). P. T. Yayını, Ankara 1963, Sayfa 7i 
(3) İngvar Svennilson, Friedrick Edding ve Lionel, Elvin, Targets for education in europe for 

1970, Ekonomik gelişme ve eğitim yatırımları konusunda AECD Konferansı, Paris 1962 2 Cilt, 
Sayfa : 19 

Herbert S. Pernes, Forecasting education al ne ds for economic socicd develompment, OECD Ya
yını, Paris 1962, Sayfa 12 - 15 

(4) Kalkınma plânı, A. G. E. Sayfa 141. 
(5) F. Harbison ve C. A. Myers, Education, Manpower economic groıvth, Cc Graıv - IIili Book 

Company, 1964, Sayfa 94 - 95 ve 175 
Turkey - Education for economic social development, OECD ve DPT. nin Akdeniz bölge projesi 

(MRP) raporu, Paris 1964, Sayfa 72 - 96 ve 107. 



öğrenimde, on beş yıllık plân devresi içinde okul eağındaki nüfusun her birine okul imkânlar! 
sağlanması sosyal bir hedef olarak alınmıştır. Bunun dışındaki öğrenim kurumlarında, yar t İv-şiar in 
kendileri için yapılan harcamalara belli ölçüde ve imkânları oranında katılmaları» öngörülmüştür. 
(7). 

Kaynakların sınırlı olması, eğitim politikasında kantite veya kaliteye öncelik verilmesi gibi di
ğer bir stratejik noktayı ortaya çıkarmaktadır. 13u tartışma, az potansiyelli insan gücü ile yüıksok 
seviye insan gücü arasında secim yapmaya varı i'. Ekonomik kalkınmanın yüksek 'potansiyelli insan 
gücünü gerektirdiği hatı::dan çıkarılmama 11c!ır. (8). 

3. Seçilen stratejinin hedefleri : (9). 

Eğitimin stratejik olarak memleketin insan gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yöneltilmesi, 'bu ihti
yaçların cinsi ve tutariyle ne nitelikte insan gücüne ihtiyaç duyulduğu 'sorusunu ortaya çıkarır. 
Aynı zamanda, bu ihtiyaçları karşılamayı hedet" tutan, bu arada eğitim dışı insan gücü kaynakla
rını da dikkate alan bir eğitim plânım gerektirir. 

Memleketin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan yetiştirilmesi için, «eğitim kurumları ile yetişen
lerin çalışma alanındaki gerekli nitelikleri arasında bağ kurulmalı» (10), eğitim kurıımlariyle Mil
lî Eğitim Bakanlığı bu konuda araştırma, gerekli program ve metot değişiklikleri yapmalıdı:. 
(11). 

Memleketin ihtiyaç duyduğu insan gücü cinsi ve sayısı, insan gücü analizleri yolu ile bulun
maktadır. (12). 

Bununla ilgili istatistik bilgiler (Ek - 1) dedir. (13) İstatistik bilgilerin ortaya çıkardığına 
göre önümüzdeiki onbeş yıl içinde en fazla ustaba ıılara, daha sonra sıra ile, teknisyenlere, yüksek 
kademe meslekî personele, yetişkin işçilere ihtiyaç vardır. 

(6) Kalkınma plânı, A. G. E. Hayta 44.2 
.Toplumun ihtiyaçlariyle bireylerin istekleri arasında çıkabilecek muhtemel çatışmalar, «eğitim 

alanında kabiliyetlere göre seçim yapmak kabiliyetli ol anlat a eğitim imkânı t at um ak» yolu ile uzlaş-
tırılacaktır (Sayfa 38 - 39) 

(7) Kalkınma plânı, A. G. E., Sayfa 442 
(8) F. Harbison ve C. A. Maycrs, A. G. A., Sayfa 174 
(9) Plânda sosyal bir hizmet sayılan ilköğretim bundan sonraki analizlerde ele alınmryacaktır. 
(10) Kalkınma plânı, A. G. E., Sayfa 449 
(11) Kalkınma plânı 1963 yılı programı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı yayını, Ankara 

1963, Sayfa 223 
Kalkınma plânı, 1964 yılı programı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı yayını, Ankara 1963, 

Sayfa 232 
(12) Metodoloji için aşağıdaki eserlere bakılabilir. 
Kalkınma plânı, A. G. E. 
II. S. Parnes, A. G. E. 
F. Harbison ve C. İL Myers, A. G. E. 
The forecasting of maıtguirctnenst. V. S/A. A. D. Yayını, 1963 
(13) Dikkat edileceği gibi, insan gücü ihtiyaçları meslekler üzerinden hesaplanacak yerde geniş 

meslek kategorileri üzerinden bulunmuştur. Buna sebep, geniş bir oluşum içinde olan Türkiye'de, 
onbeş yıl gibi uzun bir devre sonundaki teknolojik, ve organizasyon değişikliklerinin tahminindeki 
güjçlük, düzeltilmesi güç yanlışlıklara yer vermek istenmemesidir. OECD nin altı Akdeniz devleti 

J5. için yaptığı insan gücü tahminleri de aynı şekildedir. Ayrıntılı insan gücü analizleri kısa devreler 
için yapılır. Halen D. P. T. de böyle bir çalışma yapılmaktadır. 
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Bu ihtiyaçların eğitim sistemi üzerindeki etkisi ve eğitimin planlanması konularına geçme

den önce, eğitim sistemi .dışındaki insan gücü kaynaklarından ne miktar ve ne gibi ihtiyaçların 
giderilebileceği konusu üzerinde durmak, bu etkinin çapının (bulunması bakımından faydalıdır. 
(Ek - 2) de görüleceği üzere, ustaibaşı ve yetişkin işçi ihtiyaçları sanayi içinde eğitim yolu ile kar
şılanacaktır. Önümüzdeki lonlbeş yılda bu kanaldan yetişecek ustabaşı miktarı 171 700, yetişkin iş
çi 1 234 000 dir (14). Ayrıca yüıkse'k kademe meslekî personel ihtiyacından 65 800 ü, teknisyen 
kategorisinden de 153 600 ü dış ülkelerde eğitim yolundan sağlanacaktır (15). 

4. Seçilen stratejik hedeflerin eğitim sistemi üzerindeki etkisi: Eğitim plânı: 
Geri kalan insan gücü ihtiyaçlarının karşılanacağı eğitim kurumlarının tesbit edilmesi, bu eği

tim kui'umlariyle bunları ıbesliyen alt kademe eğitim, kurumlarının kayıtlarının ve öğrenci kapa-
siteleriyle mezunlarının her yıl için 'belirtilmesi, bunlara 'göre öğretim araçlariyle öğretim kadro
sunda gerekli 'olan genişlemelerin bulunması, bu genişlemeleri sağlıyacaık tedbirlerin ve malî im
kânların gösterilmesi, eğitime insan igücü ihtiyaçlarına ıgöre yön vermek için «orunludur. İnsan gü
cüne göre eğitim plânlamasından çıkan anlam »budur ı(16). 

(Ek - 4) Eğitim kanalından sağlanacak insan gücü ihtiyaçlarını karşılıyacak eğitim kurumla
rını belirtmektedir. Aynı şekilde, insan gücü ihtiyaçlarının 'belirli tekniklerle bu kurumların her 
yıl çıkaracağı mezunlar sayısı ve (bunların tekrar öğrenci kayıtları ışe'klinde hesaplanışı, öğrenci 
kapasitelerinin ortaya çıkarılması, öğrenim araçlarının ve öğretim kadrosunda ıgerekli genişleme
ler, metot ve sorulariyle kalkınma plânını hazırlık çalışma dokümanlarında gösterilmiştir (17). 

Eğitime verilecek yön, öğrenci kapasitesi, ikinci devre orta öğrenimle yüksek öğrenimin ana
da] lan olarak plâna geçmiştir (18). 

Bunların yerine getirilmesi ve yıllık programlarda yer alan diğer tedbirlerin uygulanması, eği
tim kurumlarına, Millî Eğitim Bakanlığına ve ilgili daireye düşmektedir (19). 

Bu arada, eğitim kurumlarının alacağı öğrenci sayıları yıllık proje analizleri sırasında kontrol 
edilmektedir. 

B> EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE SİSTEMDEKİ ÖĞRENCİ AKIŞI (20) 

1. Kamu eğitim faaliyetlerinin yükü: 

Kamu eğitim faaliyetlerinin ekonomiye yüklediği yük 1938 - 1962 yılları arasında dört misli 
artmıştır (21). Diğer memleketlerle karşılaştırınca, bu yükün hafif olmadığı görülmektedir (Ek -
6). Bu yük oranına özel eğitim kurumları giderlerinin katılmadığı ve şahıs ıbaşma millî gelirin 
Türkiye'de düşük olduğu hatırlanırsa, yükün ağırlığı daha da artmaktadır. 

(14) Türkiye'de insan gücü ihtiyaçları ve eğitimİ7i programlanması, D. P. T. 1963 - 1967 plânlı 
hazırlık çalışması, hizmete özel, Ankara 1962, Sayfa 20 - 21 

(15) (Ek - 3) ün «diğer» sütunlarında gösterilmiştir. 
(16) II. S. Parnes, A. G. E., Sayfa 51 - 62 ve 69 - 74 
F. Harbison ve C. A. Myers, A. G. E., Sayfa 189 - 223 
(17) Türkiye'de insan gücü ihtiyaçları ve eğitimin programlanması, A. G. E., Sayfa 23, 25, 26, 

27, 30 - 31, 32, 40. 
(18) Kalkınma Plânı, A. G. E., Sayfa 450 - 451, Tablo 358 ve 360 
(19) 1964 yılı programı, A. G. E., Sayfa 232 
(20) Eğitim sisteminin yapısını ve sistem içindeki yapısını bilmenin eğitim plânının hazırlan

masında çok önemi vardır. Örneğin, bir öğrenim kurumunu plânlarken, bu kurumun dayandığı alt 9 

düzey kurumlarını da plânlamak gerekir. 
(21) Ek - 5, sıra 2. 
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1962 yılı kamu eğitim harcamaları aynı yıl genel bütçesinin beşte biri kadardır (Ek 5 sıra ()). 

Harcamaların ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeylerindeki oranlariyle bu konudaki diğer memle
ketlerin durumları incelenecek olursa (Ek 7), Türkiye'nin yüksek öğrenim faaliyetleri için ol
dukça yüksek bir fedakârlığa girdiği anlaşılmaktadır. 

2. Eğitim sisteminin yapısı : 
Bugünkü eğitim sistemi dört düzeyde toplanan çeşiti eğitim kurumlarından kurulmuştur : 

a) Iköğre'tim kurumları, b) Birinci devre ortaöğrenim kurumları, c) İkinci devre ortaöğrenim 
kurumları ve d) Yüksek öğrenim -kurumları. 

llköğrenim ve birinci devre ortaöğrenim kurumları, küçük derecedeki aykırılıklar dışında, 
oldukça standart bir görünüş ortaya koymaktadır, llköğrenim hem sosyal amaçlara hizmet et
mekte hem de üst düzeydeki öğrenim kurumlarını beslemektedir. Birinci devre ortaöğrenim. 
ikinci devre ortaöğrenimle yüksek öğrenim öğrenim öğrenci ihtiyaçlarının anakaynağıdır. Aynı 
zamanda, çeşitli insangücü kaynaklarını beslemeye yönelmek eğilimindedir. 

İkinci devre ortaöğrenim yalnızca yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren liseden belli bir Dev
let hizmeti için personel yetiştiren meslek okullarına kadar çeşitli öğrenim kurumlarını içine al
maktadır. Eğitim kurumları arasındaki fark, yalnızca amaçlarda değil, süreleri, öğretim konu ve 
metotlarına kadar uzanmaktadır. Bu düzeydeki kurumlar hem ekonominin insangücü ihtiyaçla
rına cevap vermekte hem de yüksek öğrenimi beslemektedir. Bâzı 'kurumlardaki öğrenimin ta-
mamlanmasiyle bütün öğrenim hayatı son bulmaktadır. İkinci devre öğrenim kurumları (Ek 8) 
de gösterilmiştir. 

Sistemin son 'basamağı olan yüksek öğrenim üniversitelerle çeşitli bakanlıklara bağlı yüksek 
okullardan kuruludur. Bu kurumlar (Ek. 9) dadır. Öğrenim dalma göre kurumlar t amam iyi e 
farklılaşmıştır. Üç teknik ve meslek yüksek öğretmen okulu dışında, bütün yüksek öğrenim ku
rumlarının 'başlıca kaynağı özel ve resmî liselerdir. 

3. Öğrenci akışı : 
Öğrenci akışiyle eğitim sistemi düzeyleri arasındaki öğrenci alma ilişkisi kasdedilir. Eğitim 

sistemimizin dört düzeyi arasında, yine aynı düzeydeki çeşitli öğrenim dalları arasında ilintisiz 
bir öğrenci akışı yoktur. Bu durum, özellikle, kurumlar arasındaki farklılaşmanın genişlediği ikin
ci devre ortaöğretim ile yüksek öğrenimde kendini göstermektedir. 

İlintisiz öğrenci akışlarının olmayışı eğitim sisteminin bâzı düzeylerinde ve bu düzeylerin bâ
zı dallarında tıkanmalar yaratmakta, diğerleri zararına bâzı dalların genişlemesine yol açmakta
dır. (22) 

İdeal hir sistemde her düzeydeki benzer öğrenim dallarının aynı oranda olması gerekir. Bu 
aşağıdaki modelde açıklanmıştır. 

Ö ğ r e n i m d a 1 1 a r ı 
Eğitim sistemi düzeyleri Genel Teknik Meslekî Tarım Sağlık 

1. Devre orta 40 30 15 8 7 
2. Devre orta 40 30 15 8 7 
3. Yüksek 40 30 15 8 7 
Öğrenci sayısı yüksek öğrenim düzeyinden alt düzeylere doğru inildikçe artacağına göre. bu 

modeldeki eğitim sistemi düzgün bir meslek piramidi yaratır. Örneğin, 
Genel Teknik Meslekî Tarım Sağlık 

Yüksek kademe personel 
Orta kademe personel 
Alt kademe personel 

(22)Kalkınma Plânı a, g, e, sayfa 448. 
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Bu duruma göre eğitim sistemimizi analiz ettiğimiz zaman, oranların çok değişik olduğu or

taya çıkmaktadır. Örneğin 1959 - 1960 yılında : 

G-enel Teknik Meslekî Tarım Sağlık 

1. Devre ortaöğrenim 83,4 6,2 9,6 0,6 0,2 
2. Devre ortaöğrenim 55,4 17,5 25,5 0,6 1,0 

Yüksek öğrenim 60,5 * 23,3 ** 6,7 9,5 

( * ) Sosyal ilimler, edebiyat ve güzel sanatlar. 
(* *) Teknik ve bil imsel. 

Aynı şekilde, oranlar yıldan yıla büyük değişiklikler göstermektedir. (Ek .1.0 - A, B ve C). Bu
rada dikkati çeken bir nokta, 2. devre ortaöğrenimin genel ve meslekî öğretim dallarında bir 
toplanma olmaktadır. Bu gelişmenin giderilmesi eğitim plânının gerçekleşmesi bakımından zo
runludur. Bunun için, yatay ve dikey öğrenci akışları kolaylaştıracak tedbirler alınmalı (23); 
hedef olarak belirtilen oranlara göre sistemi yöneltmeli (24) ; bu arada, ortaöğrenim kayıtlarının 
eğitim plânında gösterilen miktarda olmasına dikkat etmelidir (25). 

Sistemin geliştirilmesi sırasında hedef tutulacak diğer bir kriter de, her öğretim düzeyindeki 
öğrenim dallarında bulunan öğrenci sayısının modern standartlara göre de ayarlanmışıdır, örne
ğin, eğitim sistemi, modern ekonomi hayatının zorunlu kıldığı teknisyen - mühendis oranlarını 
gerçekleştirecek çapta mühendis ve teknisyen okullarına sahi'bolmalıdır. Bu konuda belirtilen he
defler eğitim sistemimizin gelecek on'beş yılda yönelmesi gereken yolu işaret etmektedir. (26). 

Eğitim sisteminin düzenlenmesi konusunda, yukarda A kısmında açıklanan eğitim plânının 
özelliği üzerinde durmak, bu iki kavramın farkının anlaşılması bakımından yerinde olacaktır. 
Eğitim sistemi, yalnızca, bahsi geçen eğitim plânı hedeflerini gerçekleştirmekle, düzelemez; çün
kü, eğitim plânı memleketin ihtiyaç duyduğu sayıda ve nitelikte eleman yetiştirilmesini hedef 
tutan tedbirlerin bölümüdür. Eğitim sistemi ise. eğitimin düzeni, çerçevesidir. Bu özelliği ile ik
tisadi plânlama kavramına girmesi güçtür. Kalkınma plânında okul kayıtları ve mezunları gibi 
eğitim plânı ikinci 'hedeflerinden başka, öğrenim dalları dağılımı oranları ve mühendis - teknis
yen oranı gibi ayrıca düzen ve organizasyon kriterleri verilmesine sebep budur. (27). 

(23) Kalkınma Plânı a, g, e, sayfa 448. 
(24) Kalkınma Plânı a, g, e, sayfa 39. 
Not : Yukarda verilen 1959 - 1960 yılı 2. devre ortaöğrenim dağılımı oranları Kalkınma Planın

daki (Sayfa 451) aynı yıl oranlarından farklıdır. Buna sebep, bahse konu oranların plânın hazır
lanmasından sonra derlenen istatistiklere dayanmasındandır. 

(25) Türkiye'de insangücü ihtiyaçları ve eğitimin programlanması, a, g, e, sayfa 25. 
(26) Kalkınma Plânı a, g, e, sayfa 39. 
(27) Plânda birinci devre ortaöğrenime ait dağılım oranının verilmemesine sebep bu öğrenim 

düzeyinde büyük farklılaşma ve ihtisaslaşma olmamasıdır. Yüksek öğrenim doğrudan doğruya eko
nominin insangücü ihtiyacına göre planlandığı ve plânın başlangıç noktası olduğu için, bu öğrenim 
düzeyi ekonominin istediği dağılımı otomatikman alır. 

Sistemin düzeltilmesi konusunda, Türkey - Education For Economic Socıal Develepment, isimli 
OECD raporu (S. 77) na da bakılabilir. 
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37,1 
7,9 
2,7 
1,2 

50,0 
7,0 
3,2 
1,4 

65,5 
6,8 
2,7 
1,4 

65,7 
10,6 
4,2 
1,7 

68,2 
16,8 
5,8 
2,8 

70 
23 

9 
4 

4. Eğitim sisteminin hacmi ve okullaşma : 
Eğitim sistemimizin okul çağındaki nüfusun ne kadarını kapsıyalbildiği sorusunu cevaplandır

mak için okullaşma (veya kayıt) oranlarını incelemek gere'kir (28). 1940 - 1961 yılları arasında, 
eğitimin hacmi iki mislinden fazla büyümüştür. Çeşitli öğretim seviyelerine göre okullaşma oran
ları bunu göstermektedir. 

1940 1945 1950 1955 1960 1961 

İlköğretim 
1. Devre ortaöğretim 
2. Devre ortaöğretim 
Yüksek öğretim 

Kaynak : (Ek : 11 - A ve 11 - B) 
En fazla büyüme yüksek öğrenim ve ikinci devre ortaöğrenimde görülüyor (3 mislinden fazla). 

(Ek 11 - A) da görüldüğü gibi, 2 nci devre ortaöğrenim teknik öğrenim dalı hızla gelişmekte, fakat 
halen yetersiz seviyede bulunmaktadır. (29) 

Diğer memleketlerdeki okullaşma oranları (Ek 11 - C) ile Türkiye'deki durum karşılaştırınca, 
ilköğrenim ve ikinci devre ortaöğrenimdeki okullaşma oranlarının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Burada değinilmesi gereken diğer bir nokta da, okullaşma oranının paJhasıdır. (Ek 5) te 
görüldüğü gibi, 1948 fiyatlariyle şahıs başına millî gelir 1938 - 1960 yılları arasında 1,4 «misli 
artmasına rağmen, aynı yıl fiyatlariyle şahıs basma eğitim harcamaları 5,3 ımisli artmıştır. 

5. Sistemdeki ortaöğrenime talep : 
Her türlü eğitim imkânlarının ve kolaylıklarının sağlanmasına rağmen, bâzı öğrenim dallarına 

rağbet olmaması, öğrenim ve eğitim talebinin incelenmesine sebeboknuştur. (30) İlkokul üniversal 
ve mecburi olduğundan, ilkokula talep konusu buraya sokulmamıştır. (31) 

(Ek 12) de görüldüğü üzere, 1935 - 1960 yılları arasında birinci devre ortaöğrenime kaydolan 
ilkokul mezunları sayısı artmıştır; fakat, bu mezunların toplam ilkokul mezunlarına oranı 1950 yı
lma kadar düşmüş, 1950 yılından buyana da artmıştır. Bu değişikliğin nedenleriyle birlikte ince
lenebilmesi için, ilgili yıllarda birinci devre ortaöğrenim imkânlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 
gerekmektedir (32). Bu konuda yapılan küçük çaplı araştırmalar, ortaöğrenimin birinci devresinde 
yetersiz bir eğitim imkânı sağlamış olduğunu ileri sürmektedir (33). Buna rağmen, birinci devre 
ortaöğrenim talebinin arttığına dair belirti vardır (34). Gerçekten, 1950 yılında 339 ilkokul mezu-

(28) Okullaşma oram, örneğin, lise öğrenci sayısının lise çağındaki nüfusa olan yüzdesidir. 
(29) Yukarda 3 teki (öğrenci akışları) kısmına bakınız. 
(30) Türkey - Education For Economic social Development, a. g. e. 8. 71 - 95. 
Bu kısımda refece edilen eserler. 
(31) İlköğrenim talebi kabaca ilköğrenim okullaşma oranıdır. Daha derin analizler için, öğrenim 

imkânları analizleri de yapılmalıdır. Bu konudaki kantitatif analizler için, M. E. B. Test ve Araş
tırma Bürosunun (Türkiye'de Eğitim İmkânları) isimli seri araştırmalar örnek alınabilir. 

(32) Böyle bir inceleme, ilgili yıllarda, a. birinci devre ortaöğrenim çağındaki nüfusa düşen okul 
sayısı, b. ilkokul mezunlarına düşen birinci devre ortaöğrenim okul sayısı, c. birinci devre ortaöğre
nim kurumlarının bölgelere ve özellikle şehirlere dağılımı, d. parasız ve paralı yatılı öğrenci sayısı 
bakımlarından karşılaştırma yapılmasını gerektirir. 

(33) Türkey • Educatton for economic cocial development, a. g. e. 8. 115 - 117. 
J. N. Eastmond, okul imkânları ve okulların yeterliği, test ve araştırma bürosunun «Türkiye'de 

eğitim imkânları» isimli seri araştırmaları No. : 3 Ankara 1964. 
(34) Okul imkânlarının kötüleşmesine rağmen öğrenci sayısının ve kayıtların artması talebin 

arttığını gösterir. 
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nuna bir ortaöğretim kurumu düşerken, 1960 yılında 349 ilkokul mezununa bir okul düşmesi ve 
buna rağmen kayıtların artması, talebinin arttığını göstermektedir (35). 

İkinci devre ortaöğretimdeki duruma gelinle, ikinci devreye kaydolan birinci devre ortaöğ
renim. mezunları, gerek sayı gerek oran itibariyle sürekli bir artış göstermektedir. Bu artış sayı 
bakımından dokuz misline, oran bakımından iki misline yakındır. 

1945 yılında 141 birinci devre ortaöğrenim meaıımııa bir oku! düşmekte, 1960 yılında da 148 
mezuna bir okul düşmektedir Ayrıca, ikinci devre ortaöğrenim kurumları memleketin büyük yer
leşme yerlerinde toplanmış boiunmaktadır. Okul imkanlarındaki bu elverişsiz duruma rağmen 
kayıtların durmadan artması, bu düzeyde büyük bir talclbolduğuım ve 1945 ten bu yana birinci 
devre ortaöğrenim mezunlarının ikinci devre ortaöğrenim karşısındaki tutum i arında büyük bir 
•değişiklik olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu talep değişikliğinin incelenmesi ve talep artışının toplandığı öğrenim dallarının 'bulun
ması, eğitim sisteminde yapılacak olan düzeltmeler (36) ienn. zaruridir. Diğer bir deyişle, talep eği
tim yolu ile yapılacak düzen değişikliğine aykırı i»e bunun yönünü değiştirme!-: gerekir (37). 

İkinci devre ortaöğretimdek' artan talebin (hangi öğrenim dallarında toplandığını bulabilmek 
için, çeşitli yıllardaki her öğretim dalı kayıtların m toplam kayıtlara oran edilmesi ve bu oran

ların artış eksilişleri incelenmelidir (38). 
L ' V i jVatısıiiv.c; e göre hazırlanan aşçıdaki Tablo, 1954 - 1960 yılları arasında ikinci devre 

gene! ortaöğrenim (resmî ve özel liseler) kayıtlarının toplam 2 nci devre ortaöğretim kayıtla
rına göre artmış olduğunu göstermektedir : 

YILLAR 

1954- 1955 
1959-1960 

) Liseye kaydo
lanların sayısı 

10 415 
24 544 

2) 2b Devre Orta
öğrenim kayıtları 

sayısı 

20 900 
45 400 

1) in 2) ye 
yüzde oranı 

50 
54 

KAYNAK : 1 Millî Eğitim İstatistikleri (Ortaöğrenim) 1953 - 1960, D.İ.E. Yayını, No : 437 
Ankara 1963 

2) (Ek 12) den çıkarılmıştı-. 

Diğer bir kaynaktan elde edilen aşağıdaki Tablo da ayın eğilimin varlığını ortaya koymaktadır. 
Yalnızca bir önceki yılda mezun olan ortaokul öğrencilerinin ikinci devre ortaöğretime kaydolma 
oranları su şekildedir : 

YILLAR 

1939 - 1940 
1949-1950 
1959-1960 

Y U Z 

Erkek 
Teknik 

0,6 
6,9 

13,0 

D E O 

Genel 
(liseler) 

52,2 
46,5 
57,4 

n A N L A R 

Diğer 
okullar (*) 

19,2 
18,2 
19,7 

Bilinmiyen ve 
kaydo' lmıyanlar 

28,0 
28,4 

9,9 

f*j Kız enstitüleri bu sütundadır. 

(35) Bu sonucun sağlamlaşması için 32 sayılı dip nottaki analizlerin yapılması gerekir. 
(36) Yukarda 3 deki «öğrenci akışı» kısmına bakınız. 
(37) Kalkınma Plâna a. g. e. S. 441 
(38) Bu bilgileri elde etmek için, T).t.E. nin 3fiilî Eğitim İstatistiklerini işlemek gerekmektedir. 

İşlem e ok zaman almaktadır. 
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KAYNAK : Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumlariyle ilg'li rakamlar, meslekî ve teknik öğretim 

İstatistik ve Yayın Md. yayınlarından No: 165/33, Ankara 1963 Sayfa 12. 
Artan talebin bu şekilde genel orta öğretimde toplanması, ikinci devre orta öğretimin dengesiz 

bir şekilde geliştiğini ortaya çıkarmakta, eğitim sisteminde tıkanıklıklar meydana getirmek 
eğilimini göstermektedir. 

İkinci devre orta öğretimdeki işaret edilen bu talep artışının ekonomik ve sosyal nedenleri ol
duğunu son incelemeler göstermiştir. Şahıs başına millî gelirdeki artışların eğitim talebini yükselt
tiği (39), şehirleşmenin okul imkânlarını artırdığı (40), nüfus artışiyle okul çağındaki nüfusun ge
nel nüfusa oranının yüksek olmasının öğrenci artışına yol açtığı (41) ortaya çıkmıştır. Artan 
talebin çoğunlukla genel öğretimde toplanmasının da nedenleri de yavaş yavaş anlaşılmaktadır. 
Endüstri kollarının şimdiye kadar gelişememiş olması teknik öğretimin gelişmesini de baltalamış
tır (42). Bunun yanında, yine ekonominin gelişememiş olması, kalifiye ve yüksek potansiyeli... İıı-
sangücüne olan ihtiyacın ortaya çıkmasına engel olmuş, «masa başı» (White Collar) işlerin ön-
plâna geçmesine ve «itibar» sağlamasına yol açmıştır (43). Öte taraftan, Türkiye'nin kendi tari
hî oluşumu ve gelenekleriyle ilgili nedenler de vardır (44). 

6. — Sistemdeki yüksek öğretim : 
Yüksek öğretime giren ikinci devre orta öğretim mezunları hakkında elde sistemli bir bilgi ol

madığı için, burada yüksek eğitim tümü hakkında talep analizi yapılamamıştır (45). 
Son beş yılda yalnızca üniversitelere giren li-ie mezunlarının sayısı (46) aşağıda gösterilmişti)'. 

1960 1961 13 691 
1961 - 1962 9 804 
1962 - 1963 11 373 
1963 - 1964 12 442 
196! - 1965 12 993 

Kaynak : (Ek : 14) 

(39) F. Harbıson ve C. R. Myers, a. g. e. 
Türkiye'de gelir artışı için (Ek : 5) e bakınız, Şahıs başına millî gelir ile öğrenci sayıları arasın

da iller ve ilçeler düzeyinde bileşik korelasyon aranmalıdır. Bu bilgiler bugün için elde edilememek
tedir. 

(W) J. N. Eastmond, iyi okulları teşvik eden faktörler, Test ve Araştırma Bürosu «Eğitim im
kanları» başlıklı seri araştırmalardan No: 1, Sayfa 3. 

Türkiye'de şehirleşme ile lise öğrencileri arasında bir korelasyon olduğuna dair işaretler vardır. 
(Ek : 13) 

(il) J. N. Easmond, a. g. e. 
(42) Test ve Araştırma Bürosunun Meslekî ve Teknik okullar mezunları takip araştırması ra

poruna göre mezunların % 72 si öğretimi eriyle ilgili ve ona yakın iş alanlarında çalışmaktadır. 
(Sayfa 39). 

(43) Turkey - Educatıon a. g. e. Sayfa 87. 
(44) Ibid, S. 116 - 117. 
(45) Yüksek öğretim çok farklılaşmış ve sistemin kademesinde birçok tıkanıklıklar olduğundan 

global rakamlar üzerinden analiz yapılması yanıltıcı olacaktır. D.İ.E. nin Millî Eğitim İstatistikleri 
daha çıkmamış olduğundan, istenilen bilgilerin teker, teker eğitim kurumlarından derlenmesi gerek
mektedir. 

(46) Üniversitelerimize yalnızca lise mezunları girebilir 
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Çeşitli yıllarda bir önceki yılda mezun olan lise öğrencilerinin üniversiteye giriş oranla fi yüz

de olarak aşağıya çıkarılmıştır : 
Yıllar Yüzde Oranlar 

1951 - 1952 
1961 - 1962 
1963 - 1964 
1964 - 1965 

78,0 
82,0 
82,0 
74,4 

KAYNAK : Millî Eğitim İstatistikleri (Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsünün yayınları') 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Orta ve Yüksek Öğretim, Genel Müdürlüklerinin yayınlanmamış rakamla
rından hesaplanmıştır. 

Lise anezunlarınm t'mive«siteler dışındaki diğer yüksek okullara da girdikleri düşünülürse, 
yukarıdaki oranların daha da yüksek olacağı ortaya çıkar. Üniversite imtihanlarına yalnız bir 
önceki yılda mezun olan öğrenciler girmediğinden, bu oranların imtihana giren ve 'başarı gösteren 
öğrencilere aidolmadığı hatırlanmalıdır. (47) Yukarıdaki oranlar, üniversite kayıt hacminin ka
rarlı ormadığım, bâzı dış etkilerle z»man zaman genişlediğini gö'steıımieJktedir. 

1939 - 1940 ve 1959 - 1960 yılları arasında bütün yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci sayı
sının öğretim dallarına göre yüzde dağılımı yüksek öğretimin sosyal (bilimler öğretim dalında 
aşırı derecede toplandığını göstermektedir: 

Yıllar 

1939 - 1940 
1949 - 1950 
1959 - 1960 

İjilimisel 
teknik 

ve 

21 
21 
23 

ÖĞRETİM DALLARI 

Sağlık 

18 
18 
10 

'Sosya 1 

43 
44 
50 

düze 
ve 

1 (sanatlar 
eddbiıyat 

13 
12 
11 

Tarım 

T-

-) 
5 
7 

Kaynak : (Ek - 1.5) 

Öte taraftan, sağlık öğretiminde bir azalma, teknik ve tarım gibi kalkınmanın en stratejik öğretim 
dallarında yüzde ikilik bir 'artma gözükmektedir. Yüksek öğretimin yarısının tek bir öğretim dalında 
toplanması, eğitim sisteminin bu kademesindeki kantitatif dengesizliği göstermektedir. Bahse konu kan
titatif dengesizlik, öğretimin kalitesini de etkilemektedir. Bu daldaki öğretmen öğrenci oranı 1/67 dir. 
(Ek - 15 - C). Bu eğitim sisteminin en yüksek oranıdır. 

Son incelemeler, yüksek öğretimdeki dengesiz gelişmenin nedenlerini ortaya koymuştur. (Ek - 16) 
da görüldüğü gibi, yüksek öğretim en pahalı öğretim kademesidir. Bu kademedeki teknik, sağlık ve 
tarım öğretim dalları da en pahalı öğretim dallarıdır. Yüksek öğrenimin bu pahalı dallarda gelişme
mesinin nedenlerinden biri de İra pahadır (48). Sağlık dalında, öğretmenlerin çok kalifiye olması ge
rekir, öğretmen yetiştirmek çok zaman alır. Gerek teknik, gerek sağlık ve tarım öğretiminde öğretim 
standartlarının yüksek olması beklenir, öte tarafta, bunlar dışında kalan öğretim dallarında eğitim 

(47) Üniversite imtihanları hakkında kantitatif ve kolit atif bilgiler, MilU Eğitim Bakanlığı 
Test ve Araştırma Bürosundan ve bu büronun etütlerinden elde edilebilir. 

(48) F. Ilarbison ve C. A. Myers, a. g. e., sayfa 85 
19) F. Harbison ve C. A. Myers, a. g. e., sayfa 85 
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ucuzdur, öğretmen bulmak nislbeten kolaydır, öğretim standartlarının yüksek olması aranmaz (49). 
Geleneksel değer yargıların (okumuş olmak gibi) bu eğilimi körüklediği ve endüstrinin gelişmemiş 
olmasının bu dengesizlikte payı bulunduğu ileri sürülmektedir (50). Ücret sisteminin bir dengeye 
ulaşamamış olmasının da eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini unutmamalıdır (51). 

Yüksek öğretimdeki bu yapının ekonominin ihtiyaç duyduğu teknik ve bilimsel insan gücünü 
sağlaması mümkün olmadığı gibi, gerek yatırım kaynaklarının, gerek insan gücünün yanlış dağıl
ması ve israf olması sonucunu da doğurur (52). Bu yüzden, yüksek öğrenimin, eğitim plânı insan 
gücü hedeflerini gerçekleştirecek nitelik ve sayıda eleman yetiştirmeye yönelmesi zorunludur (53). 

özelliği dolayısiyle, yüksek öğretim en üst kademe insan gücünü yetiştirir. Üst kademe insan gü
cü en çok seyyaliyeti olan iş gücü kategorisidir. Bu yüzden, yüksek öğretim kurumlarının ilk ve orta
öğretim kurumları gibi memlekete dağılması, «öğrenciye yönelmesi» gerekmez. Üniversitelerin bulun
duğu çevredeki genel kültür hayatını canlandırdığı için (54). Üniversitelerin bölgelere dağılması 
konusunda özellikle gelişen memleketlerde artan bir talep vardır (55). Aynı şekilde, üniversite sayı
sının çoğalması ve fakültelerin artması konusunda da bir eğilim bulunmalktadır (56). Üniversitelerin 
ve fakültelerin artması, gerekli öğretim kadrosunun gelişmemesi ve bu konuda yeterli araştırma ya
pılamaması sebebiyle, aynı öğretim dallarının tekrarından ibaret kalmaktadır. Halbuki, üniversite 
ve fakültelerin çeşitli dallarda ihtisaslaşması, memleketin potansiyelini geliştirecek düşünce ve bilgi 
güçlerini artırması beklenir '57). Yüksek öğretim kanaliyle eğitim sağlamanın bir sosyal hizmet ol
madığı akıldan çıkmamalıdır (58). 

Aşağıdaki tablo, gelişmiş memleketlerdeki öğretmen öğrenci oranlarını vermektedir : 

Türkiye 
İngiltere 
Fransa 
Batı - Almanya 
Holânda 
İsveç 
A. B. D. 
Rusya 

14 
8 

30 
35 
14 
12 
13 
12 

(49) Ibid, 84 - 89 
Turkey • Education..., a. g. e., 107 

(50) Ibid, 107 - 108 
(51) F. Harbison ve C. A. Myers, a. g. e., 86 

Turkey - Education..., a. g. e., 108 
(52) Higher Education, 1961 - 1963 yıllarında İngiliz Başkanlığınca görevlendirilen inceleme 

Komitesi raporu, Londra, Sayfa 9. 
(53) Kalkınma Plânı, a. g. e., Sayfa 39. 
(54) Higher Education, a. g. e., Sayfa 7. 
(55) F. Harbison ve A. C. Myers, a. g. e., Sayfa 88. 
(56) Ibid, Sayfa 88. 
(57) Higher Education, a. g. e., Sayfa 6. 
(58) Kalkınma Plânı, a. g. e., ancak ilk öğretimin üniversiteleşmesini sosyal hedef olarak al

mıştır. Sayfa 39, 
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(1959 - 1960 yılı için) 

öğretmen sayısını artırmanın güçlüğü dolayısiyle, öğrenci sayılarının artması Türkiye'de oranın 
kötüleşmesi sonucunu doğuracaktır (59). 

7. — Yüksek öğretimde sosyal mobilite ve yurt imkânları: 
Eğitim kabiliyetli ve başarılı öğrencilere dayanırsa gelişebilir; onun için, ihtiyaç içindeki başa

rılı öğrencilere, eğitim imkânlarından başka geçim imkânları da tanınmalıdır (60). Eğitim sistemi
mizin yüksek öğrenim kademesindeki bu çeşit sosyal mobilite araçları öğrenci burs ve kredileridir. 
Burslar çeşitli kamu kurumları tarafından verilmektedir (61). Yalnız, 1964 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığından verilen burslar 620 adeddir. Elde parasız öğrenci sayısı ve verilen bütün bursların mik
tarı hakkında bilgi olmadığından, bu ıkonuda kantitatif değerlendirme yapılamamaktadır. Burs sis
teminin verimliliği konusunda yapılmış bir araştırına da yoktur. 

öğrenci kredileri 1962 yılında kurulan Millî Eğitim Bakanlığı Yurtlar ve Krediler Genel Mü
dürlüğünce sağlanmaktadır. Yayınlanmamış bilgilere göre, şimdiye kadar 5 500 kişiye kredi açıl
mıştır (62). Burs konusunda olduğu gibi kredilerin verimliliği konusunda da kantitatif bir değer
lendirme yapılmamaktadır. 

Yüksek öğrenimde, Millî Eğitim Bakanlığı ile çeşitli özel dernekler yurt imkânı sağlamaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı yurtlarının kapasitesi aşağıda gösterilmiştir. 

Yeri Sayısı Kapasitesi 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
Trabzon 
Erzurum 
Eskişehir 

8 
8 
3 
1 
1 
1 

4 
3 

8 

321 
300 
337 
140 
150 
120 

968 

öğrenci 
» 
» 
» 
» (1965) 
» 

öğrenci 

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğünün yayınlanmamış ra
kamları. 

Yüksek öğrenimdeki taşralı öğrenci sayısı bilinmediğinden bu konuda da kantitatif bir değerlen
dirme yapılamamaktadır. 

Kaynak: Higher Education, a. g. e., sayfa 41. 
(59) Plân (Sayfa 465) in öngörüldüğü araştırma personelinin daha yetişememiş olması öğretim 

kadrosu darlığının nedenlerinden biridir. 
(60) Kalkınma Plânı, a. g. e., Sayfa 38 - 39 ve 442. 
(61) Verilen burslar çeşitli bakanlıklar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden öğrenilebilir. 
(62) Krediler hakkında fazla bilgi adı geçen Genel Müdürlükten alınabilir. 
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MÎLLÎ EĞITIM BAKANLIĞI ÎLE YAPILAN TEMASIN İNTIBALARI 

Üniversitelerimizin önemli meseleleri, bunların çözüm yolları konusunda Millî Eğitim Bakan
lığında Sayın Bakan Öktem, Bakanlık Müsteşarı, Yüksek Öğretim Genel Müdürünün iştiraki ile 
yapılan toplantıda konu enine boyuna görüşülmüştür. Ancak Millî Eğitim Bakanlığının üniversite 
muhtariyeti muvacehesinde yetkileri çok sınırlı olduğu için Bakanlığın Millî Eğitim politikamızın 
yüksek öğrenime değinen kısımları üzerinde durulmuştur. Sadece Millî Eğitim Bakanı Üniversiteler
arası Kurula davet olununca katılabildiğinden ve üniversitelerin sembolik anlamda başı olduğundan, 
özellikle İstanbul Üniversitesinde zuhur eden ihtilâflarda oynadığı aracılık rolünü açıklamıştır. 

Ayrıca Üniversitelerarası Kurulda hazırlanan yeni Üniversiteler Kanununun Bakanlıkça kâfi 
görülmediği, başka bir metin hazırlandığı Sayın Bakan tarafından ifade edilmiştir. 

Bakanlık yetkililerinin kanaatlerinin sıklet merkezi, üniversitelerin denetim sisteminin yetersiz
liği merkezindedir. Hükümetin üniversiteleri idari bakımdan denetlemesi için yeni bir sistemin 
getirilmesinin yerinde olacağını ifade etmişlerdir. Ziyaretimiz sırasındaki Bakanlık yetkilileri filha
kika Bakanlıkça hazırlanan yeni tasarıda Hükümete idari bakımdan denetleme yetkisi öngörülmüştü. 
Ancak bu tasarı üniversitelerin tepkisi ile karşılaşmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığında orta eğitimin asgari 14 bin öğretmen kadrosuna karşılık 6 bin küsur 
boca ile yürütüldüğü, birçok yerlerde derslerin meslekten olmıyan öğretmenler tarafından verildiğine 
işaret edilmiş, öğrenim seviyesinin düşük olduğu belirtilmiştir. Birçok lise ve ortaokul hocalarının 
mesleklerini terk ettikleri de ayrıca ifade olunmuştur. Üniversitelerimize müracaat eden öğrencilerin 
büyük bir kısmının üniversite öğrenimini takip gücünden yoksun olduğu da açıklanmıştır. 

Bu temastan elde olunan netice, orta öğrenim ile üniversiteler ve yüksek öğrenim arasında derin 
bir uçurumun mevcudolduğu gerçeğidir. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından seçilerek görevlendirilen Komisyonumuz, «izle
nen çalışma programı» bölümünde arz olunan sırayı takiben üniversitelerimizin öğretim, eğitim 
güçlerini düşüren sorunları araştırmıştır. Plânlama Teşkilâtı ve Millî Eğitim Bakanlığından sonra 
önce Ankara Üniversitesinde inceleme - araştırmaya başlanıldı. Rektörlük makamında fakülteler de
kan ve yönetim kurulları ile yapılan birleşik toplantıda, genel olarak üniversitelerimizin dert ve 
meseleleri üzerinde durulmuş, ondan sonra fakültelerin durumlarmdaki özellikler incelenmek üzere 
aynı toplantı programları tesbit edilmiştir. 

Takibettiğimiz metoda uyarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde; bütün fakültelerin yönetim 
organları ile birlikte, konuya en hâkim noktadan, genel prensipler içinde umumi bakış yolunu ter
cih ettik. 

1. Üniversitelerimizin çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşması, Batılı örnekleri gibi araştır
malar yapabilmesi için eksiklerimiz nedir? 

2. Üniversitelerimiz öğretim, eğitim, araştırma fonksiyonlarını tam olarak yapabiliyorlar ıhı, ya-
pamıyorlarsa sebepleri nelerdir? 

3. Üniversitelerimize alman öğrencilerin seçim usullerini uygun buluyor musunuz? Ehliyete 
göre mi yoksa sıralamaya göre mi talebe almayı uygun bulursunuz? 

4. Liselerimizin yetiştirdiği öğrenciler üniversiteye doğrudan doğruya girmeli midir yoksa 1 - 2 
senelik ara eğitimden sonra kabiliyetlerine göre mesleklere mi girmelidirler? 

5. Türkiye'de bölge üniversiteleri kurulmasına mı yoksa büyük şehirlerde üniversitelerin temer
küzüne mi taraftarsınız? 

6. Öğrenci - öğretim üyesi ilişkileri nasıldır? öğretim üyeleri, öğrencilerin sosyal, psikolojik, 
ideolojik şahsiyetlerinin teşekkülü ile meşgul olabiliyor mu? 

7. Öğretim üyelerinin ne gibi problemleri vardır. Bütün vakitlerini üniversitelere hasretmele
rini mi uygun görürsünüz, yoksa (Part time) öğretim üyeliğini mi faydalı bulursunuz? 

8. Üniversitelerimizde eğitim - öğretim, araştırma yönlerinde metot değişikliklerine ihtiyaç var 
mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

9. Bina, lâboratuvar, dersane, klinik, deneme çiftlikleri, hayvancılık enstitüleri, öğretim araç
ları bakımından ne gibi aksaklıklar vardır? Bunların tashihi için neler düşünüyorsunuz? 

10. Üniversitelerimizin talebe sayısı normal durumda mıdır, değilse ne yapılması uygundur? 
1.1. Öğrencilerin ders dışı saatlerini değerlendirme ne dereceye kadar mümkün olmaktadır? 
12. Mevcut Üniversite Kanunu ihtiyaca cevap verecek nitelikte midir? Değilse, aksıyan cihet

ler nelerdir, tashihi için neler düşünürsünüz? 
13. Üniversitelerimizin malî kaynaklarını artırmak hususunda ne gibi tedbirler alınmalıdır? 

Öğrenci çeşitli bilgi dallarında bir öğrencinin maliyeti nedir? Harçlar, burslar konusunda ne gibi 
yenilikler yapılmalıdır? 

14. Öğrencilerin yabancı dil eğitimini zaruri görür müsünüz? Görüyorsanız bu eğitim nasıl ya
pılmalıdır? 

15. Üniversitelerin yayın faaliyetleri yeterli midir? Ders kitapları periodiklerin neşri hususun
da ne düşünürsünüz? Kitaplıklar merkezi olarak her üniversite için birleşik mi olmalı yoksa ayrı 
ayrı - fakültelerde - mi kurulmalıdır? 

16. Üniversitelerin denetim sistemi yeterli midir? Değilse ne gibi tedbirler gerekir? 
17. Hükümet, Parlâmento, üniversite arasında en iyi kooperasyon nasıl sağlanmalı? 
Umumi hatları ile Komisyonumuzun meseleleri teşrih için ortaya attığı sorular bunlardı. 
Komisyonumuz adına yapılan açıklamalarda; bugüne kadar Parlâmento ile üniversitelerimiz 

arasındaki temas ve münasebetlerin çok sathi ve uzaktan olduğuna işaret olunmuş, Yüce Sena
tonun «üniversite muhtariyeti» müessesesine tam mânasiyle saygılı olarak bugüne kadar ihmale 
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uğramış olan bir eksikliği tamamlamak, üniversitelerimize yardım elini uzatmak çabasında ol
duğu ısrarla belirtilmiştir. 

Yüce Senatonun; üniversitelerimizin dıştan müdahalelerle değil, kendi otonomileri ile bütün 
aksaklıkları kendilerinin düzelteeeği inancını taşıdığı da her vesile ile tekrar tekrar ifade olun
muştur. 

Üniversitelerimizde baş gösteren bâzı huzursuzlukların gerçek sebeplerinin, yukarda sıralanan 
problemler teker teker derinliğine tahlil edilince meydana çıkacağına inanan Komisyonumuz, mev
zuun bizim açımızdan taşıdığı mânasının bu şekilde belirtilmesinden sonra cevapların tesbitittıe 
geçilmiştir. 

Temel meseleler ve nedenleri üzerinde Ankara Üniverssitesi öğretim, yönetim organlarının ço
ğunluk kazanan umumi görünüşü şöyle ifade edilmiştir : 

Yüce Senatonun Türkiye'de ilk olarak çok iyi bir teamüle öncülük etmesini mutlu bir gelişme 
sayıyoruz. Parlâmento üniversitelerin bütün teferruatı ile iç meselelerini bilmeli, bizi kaderimizle 
başbaşa bırakmamalıdır. Üniversite - Parlâmento işbirliğinin sürekli olmasından çok bakımlardan 
sayısız faydalar vardır. Yüce Meclislerimizle karşılaşmamız birkaç saatlik bütçe müzakerelerine 
münhasır kalmamalıdır. Bu suretle mülî ekonomimize, üniversitelere ayrılan ödeneklerde yerinde 
tasarruflarla yararlı olmak ilk sağlanacak iyi netice olacaktır. Kötü bir kanun iyi tatbik edi
lirse birçok zararlar önleneceği gibi, iyi bir kanun da kötü uygulanırsa yine kayıplar doğurur. 
Bu itibarla yasama organı ile tatbikatçıların işbirliği halinde olması millî kalkınmamızı hızlan
dıracaktır. 

Üniversitelerimizin münferit meşeleri yanında müşterek problemleri vardır. Bu problemlere, 
ortaya atılan soruların ışığı altında cevaplar verilecektir. Hemen mevcudun tümünün anamese-
lelerdeki yargıları şöyle özetlenebilir : 

1. Üniversiteler Öğrenim eğitim araştırma ile görevlidirler. Bugün Türkiye üniversiteleri, Batı 
üniversiteleriyle boy ölçüşebilirler ancak buna engel olan meselelier bertaraf edilirse. 

2. Üniversitelerimiz öğrenim, araştırma, eğitim fonksiyonlarını bugün için tam mânası ile ya
pabilmek imkânlarından yoksundurlar. (Bu hükmü ifade ederken münferit başarılarla övünmek de
ğil, umumi ölçüler içinde kamak gerekir.) 

3. Üniversitelerimizin tam randıman verebilmesini engelliyen sorunlar vardır. 
Üniversitelerimize giren öğrenciler standart bir seviyenin altındadır. Bu da orta eğitimin yurt 

sathında aynı kaliteye ulaşamamış olmasından ileri geliyor. 
4. Üniversitelere giren öğrencileri ehliyet, kabiliyet bakımından ayırdetmek imkânı sağlana

mamıştır. 
5. Fakütelerimize alman talebeler giriş imtihanlarında aldığı notlara göre girmektedirler, ço

cuklarımız en çok başarı göstereceği dala değil, üniversiteye girme ihtimalinin en çok olduğu 
branşa başvurmaktadırlar. Böylece faraza sinoloji, hititoloji, Sümeroloji gibi dallarda dünya üni
versitelerindeki talebe sayısına eşit miktarda öğrenci birikmektedir. 

6. Her yıl 135 liseden mezun olan 30 - 35 bin gencimizi alacak hacımda üniversitemiz yoktur. 
Yüksek öğrenim yapmak arzusu mâsunı bir arzudur. Onbinlerce Türk çocuğunun arasından 

zekâ ve kabiliyetleri birtek imtihanla ayırdetmek de imkânsız olduğuna göre, bir dert karşımıza 
çıkmaktadır. Evvelâ şu hususta beirli bir kanıya ulaşmak gerekir. Acaba her lise mezunu 
mutlaka üniversite tahsili yapmalı mıdır 1 Bizde üniversite tahsiline devam etmek istiyenlerin 
hepsi bir meslek sahibi olmak için mi okumak isterler?.. 

ilk önce bütün dünyada, her liseyi bitiren genç üniversiteye giremez prensibi yürürlüktedir. 
Anglo - Sakson ülkelerde, liseler ile üniversiteler arasında (kolej) 1er vardır. Bizdeki yüksek 
okullara denk olan bu kolej İlere giren öğrenci evvelâ (temel bilimden) fen ya da sisyal ilimleri 
(felsefe, sosyoloji, filoloji) seçer. Orada başarı gösterirse, tahsiline üniversitede devam eder. 
Başarısız ya da isteksiz olanlar diplomalarım o seviyede alır, çıktıkları branşa göre iş seçerler. 

Memleketimizde, lise diplomasında (matematik, fizik, kimya okumamıştır.) diye yazılı öğrenci ile 
(X) lisesinde pekiyi ş,ekilde okumuş öğrenci nazari olarak üniversiteye girme bakımından eşit hak-
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ka sahiptir. Çünkü; öğretmensizlik yüzünden fizik, kimya, matematik derslerini alamıyan çocuğun' 
suçu yoktur. Maalesef suç toplumundur. 

Bu kalitatif aksaklık yanında bir kantitatif zorlama vardır. Üniversitelerimiz maddi imkânları
nın, kapasitelerinin üstünde öğrenci almak için zorlanmakladır. 500 öğrenci için yapılan A. Ü. Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültemizde 6 000 öğrenci vardır. İngiliz Filolojisi üniversite konferans sa
lonunda hoparlörlerle verilmektedir. 

Hukuk Fakültesinde 200 kişilik sınıflarda 2 - 4 000 öğrenci vardır Oysaki çağdaş üniversiteler 
artık dershane usulünü kaldırmış, 30 - 50 kişilik seminer solanları ile çalışmaya başlamıştır. Modern 
üniversite öğretiminde artık söyliyen hoca, dinliyen talebe tarihe karışmıştır. Hoca bir fikir antre
nörüdür, mahdut sayıda öğrencisi ile oturur, onlarla muhakeme, düşünme egzersizleri yapar. 

Üniversite öğrencisine (etüdyen) denmesinin sebebi; onu düşünen, araştıran adam kalıbında mu
hafaza etmek içindir. Ezbercilik, hocanın takririni not ederek imtihanda tekrarlamak ancak Orta
çağda ki. lan skolâstik öğretim sistemidir. 

İşte bu standartlardan yoksun olduğu için Türk üniversitelerinin çoğunluğu modern anlamda 
araştıran, eğiten, öğreten seviyeye ulaşamamıştır henüz. 

7. Türkiye'de bölge üniversiteleri sistemine gitmek dpha uygundur. Ancak üniversite açarken 
de yer yer en müsait şartlara, kalkınma bakımından en muhtaç bölgelere göre enstitü, yüksek okul, 
fakülteler açmak suretiyle üniversiteleşmeye gidilmesi daha rasyoneldir. 

Faraza, hayvancılığımızın en kesif olduğu Doğu bölgemizde hayvan ıslahı merkez ve enstitüle
ri, veteriner araştırma merkezleri, fakülte açmak, bölge üniversitelerine gidişin en sağlam yoludur. 

Aynı şekilde zirai alanda kalkınma, verimli istihsal sağlanacak bölgelerde yeni yeni ziraat fa
kültelerimizin temelleri tesis edilmelidir. 

Bu konuda bir hususu belirtmek gerekir. Yüksek okul, fakülte, üniversite açmak için her şeyden 
önce öğretim üyesine ihtiyaç vardır, öğretim üyeliğinin ilk kademesi de asistanlıktır. Bugün Anka
ra Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç çok fakültelerinde asistan kadrosu boştur. Mevcut asistanlar 
da sınıflarının en iyi vasıflı mezunları değildir maalesef... Faraza kimya mühendisi olan bir fen fa
kültesi mezunu dışarda daha müsait ücret bulduğu için asistanlığı kabul etmemektedir. Aynı hal 
ziraat mühendisleri özellikle teknik alanlarda fakülteler için de bahis konusudur. Yeni üniversite
ler bir tarafa, mevcut üniversitelerin hoca kadroları dahi boş kalma gibi bir tehlike gitgide büyü
mektedir. Bu konunun üzerinde önemle durulması Yüce Meclislerin dikkatine arz olunması ısrarla 
istenmiştir. 

8. Öğrenci - öğretim üyesi ilişkileri gereğinden çok pek çok geridedir. Öğrenci hocasının ismini 
bile doğru dürüst öğrenmeden, hoca öğrencisinin yüzünü bir tahsil süresince belki 1 - 2 defa göre
rek, devreler bitmektedir. Batı üniversitelerinde sosyal ilimler bölümünde her on öğrenciye bir öğ
retim üyesi ve müspet ilimlerde ise her dört öğrenciye bir öğretim üyesi oranı standart kabul edil
mesine karşılık bizde bu rakamlar yüzler üstündedir. 

Batıda üniversiteler bir kapısından girilip öbüründen çıkılan konferans salonları olmaktan kur
tarıldığı için öğrenci hocasının daimî murakabesi altındadır, öğretim üyesi öğrencisinin bilgi da
ğarcığını doldurmak, kafasındaki teyp şeritlerine bir şeyler yazdırmak, aktarmak usulünü terk et
miş çocuğun şahsiyetinin teşekkülüne, kendi düşünüş, inanışları olan bir insan olarak yetişmesine 
yardımcı olmayı benimsemiştir. İstisnalar bir tarafa bırakılırsa, genel anlamda Ankara Üniversi
tesinde öğrenci - öğretim üyesi münasebeti çok uzak, çok sathidir. Bunun için öğrenci sayısının 
normal smırlara götürülmesi şarttır. 

9. Öğretim üyelerimizin çeşitli problemleri vardır. Bu problemlerin başında geçim sıkıntısı ge
lir. Öğretim üyeleri, doçentler 80 lira aslî maaşın profesörler barem içinde mahdut imkânlarla kı
sıtlı bir haldedirler. Bu bakımdan akademik, özellik genç nesillere cazip görünememektedir. 

Maddi faktörlerin ötesinde, öğretim üyelerinin en büyük ıstırapları üniversite eğitimin aksak
lığını doğuran şartlardır. Bu dertleri fakültelerle özel temaslar yapıldığında fakülte yöneticileri 
ve öğretim üyeleri bütün açıklığı ile anlatacaklardır. 
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10. Üniversitelerimizde öğretim, eğitim sisteminde, araştırma imikânlarmı sağlanmasında 

metot ve tatbikat bakımından köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. Bu değişiklikleri «reform» 
«ıslahat» gibi kelimelerden ifade etmekten kaçınmak icabediyor. Bu kelimelerin biraz suiistimale 
uğradığından üniversiteler eğitimin tam rasyonel ve Batı örneklerine uyfgun olması için yukardan 
beri izah olunan şartların düzeltilmesi gerekir. Bu şartlar değişmedikçe reform basit bir operas
yon, fantazik bir yer değiştirmeden öteye gidemez. 

Üniversiteler kapasitelerinin dışında görevle yüklemek «zihniyeti» yerine öğretim üyelerine 
şu nitelikle, şu şu meziyetlere sahip, fikirce dinamik, vücutça sıhhatli, idealist gençler yetiştirme 
imkânları sağlanmalıdır. Bir üniversite öğretim elemanı en hassas bir ımimar titizliği ile bir bir 
talebelerine yardımcı olmak, onlara her bakımdan iyi bir örnek, bir reıhber gibi çalışmak zorun
dadır. Öğretim üyesi ile öğrenci bir usta - çırak gibi beraber düşünüp, beraber ilmin tecessüsüne 
kapılacak, hakikat ışığının peşinde beraber koşacaklardır. İşte -metodun temel unsuru bu olma
lıdır. 

Üniversiteye Devlet olarak ayrılan ödenekler cari (giderler bölümünden çıkarılıp, yatırımlar 
bölümüne geçirilmelidir. İnsan yetiştirme yatırımların en önemlisi telâkki edilmelidir. 

Değişmesi ıgereken temel unsurlar bunlardır. Bu unsurlar sekile değil, ruha aittir. 
11. Bina, lâboratuvar, dersane, klinik, deneme çiftlikleri bakımından yetkililer fakültelerini 

ziyaret ettiğimizde bilgi vermeyi tercih etmişlerdir. 
12.. Üniversitelerimizdeki talebe sayısı dünya normallerinin pekçok üstündedir. Bâzı fakülte

ler -ki , bunlar ısrarlı bir direnme göstermişlerdir- hariç talebe sayısı ıbütün üniversiter eğitim 
sistemini altüst edecek baş sebep halindedir. Yoksul bir memleketiz, iktisaden kalkınma zorunda
yız, çok sayıda yetişmiş elemana ihtiyacımız var, 'bütün zorlamalar üniversite eğitiminde «kalite» 
yi ihmal ederek «kantite» ye ıgitmek için bir sebebolmalı mıdır? 

Ankara Üniversitesi yetkili yönetim organları, öğretim üyeleri bu inancın tehlikeli olacağı, 
«kalite» nin ihmalinin büyük zararlar doğuracağı kanaatini benimsemişlerdir. 

13. Öğrencilerin ders saatleri dışındaki zamanları konusunda maalesef yeteri kadar olmak 
şöyle dursun hiçbir örgütleşme yoktur. Ne bütün talebeyi kapsıyacak -canlbüsler, ne spor saha ve 
salonları, ne sosyal hareketler için elverişli yer yoktur. Öğrenciler kaderleri ile başbaşa kalmış, 
kalabalıkta yalnızlık içinde bunalmış bir haldedir. Bu yaşın çocukları her türlü maddi imkânın 
üstünde «şefkat ve ilgiden» mahrum bırakılmamalıdır. Gençlikte türlü komplekslerin teşekkülü
ne müsait zemin ancak böyle hazırlanabilir. 

14. Mevcut Üniversite Kanununun ıslaha muhtaç yönleri ola/bilir ve vardır. Bu hususlar üni
versite kurulları tarafından hazırlanmaktadır. Kanuni formaliteler düzenlenirken mevcut ka
nunların tatbikatta aksaklık doğuran taraflarının Hükümet, daha başta Parlâmento ve üniversi
telerle müştereken bâzı prensiplerin (tatbikat yönünden) üzerinde anlaşma gerekir. 

15. Üniversitelerin malî bakımdan ıslaha muhtaç meseleleri çoktur. Evvelâ üniversiteye büt
çeden ayrılan ödenekler Orta - Doğu Üniversitesinde olduğu gibi global bir şekilde verilmesi yo
luna gidilmeli, fasıllar arasında aktarma yetkisi çok daha seyyalleştirilmelidir. Öğretim araçları
na ayrılan ödenekler, malî ve gümrük formaliteleri yüzünden çok morluklara uğramaktadır. Yurt 
dışından getirilecek alet ve malzeme akreditif, gümrük formaliteleri dolayısiyle aylar sürüyor, 
çok defa aynı yılın tahsisatı kullanılmıyarak malzeme ve alet temini mümkün lOİamıyor. Ya da ge
cikme o kadar sürüyor ki, bir araştırma için gerekli malzeme, o araştırmanın aktüalitesi kaybol
duktan sonra temin edilebiliyor. Bu konuya fakültelerle yapılan özel toplantılarda tekrar temas 
olunacak, müşahhas misaller verilecektir. 

Üniversitelerin maddi kaynakları sadece umumi bütçeye münhasır kalmamalı, maddi durumu 
müsaidolan öğrenciler Batı üniversitelerinde olduğu gibi daha yüksek hare ödemelidirler. Bu 
konuda bâzı mahzurlar ileri sürülmüş, fakat tedbirlerle meselenin bir ıçözüme bağlanabileceği ka
nısı çoğunluk kazanmıştır. Maddi imkânı olmıyan kabiliyetli öğrencilerden hare alınmamalı, 
burslar yeter miktarda verilmelidir. 



Ayrıca yine Batı ülkeleinde olduğu gibi i&i^rsiteleri koruma, yaşatma dernekleri kurulmalı, 
buradan yetişenlerden [hayatta başar! saflıyanî&rdan veya diğer zengin vatandaşlardan bağışlar 
toplanmalıdır. 

Döner sermaye kaynakları geliştirilmeli, bil konudaki kanunlara üniversitelerin kendi sağla
dıkları imkânları kullanmada yetki genişletilmelidir., 

16. Öğrencilerin ybancı dil öğreniminde ileri sürülen fikirler birkaç çeşittir : 
a) Üniversiteye ilk girenler sıkı bir dil eğitimine tabi tutulmalı, 6 ay, bir sem süre ile devamlı 

dil öğretimi yapılmalıdır. 
b) öğrenim süresince sıkı dil öğretimi yapılmalıdır. 
c) Bu konu liselerde halledilecek bir meslek olmalıdır. 
d) Üniversitede teknik dersleri yabancı dil ile yapılmalıdır. 
Bu alternatifin leh ve aleyhlerinde fikirler beyan olunmuş, çoğunluk başlangıçta kesif bir dil 

eğitiminin fikrini yakın bulmuştur. 
17. Üniversitelerin yayın faaliyetleri Ifonusundâ Ankara Üniversitesindeki genci görüşmede şu 

kanaatler izhar olunmuştur : 
a) Üniversitelere umumi bütçeden ayrılan ödenek çök azdır. Bununla ne ders kitapları foastırıla-

biliyor ne de periodikler çıkarılabiliyor, bu tahsisat yeter dereceye çıkarılmalıdır. 
b) Üniversitelerde ders kitabı, not usulü doğru değildir. Öğrencilerin yabancı dil eğitimi başarı

lırsa onları kitaplıklarda okuyan, kitaplar, dergiler arasında kendini daha yetiştiren hale sokarız. Ne 
kadar fazla yayın yaparsak, baskı güçlükleri, ilimdeki süratli değişmeler yüzünde aktüel yayımı 
dünyadaki ilim hızına uyduranlayız. 

e) Yayın Ödenekleri muhtelif fakültelere dafıtılmak suretiyle bölük pörçük olmakta her üni
versitenin her fakültesi bir hattâ birkaç dergi çıkarmaya teşebbüs etmekte, fakat hiçbiri muntazam 
olarak çıkamamaktadır. Bunları birleştirmeli, üniversitenin tek dergisi olmalıdır. 

18. Üniversitelerin denetim sistemi konusunda da çeşitli görüşler belirmiştir. 
Mevcut kanun (4936 S.) üniversite organlarına verdiği yetkiler kullanılır ise, iyi bir denetimin 

sağlanabileceğini savunanlara karşılık, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Hükümet ve üniversitelerin bir 
organ teşkil ederek idâri bir denetim sağlanmasının faydasına işaret edenler olmuştur. Bu organ 
bir koordinasyon organı mahiyetinde olacaktır. 

Bu hususta Üniversiteler Kanunu ürerinde senatoların çalıştığı tatmin edici bir formülün buluna
cağı neticesi ifade olundu. 

19. Hükümet, Parlâmento, üniversite arasında en iyi işbirliği nasıl sağlanabileceği konusunda 
ileri sürülen inançlar şu istikamette toplandı. 

Parlâmentonun üniverste problemlerine ilgi göstermesi çok mesut bir olaydır. Parlâmentomuz 
Türk Milleti adına yetki kullanır. Bizim dertlerimizi dinlemeniz Parlâmentoda üniversite mesele
lerini bütün açıklığı ile ortaya koymanız birçok Sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyacak ilk ve 
en müessir harekettir. Hükümetle üniversite yönetim organlarının, insan gücünü bir yatırım 
olarak kabul edince, sıkı temas ve istişarelerde bulunması kadar tabiî bir şey olamaz. 

Üniversite ile Parlâmento arasında daimî temasın sağlanmasında üniversite yönünden olduğu ka
dar Parlâmento yönünden de sistemli şekMe teması sağlıyan bir ihtisas komitesinin üniversite
lerin verimini murakabe etmesi çok faydalı bir yol olacaktır. 

Ankara Üniversitesinin Senato üyeleri seviyesinde yapılan ilk genel görüşmede tesbit edilen 
meseleler anahatları ile bunlardır. 
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Ankara üniversitesi Fakülte Yönetim kurulları ve öğretim üyeleri ile yapılan toplantı 

Bu toplantı iki grupta yapılmıştır : 
1. Sosyal ilimler fakülteleri ile yapılan toplantı, 
Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu salonunda 24 . 3 . 1965 te aşağıdaki fakülte yö

netim kurulları ile birleşik oturum halinde yapılmıştır. 
1. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
2. Hukuk Fakültesi, 
3. İlahiyat Fakültesi, 
4. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi. 
Bu fakültelerin dekan ve yönetim kurulu üyelerinin söz alma sırası ile beyan ettikleri görüş ve 

mütalâaları tekrar mahiyetinde olsa bile aynen raporumuza aktarmayı faydalı buluyoruz. Böylece 
Yüce Senato üyeleri de üniversitelerimizin fakülte öğretim üyelerinin dert ve dâvalarının bizatihi 
dinleyicisi olacaklardır. 

I - İlahiyat Fakültesi : Prof. Mehmet Toplamcıoğlu : 
Parlâmento ile münasebetlerin tesisi teşebbüsü önce Parlâmentodan gelmiştir. Demekki Parlâ

mento üniversite ile bâzı meseleleri müzakere etmeye zaruret duymuştur. 

Ben görüşümü iki noktada toplıyarak ifade edeceğim : 
1. Öğrenci yetiştirmesi konusunu ele alacağım, 
2. Öğretim üyelerinin durumuna değineceğim. 
İlk önce öğrenci yetiştirmek yani eğitim - öğretimde belli bir standardı muhafaza etmek 

esas olduğu kanısındayım. 
Bundan sonra ilmî araştırma gelmelidir. 
Bize, öğrenciler ya Anadolu liselerinden ya da büyük şehirlerimizden geliyor. Batı ülkelerinde 

üniversiteler kurulurken siteler halinde kurulurlar. Bunun önemini inkâr kabil değildir. Üniversi
te öğrencisine onu her cephesi ile yetiştirecek bir çevre hazırlamak üniversiter öğrenimin temel 
unsurudur. 

Hocalarımızın seviyesini de Batı ayarında tutmak zorundayız. Buna muvaffak olabildiğimizi 
iddia etmek güçtür. 

Çalışmalarımız üniversite duvarları içinde kalıyor. Ta köylere kadar inen sosyolojik inceleme
ler yapmak, yurt gerçeklerini ilmî açılardan etüdetmek im'kânlarmdan mahrumuz. Öğrencilerin 
birtakım pratik çalışmalarla memleket meselelerinin çözümüne katılmaları lâzımdır. Örneğin, be
nim fakültemde dinî grupları incelemek softa, yobaz, dini bütün insanların gerçek nisbetini araş
tırmak, öğrencinin de katılması gereken bir etüt konusu olursa yurdun sosyal dâvaları daha ça
buk hal yoluna girebilir. Bu tipte bir inceleme yapılmadığını öğretim sistemimize bu türlü bir 
istikamet verilemediğini esefle itiraf ederim. 

Prof. Kemal Balkan : ilahiyat Fakültesi Dekanı : 
Üniversiteye gelen öğrencide ortaöğretim, lise seviyesindeki aksaklıklardan bahsetmek iste

rim. 
Liselerimizden çıkan öğrencilerin genel bilgileri çok zayıftır. Bu seviye düşüklüğü üniversite 

Öğretim seviyesinin de aşağı inmesini sonuçlandırıyor. Biz talebeye çok elemanter malûmatı ver
meye, onları hazırlamaya, asıl yolumuzdan inharafa mecbur kalıyoruz. 

Üniversitelerimize kapasitemizin pek çok üstünde sayılarda öğrenci almak zorunda bırakılıyo
ruz. Bunlardan doğan sonuç şudur : 

Seminer, araştırma, inceleme gibi çalışma ve çalıştırmalar mümkün olmuyor. Binnetice skolâs
tik bir sisteme sürükleniyoruz. Meselâ gerek ölü diller, gerekse modern diller okutulan dersler, 
faraza Lâtince 400 kişilik talebe grupuna hoparlörler ile okutulmaktadır, öğrenci ile temas im
kânsızdır. Böylece Türkiye'nin müstakbel âlimlei.'ini yetiştirme ümidi kalmamıştır. 
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Talebelerimiz sene boyunca karşımızda dilsiz gibi oturmakta sadece hocalarını dinlemektedir

ler, o da dershanede yer bulabilirse. Sene sonu imtihanları tesadüflere bırakılmış bir muhasebe şek
line girmiştir, öğrencilerin sathi bilgileri de kısa zamanda uçup gitmektedir. 

Çözüm : 
Üniversite sayılarının artırılması, memleket sathına yayılması lâzımdır. Bu arada öğretim üye

si yetiştirmek ilk yapılacak iştir. 

Prof. özkaya : 
Ders saatleri dışında öğrenci ile ilgilenmek mümkün olamıyor, olamaz çünkü ders saatleri 

içinde ilgilenemediğiniz öğrencinin ders saati dışındaki meşgalesini düzenlemek hayal dışı kalmak
tadır. 

Prof. Kudret Ayiter, Hukuk Fakültesi Dekanı 
Üniversite Kanununda bir madde vardır. Her hoca en az haftada iki saat talebe kabul saati 

vardır. Hocalar bunu ilân eder. Müracaatlar inajıılımıyacak kadar düşüktür. 
Ben Roma Hukukunu ilk sınıfta okuturum. ÜÇ bin öğrenci kayıtlıdır. Bu sınıfa bana görüşme 

davetime karşı gelen öğrenci sayısı en çok bir yılda 15 - 20 dir. 

Prof. Tahsin özgiiç Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 
Dil ve Tarih - öoğrafya Fakültesine bu yıl 5 300 öğrenci yazılıdır. Öğretim üyelerimizin 

tümü 65 - 70 tir. 5 300 öğrenciyi sığdıracak yerimiz yoktur. Yeni öğretim üyelerinin yetiştiril
mesi umudu da kalmamıştır. Öğretim üyelerinin ilk basamağı olan asistanlığa rağbet yoktur, 
maaş, maddi imkânların çok mahdudoluşu sebebiyle kimse gelmiyor. Kabiliyetli gençleri üniver
site çatısında tutamıyoruz. 

Zengin bir kitaplığımız var fakat kitaplık yerimiz yok. Nerede ise koridorlar dershane ola
rak kullanılacaktır. 

Birçok memleketlerde kitaplıklar gece dâhil devamlı açıktır. Bunun için devamlı nöbetleşe 
çalışan kütüphane memurlarına ihtiyaç vardır. Kadrosuzluk, maddi imkânsızlıklar dolayısiyle me
murumuz bir tanedir. Saat 17 de bırakır gider. Kitaplar onun zimmetinde olduğu için kapıları 
da kilitler. Durum bütün fakültelerde aynıdır. Böylece öğrenci asıl etüt saatlerinde okuyacak 
bir yer bulamaz, kahvelere gider. 

Üniversite araştırıma görevini gereği gibi yapamıyor. Yurdun, tarihi, coğrafyası, jeolojisi, 
müziği geniş araştırma alanları ile doludur. Şartlar, imkânlar elimizi kolumuzu bağlı tutmakta
dır. 

Neşriyat konusuna da dokunmak isterim. Hocaların yayın yapamadığından yakınılır. Hoca 
araştıracak ve bunu yaymlıyacaktır. Fakültelerin neşriyat bölümündaki maddi imkânlar bir araş
tırmayı yayınlamaya dahi yetmiyecek miktardadır. 

öğrencileri arkeoloji, tarih, coğrafya etütlerine götürmek için maddi imkânlarnmız çok mahduttur. 
Bütün bu sayılan sebepler s öğrencileri, öğretim üyelerinden çok uzaklaştırıcı birer faktör olarak 
etkiler yapmaktadır. 

Prof. Meliha Ambarcıoğlu Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Farsça Prof. 
Haftada 18 saat ders yapmak zorundayım. Tek profesör, tek uzmandan ibaret olan kadro

muz üniversite öğrenimini değil, sadece ders veren bir okul öğrenimi niteliğindedir. Gelen öğren
ciler sırf bir diploma sahibi olmak isteği ile kaydolmuşlardır. Hiç düşünmedikleri Farsça dalma 
tesadüfen gelen öğrenci ne hocasını tanıyor ne de dersinin hangi bölüme aidolduğundan haberi 
vardır. Buna bir örnek vereceğim. Klâsik filoloji bölümünden bir öğrenci bir gece evime geldi. 
«Hocaım sizinle görüşmek istiyorum» dedi. Ben de ertesi günü fakültede gelip beni ıbulmasım söy
ledim. öğrenci karşııma geldiği zaman anladım ki, henim Farsça hocaısı olduğumun farkında 
değil, beni klâsik filoloji hocası sanıyor. Bu olay ders yılı başlangıcından dört ay sonra geçmiştir. 
Dört aylık öğrenci dahi hocasının kim olduğunu bilemiyordu. 
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Prof. Bedii Ziya Egemen ilahiyat Fakültesi : 

Konuyu iki safhada ele almalı. 
1. Öğrencilerin üniversite öncesi durumları, 
2. Üniversiteye girişten sonraki durumları, 
1. Üniversite öncesi durum liselerimizin yetersizliği gerçeğinden doğar. 
a) Liseler 12 yıla çıkarılmalı. 
b) Programlarda ayıklama yapılmalı. 
c) Öğretmen kadrosu kalitesi yükseltilmelidir. Tarih hocasının mantık okutması gibi aksak

lıklar giderilmelidir. 
2. Üniversite safhası : 
Bugün İlahiyat Fakültesi 3 - 4 sınıf üzerinde tedrisat yapacak kadar kalabalıktır. Hiçbir se

miner, inceleme mesaisi yapamıyoruz. Herkesin üniversiteye girmesine ihtiyaç yoktur. Demokra
si başlangıçta her vatandaşa eşit hak tanır, fakat sonraları kabiliyete göre hak alınır. 

Üniversite memleketin mutavassıt kabları sisteminde bir parçadır. Bu kabın su haddi ne öteki 
kablardan aşağı ne de yukarıdır. Yurdun içinde ne hava varsa üniversitede de o hava eser. Çün
kü üniversite bir ada değildir. Memleketin umumi akışı içindeki cereyanlar üniversiteye de uğrar. 
Toplum olarak üniversite gençlerinin boş zamanlarının değerlendirilmesi görevimizdir. Biz bu 
hususta çok geriyiz. Ne talebeyi evimize davet edebiliriz ne de spor, güzel sanatlara ait imkân
larımız vardır. Kapalı spor sahalarımız yoktur. Kütüphanelerimiz yoktur. Yurtlar yetersiz ve 
iptidaidir. Koridorlarda talebe boğulacak kadar sıkışıktır. Liselerde talebenin kabiliyet ve -ar
zusuna göre seçim yapılmalı ve bunlarda başarı gösterenler üniversiteye girmelidir. 

Prof. Aziz Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi : 
Liselerden çıkan öğrenci istediği fakülteye giremiyor. Eskiden bu mümkündü, şimdi değil... 

Bu yüzden talebemizin kalitesi süratle düşmektedir. Üniversiteye talebe almışı usulü mutlaka ka
biliyet esasına göre yapılmalıdır. 

Üniversite siteleri, kampüsler kurulması üniversiter eğitimin temel şartıdır. Son zamanlarda 
talebe ve hocalar arasında politika cereyanları aşırı bir haddi bulmuştur. Üniversitede her türlü 
fikir, münakaşa konusu olur, fakat siyasi partilere angaje olmak 'zararlı neticeler verecektir 
kanısındayım. 

Hocaların aylık gelirleri çok dardır. Geçim imkânı yoktur, ayrıca bu sebepten hocalık mes
leki cazibesini kaybetmektedir. 

Prof. ilhan Akipek Hukuk Fakültesi : 
Problemleri iki açıdan incelemelidir. 
1. Üniveımte mensuplarının çözümliyeceği sorunlar, 
2. Yasama organlarının bu problemleri hallinde yapabileceği yardımlar. 
Birinci dâva öğrenci sayısıdır. Gayemiz nedir?. Herkese yüksek öğrenimmi yaptıracağız? 

Türkiye ide hangi dallarda ne kadar üniversite mezununa ihtiyaç vardır. Bunu ilk önce tesbit ge
rekir. Eğer maksat ıbu değil de lise mezunlarına bir yer bulmaksa bunun için de hiç değilse derhal 
öğretim üyelerinin sayısını artırmak gerekir. Hukuk Fakültesinde 5 000 öği'enci, 23 profesör 17 
doçent vardır. Biran önce yeni eğitim üyeleri yetiştirilmesi, bunun için de asistan kadrolarının 
artırılıp, asistanlığın cazip bir hale getirilmesi icabeder. 

Doç. Uğur Alacakaptan - Ceza Hukuku Doc. 
İyi kadrolu bol asistan olmazsa geleceğin öğretim üyeleri yok olacaktır. Asistanlığın cazip 

hale getirilmesi üniversitalerimizin en âcil meselesidir, öğretim üyelerini de üniversiteye bağ
lıyacak tedbirler alınmalıdır. Bugün doçent olarak benim elime ayda 1 200 lira para geçmekte
dir. Bununla yaşaırnak, kitap, mecmua almak imkânsızdır. Belki tür gün hocalığı terk etmek zo
runda kalaeaîhm. 
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Doç. İsmail Türk Siyasal Bilgiler Fak. 
Bence orta eğitim (lise dâhil) üniversite için bir basamaktır. Memleketin yüksek eğitim gör

müş elemanlara ihtiyacı fazladır. Meselâ Almanya'da 1 000 kişiye bir hekim düşer, Türkiye'de 
bu orantı ortalama 9 000 dir. Amerika'da 4 000 kişiye bir mühendis, şu kadar hayvana bir ve
teriner düşer. Üniversite melunlarının adedini kısıtlamaya, azaltmaya hakkımız yoktur. Fakat 
bâzı fakültelerde mezunlar ihtiyacın üstündedir. Bu geri kalmış ülkelerin bir vasfıdır. 18 nci 
asrın bir hususiyetidir. Herkes yüksek tahsil hevesindedir. Meselâ sosyal ilimlerde üniversite 
mezunu ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelmiştir. Öte yandan Ziraat, Tıp fakültelerimizin adedini 
artırmak lâzımdır. Lise mezunlarına daha sıkı bir imtihan yapılmasına taraftar değilim. Lise 
eğitimini kuvvetlendirmek şarttır. Lise öğretmenliği cazip bir hale getirilmelidir. Bu günkü üniver
siteler kapılarından giren öğrencilere eleman eksikliği yüzünden yararlı olamamaktadırlar. Böy
lece bâzı nesiller talihli bâzıları talihsizdir. Biz bu yükü ister istemez taşımak zorundayız. Biz 
üniversiteye girişte tahdit koysak, o sosyal kuvvetler gelecek kapılarımızı zorlıyacak, girecekler
dir. Aksine ısrar, geri kalmışlıkta ısrar demektir. Başka memleketlerin örneklerini kendimize tat
bik edemeyiz. 

Prof. Münoi Kapani Kamu Hukuku Prof. 
Üniversite proiblemi çok cepheli ve karışık bir problemler sistemidir. Bunlar birbirlerine bağlı 

meselelerdir. Üniversitelerimizin en önemli sorunu orta eğitim sistemi ile ortaya çıkıyor. Son dere
ce düşük kaliteli bir ham madde geliyor üniversiteye. Bu durumda mesele üniversite değil maarif 
problemi haline geliyor. Evvelâ bu husus ıslah edilmeli, lise eğitimi yeterli seviyeye ulaştırıl
malıdır. 

Üniversite öğretiminde teknik öğretime öncelik verilmelidir. 
Her lise mezunu üniversitede okumalımıdır ? Hayır - üniversite diploma dağıtan bir okul değil

dir. Bize gelen talebeyi tam mânasiyle yetiştirmek zorundayız. Bize giren öğrencilerin seviyeleri 
hakkında bir iki misal vereyim. Hukukun son sınıfında her sene ıbir umumi kültür yoklaması ya
parım. Gayet basit bâzı isimler, kavramlar sorarım. Bunlar gazete okuyan kimselerin bilmesi ge
reken şeylerdir. Verilen cevapları tasavvur edemezsiniz. 

— B. Russel kimdir. Cevap : Kıbrıs arabulucusu - Sovyet Başbakanı 
— Kossigin kimdir? Cevap : Besteci, Edebiyatçı, Ceza hukukçusu 
— Erhard kimdir? Cevap : Kumandan, rejisör, 
— Misaki millî nedir? Cevap : Kuvayî millîye, Batı taksiminin kabulü, tanzimat... 
Bu misaller keyfiyeti ortaya koymaktadır. Buna karşı ne yapılabilir? Kanaatimce; hazırlık sı

nıfları, kolejler sistemi kurarak bu çocukların eksiklikleri tamamlanabilir. Bu öğrencilere düz
gün Türkçe yazmak, sosyoloji, tarih öğretilebilir. Bu eksiklikler tamamlanmadıkça, yapılan eğitim, 
öğretimin gerçek anlamda üniversiter öğretim olduğunu ida etmek imkânsızdır. Sosyal ilimler 
sahasında sırf diplomalı olmak için okuyan kimselerin faydalı olacakları şüphelidir. Az sayıda 
fakat kaliteli elenmn yetiştirmeden yanayım. Yeni üniversite kurmanın kolaylığına inanmıyorum. 
Kamu hizmetlerinde esas iktisaden geri kalmış bölgelerde üniversite kurulamaz. Cebrî hizmet de
mektir bu. Başarı vermez. 

Yeni üniversiteleri geri kalmış bölgelere değil, ekonomik ihtiyacı olan, bol sayıda mezun isti-
yen yere götürülür. 
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MÜSPET İLİMLER FAKÜLTELERİ İLE YAPILAN TOPLANTI 

Tıp - Fen - Ziraat - Veteriner - Hacettepe Tip ve Temel Bilimler Fakülteleri 

Bu toplantı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yapılmıştır. 
İlk sözü A. Ü. Tıp Fak. Dekanı Prof. Lûtfi Tad aldı. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bina bakımından büyük bir zorluk içindedir. Fakültemizde 

her türlü elemanımız olduğu halde kuramadığımız bâzı şubelerimiz vardır. Göğüs ve beyin cerra
hisi bölümleri 30 yataklık bir yerdir. Ameliyathane ve diğer şartlar çok geridir. Kan hastalık
ları bölümü için yerimiz yoktur. 

Röntgen tedavisi, andokrinoloji servislerimiz için yer yoktur. Esasen içinde bulunduğumuz 
hastane eski ve derme çatma bir haldedir. Kışla bozuntusu olan bu binada bir üniversite 
kliniği olarak çalışamıyoruz. Içhastalıkları, cerrahi servisleri büyük koğuşlar halindedir. Tuva
let, banyo gibi bölümler yetersiz ve iptidaidir. Plânlama Dairesi Ankara'da yeniden hasta ya
tağı tesisine izin vermemektedir. Oysaki Tıp Fakültesinin 800 yataklı hastanesi ihtiyaca yetecek 
nitelikte değildir. Plânlama Teşkilâtının «Ankara'da hasta yatağı sayısı dolmuştur» mülâhazası 
ile yeni tesis yapılmasına müsaade etmemesine itibar etmek .mümkün değil, çünkü Ankara Tıp 
Fakültesi kliniklerinin yatak ve hastane durumu yukarda izah olunduğu gibi son derece iptidai 
bir haildedir. Bu santiarda bir özel hasta yatırmak mümkün değildir. Böyleec döner -sermaye 
geliri de inkişaf edemiyor. Varlıklı hastalar kliniklerin perişanlığı yüzünden, basit mânada kon
for olmadığından fakültemizde yatarak tedaviyi reddetmektedirler, 

1. Bina şartları fakültemizin modern klinik, poliklinik tesisine müsait değildir. 
2. Açılması gereken birçok yeni branşlar yersizlik yüzünden açılamıyor. 
3. Fakültemizin bulunduğu sahada yarım kalmış, milyonlara mal olan inşaatın tamamlanması 

zamiridir. Millî ekonomimizin yararınadır. 
4. Varlıklı hastaları ücretle yatırmak için özel pavıyon inşaası fakültenin Hazine dışı gelirini 

artıracaktır. 
5. Bu şekilde yoksul vatandaşlara da daha müsait, daha modern hastane şartlarında bakımı 

sağlanabilecektir. 

öğrenci konusunda görüşlerimiz : 
Talebeye sosyal mânada her hangi bir yardım veya müzaharetimiz maalesef yoktur. Her öğ

retim üyesine 8 - 10 öğrenci taksim ederek, onlara vasilik yapmalarını kararlaştırdık. Fakat bu 
pek işlemedi. Hocalarımızın ev şartları/malî imkânları talebeyi zaman zaman çağırıp bir çay ik
ram ötmeye pek elverişli olmadığından öğretim üyesi öğrenci temasları istediğimiz gibi olamıyor. 

Öğrenci sayısını sınırlandırmak kararımız vardır. Fakat ekseriya bu kararı bozup bir mik
tar daha talebe alıyoruz. Bununla beraber bizim talebe sayımız öteki fakültelere göre çok aşırı 
derecede taşkın değildir, öğretim üyelerimiz, bütün vakitlerini üniversiteye hasretmek için çok 
arzuludurlar. Batı üniversitelerindeki örneklerine .göre bu değişimin yapılması için mütaaddit te
şebbüslerimiz vardır. 

Tıp Fakültelerinin öğretim üyelerinin tam vakitle çalışacak olanlara döner sermaye gelirin
den ödenek vermek usulü tabik edilebileceği kanısındayız. Hazineye külfet olmadan öğretim üye
lerimizden daha geniş çapta faydalanma sağlanabilir. 

Prof. F. Renda Ank. Tıp Fak. 
Ankara Tıp Fakültesi çok iptidai bina şartları içinde kurulmuştur. Cebeci'deki fakülte alanına 

ortalama 35 milyon lira civarında bir yatırım yapılmıştır. Bütün bu masraflara rağmen burada 
modern tıp eğitimi yapılacak şartlar yoktur. Döner sermayeden yılda 12 - 13 milyon gelir sağla
nıyor. Bu iyi bina şartlarında iki - üç misline çıkabilir. Döner sermaye mevzuatında da §u deği
şiklik yapılmalıdır : 
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a) Devletçe almamıyan malzemenin alınması, 
ıb) Verilemiyen maaşın sağlanması, 
e) Yeni yatırımlar yapılmasının mümkün kılınması, 

hususlarının teminini rica ediyoruz. Filhakika fakülte sahasında 16 milyonluk masraflarla kar
kas halinde, yarı kalmış binalar tabiatın tahribine terk edilmiş haldedir. Birinci Beş Yıllık Plânda 
bu binaların ikmali için bir milyon ödenek verilmiştir. Eğer bu binalar bitseydi, şimdiye kadar 
döner sermaye fonu 30 milyonu bulur, amortismana geçerdi. Göğüs hastalıkları, akıl, çocuk, ka
dın kliniklerini içine alacak olan bu inşaatın toplu ödeneklerle süratle bitirilmesi hususunda gerek
li formalite ve mevzuat engellerinin kaldırılması çok faydalı olacaktır. Fakültemizin morfoloji 
binası 20 yıldan fazla bir süreden beri inşa halindedir. Özet olarak : 

1. Çalışacak yer, mekân istiyoruz 
2. Bu imkân içinde malzeme istiyoruz. 
3. Bu imkânlara sahibolarak öğrenci yetiştirmek, araştırma yapmak istiyoruz. 
öğrencilerin maddi durumu müsait değildir. Kabiliyetli talebeye burslar verilmeli, karşılığın

da mecburi hizmet istenmemelidir. Yabancı dil bilgisi zayıftır. Türkçe yayınların yazılması, ba
sılması, yenilenmesi güçlüklerle doludur. İltoıin süratli ilerlemesini takip için bir süre yabancı dil
den neşriyatı takip zorunhığu vardır. Bu suretle yabancı dil öğrenimi sıkı şekilde ve tıp tahsiline 
başlarken yapılmalıdır. Üniversitelerimizin finansman kaynakları (özellikle tıpta) 

a) Hazine 
b) Döner sermaye 
e) öğrenci harçları, bağışlar olarak sınıflandırılabilir. 

Prof. Naci Ayrat Tıp, Ecza 
Hastalar iyi doktor iyi bakım ararlar. Ankara Tıp Fakültesinde yatacak doğru dürüst 

yer olmadığı için hastalar kaçıyorlar. Bir tarafta modern imkânlara sahip klinikler kuruluyor. 
beri yanda Ankara Tıp Fakültesine üvey evlât muamelesi yapılıyor. 

Müesseselerimiz aynı seviyede tutulmalıdır. 
Orta - Doğu Üniversitesine Siyasal Bilgilerin asistanı gidiyor, hoca olup 3 - 5 bin lira alıyor. 

Devlet parası ile rekabet olamaz. Devleti kandırma kabiliyeti olanlar kazanıyor. Becerikli ol 
sen de yap diyemezsiniz. Ben ilimle mi meşgul olacağım yoksa tahsiat peşinde mi koşacağım. Her
kese maddi imkânları aynı ölçüde sağlamak, Hacettepe, Orta - Doğu diye fark gözetmemek lâ
zımdır. 

Bizde ise yarım kalmış yatırımlar ölü gibi yatmaktadırlar. Bu paranın süratle verilerek ran-
tablitenin günden güne yükselmesine mâni olmak gerekir. 

Dil konusnda, birinci yılda öğrencilere kesif kurslarla yabancı dil öğretilmesi şarttır. Böylece 
talebe kitaplıkta okuma imkânana kavuşur. 

Hemşire noksanlığı fecî kayıplar doğurmaktadır. Bu yüzden 4 hasta kaybetsek en basit hesapla 
her insanın iktisadi değeri bir milyon olsa 4 milyon maddi kayba uğramış oluruz. 

Bakanlıklararası kordinasyon olmadığı için faraza Sivas'a İşçi Sigortaları, Demiryolları, as
kerî hastahane birer röntgenci yollar, başka bir ilde bir tek röntgenci yoktur. 

Eczacılık Fakültesine öğretim üyesi bulamıyoruz çünkü ek görev vermek mümkün değil (aynı 
üniversitede olduğu için) Kültür müesseselerinin açılacağı yerleri kurarken coğrafi bölgeleri 
dikkate almalı ve yurt sathına yayılmalıdır. Rantablite, ucza maliyet yüzünden büyük şehirlere 
üniversiteleri doldurmak yanlıştır. Üniversiteler kuruldukları yerlere ışık saçarlar. Mahrumiyet 
mmtakalarmda kültür müesseseleri açılırsa insan erozyonu önlenebilir ancak. 

Prof. Muharrem Koksal Hacettepe Tıp Fak. 
öğretimde kaliteye değil kantiteye önem veriliyor, öğreneilerimizn % 25 i ancak iyi yetişi

yor. Bu memleket için büyük zarardır. 
Yurdumuzda yüksek öğrenim yapmak istiyenlerin bir kısmı yedeksubay, şebeke hakkı almak 

için giriyor. 
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Üniversiteler öğrenciyi yarım bilgi ile mezun ederse bu diplomalı şahıslar faydalı yerine za

rarlı olabilirler. 
Kanaatimce : Kaliteli talebeyi üniversiteye alıp iyi bir eğitimle yetiştirmelidir. Varlıklı 

olanlar tam hare ödemeli, yoksul, değerli çocuklara burs vermelidir. 
Üniversite öğretim üyeleri sözleşmeli olmalıdır. O zaman Atatürk Üniversitesi hocasız kal

maz. Müsait şartlarda her öğretim üyesi yurdun her tarafına seve seve gider. 

Doğan Karan Hacettepe ve Sağlık Bilimler Fak. Dekanı 
Öğretim ve eğitimde kalitatif sistem esas olmalıdır. Kalitesi düşük çok sayıda üniversite 

mezunu yerine sayısı daha az fakat iyi bir yetişmiş eleman yetiştirmek hedefinden asla şaşılma-
malıdır. 

Üniversiteye gelen talöbe zayıftır. Liselerin seviyesi dengesizdir. Nitekim Tıp Fakülteleri buna 
çare olarak: FKB sınıflarını ihdas etmiştir. 

Üniversitelerin 1 - 2 senelik bir hazırlık sınıfı olmalıdır. Buralarda başarı gösterenler tahsile 
devam etmeli, başarı gösteremeyenlerden başka sahalarda faydalanmalıdır. Üniversiteler eğitim 
sistemlerini araştırma yönünde teksif etmelidirler. Üniversiteler eğitimde değişik alternatifler 
mukayeseli bir şekilde denenmeli ve standart bir sistem bulmalıdır. Öğretim üyeleri (Full - Time) 
esasına tabi tutulmalıdır. 

Bölge üniversitelerine gidilmesi de şarttır. 

Ziraat Fakültesi Dekanı Tevfik Eşberk 
Gelen öğrenci zayıftır. Bu yüzden zaman kaybı oluyor. Türkiye'nin ortalama onbin ziraat mü

hendisine ihtiyacı vardır. Ankara Ziraat Fakültesi 240, Ege 100, Atatürk Üniversitesi de 100 ta
lebe yetiştiriyor. Yeni fakülteler açılması zaruridir. 

Öğretim için dershane, lâboratuvar ve tatbikat çiftliklerine ihtiyaç vardır. Vaktiyle Ankara 
Orman Çiftliği bir iktisadi işletme olarak Ziraat Fakültesine verilecekti. Bu kaldı. Bugün fakül
temizin tatbikat sahaları arsa haline gelmiş, deneme tarlalarımız kalmamıştır. Öğrenci toprakla 
haşır neşir olması gerekirken, nazari bilgilerle okulu bitiriyor. Ege ve Erzurum'da da durum 
aynı Yayın faaliyetimiz çok düşüktür. Bütçeden ayrılan ödenekler ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. 

Yabancı dil öğretimi, ilk yıl kesif kurslar halinde olmalıdır. 
Asistan bulmak hemen imkânsızdır. Yeni mezunlar günde 60 lira yevmiye ile iş buluyorlar. 

Asistanlık maaşı 400 liradır. Bununla geçinmek gayrimümkün olduğundan yarının hoca neslinde 
yok olma tehlikesi başgöstermiştir. Ziraat Fakültemizin teknoloji şubesinin geliştirilmesi, şarap
çılık, biracılık gibi işletmelerin modernleştirilmesi gerekir. Orman çiftliğinde Ziraat Fakültesine 
yer ayrılması çok şayanı arzudur. Böylece döner sermaye işletmesi de artar. 

Prof. Muzaffer Atasağun Eczacı Fak. Dekanı: 
Fakülte açılalı 4 yıl oldu. Bütçemizin bu yılki artışı % 3 tür. öğretim üyemiz yoktur. Hocala

rın çoğu İstanbul ve Ankara'dan ilâve dersle öğretim yaparlar. İstanbul'dan ancak konferansçı 
olarak hoca getiriyoruz. Geçen seneden beri devamlı dersler konferans olamaz diye Sayıştay iti
razda bulunduğu için hoca getiremiyoruz. Tahsisat ve kadro müşkülâtı yüzünden tedrisat durdu. 
Talebenin bir yıl geç mezun olması gerekiyor. Yeni hoca yetiştirmek de imkânsız, çünkü asistan 
yok. 

öğretim malzemesi de yoktur. Geçen yılın malzeme tahsisatı 500 000 liradır. Tekliflerimiz 
Maliyede kısıntıya uğruyor. Yerimiz de yoktur. Ancak Fen Fakültesi sahasında arsa aldık. Onun 
için de Makina - Kimya Endüstrisi ile ihtilâf halindeyiz. Bu şartlar içinde üniversite öğrenimi 
yapmak, araştırıcı vasıflara yükselmek ne kadar güçtür tahmin kolaydır. 

Veteriner Fak. Dekanı Prof Selâhattin Gürtürk : 
Veteriner, Tıp, Diş, Eczacı, Kimya fakülteleri FKB tedrisatını birlikte yapmaktadırlar. Bu şe-



kilde talebe sayısı çok büyüyor. Öğrenci lâyıkı ile yetişemiyor. Temel bilgiler eksik oluyor. Bu
nun çaresi aranmalıdır. 

Üniversiteler arasında koordinasyon olmadığı için meselâ çok pahalı bir alet olan elektron mik
roskoptan Ankara Üniversitesinde 3 tane vardır. Üniversitelerin bir araştırma merkezi olursa bü
tün fakültelerin aynı yerden faydalanması, araştırıcı grupların birleştirilmesi, masraflarda tekra
rı, israfı önler. 

Hayvancılık Türkiye'nin kalkınmasında birinci derecede önem taşımasına rağmen fakültemi
zin bir tatbikat sahası yoktur. Haralar, Devlet çiftliklerinde yapılan tatbikat semeresizdir. Şim
di talebeler 10 sömestrlik öğrenim süresinde bizim murakabemiz dışında âzami üç aylık bir tat
bikata gidiyorlar. Fakültemize Tarım Bakanlığı dindeki müesseselerden birini tahsis şarttır. 

Türkiye'nin veteriner hekim ihtiyacı en az 3 000 dir. Bugünkü mevcut 680 dir. Bir tek fa
külte gün geçtikçe artan ihtiyacı karşıhyamaz. Tahsil süremiz beş yıldır. Buna karşılık mezunları
mız 25 lira asli maaşla işe başlarlar. Oysa Ziraat Fakültesini bitirenler 60 lira gündelik alıyorlar. 

Veteriner hekimleri de teknik elemanlar zümresine sokmak mesleke rağbeti artırır. 

Fen Fak. Dekanı Prof. Rauf Nasuhoğlu : 
Üniversitelerde ilk önemli faktör insandır. Memleketin en iyi kafalarını üniversitelere çeke

cek tedbirler ihmal edilmemelidir. Ücret faktörü âdil esaslara bağlanmalı, üniversiteler arasına 
rekalbet girmemelidir. 

OECD temsilcisinin dediği gibi, üniversitelerdeki ücretlerle dışardaki ücretler arasındaki fark-
% 10 u geçerse Devlet tehlikeye düşer. Bizde durum çok hazindir. Bu fark 2 - 3 misli açıkla 
üniversiteler aleyhindedir. Meselâ bir kimya asistanı 400 lira alır. Dışarda ise ilk ücret 1 500 li
radır. Bu yüzden temel ilimlerde derinleşmeyi kimse istemiyor. Herkes mühendislik, yüksek mühen
dislik peşindedir. Çünkü tatbikat sahası müsait imkânlar valdediyor. Üniversitelerle arada büyük 
dengesizlik vardır. 

Herkes üniversite okuyamaz. Herkes fizik, matematik tahsili yapamaz. Sırf diploma için alı
nan talebeler, üniversiter eğitimin seviyesinin düşmesini sonuçlandırıyorlar, öğrencilerde anlamak
tan çok ezberleme itiyadı belirmiştir. Çünkü talebe kabiliyete göre seçilmiyor. Öğrenci kabu-
tünde fakülteler daha titiz, daha isabetli seçim usulleri kullanmakta serbest olmalıdırlar. 

Fen Fakültesi değişik fakültelerin FKB öğretimini yapmakla yükümlüdür. Bu yüzden 700 -
800 Öğrenciyi bir sınıfa dolduruyoruz. Böylece başarı düşüyor. Üniversitelerle liseler arasındaki iki 
yıllık hazırlama smıfları konmalı, asıl üniversiteye girecekler bu sınıflardan seçilmelidir. Bu Avru
pa ve Amerika'daki kolejler tipinde olabilir. 

Prof. Emin Arıtürk Veteriner Fak. 
Özel sektörle üniversiteler arasında araştırma ilişkileri kurulmalıdır. Bu suretle iktisadi kal

kınmaya yararlı sonuçlar doğar, hem de üniversiteler malî kaynaklarını artırmış olur. Birçok 
memleket sorunlarının nedenlerini bu yoldan bulmak da mümkün olur. 

Bölgelerin özelliklerine göre üniversitelere bağlı enstitülerin kurulması çok faydalı olacaktır. 
Tarum, hayvancılık sanayi bölgeleri bu tip kurumlara kavuşursa hem eğitim, hem de araştırma 
açısından çok yararlı neticeler doğacaktır. Kaliteli hayvan yetiştirme aynı zamanda insan bes
lenmesinde müspet netice verir. 

Fen Fakültesi içinde en düşük kaliteli talebe veteriner fakültelerine gelir. Öteki dallarda oku
ma imkânı bulamıyanlar veterinerliğe girer çünkü istikbal yoktur. 

Prof. Sami Saraçoğlu Fen Fak. 
Ecza, ilâç, araç, ders malzemesi temini hususunda gümrük formaliteleri bizi çok müşkül du

rumlara sokuyor. Aylarca akreditif, gümrük muameleleri yüzünden çalışma, araştırma için gerekli 
malzemeyi temin edemiyoruz. Bu konuda esaslı ıslahat şarttır. 

Kolej tipi ara eğitim kurumlarına Örnek olarak fen lisesini gösteribilirz. Fen eğitimi merkez
lerine bu tip okullardan öğrenci alınırsa randıman artar. 1943 - 1959 yılları arasında Fen Fakül
tesine giren öğrenci sayısı, 2 208, mezun olanlar ise 668 dir. 
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Bir öğrenci dört yıllık bir öğretini sürecinde 100 bin liradır. Fen Fakültesinle en :\z cazip da! 

matematiktir. Terk edenler % 70 dir. En cazip dal kimya mühendisliğidir. Terk etme oranı % ')(> 
dır. Ortalama terk etme oranı % 50 dir. 

Prof. thsan Doğramacı Rektör : 
Üniversiteler bir bakıma gaye olarak kaıbııl edilebilir; bir bakıma vasıtadır. (Jcşitli sahalarda 

araştırıcılar ve teknik personel yetiştirmekteki faaliyetleriyle plânlama - üniversite - parlâmento 
arasında üçlü bir işbirliği verimliliği artırabilir. 

Üniversitelere şu kadar veteriner, şu kadar hekim yetiştireceksiniz diye bir sipariş verile-, 
ıııez. Plânlama yatırımını canlı sahaya teşmil etmelidir. Üniversite faaliyetleri en önemli, en ha
yatî yatırım kaıbııl olunmalıdır. Üniversite ödeneklerinin cari kısımdan çıkarılması gerekir. Bu, 
ödenekler muayyen prensiplere bağlı ve şartlı olarak fakültelere verilmelidir. Üniversitelere,, şu 
kalitede, şu vasıfta kaç mühendis, kaç doktor yetiştirebilirsiniz diye bir temel fikir verilmeli-. 
dir. Böylece 'başarı da esas prodüktivite müsabakası olur. En iyi, en bol eleman yetiştirene de 
maddi yandım, o nisbette yapılmalıdır. Üniversitelerin tek tek 'minimum yetiştirme standardına 
girmeleri ve bu işi bir hizmet yarışı kaline getirmeleri lâzımdır. Bu açıdan rekabet unsurunun 
faydasına kaaniim. 

Kalkınma Türkiye'nin anaihtiyaçl arını karşıhyaeak elemanları yetiştiren üniversiteleri başarılı 
kabul etmek, başarısızları da ikaz etmek gerekir. 

Muhtariyet, kişi dokunulmazlığıdır. Orta - Doğu Üniversitesi Ankara Üniversitesine göre daha 
muhtardır. Meselâ, rektör Millî Eğitim Bakanından izin almaya meetbur değildir. I?ektor ve öğre
tim" üyesi görevlendirilmesi (seçimle) tekemmül eder, bizde son merci Millî Eğitim Bakanıdır. 
Tasdik için bazen üç ay bekleriz. Bu itibarla üniversitelerin idari özelliklerine daha iyi bir şekil 
aranabilir. 

Ankara Üniversitesinin bütün fakültelerinin öğretim organları ile yapılan temaslarda ileri sü
rülen fikirler buraya aynen aktarılmıştır. 

Anlkara Üniversitesi Hacettepe kurumları tarafımızdan ziyaret edilerek, ilgililerle görüşül
müş, öğrenci dershane ve lâboratuvarları ile ders ve eğitim programları incelenmiş ve aşağıdaki 
durum tesbit edilmiştir : 

Hacettepe Bilim Merkezi ve Hacettepe Tıp Fakültesi : 
Ankara Üniversitesinde tüzel kişiliği haiz olarak teşkilâtlanmış olan Hacettepe Bilim Merke

zinde fakülte ve yüksek okulların mayısı altıdır ve ayrıca bir de Hemşirelik Koleji vardı i-. Bu fa
külte ve yüksek okullarda tıp, diş hekimliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, fen bilim
leri (biyoloji, kimya, fizik, matematik, istatistik), sosyal ve beşerî bilimler lisans öğretim prog
ramları yer almakta ve ayrıca mezuniyet sonrası eğitim ayrı bir yüksek okulda uygulanmaktadır. 

Hacettepe Fakülte ve yüksek okulları 4036 sayılı Üniversiteler Kanununa göre kurulmuş 
olmasına rağmen işleyişinde bâzı hususiyetler göze çarpmaktadır. Bunlar özel yönetmeliklerle, 
hattâ bâzı hallerde fakülte yöneticilerinin almış oldukları prensip kararları ile mümkün olmakta
dır. Bu özellikler şöylece özetlenebilir. 

1. Hacettepe Fakülte ve yüksek okullarına alman öğrenciler ilk yılı Hacettepe Temel Bi
limler Yüksek Okulunda geçirirler ve bu yüksek okulda fen bilimleri yanında kendilerine bâzı 
sosyal bilimler, yabancı dil ve kültür dersleri verilir. Böylece, 

a) Liseden zayıf gelen öğrencilere yüksek tahsil için sağlam bir temel hazırlanmış olur, 
b) Öğrencinin istidadı hakkında daha objektif bir fikir edinmek mümkün olacağından, birin

ci yıl sonunda öğrenciye seçeceği meslek hakkında tekrar düşünmek fırsatı verilir. Böyle ki, Tıp 
ve Diş hekimliğini kazanmış bir öğrenci,, birinci yıl sonunda, sene kaybetmeden, psikoloji veya 
matematik lisans öğrenimine devam edebileceği gibi, bir biyoloji veya kimya öğrencisi de tıp 
veya diş hekimliği tahsiline devam edebilir. Hacettepe'de kredi sisteminin tatbik edilmesi öğren
ci lehine böyle bir fleksibilite imkânını sağlamaktadır. 
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2. Hacettepe'de ikmale kalma yoktur ve muvaffak olamıyanlara tekrar imtihana girme hakkı 

tanınmamaktadır. Başarısız öğrenciler fakülteyi terke mecbur tutulmaktadır. Hacettepe imtihan
ları ders yılı sonuna bırakılmamakta, her ay (binan daha sık) ara imtihanları yapılarak bunla
rın vasatisi öğrencinin başarısını tâyin etmektedir. Bu suretle Hacettepe'de ders yılı 'boyunca öğ
renciler denetlenmektedir. Devam mecburiyeti de olduğundan, meşru bir sebeple derse veya prati
ğe gelemiyen öğrenciler için o ders veya pratikler geceleri veya tatil günlerinde tekrarlanmaktadır. 

3. Hacettepe'de öğrencilere ilk sınıflardan itibaren gerek lâboratuvarlarda gerekse kütüphane
de inceleme ve araştırma metotları öğretilmekte ve öğrenim programının önemli bir kısmını bu 
'konular teşkil etmektedir. Bundan maksat öğreı eiyi ibir ezberciden ziyade kendi kendine düşünen, 
kendini eğitebilen hir araştırıcı durumuna getiıvnektir. Bu amaçla her 8 - 1 0 öğrenciye öğretim 
üyelerinden veya kıdemli yardıımeılarından bir danışman tâyin edilmiştir. Ortalama her öğrenci 
haftada 4 saat danışmanları ile toplanarak koni arını tartışırlar ki, bu da öğretim programının 
hir kısmını teşkil etmektedir. 

4. Hacettepe Tıp Fakültesinde toplum hekimliğine öncelik verilmektedir. Öğrenciler yalnız kli
niklerde değil, aynı zamanda Ankara'nın 6 köyümde Hacettepe uzmanları tarafından idare edilen 
sağlık ocaklarında, ve Ankara'da Gülvereu G-ec iyondu 'bölgesinde Hacettepe'nin açtığı sosyal hiz
met merkezinde ve kliniğinde tatbikat görürler. 

5. Hacettepe'de öğretim üyeleri ve görevlileri 'bütün zamanlarını .üniversite hizmetleriyle ilgili 
öğretim, eğitim ve araştırma ile geçinmekte ve serbest meslek icra etmemektedirler. Bu tam gö
rev sistemi kumlusundan beri Hacettepe'de 'başrrı ile uygulanmaktadır. 

6. Hacettepe'de disiplinli ve 'sıkı bir öğretim sistemi yanında, öğretim üyesi - öğrenci sosyal 
münasebetlerinin çok iyi olduğunu her gün Hacettepe kafeteryasında müşahede etmek mümkün
dür. Burada öğrenciler hocaları ile sıraya girerler ve yemeklerini beraber yerler. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

20 . 5 . 1965 te İstanbul Üniversitesi Rektörlük makamında, üniversite yönetim kurulu ve se
natosu üyeleriyle ortak toplantı yapılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun inceleme ve araştırma amacı belirtildikten sonra öğretim üyeleri dü
şüncelerini açıklamışlardır. İlk sözü Hukuk Fak. Dekanı Prof. Bülent Davran almıştır. 

1. Ortaokullardan liseye geçiş tahdidolunm: lıdır.. 
2. Liselerin ıslâhı gerekir. 
3. Cemiyetler Kanununa öğrenci teşekküllerinin çalışma sahalarını belirten özel maddeler 

konmalıdır. Günlük politikaya karışmamaları saklanmalıdır. 
4. Hükümetler talebe teşdkkülerine kur yapmamalıdır. 
5. öğrencilerin ohliyetlerine çalışma ve liyakatlerine göre burs verilmeli burs sayısı ve mik

tarı artırılmalıdır. 
Bu arada üniversitenin kendisinin yapacağı işler vardır. 
1. Öğrenci alışı sıralama usulü değil, ehliyet - kabiliyet esasına göre olmalıdır. 
2. Üniversite kanun ve yönetmeliklerinde ihtiyaca uygun değişiklikler yapılmalıdır. 
3. Hükümet, parlâmento ile iyi 'bir işbirliği sağlanmalıdır. 

tktisat Fakültesi Dekanı Haydar Furgaç : 
öğrenci statüleri profesyonellerin barınmasını sağlıyacak imkânları önliyecek şekilde değişti

rilmelidir. 
Fakültemizde 6 yılı aşan öğrencilere (şc'bckû) vermemeye kalktık, kızılca kıyamet koptu. Oy

sa 'ki, 10 hin öğrenci okutabilecek imkânlara sahlbolan İstanbul Üniversitesinde 'bugün 30 bin ci
varında öğrenci vardır. Bu 30 binin 20 bini hemen aylak denecek bir haldedir. Dershanelerimi
ze, lâboratuvarlarımıza, enstitülerimize, kitaplıklarımıza bu sayıda öğrenciyi sığdırmak maddeten 
mümkün olmadığı için 20 bine yakın Öğrenci, üniversiteye kayıtlı fakat üniversitenin eğitim saha
sı dışındadırlar. 

öğrenci izdihamını önlemek için : 
a) Ortaokul, lise arasına bir baraj konmalı, liselerde bakalorya usulü uygulanmalı. 
Zira 1945 ten sonra doğumlarda şiddetli artış oldu. özellikle 20 yaş grupu sayısı gittikçe artı

yor. Tesirini şimdi gösteriyor. Bunları ne gibi istikamete sevketmeli.. Bâzı fakültelerimiz (Fen, 
tıp, eczacı gibi) laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç gösterir. Buraları doldurup taşan öğrenci sos
yal ilimler sahasına akın ediyorlar. 

öğrenci müracaat sayısını smırlıyamıy acarımıza göre bâzı yeni üniversiteler açmak gereki
yor, Bu da birtakım problemleri getiriyor. 

Atatürk Üniversitesinin durumu meydandadır, öğretim üyesi bulunamıyor. 
Eskişehir'deki Ticari İlimler Akademisi bu konuda daha başarılı oldu. Eskişehir"; İstanbul - An

kara arasındadır. Her iki üniversiteden öğretim üyesi akımından yararlanmaktadırlar. Bu yıl as
li kadrolarında dört profesörlük, dört doçent olarak sekiz asli kadroya sahibolmuştur. 

Yeni üniversitelere yüksek okullar, enstitüler kurmak suretiyle başlanmalıdır. 

Orman Fak. Dekanı Prof. Muharrem MiraboHu : 
Asistanlık mümüessesesi cazip hale getirilmezse ne yeni fakülteler açılabilir ne de mevcut üni

versitelerimizin yarını garanti olunabilir. 
Üniversitelere tahaccümün bir selbebi de yedeksubaylık hakkı meselesidir. 
Meselâ yedeksubay öğretmenlik müessesesinden sonra biraz fark hasıl olmuştur. 
Üniversite öğretim üyeleri bütün çalışmalarını üniversiteye vermelidir, dışarda çalışma men 

olunmalıdır. 
Trabzon Teknik üniversitesine % 75 bir tazminat tanıyan kanun çıkarılmıştır. Fakat bu -bir 

netice sağlamamıştır. Trabzon Teknik Üniversitesinin bütün külfeti listanbul Fen Fakültesinin üs-
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tündedir. Daha bir tek lisansiye elemanları yoktur. Bu % 75 tazminat İstanbul Fen Fakültesinden 
bir tek elemanı yerinden oynatmamıştır. Çözüm nedir acaba? Karşılıklı fedakârlığa hem Dev
let hem öğretim üyeleri katlanmalıdır. 

Fen Fakültesi Dekan Vekili Atıf Şengül : 
Ben zooloji okuturum. Ders verdiğim bir sınıfta 1 400 öğrenci var. Bunları tanıyorum der

sem yalan olur. Beş asistanımla bu öğrencilere bir lâboratuvar yapmak istesem yapamam. Böylece 
randıman düşük olur. Yabancı memleketlerde bir öğretim üyesine 7 - 1 0 öğrenci düşer. Bizde 150 
civarındadır. Fen Fakültesinde öğrenim daha çok t:ıtbikî olduğu için bu sayılarla başarı elde et
meye imkân yoktur. Öğretim üyesi - öğrenci dermesini küeültmedikçe iyi eğitim - öğretim yapıla
maz. O halde ilk iş artan öğrenim ihtiyacını karşılamak için yeni öğretim üyesi hoca yetiştirmek
tir. Bunun için kabiliyetli gençleri asistan olarak üniversitelerde tutabilmek; onların yetişmeleri 
için her fedakârlığa katlanmak en önemli çaredir. 

Bugünkü kadrosu ile İstanbul Üniversitesi başka taraflara yardım edecek dut umda değildir. 
Önceleri Ankara ve Ege'ye öğretim üyesi gönderdik'. Fakat şimdi kendi kadrolarımız boşalma 
halindedir. Bir tek fizyoloji profesörümüz, bir kimya, bir tek fizik ve matematik profesörümüz 
kalmıştır. 

Bu hocaların yerine gelecek kimse de yoktur. Yeni eleman yetiştirilmesi şarttır. Bunun ilk adı
mı asistanlık müessesesine gereken çekiciliği ver inektir. Bugünkü teşkilât Kanunumuz 1946 da ya 
pılmıştır. O zaman İstanbul Üniversitesi öğrenci sayısı 10 - 12 bin civarında iken şimdi 30 bindir. 
Fen Fakültesinde topu topu 9 asistan vardır. Aldıkları aylık 500 liradır. Yeni üniversitelerin fen 
bölümleri açılmadan önce mevcut fen fakültelerine, Teknik Üniversiteye elemanlar verilip öğre
tim üyesi yetiştirilmesi lâzımdır. Asistanlık, doktora, doçent olabilme süresi de asgari 8 yıldır. Bu 
iş plânlı bir şekilde yürütülmezsc bugün duyulan sıkıntılar hızla artacaktır. Gerekli fedakârlık 
göze alınmazsa öğretim kadrosu kalite bakımından da düşecektir. Üniversitelere ödenek vermekten 
sakınmak tasarruf değildir. Meyva verecek yatırımları baltalamaktır. Bir örnek vereceğim; bir 
alet almak gerekiyordu, 14 aydır getiremedik. Akredetif, gümrük muameleleri yüzünden. Bu işlem
ler o kadar yavaş ve güçlükle doludur ki, aktüel çalışma yapmak şöyle dursun, normal çalışma
larımız aksamaktadır. 

Formalitelerin basitleştirilmesi üniversitelere verilen ödeneklerde seyyallik sağlanması âcil tedbir
ler arasında ele alınmalıdır. 

Edebiyat Fak. Dekanı Prof. Halil Vehbi Er alp : 
: Üniversite, meseleleri, yurdun öteki eğitim kurumları, ekonomik, sosyal meseleleri ile ilgilidir. 

Üniversite dâvasının bir lise dâvası olduğu kanısındayım. Lise dâvası hallolmadan üniversite 
meselesi çözümlenemez. Memleketin aydınlarını üniversitenin yetiştirdiği kanısı yanlıştır. Aydın, 
liseden yetişmeye başlar. Genel kültür veren yer orasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı dünya 
standartlarına uygun liseler kurmadan üniversite dâvası çözümlenmez. Bugün liselerimizdeki öğ
retmenlerin durumuna bir bakalım. Pek çoğu akademik olmıyan kaynaklardan yetişmişlerdir. 
Ortaokulun kadrosu genişletilerek, ş'işirilerek lise teşkil olunmuştur, öğretmenlerin büyük bir kıs
mı meslek dışı kimselerdir. Pedegojik formasyonları bilim yetenekleri zayıf, eksiktir. Üniversitelerin 
özellikle Fen - Edebiyat fakültelerinin önemli bir ödevi lise hocası yetiştirmektir. Oysa bu fonksi
yon işlemiyor. 

Birkaç kelime ile öğrenci teşekküllerinin durumundan bahsetmek isterim. Maalesef siyasi parti
ler bu teşekküllere sızarak bu teşekkülleri feci bir hale sokmuşlardır. Sorumlusu partilerdir. Öğren
ci teşekküllerine hesabı sorulmıyan büyük para yardımı yapılması yanlış bir yoldur. 

Malî formalitelerde şu değişimlerin yapılması yararlı olacaktır. 
Bizim bir bütçemiz var. Fakat bu bütçeye üniversite olarak hâkim olamıyoruz. Aylık giderleri

mizi bazaıı harcarız. Bazan buna muvaffak olamayız. Maliye bunları birtakım branşlara ayırmıştır. 
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Münakale iein ya Maliyeden izin lâzımdır ya da kanun çıkarmak gerekir. Bu da imkânsız gibidir. 
Devletin maddeler arasında nakil yetkisini vermesi, üniversiteye global bir ödenek ayırması faydalı, 
pratik olur. 

Tıp Fak. Dekanı adına Prof. Alâeddin... 
Biz bütün lise mezunlarını sinesinde toplayıp barındırmaya mecbur bir teşekkül haline sokulma

malıyız. Üniversiteler kendi seçtiği ve yetiştireceği sayıda talebeyi eğitmekle sorumlu' tutlmalıdır. 
Öğrenci seçiminde belli bir seviyeyi tutmak zorundayız. O zaman memleketin başına dert olacak 
kalitesiz diplomalıların önü alınır. 

29 yaşma kadar öğrenci olmanın askerlikten kurtarması, üniversitede öğrenci birikmesine yol 
açıyor. Girdikleri fakültelerin mürettep süresinin yarısı kadar bir müddet ilâve ederek askerliğe 
gitme çağını bulmak uygundur. Askere giden öğrenci de yeniden kayda tabi tutulmalıdır. Fakül
telere giren öğrencinin kaydının silinmesi mümkün değil, ilânihaye okuyabilir. Bu, sayının çoğal
masını soııuçluyor. 

Bu toplantının son konuşmasını liektör Ord. Prof. Celâl Sarç yapmıştır. 
Üniversitelerimizin üç türlü problemi vardır. 
1. Üniversitelerimizin kendi yapacağı işler... Meselâ; 
a) Kitapların ucuzlatılması, 
b) Oto - kontrol, 
e) Gece kursları ile üniversite faaliyetlerinin genişletilmesi gibi... 
2. Kanunlarla hallolunacak meseleler : 

Üniversitelerimize yeni bir veçhe vermek üzere bir kanun tasarısı hazırlandı. Bu konuda çalışı
yoruz. Bu yeni tasarı bâzı dertlerin hallini mümkün kılacak... Meselâ yeni üniversitelerin eleman ih
tiyaçlarını gidermeye yarıyaeak. Akademik kademelerde terfi için başka bir üniversitede hizmet gibi 
bir şart koşuluyor. Faraza doçent mi? Profesör olabilmesi için başka bir üniversitede bir süre çalış
ması zarureti öngörülmüştür. Halen asistanlıktan başlayıp yerinden kıpırdamadan o üniversitede 
profesör olmak usulü yürürlüktedir. «Full - Time» müessesesini getiren ve «Full - Time» çalışmalara 
üstün haklar tanıyan hususlar da tasarıya konmuştur. 

Üniversitenin öğretim kapasitesi zorlanmaz. Lise eğitimi yükseltilmezse üniversitelerimizde sayısı 
gittikçe yükselen bir kütle doğacaktır. Bu kütle tatmin edilemiyen, gayrimemnun, tehlikeli bir küt
ledir. Böyle bir kütle İstanbul Üniversitesinde mevcuttur. Bu kütlenin tasfiyesi zaruret haline gelmiş 
tir. Bugün bizim öğrenci kadromuzda görünen, sı rf bâzı menfaatlerden yararlanmak için yıllardır 
talebe hüviyeti taşıyan kronik, yaşlı - başlı kişiler vardır. Bu kütleye bir mahreç bulmadan hayata 
salmak güçtür. Hükümetle işbirliğinden sonuç alınabilir. 

Lstnbul Üniversitesinde tüm olarak 500 öğretim üyesi, 500 asistan buna karşılık 30 bin öğrenci 
vardır. Öğretim üyeleri ve yardımcılarının toplamı 1 000 olduğuna göre, her öğretim üyesi ve yar 
dımcısma 30 öğrenci düşüyor. Bu oran normal olarak 1-5 tir. Özellikle fakültelerimizdeki orantı çok 
dengesizdir. Üniversitelerimiz öğretim üyelerinin haftada ortalama ders saati 5 - 5,5 saattir. Normal
dir. Amerika'da haftada 8 - 9 saat ders de yapılır. Bu bir paradoks gibi gözükür. Sebep öğretim 
sistemlerimizdir. Talebe sayısı büyük, dershane azdır. Dershanelerin, seminer salonlarının artırılması 
lâzımdır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Küçük mevcutlu paralel sınıflar ihdas olunacaktır. 

3. Hükümetten talepler : 
a) Lise probleminin halli. Ortadan liseye kuvvetli bir eleme tatbik olunmalıdır. Bu yapılmazsa 

tasfiye daha ileri yaşlarda olur. Genç hayatından prodüktif seneler kaybı daha ağır olur. 
b) Üniversitelere alınacak öğrenci sayısının kapasite üstüne çıkmasında bütün lise mezunlarının 

üniversitelere yerleştirilmesinde Hükümet İsrar etmemelidir. Giriş imtihanları mutlaka ehliyet im
tihanı vasfında olmalıdır. Halen üniversiteye çok sayıda talebe giriyor. Fakat mezuniyet orantısı 
düşüktür. Eğer giriş ehliyet esasına göre olursa hem bit iriş sayısı hem kalite yükselecektir. Bu daha 
ekonomik, daha az kayıp veren bir yoldur. 
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c) öğrenci teşekkülleri siyasi maksatlar için kullanılmamalıdır. Bugünkü Cemiyetler Kanunu

na bu amacı sağlıyacak hükümler eklenmelidir. Bu konuda Hükümete raporumuzu verdik. 
d) Öğrencilerin sosyal ihtiyaçları önemle ele alınmalıdır. Yurt ve burs meselelerine, gerekli, 

ihtiyaca yeter ilgi gösterilmelidir. Bugünkü burs miktarı, sayısı yetmez. 
e) Harçlar meselesinde plânın öngördüğü esasla, tatbikat arasında bir uyuşmazlık vardır. Burs

ların artırılmasına muvazi olarak harçların kademeli bir şekilde artırılması gerekir. 
f) Üniversiteler Kanununun biran önce çıkarılmasını diliyoruz. 
g) Mallî imkânlarımız Orta - Doğu Üniversitesine benzer bir rejime tabi tutulmalıdır. Bu konu

da bir teklif yapacağız. 
h) Yıllanmış talebelerin tasfiyesi meselesinde Hükümet yardımcı olmalı. 
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istanbul üniversitesi Tıp, Tukuk, iktisat Faküteleri Yönetim Kurulları ile birleşik toplantı 

20 . c< 1965 te saat 15,00 te İktisat Fakültesi Profesörler Kurulu salonlarında toplanıldı. 

Tıp Fakültesi Dekanvekili Prof. Alâeddin : 
En önemli sıkıntımız öğrenci sayısının aşırılığıdır. Dünya standartlarına göre, müspet ilimlerde 

öğrenci - öğretim üyesi oranı 4 öğrenciye 1 öğretim üyesidir. Biz yurdumuzun ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak yılda 200, en çok 250 öğrenci alabiliriz. Oysa ki, geçen sene 650 öğrenci alındı. 
Kalanlarla beraber mevcut 700 dür. Bu öğrencilerin tıp eğitimine hazırlanması imkânsızdır. 

Üç Tıp Fakültemiz senede 300 - 400 hekim çıkarır. Bu miktar ancak normal olarak eksilen 
hekimleri telâfi edecek miktardadır. O halde büyük ihtiyaç açığımıza rağmen hekim sayısı değiş
miyor. (Ful time) çalışma sistemini uygulamadan yanayız. 

Tıp Fakültesinde hastahane işletme sistemi kurulursa finansman kaynağı artacaktır. Fakülte öğ
retim üyesini idari hizmetten çekip meslekî hizmete bağlamak verimli olur. Hastanelerin döner 
sermaye fonundan ayrılan ödeneklerle öğretim üyelerinin bütün çalışmalarını fakültelerine hasret
meleri mümkün olur. 

Hukuk Fakültesi Dekanı Bülent Devran: 
Halen talebe sayımız 9 900, önümüzdeki yıl iki bin alınca 11 bin olacaktır. Tekler öğleden 

önce, çiftler öğleden sonra olmak üzere iki eğitim yapıyorr.7. Sistem; söyliyen hoca, not tutan, 
sene sonunda notlarını plâk gibi tekrarhyan talebe... îşte bizim tablomuz budur. Hoea sayısı 57, 
asistan sayısı 55... Bu şartlarda bu öğretim kadrosu ile verimli bir üniversite eğitimi düşünülemez. 
Gerekli tedbirler alınmalıdır. Dershane sisteminden seminer sistemine, karşılıklı fikir antrenman
ları metotlarına geçmek lâzımdır. Öğrencilerimizin çoğu sekiz - on seneliktir. Asistanlık müessesesi 
üzerine önemle eğilinmelidir. Üniversiteye öğrenciler araşma politikayı sokmak için partiler gayret 
sarf etmektedirler. Öğrenci kütlesi ile, sayı fazlalığı yüzünden ilişkilerimiz hemen hiç denilecek 
nitelikte olduğundan bunu ne kontrola ne de öğ enciyi günlük politikaya aşırı derecede kapılmak
tan koruyabiliyoruz. Bugün Hukuk Fakültesinde iki öğrenci derneği vardır. Aksaray'da kahve
de 200 - oOO kişi toplanır, öteki başka bir yerde toplanır. Yerleri yoktur, aidat yoktur. Derli top
lu bir dernek hüviyetleri maalesef mevcut değildir. Yönetmenlerinin seçimleri de türlü taktiklerle 
geçer. 

iktisat Fakültesi Dekanı Haydar Furgaç : 
En önemli derdimiz öğrenci sayısının kapasitemizi aşmıç olmasıdır. 1946 fiyatlarına göre hare 

bütçeleri bütçemizin % 10 u iken şimdi % 3 e inmiştir. Hare artırma teşebbüsümüz hâdiselere se-
beboldu. 

Plânlamaya göre yeni müesseseler açmadan önce onların optimum şekilde çalışıp çalışmadığım 
kontrol etmemiz gerekir. İktisatta bir muhasebe dersi vardır. Bunu 800 kişiye okutmaya imkân 
yoktur. Küçük gruplara gitmek lâzımdır. Bâzı dersler büyük gruplar halinde yapılabilir. Talebe ile 
münasebetlerimiz, imtihanlara inhisar etmektedir. 

Bu eksiklikleri gidermek için dershaneleri küçülttük. İmkânlar nisbetinde öğrenci - öğretim üye
si temasını sağlamak gayretindeyiz. Fakat gerçek durumun açıkça bilinmesinde fayda vardır. He
nüz özlediğimiz bir çalışma içinde değiliz. 

İktisat Fakültesinde 40 öğretim üyesi, 40 asistan vardır. Öğrenci sayısı 3 719 dur. 96 öğrenci
ye bir öğretim üyesi düşüyor. Dünya ölçülerine göre çok büyük bir rakam bu... Sayısı âzami 10 
olacaktır. Öğretim üyelerimiz ayrıca Gazetecilik ve İktisadi İşletme Enstitülerinde de görevlidir
ler. Ayrıcı doktora dersleri vardır. Hepsini dikkate alırsak her öğretim üyesine düşen ders saati 
4 - 4,5 saattir. Bu saatler az gözüküyor. Sebebi dershanelerin büyük oluşu, yersizliktir. Amerika'
da haftalık ders saati 12 dir. Küçük gruplar halinde çalışabilme imkânları dolayısı ile bu kabîl ola
bilmektedir. 
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lunuın yanında kir hususu belirtmek gerekir. Üniversitenin sadece öğretim değil ayrıca araştır-
gürevi de vardır. Biz halen araştırma yapamıyan üniversiteyiz. 
Ikına engeller : 
1. Yersizlik, 
'2. Vasıta eksikliği, 
'•',. Arae temininde formalite zorluğu, 
4. Malî formalitelerdeki katılık. 
I 'nııknn giderilmesi nn ıhta çokluğumuz yardımlardır. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FKX - EDEBİYAT FAKÜLTELERİ YÖNETİM KURULLARI İLE 

ORTAK TOPLANTİ 

Toplantı yeri: Fen - Edebiyat Fakültesi binası 21 . 5 . lf)fif). 

Dekan Vehbi Eralp : 
Fakültemizde öğrenci dallarını kendi seçer. Fakat bize pratik hayatta cazip olan fakültelere 

girecek öğrenciden artanlar gelir. Yani arka plânda, kalmış öğrenciler Edebiyat - Feni seçerler. 
Fen - Edebiyatın bir görevi de orta eğitime hoca yetiştirmektir. Fakat bu sahadaki randımanı

mız düşmüştür. Mezunlarımız ya iş bıılamıyarlar ya da başka sahalara kayıyorlar. Meselâ İngiliz 
Filolojisini bitiren talebemiz bir yabancı şirkette tercümanlığı tercih ediyor. Öğrenciler ne fakül
teye girerken, ne de çıktıktan sonra ne yapacakla mı düşünerek değil, sırf diploma elde etmek 
için bize kaydoluyorlar. Tarih - Coğrafyadan mezun oluyor, bir lise mezununun yapacağı işe gi
riyorlar. Mezunların çalışma hayatı bakımından verimli l.'alde kullanılmaları gerekiyor. Meselâ 
bizde filoloji yapıp, dil öğrenenler okudukları dilin, ülkenin siyasi tarihini, edebiyatını okurlar. 
Fakat dışişlerinde görev alamazlar. Öte yandan, Hukuk, ya da Siyasal Bilgilerden çıkanlara bu 
kapı açıktır. Bizim çocuklara da bu imkân verili.-se meslekî cazibe artabilir. Fakültemize ekseriya, 
üniversiteye girmek istiyen öğrencilerden yer bıılamıyan, arta kalan düşük puvanlılar sevk edil
diği için, bunlar rasgele şubelere serpiştiriyorlar, yüzlerce Kütüphanecilik, yüzlerce Sümeroloji, 
yine yüzlerce Hititoloji öğrencisi kontenjanları meydana gelij'or. 

Fakültemize son 10 yılda giren öğrenci ile çıkan arasındaki nisbet % 8 dir. Edebiyat Fakültesi
nin her mezunu Devlete 250 - 300 bin liraya mal oluyor. Bunun sebeplerinden en önemlisi bize 
tortu öğrencinin gelmesidir. 

Öğrenci olmanın avantajlarından yararlanan sinemaya, yüzde elli tenzilâtla giren, ucuz seyahat 
eden bir sömestr için 20 lira hare ödiyen, ara sıra derse ağrıyan kütleler teşekkül etmiştir. 

Kitap, kitaplık derdimiz büyüktür. Üniversite kitaplığından en çok yararlanmaya mecburuz. 
Konularımız eski eserlere gömülüdür. Ne öğretim üyemizi ne de öğrencimizi tatmin edecek kitap, 
kitaplık imkânına sahibiz. 

Üniversitenin eski eserler bakımından çok zengin olan kütüphanesinden yer darlığı sebebiyle 
faydalanamıyoruz. Yeni kitaplık yapılması âcil ihtiyaçtır Parlâmentomuzdan gerekli tahsisatın ve
rilmesini diliyoruz. 

Edebiyat Fakültesinde sınıf usulü öğretim olmadığı için muhtelif sınıf öğrencileri meselâ eski 
çağ tarihi dersini birlikte alırlar. Talebe sayısı 400 dür. Buna karşılık en büyük dershanemiz 200 
öğrenci ahr. O zaman öğrenci yer bulamadığı için dense giremez. Biz de sene sonunda derse gelmi-
yen öğrenciyi gelmiş gibi göstermek zorunda kalırız. 

Dershanelerde, lâboratuvarlarda. kitaplıkta ye.- bıılamıyan, hocasını görmek fırsatını bile güçlük
le elde eJi'iı öğrenci böylece ortada aylak bir halele kalır. Çocukların oturup kalkacağı yer, spor sa
hası veya salonu yoktur. Şeref koridorunda top oynarlar. Öğrenci sayısı her gün kabarıyor. Öğ
retim üye'erin e oturacak yer kalmadı. Bir odada dört öğretim üyesi barındırıyoruz. 

Neşriyat Konusu : 
Bize, l)iı yıl kitap bastırmak için 80 müracaat vardır. 14 bölüm, 35 kürsü için ayrılan yayın 

ödeneği k:e 180 bin liradır. Bu ödeneğe dergi almak, der d yayınlamak da dâhildir. Oysa bu mik
tar ise ancak 12 - 13 orta boy kitap çıkarılabilir. Bir forma 400 - 500 liradır. 

Söz alan iktisadi coğrafya profesör ve diğer öğretim üyeleri öncelikle talebe sayısı, liselerden 
en düşük seviyeli öğrencilerin bu fakülteye girdikleri. Fen - Edebiyat Fakültesinin adeta bir ta
lebe artığı ambarı haline getirildiğinden yakındılar. Asistan yokluğundan, asistan kalitesinin zayıf
lamasından gelecekte öğretim kadrolarının boş kalacağından dert yandılar. Ders kitabı yokluğu, 
yayın imkânsızlıkları dolayısiyle öğrencilere not dikte ettirdiklerini beyan ettiler. 



- 6 8 -
Prof. Semavi Eyici Sanat Tarihi Profesörü : 
Öğrenci giriş sınavı kâğıtlarının arkasına, «Ben matanuıtik, kimya okumadım, bunlara nasıl ce

vap verebilirim.» diye yazıyor. Bu örnek liselerimizin durumunu ifadeye yeter. Yer sıkıntısı için
deyiz. 400 - 500 kişilik sınıflarda yaptığımız derslere üniversite eğitimi demek imkânsızdır. Bizim 
ders tatbikatımız yurt gezileridir. Öğrencilere sanat tarihi eserlerini gösterebilmemiz için gezi öde
neğimiz yok denecek niteliktedir. Geçende yaptığımız bir geziye öğrenciler kendi ceplerinden 
400 er lira vererek katıldılar. Müzeler bize sırt çevirmişlerdir. Bizi bâzı yerlerde içeri sokmazlar. 
Geçen yıl Alanya'dan öğrenci grupumuzdan ücret istediler. 

özcan Başkan îngiliz Filolojisi Doçenti : 
Bize tortu talebe geliyor dendi. Bunun sebebi bizden mezun olanlara cazip iş sahalarının kapalı 

oluşudur Eğer Dışişleri, Turizm Bakanlığı mezunlarımıza kadrolarına girebilme hakkı tanırsa o 
zaman iyi öğrencilerin Fakültemize girme arzuları artar. 

Ben bir konuya değincek istiyorum. Parlâmento - Üniversite - Basın arasında samimiyet dışı bir 
münasebet vardır. Basın, umumi efkâra üniversita öğretim üyeleri için ileri, geri yazar, Parlâmento 
hocalar çalışmıyor, menfaat peşindeler der, ünivirsite ise Parlâmentoya atıp tutar. Bunların hiç
biri gerçek değildir. Gerçek olan hepimizin aynı h mmrdan geldiğimizdir. Bunların hepsi düzene 
girer. Üniversite hocasını üniversiteye bağlamak idn gereken tedbirler, tatmin edici olarak alınmalı
dır. Öğrenci - öğretim üyesi ilişkisi şöyle dursun f ıkülte öğretim üyeleri dahi biribirimizi tanımıyo
ruz. Üniversite siteleri olsa bu münasebetler kolaylaşacaktır. Bir üniversite sistemi politikası yap
mamız lâzım. 

Coğrafya şubemizden çıkan 150, Tarihten 80 kişi tâyin için sıra beklemektedir. Buna rağmen 
beş eğitim enstitüsü daha açıldı. Bu eğitim enstitülerinin sadece fen bölümü olarak açılmaları ge
rekirdi. 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Vehbi Eralp : 
Eğitim fakültelerinin açılış konusu yanlış tefsir edildi. Bunların açılmasının üç sebebi vardır. 
1. Millî eğitim politikasını yürütecek pedagoglar yetiştirmek, 
2. Çocuk psikolojisi, pedagojisi uzmanı yetiştirmek, 
3. Meslek okullarında verilecek meslekî dersleri okutmak için hoca yetiştirmek. 
Bu hususu açıklamakta fayda vardır. 

Fen Fakültesi Dekanı Ali Rıza Berken : 
Fakültemizde eleman iki bakımdan yetiştirilir. 
1. öğretmen. 
2. Serbest lisansiye olarak (Kimya mühendisi gibi) 
Öğretim elemanı yetiştirme : 
a) Liselere öğretmen yetiştirme : 
Bu faaliyetimiz maalesef çok verimli değildir. Lise öğretmenliğini gençler cazip görmüyor. 
b) Yüksek okullara, üniversitelere öğretim üyesi yetiştirme : 
Kadro imkânsızlıkları, asistan ücretlerinin azlığı ancak kendi elemanlarımızı o da eksik olarak 

yetiştirmemize göredir. Meselâ kimya bölümünü ele alalım. Kimya mühendisine çok ihtiyaç var. 
Bizden mezun olanlar 1 000 - 1 500 lira ücreti dııarda koifiyca buldukları için 500 liralık asistanlı
ğa gelmiyorlar. Bu müstakbel hoca neslini hem kalite hem sayı bakımından düşürüyor. Başlangıç 
kadroları artırılmalı, başka üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için de özel kadro verilmelidir. 
Meselâ patronajımız altında olan Trabzon Teknik Üniversitesine uzaklık sebebi ile lâyıkı ile yardım 
edemiyoruz. Aşksız meşk olmaz, teşvik edici şartları hazırlamak lâzımdır. 

İlâç, ders malzemesi, alet getirmek için gümrük ve mali formalitelerden çok şikâyetçiyiz. Aylar
ca uğraşıp bir ilâç veya malzeme getiremiyoruz. Hem öğretim hem araştırma aksıyor. 

Kitaptan yana da sıkıntımız çok. Bütçemiz (sınai kimya bölümünün) 9 000 liradır. 
Kitapların hemen modası geçiyor. Periodikler müstesna kitapları sık sık yenilemek gerekiyor. 
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Bütün sauayiin yeniliklerini takip şart. Mecmuaların ancak bir kısmını takibedebiliyoruz. Bizim 
şubemizde (sınai kimya) kömür, demir, seramik ayrı bahislerdir. 

Geçen yıl Türkiye'de bir yağ araştırma enstit'isü kurayım dedim. Bunun için yüz bin lira lâ
zımdı. Plânlama kabul etti, sonu gelmedi. Düşündüğümüz yağ enstitüsü MTA gibi bütün yağları 
ve yağla yapılan maddeleri inceliyecekti. Buna benzer bir kömür araştırma enstitüsü de lâzım. 
Avrupa'dı bunları fabrikalar finanse eder. Bizde o da yok. Eleman yetiştirmek için Teşkilât Ka
nununda değişiklik lâzımdır. Öğrenci - öğretim üyesi münasebeti fakültemizin bâzı branşlarında 
normaldir. Fakat zooloji, botanikte başlangıç, tesadüfen girilmiş şube olduğundan, başka bir 
dala atlama bahis konusudur daima. Buralarda hoca - öğrenci yakınlığı olamıyor, yetersizdir. 

Prof. Melek Bel (Biyoloji Prof.) 
îyi ksliteli lise öğretmeni yetiştirmek fonksiyonlarımızın ilkidir. Öğretmene ilk önce bilgi for

masyonu, sonra pedagojik bilgi verilmelidir, iyi lise mezunu istiyoruz. Bunu iyi lise öğretmeni ya
pacaktır. O halde öğretmenliği maddeten cazip hale sokacağız. Bu maddi faktör yanında bir 
de mânevi faktör vardır. Öğretmenlik muteber bir meslek sayılmıyor. Biraz daha kanaatkar, 
biraz daha idealist bir nesil yetiştirmek yolunu araştırmak gerekir. Öğretmenlik zevki aşılanmış 
öğrencilerimiz var. Bunları çoğaltmak lâzım. Sosyologlarımız, Parlâmentomuz bu yönde bir cere
yan uyandırmalıdır. 

Prof. ihsan özdoğan (Jeofizik Prof.) 
Kaliteli öğrenci bulmak mesleki cazip kılmakla mümkündür. Maddi refah, çevreyi cazip 

hale getirmek lâzımdır. Sadece idealizm ile iş yürüyemez. Muhit şartları ile mücadele en nihayet 
birkaç yıl sürer. 

Araştırma için bir yatırım yapılırsa bu en verimli bir yatırımdır. Meselâ Almanya'daki Max 
Plak Enstitüsüne verilen paranın birkaç misli iktisadi değeri olan neticeler sağlanır. Araştır
ma araçları da gümrükten muaf olmalıdır. 

Üniversite kanunları dinamik olmalı, on senede doçent olmak gibi şartlar kaldırılmalıdır. Li
sans artık tarihe karışmıştır. 

T. C. 
İstanbul Üniversitesi 3 . 9 . 1 9 6 5 
Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığı 
Sayı: 2293 

Sayın Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
Elâzığ Senatörü 

ANKARA 

Fen Fakültesi Profesörler Kurulu odasında Fakültemiz ve Fen Fakültesi Yönetim Kurulu 
üyelerinin iştirakiyle yapılan toplantıda sorduğunuz suallere, Fakültemiz öğretim üyelerinden bâ
zılarının vermiş oldukları cevap örneklerinin ilişikte sunuluğunu bildirir, saygılarımı sunarım. 

Dekan 
Prof. Halil Vehbi Eralp 
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Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 
17.6.1965 tarih 1633 sayılı yazınıza : 
1. Kitap ve yayın işleri için döner sermaye kurulması çok yerinde olur. Ancak bu. işin uz

manlara gördürülmesi şartiyle. 
2. İstanbul ve Ankara üniversitelerine kendi asistan kadroları dışında, açılmış açılacak 

yeni üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amaeiyle çok sayıda, asistan kadrosu verilmesi 
uygun olur kanısındayım. 

3. Toplumun her artanında, bugünkü ilerlemiş teknik dünyasına adım uydurabilmek için, 
çok sayıda yetişmiş insana ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ancak yine de, öğrenci seçiminde 
ehliyet gereklidir. Ama bunun için üniversiteye girerken imtihan koymak yerine, liselerden 
üniversite öğretimi yapacak seviyeye gelmemiş öğrenciye diploma verilmemesi yoluna 'gidilmesi 
dalıa yerinde olur sanırım. 

4. Belli bir seviyenin altındaki öğrenciler hiçbir zaman üniversite öğretimine alınmamalıdır. 
Lise ile üniversite arası bir kademe koymanın büsbütün yanilış bir yol olduğunu sanıyorum. Bu 
iadece yarım insanlar yetiştirmeye selbelbolur. Ortaokuldan sonra liseleri ikiye ayırmak düşünüle
bilir. 1. Üniversiteye gidecek doğrultuda gerçek anlamiyle lise, 2. Meslek okulları. Ortaokulu bi
tiren öğrenciler imtihanla kabiliyetlerine göre bu lise veya meslek okullarına alınabilirler. Buna 
örnek olarak Almanya'yı gösterebilirim. Ortaokuldan sonraki 'ortaöğretimin % 73 ü meslek okul
larında yapılır Almanya'da. 

5. Bir yıllık yabancı dil Öğretimini çok yerinde buluyorum. 
6. Yukarda belirttiğim gibi lise seviyesinin yükseltilmesi kontenjanı .gereksiz kılar. 
7. Yüksek öğretmen okullarının geliştirilmesi. 

Felsefe Tarihi Doçenti 
Dr. Bedia Akarsu 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 

1633 sayı ve 17.6.1965 tarihli yazınıza cevaptır. 
1. Kitap ve yayın işleri için döner sermaye fonu kurulması yoluna gidilebilir. Ancak bunun bir 

mahzuru olabilir : 
Zamanla yalnız para getiren ders kitaplarının tercih edilmesi durumu ile karşılaşılır. Halbuki 

Fakültemizde sürümü az >olan fakat ilmî araştırmaların sonuçlarını ortaya koyan hayli eser veril
mektedir. Kanaatimce şimdiki durumu bir süre daha muhafaza ile şu tedbirleri almak daha ye
rinde olacaktır. 

a) Yayın ödeneğinin, Fakültenin ilmî yayın ve araştırma gelişmesine paralel olarak, daha 
fazla yayın yapılmasına müsait bir dereceye yükseltilmesi, 

b) Yayınların baskı ve klişe kalitesi bakımından dalıa iyi seviyede olması, 
e) Fakülte yayınlarından kitapların baskısınia, önce bir ilmî redaksiyon komitesinden geçiril

meli. Tabiî bu husus nazik bir meseledir. Genel Kurulda konuşulabilir. 
2. öteki üniversiteler ve liselere daba kaliteli öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirilmesi için 

alınacak tedbirler : 
a) öteki üniversitelere : 
Memleketimizde bir üniversite seviyesi olmalı ve bu her üniversitede aynı ölçülerle uygulan

malıdır. Bir İstanbul Üniversitesinde bir öğretim üyesi ortalama fakülteden mezun olduğundan 
itibaren 15 yılda profesör payesine ulaşır. Halbuki meselâ Orta - Doğu Teknik Üniversitesi öğre
tim üyeleri, derhal bu payeyi almakta ve tabiatiyle o payenin gerektirdiği salâhiyetlere salhibol-
maktadırlar. Atatürk Üniversitesi ise, tamamen farklı esaslar içinde kurulmuş bir düzene salhip-
tİr. Fvvelâ, bütün üniversitelerin hemen bemen aynı sisteme ve aşağı - yukarı aynı ölçülere g'ö-
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re gelişme imkânlarının ayarlanması, bir üniversite seviyesinin kurulabilmesi için şarttır. Yeni 
kurulacak üniversitelerin ise mevcut büyük üniversitelerin (İstanbul, Arikara) yardımı ile ola
bileceğine kaaniim. Bu da şu şekilde olabilir : 

İstanbul Üniversitesinin içinden doğacak bir Edirne Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin için
den doğacak bir Orta - Anadolu Üniversitesi. Bu Konya veya Ankara'dan kolayca gidilip gelinebi
lecek başka bir yerde olabilir. 

Bu hususta düşüncelerimi (nedeni ve nasılı) istendiği takdirde ayrıca gönderebilirim. 

b) Liseler : 
Daiha kaliteli öğretim üyesi yetiştirilmesi lüzumludur. Kendi düşüncelerine göre ders veren 

öğretmenlere raslanma'kta ve bunlar bir öğretmen okulunda görevli iseler, durum daha da acı 
sonuçlar vermektedir. 

3. Öğrencileritm'iz maalesef bugünkü durumda istenildiği gibi yetişmemekte ve cemiyete hiz
met bakımından da kendilerinden beklenileni yerine getirememektedirler. Bunun sebebi de orta
öğretimde, ilerde girecekleri mesleki seçmelerine faydalı olacak bir sistemin uygulanmamasıdır. 
Şahsi araştırma ve meraklarının işlenmemesidir. 

4. Her şeyden önce, yurdun her köşesinde'ki liseleri aynı seviyede ve yeterli öğretmenlerle 
tam kadrolu liseler olmaları şarttır. 

a) Eksik yetişmiş öğrencilerin yetiştirilmesini lüzumlu bulurum. Zira bunlar, bilhassa kal
kınmasını lüzumlu gördüğümüz bölgelerin evlâtlarıdır. Eksik yetiştiklerinden ya üniversiteye 
hiç girememekte veya girdiklerinde başarı sağlıyamamaktadırlar. Bu da onları manen yıkmak
tadır. Bu çocuklarını bir ara kademeden geçirilerek, eksik taraflarının giderilmesi doğrudur ve 
memle'kotin kalkınmasında bu çok faydalı bir hizmet olur. 

b) Evvelce mevcudolan ve önceki sınıfların derslerini de içine alan olgunluk imtihanının 
çok faydalı olduğuna 'inanıyorum. Eğer imkân olursa bunun aynen veya biraz tadil edilerek 
yeniden yapılması doğru olacaktır. Böylece üniversiteye giren gençler muayyen bir seviyeyi 
tutmuş bulunacaklar ve üniversitede başarı nisbetinin artmasını sağhyacak temel bilgiler, hafı
zalarında tazelenmiş, olacaktır. Zira şimdi üniversiteye giren bir genç, 10 ncu sınıfta okuduk
larını hatırlamamaktadır. 

5. Şimdiki durumu ile yabancı dil bilgisi liselerimizde çok eksik, üniversitemizde ise fay
dasızdır. Lisan okulu kanaatimce bugünkü durumu ile faydalı olmamaktadır. Bir yıllık veya altı 
aylık intensif bir yabancı dil öğretimi uygun olacaktır. Fakat önce liselerde temelin sağlam ol
ması şarttır. Birinci yıl bâzı temel bilgiler ile dil çalışmaları yapılan bir sınıf düşünülebilir. Fa
kat bu takdirde üniversite talhsili bir yıl artacak ve yeterli elemanlara ihtiyacolacaktır. Şimdiki 
programlar içinde ve lisan okulunun bugünkü elemanları ile istenilen sonuç elde edilemez. 

6. Bugünkü durumda bildiğime göre, ancak çok, pek çok düşük seviyede puan alan mah
dut sayıda Öğrenci Fakültemiz kontenjanı dışında kalmaktadır. Seviyeyi muhafaza edebilmek ba
kımından öğretmen olacakların kontenjan dışı alınması bilmem faydalı olur mu? 

7. Bu hususta tavsiye edebileceğim fikirleryo'ktur. Bu pek geniş bir meseledir ve etraflıca 
konuşularak belki hal yolları aranabilir. 

8. Üniversite yaşryan, günden güne gelişen bir müessesedir. Bunun daima göz önünde tutul
ması ve ihtiyaçlarının buna göre cevaplandırılması lâzımdır. 

a) Araştırma ve incelemeler için ödeneklerin artırılması ve kolay kullanılır bir şekilde bu 
ödeneklerin sarf edilebilmesi faydalı olur. Malî mevzuat araştırma ve inceleme işlerini güçleştir
mektedir. 

b) Öğrenciler ile yapılacak; tahbikî araştırma ve incelemelerin bugünkü hayat şartlarına uya
cak nisbette sağlanması lâzımdır. Nazari derslerden fazla, yerinde yapılacak incelemeler faydalı 
olmaktadır. Faikat bunun kolaylaştırılması lâzımdır. 
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c) Bakanlık, Devlet daireleri, bâzı önemli meselelerde, ilmî bakımdan, Fakültemizin ilgili kürsü 

ve elemanlarının yardımına başvurmalıdır. Turizm, Karayolları, Müzeler, Vakıflar, v.s. gibi genel 
müdürlüklerin bu hususa önem vermeleri gerekir. 

Saygılarımla arz olunur. 
Prof. Dr. Semavi Eyice 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 
28 Haziran 1965 

1633 sayı ve 17 . 6 . 1965 tarihli yazı karşılığıdır, 
Cumhuriyet Senatosunca kurulan bir komisyonla ilgili olarak üniversitelerimizin çeşitli mesele

leri hakkında arzu edilen düşüncelerimi aşağıda arz ediyorum. 
1. Kitap ve yayın işleri için döner sermaye fonu kurulmasının pek faydalı olacağını zannetmi

yorum. Fakültemiz mensuplarının çalışma sahaları dolayısiyle yayma intikal ettirdikleri konular 
çoğunlukla memleketimizde az okuyucusu olanlardır. Bu durumda döner sermayenin kâr etmesi 
güçtür. Kanaatimce halihazır kitap baskı tahsisatını bir misli arttırmakla Fakültemiz yayın mese
lesi hallolur. 

2. Bu husus ayrı ayrı düşünülmelidir. Kanatimce öteki üniversitelere kaliteli öğretim üyesi ye
tiştirmek bir kadro meselesidir. Kürsülerimize munzam asistanlık kadroları verilmesi bu işi halleder. 
İkinci husus olan liselere kaliteli öğretmen yetiştirmek ise köklü bir düzeltme ile mümkün olabilir. 
Bu işte; talebe miktarının muhakkak azaltılması, ders kitaplarının çoğaltılması, modern ders araçla
rının kolaylıkla temini, talebenin ecnebi lisan öğrenmesi v.s. başta gelir. Bu hususlardan bir kısmı 
Parlâmentonun Fakülte tahsisatını artırması ile hal yoluna girebilir. 

3. Öğrenci seçiminde şüphesiz memleketimiz ihtiyaçları göz önüne alınabilir. Ancak üniversi
tede her hangi bir konuda bilgi edinmek istiyen bir insana da, eğer muayyen bir bilgi seviyesinde 
ise, mâni olmamak gerekir. 

4. Belli bir seviyenin altında olduğu giriş imtihanlarında anlaşılan öğrencilerin üniversiteye 
alınmaması gerekir. Giriş imtihanları sıralama için değil, üniversitede okuyacak bir seviyede olup 
olunmadığını ortaya çıkaracak bir mahiyette olmalıdır. 

5. Ecnebi lisan öğrenimi için ayrı bir devreye kanaatimce lüzum yoktur. Bu iş lisede iş ciddî 
tutularak halledilmeli, eksik kalan kısım da üniversitedeki mevcut sistemle tamamlanmalıdır. 

6. Kontenjanlar zaten fazladır. Kontenjan dışı öğrenci alınmasına taraftar değilim. 
7. Kaliteli lise hocası yetiştirilmesi için evvelâ kaliteli öğrenci alınması gerekir. Kaliteli öğ

rencilerin bu mesleki seçmeleri ise meslekin tatmin edici şartlarına bağlıdır. Lise öğretmenlerinin 
halihazır kazanç durumları kaliteli öğrenciler için cazip değildir. 

8. Genel olarak üniversiteler ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasama organlarının bulunmaları 
gereken teşebbüslerin başında üniversitelerle yakın işbirliği bence en lüzumlu olanıdır. 

Üniversitelerin, süratle değişen dünya ve memleket şartlarına intibakını yasama organlarının du
rumla ilgilenip süratli tedbirlerle kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Ancak bu ilgilenme her türlü 
siyasi düşüncelerin dışında olmalıdır, 

Saygılarımla. 
'Beşerî ve İktisadi Coğrafya 

Profesörü 
Dr. Erol Tümertekin 
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Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Komisyonuna verilecek rapora esas olmak üzere sorulan meselelerle ilgili 
17 . 6 . 1965 tarih ve 1633 sayılı yazınıza cevaptır. 

1. Kitap ve yayın işleri için döner sermaye fonu kurulması yoluna gidilebilir ve gerçekleştiri
lirse bugünkü vaziyetten çok daha iyi bir netice alınmış olur. Bilhassa yayınların bütün memlekete 
dağıtılması, daha kaliteli eserlerin neşrinin teşvik edilmesi gibi faydaları vardır. 

2. Diğer üniversitelere ve liselere daha kaliteli öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirmek için Par
lâmentonun ne gibi tedbirler alması hususunda tekliflerim şunlardır : 

a) Mevcut üniversitelerde asistan kadrolarının birkaç misline çıkarılması; asistan maaşlarının 
da asgari 1 000 liradan başlatılması, daha doğrusu kabiliyetli her genci bu mesleke sürükliyecek 
nisbette maaşın cazip olması, 

b) Avrupa ve Amerika'ya lise ve üniversite mezunları arasından bol miktarda talebe gönderil
mesi; bunların dönüşte açık kalmamaları ve kendilerini tatmin edecek bir mesaiye girebilmeleri veya 
devam ettirebilmeleri için araştırma enstitülerine yerleştirilmeli, buradan icabettikçe üniversitelere 
dağılmalıdır, 

c) Alınan bu ve benzeri tedbirlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi. 
3. Öğrenci seçiminde ehliyet gibi fevkalâde mühim bir mesele üzerinde düşünmek ve tedbir al

mak zamanı cidden gelmiştir. Bu hususta alınacak tedbirlerin başında hiç şüphesiz bütün dünyada 
cari olan eleme tedbirinin alınması gelir. Bugün ilmen de sabit olduğuna göre, bir insanın yüksek 
tahsil yapıp yapamıyacağı tabiat tarafından tâyin edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu nevi fıtri 
bir kabiliyete sahibolmıyan bir insanı yüksek tahsile zorlamakta ne kendilerine, ne ailesine, ne de 
cemiyete iyilik edilmiş olur. Bunun gibi, asgari bir bilgi ve formasyon seviyesinde yetişmiş olmaları 
da şarttır. 

Şu halde bu mikyaslara göre kontenjandan müstakil bir imtihanın yapılması zarureti vardır. Bir
çok 'nemleketler buna daha önceki tahsil kadem ele:-inde başlarlar. Bu nevi bir imtihandan geçtik
ten sonra kontenjana girme meselesi bahis mevzuu ola'bilir. Binaenaleyh kontenjan da memleket ihti
yaçlarına, bilhassa yüksek tahsil yapanların kalkınmadaki rolüne ve hizmet imkânlarına göre ayar
lanması lâzımdır. 

4. Yukardaki madde bu suale kısmen cevap vermektedir. Belli bir seviyenin altındaki öğrencile
rin üniversiteye alınmasına katiyen müsaade etmemek lâzımdır. Lise ve üniversite arası bir kademe 
ihdasından ziyade bunlara memlekete ve kendilerine yararlı olabilecek bir meslekî formasyon veril
mesi faydalı olur. 

5. Bir yıllık bir lisan kursu fevkalâde faydalı olabilir. Fakat bu da, üniversitedeki tedrisatın 
bundan faydalanılmasını zaruri kılan bir tarzda yönelmesine bağlıdır. 

6. Eleman imtihanını başaramıyan bir talebenin hiçbir şekilde ve şartlarda üniversiteye kabul 
edilmesi doğru olamaz. Hele öğretime yönelmiş olan fakülteler bunları katiyen kabul etmemelidir. 

7. Kaliteli lise hocası yetiştirmenin birinci şartı, kaliteli öğrenci seçmektir. Bundan sonra da iyi 
bir üniversite tahsili görmesi temin edilmelidir. 

8. Hükümet üzerinde lâzımgelen baskıyı yapmak suretiyle üniversitelerin her nevi ihtiyaçları
na öncelik verümelidir. 

Prof. Dr. Mümtaz Turhan 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 
17 . 6 . 1965 tarih ve 1633 sayılı yazıya cevaptır : 
1. «Döner sermaye fonu» kendisine has iktisadi şartları ve teşkilâtı gerektirir. Böyle bir yola 

gidilmeden önce durumun iktisatçılar tarafından objektif olarak incelenmesi icabeder. Şimdiye ka
dar üniversite neşriyatında takibedilen usuller bütün teferruatı ile tetkik edilmelidir. Fakültelerin 
ayrı ayrı yaptıkları neşriyatın gayriiktisadi olduğuna kaaniim. Bu işleri anlıyan insanlar tarafın
dan iktisadi esaslara göre çalıştırılacak bir müessese kurulmasını faydalı buluyorum, 
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2. Türkiye'nin artan nüfusuna ve kültür ilerlemesine göre on senede bir üniversite açması lâ

zımdır. Üniversite açma meselesi her şeyden önce bir esasa ve kanuna dayanmalıdır. Bir üni
versite açılmadan önce, orada çalışacak elemanlar on sene önceden seçilmeli ve hususi bir şekil
de yetiştirilmelidir. Bunun en pratik yolu, .mevcut üniversitelere müsta'kbel üniversiteler için bol 
asistan kadrosu verilmesidir. Kürsü profesörleri bu asistanları seçmek ve yetiştirmekle vazifeli 
kılınmalıdır. Asistanlar o profesörlerin yanında doçent oluncaya kadar kalmalıdırlar. 

Liselere kaliteli öğretmen yetiştirilmesi bundan ayrı bir meseledir. Kanaatime göre öğretmen 
okulları ile imam - hatip okulları lise şekline sokularak, buralardan mezun olanlar, üniversitele
re bağlı yüksek öğretmen okullarına girebilmelidirler. Lise seviyesinde parasız yatılı bölge okul-
'ları pe'k çok köy çocuğuna üniversite tahsili yapına imkânı sağlıyaibilir. 

Kaliteli ve çalışkan lise öğretmenleri üniversitelerde kurulacak bir teşkilât tarafından seçile
rek dalha yüksek bir eğitime tabi tutulmalıdır. 

3. ıMuh'telif kademelerde öğrenci seçimi ilmî esaslara dayanmalı ve seçim bu esasları bilen, 
hususi staj görmüş elemanlar tarafından yapılmalıdır. Şimdiki imtihan usulleri ıslaıh edilmeli
dir. Okulların sayısı, yeri, mahiyet ve derecesi memleket ihtiyaçlarına göre tâyin olunmalıdır. 
Bunun için her vilâyetin durumu ilmî ıbir araştırmaya tabi tutulmalı, 'bölge maarif plânları ya
pılmalıdır. 

4. Hayır. Bunu faydalı değil, zararlı 'görüyorum, üniversite tahsili, ortanın üstünde bir ze-
'kâ seviyesini ve çalışma kabiliyetini şart koşar. Şimdiki durumda bile ortanın altında bulunan 
öğrenciler üniversitelerde (başarı kazanamıyarak tasfiyeye uğruyorlar ve büyük ıstırap çekiyor
lar. Başarı kazanamayış anları yıkıyor, böylelerini 'boşuna aldatmaımalı, daha başlangıçta iyi 
bir seçimde ümit kapıları kapanmalıdır. Üniversiteye ancak orayı bitiröbilecek kalbiliyette olan
lar gelmelidir. Orta ive ortanın altında olanlar için fazla zekâya ihtiyaç göstermiyen meslek 
mektepleri atçılaıbilir. 

5. Bunu imkânsız ve lüzumsuz buluyorum. Yabancı dil öğrenimi muayyen şart ve süreyi ge
rektirir. İlkin muayyen seviyede olanların bir yabancı dili hangi şartlarda ve ne kadar zamanda 
öğrenebildikleri ilmî olarak denenmeli, ondan sonra buna göre bir tedbir alınmalıdır. 

6. Bugünkü şartlar muayyen bir kontenjanı zaruri kılıyor. Bunu zorlamak seviyeyi derhal 
düşürür. Mesele öğrencilerin üniversiteye girmeleri değil, oradan mezun olabilmeleridir. Ancak 
her bölüm alacağı talebeyi .bizzat seçtiği takdirde kontenjandan vazgeçilebilir. 

7. Kaliteli lise hocası ancak üniversiteden yetişir. Lisede okutulan her ders muayyen bir ih
tisası ıgerektirir. Köy çocuklarına parasız yatılı öğretmen liselerinde okutmak suretiyle üniver
siteye .girme imkânı verirsek, bol sayıda kaliteli öğretmen yetiştirebiliriz. 

8. Yasama organlarının üniversiteye yapacakları en 'büyük yardım, üniversite kurulları tara
fından sunulan teklif ve projelere inanmaları, bunun dışında her türlü telkine değer ve ehemmiyet 
vermemeleridir. Buna muvazi olarak, yasama organlarının üniversiteleri kendi üzerlerine aldık
ları vazifeleri tatbik edip etmemeleri bakımından hususi komisyonlar vasıtasiyle kontrol etme
sini faydalı bulurum. 

Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü 
Profesörü 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan 
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İstanbul, 25 Haziran 1965 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 
İstanbul 

1 7 . 6 , 1965 gün ve 1633 sayılı yazı hakkındaki düşüncelerimi, saygılarımla arz ederim. 
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 

Kürsüsü Profesörü 
(Prof. M. Tayyip Grökblgin) 

1. Kitap ve yayın işleri iein döner sermaye fonu kurulması yoluna gidilebilir. Ancak, bunun 
muntazam bir teşkilât halinde, üniversite bünyesi ieinde tek elden idare edilmesi daiha pratik 
olur kanaatindeyim. Zira, her fakülte iein ayrı bir teşkilât kurulması, aynı işleri görecek 'birçok 
personelin istihdamına yol açar ki, bu da ekonomik ve rasyonel olmaz. Her memlekette bu türlü 
matbaa ve yayın teşkilâtı münhasıran üniversitelere aittir. Bu şekilde bürokrasi artmış ve maliyet 
fiyatları 'daha pahalı olacağı gibi, diğer matbaalardan da müstağni kalınamaz. 

2. Parlâmento, diğer üniversitelere ve liselere daha kaliteli öğretim üyesi ve öğretmen yetiş
tirmek: için, beşer yıllık plânlar çerçevesi içinde, fakat tanı yetkili ve daimî bir komisyon mari
fetiyle, teşriî ve icrai tedbirler alabilir. Şöyle ki, bunları hazırlamak için seçilecek üniversite -me
selâ İstanbul Üniversitesi - diğer tedris ve araştırma vazifeleri yanında bu görevi de deruhde eder. 
Evvelâ kendi bünyesi içinde beş sene için iş başında kalacak ve bütün tatbikatı tanzim ve mu
rakabe edecek bir komisyon seçer. Ancak bu komisyonun teşkili veya teşekkürü hakkında muhte
lif görüşler ileri sürülebilir. Kanaatime göre, 10 kişiden kurulacak bu komisyonda Edebiyat ve 
Fen Fakültesinin -tamamen kendilerini ilme ve memleketin gerçek değer ve ihtiyaçlarına has
rettikleri cihetle - çoğunluk sağlaması lâzımdır, öteki fakültelerin meseleleri kısmen amelî ve ti
cari bakımlardan ele alacakları mülâhazasiyle bu kanaati besliyorum. Tabiî bu prensip üzerinde 
düşünülebilir. 

Bu tamamen ihtisas komisyonu mahiyetindeki kuruluş parlâmentodaki ilgili encümenler ile sı
kı ve doğrudan doğruya temas etmeli, teşriî organların bu hususta yapmaları gerekli kanuni 
mevzuattaki değişiklikler veya yeniden tedvini meselelerinde izah ve telkin yolları ile önemli bir 
rol oynamalıdır. 

3. Öğrenci seçiminde ehliyet ve kabiliyet birinci derecede âmil olmakla beraber, cemiyetteki 
hizmet imkânlarına göre, ayarlanmaları şarttır. Her müessesenin -Bakanlıklar, ilmî ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve saire- beş senelik ihtiyaçları ve başlangıçta istihdam edecekleri elemanla
rın vasıfları, ilim ve kültür seviyeleri tesbit edilerek genel plânlama dairesinde toplanmalı ve 
bu imkânlarla ihtiyaçların her üniversiteye düşen kontenjanları göz önünde tutularak bir prog
ram yapılmalıdır. Sosyal ilimlerde ve fen dalında milletlerarası ölçüler hâkim olmalı, memleke
t in, teknik ihtiyaçları ve öğretmen konusu, daha toleranslı bir şekilde kararlara sevk etmelidir. 
Zira, teknik sahalarda ve ıgeniş bir öğretmen kadrosuna ihtiyaeolduğu aşikâr olmakla beraber yük
sek .kalitede elemanlar sağlanabilmesi için Devlet tarafından ve Devlet eliyle halk ve köylü çocuk
ları arasından kabiliyetli ve müstait çocuklar bulunup yetiştirilmeli, demokrasinin eğitim alanın
daki imkânları seyyanen memleketin her tarafında uygulanarak hem kemiyet, hem de keyfiyet 
hususları temin edilmelidir. 

4. Belli bir seviyenin altındaki öğrenciler, hangi sosyal ve ekonomik tabakaya mensubolur-
sa olsun, kanaatimce teknik sahaya kaydırılmalı, üniversiteler eğitim ve öğretime alınmak için 
bir zorlama yoluna gidilmemelidir. Bu gibilerin içinde sanat kabiliyeti, zirai ve ekonomik saha
larda başarı sağlıyabilecek gençler de bulunabilir. Ancak bu gibilere de muayyen ilim ve kültür 
seciyesini buldukları takdirde üniversite kapıları açık bulundurulmalıdır. Liseler ile üniversitele
rarası bir kademeye ayrıca ihtiyaç yoktur. Olsa olsa, böyle bir kademe yukarıdaki maksatların 
elde edilmesine matuf olarak kurulabilir, -
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5. Bir yıllık veya altı aylık intensif bir yabancı dil öğretimini, prensip bakımından, uygun 

görmekteyim. Ancak, bunun nasıl ve ne yollardan gerçekleştirilebileceği hususunda türlü görüş
ler ve şekiller ileri sürülebilir. Ve bu konuda en salim bir yol uygulanabilir. 

6. Öğretim dallarına giren öğrencileri kontenjan dışı alınması konusunda benim şahsi görü
şüm odur ki, öğretmen okullarından yetişenler içinde en kabilİ3retli ve en çalışkanlara - muay
yen bir seçme imtihanına girmek şartiyle- bu hak tanınmalı ve her hal ve kârda bu gibilerin lise 
öğretmeni olabilmeleri sağlanmalıdır. 

7. Kaliteli lise öğretmeni yetiştirmek hususunda, Şubat 1962 de toplanan Millî Eğitim Şûra
sında öne sürülen görüşleri aksettirmekle iktifa edeceğim. Şöyle ki : Evvelâ, lise hocalığım mad
di ve mânevi bakımdan cazip bir mevkie yükseltmek, bu kademedeki öğretmenlerin 1925 - 1935 
arasındaki özenilir bir meslek durumunu ihya etmek gerekir. Bunun için de, teknik elemanlara 
yapıldığı gibi, bunların da bir mühendis derecesinde refah ve itibar görmesi lâzımdır. Diğer ta
raftan, doktora yapmış olarak liselerde vazife görenlerin 'bir imtiyazı olmalı, agregation derecesi 
ihdas edilmeli, bu gibilerin muayyen bir zamandan sonra üniversiteye geçebilmeleri de mümkün 
olmalıdır. 

8. Genel olarak üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasama organlarının yapacak
ları teşebbüsleri şu noktalarda tevhidedebilirim: 

a) Üniversiteleri, üniversiter faaliyetleri İstanbul ve Ankara'da teksif etmekten içtinahet-
mek, mümkün mertebe ve plân tahtında vatan sathına yaymak, eski kültür merkezlerini (Edirne, 
Diyarbakır, Konya, Kayseri, Amasya veya Sivis) tam veya kısmi üniversitelere kavuşturmak. 

b) İlmî araştırma merkezlerini kurmak, yani üniversiteler haricinde münhasıran araştırma 
ve yayın yapacak kuruluşlar düşünmek... 

Bunu, bir ilim akademisi çatısı altında mütalâa etmek de mümkündür. Bunun için evvelâ, teş
kil edilecek akademinin esaslarını hazırlamak ve sonra «Türk İlim Akademisi»1 halinde faaliyete 
geçirmek lâzımdır. 

c) Yasama organlarının üniversitelere, üniversiter faaliyetlere ve ilmî araştırmalara büyük 
bir değer ve mevki verdiğinin ispatı olarak icra organı içinde bu işlerin tek yetkili ve sorumlusu 
olarak Millî Eğitim Bakanlığını ve Bakanını değil, daha başka muhataplar aramak, Bakanlar 
Kurulunda bu türlü yetkili ve sorumluların da gerekli hallerde mütalâasına başvurmak doğru 
olur. 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 

1633 sayı ve 17 . 6 . 1965 tarihli yazı karşılığıdır. 
Cumhuriyet Senatosunca kurulan bir komisyonla ilgili olarak üniversitelerimizin çeşitli mese

leleri hakkında arzu edilen düşüncelerimi aşağıda arz ediyorum. 
1. Kitap ve yayın işleri için döner sermaye fonu kurul masının pek faydalı olacağını zannet

miyorum. Fakültemiz mensuplarının çalışma sahaları dolayısiyle yayına intikal ettirdikleri ko
nular çoğunlukla memleketimizde az okuyucusu olanlardır. Bu durumda döner sermayenin kâr 
etmesi güçtür. Kanaatimce halihazır kitap baskı tahsisatını bir misli artırmakla fakültemiz ya
yın meselesi hallolur. 

2. Bu husus ayrı ayrı düşünülmelidir. Kanaatimce öteki üniversitelere kaliteli öğretim üyesi 
yetiştirmek bir kadro meselesidir. Kürsülerimize munzam asistanlık kadroları verilmesi bu işi 
halleder. İkinci husus olan liselere kaliteli öğretmen yetiştirmek ise köklü bir düzeltme ile müm
kün olabilir. Bu iş de talebe miktarının muhakkak azaltılması ders kitaplarının çoğaltılması, 
modern ders araçlarının kolaylıkla temini, talebenin ecnebi lisan öğrenmesi v. s. başta gelir. Bu 
hususlardan bir kısmı Parlâmentonun fakülte tahsisatını artırması ile hal yoluna girebilir. 

3. öğrenci seçiminde şüphesiz memleketimiz ihtiyaçları göz önüne alınabilir. Ancak üniver
sitede her hangi bir konuda bilgi edinmek istiyen bir insana da, eğer muayyen bir bilgi seviyesin
de ise, mâni olmamak gerekir. 



4. Belli bir seviyenin altında olduğu giriş imtihanlarında anlaşılan öğrencilerin üniversi
teye alınmaması gerekir. Giriş imtihanları sıralama için değil, üniversitede okuyacak bir seviye
de olup olmadığını ortaya çıkaracak bir mahiyette olmalıdır. 

5. Ecnebi lisan öğrenimi için ayrı bir devreye kanaatimce lüzum yoktur. Bu iş lisede iş cid
dî tutularak halledilmeli, eksik kalan kısım da üniversitedeki mevcut sistemle tamamlanmalıdır. 

6. Kontenjanlar zaten fazladır. Kontenjan dışı öğrenci okumasına taraftar değilim. 
7. Kaliteli lise hocası yetiştirilmesi için evvelâ kaliteli öğrenci alınması gerekir. Kaliteli öğ

rencilerin bu meslekî seçmeleri ise meslekin tatmin edici şartlarına bağlıdır. Lise öğretmenlerinin 
halihazır kazanç durumları kaliteli öğrenciler için cazip değildir. 

8. Genel olarak üniversiteler ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasama organlarının bulunmala
rı gereken teşebbüslerin başında üniversitelerle yakın işbirliği bence en lüzumlu olanıdır. 

Üniversitelerin, süratle değişen dünya ve memleket şartlarına intibakını yasama organlarının 
durumla ilgilenip süratli tedbirlerle kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Ancak bu ilgilenme her 
türlü siyasi düşüncelerin dışında olmalıdır. 

Saygılarımla. 
Beşerî ve iktisadi Coğrafya Profesörü 

Dr. Erol Tümsrtekin 
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İSTANBUL. ÜNİVERSİTESİ FEN BÖLÜMÜ .FAKÜLTELERİ 

Orman, Diş Tababeti, Eczacı fakülteleri Yönetim kurulları, öğretim üyeleri 

Toplantı yeri : Orman Fakültesi - Büyükdere 
Prof. Muharrem Miraloğlu Orman Fakültesi Dekanı : 
Öğretim üyelerimiz bütün mesailerini fakülteye hasretmektedirler. Dışarda çalışan hocamız 

yoktur. Bina bakımından, bitmek üzere ulanlar!a birlikte yeterli durumda olacağız. Alet, öğretim 
malzemesi, yer imkânlarımızı münavebe ile 2 - 4 misli değerlendiriyoruz. Fakültemizde öğretim 
ve idare sistemimizde reorganizasyon çalışmamız vardır. 12 kürsümüz olduğu için 12 kişilik bir 
komisyon çalışıyor. 

Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma' Enstitüsü ve fakültemiz arasında iyi bir is 
birliği vardır. Bir protokolle bunu tesbit ediyoruz. Hoca - talebe münasebeti normal ve iyidir. 
Reaksiyoner bir talebe trupumuz yok. Öğrencilerimizi daima müspet bir çizgi üzerinde tutuyo
ruz. Kitaplarımız, ders kitabı mesel eleri iniz halledilmiştir. Kitapların pahalılığı da bahis konu
su değildir. Orman Dergimiz vardır, 2,5 liraya satarız. Kitaplığımız tatminkâr değildir. Bina
mız yoktu, fakat bunu halletmek üzereyiz yani yapımızdan birinin bir katını kitaplık yapıyo
ruz. Kitap almak için ödeneğimiz azdır. Maliyecilerden anlayış göremiyoruz. 

Öğrencilerin bos vakitlerini değerlendirmesi : 
öğrenciler için iyi. bir salonumuz vardır. Boş zamanlarında burada oturur, okurlar. Ayrıca 

spor hareketleri için kapalı ve açık spor sahalarımız mevcuttur. Daktilo kursları, müzik faaliyet
leri ile öğrenciler hayata hazırlanır. Bu konuda Orman Umum Müdürlüğünden maddi imkânlar 
sağlamaktayız. 

Zaman zaman akşam çayları, danslı toplantı, tiyatro gibi sosyal hareketler de yapılır. Direk
siyon kursiaı ı ve sonunda ehliyet verilir. Bunun için 50 lira alınır. Okuma için bir öğrenci kitap
lı ğ' yapılmaktadır. 

Yurt durumu : Ali) nin yardımı ile 400 yataklı 'bir öğrenci yurdu yapıldı. Bu yurdun işletimi 
'Yurtlar Kurumuna verildi, sonradan binanın bakım ve işletilmesi aksaklığa uğradı. Şimdi biz iş
letiyoruz. Yalnız bir güçlük ile karşılaştık, Yurtlar Kurumu bir yıllık döner sermaye veriyor, ve
rilen miktarla idare mümkün olamıyor. Buna eydim bulamazsak Yurtlar Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesini istiyeceğiz. Gece eğitimi bizce uygulanamaz. Orman içi tatbikat zarureti se
bebiyle. Halk eğitimi de ancak orman ve arazi tatbikatı sırasında mümkün oluyor. 

Eğitimde kaliteden katiyen fedakârlık ynpmadan .kaııtiteyi de mümkün mertebe artırmaya 
çalışıyoruz. Kaliteyi seviyeli tutmak şartı ile ancak 150 öğrenci alaJbiüriz. Bundan önceki yıllar 
yahaııeı öğrencilerle 240 (1965) öğrenci aldık. Her yıl % 10 indirme ile 150 ye ineceğiz. 

İnsan gücü plânlaması yönünden pek 'mükemmel olmamakla beraber yetiştirme imkânlarımız 
plânlıdır. Plâna göre her yıl 300 orman mühendisine ihtiyaç vardır. Biz 150 yetiştirdiğimize 
göre ihtiyacı % 50 karşılıyoruz demektir. Ege Üniversitesinde ikinci bir orman fakültesinin açıl
masını talebettik. Fakat malî imkânsızlıklar ileri sürülerek teklifimiz, Ege Üniversitesi Senato
sunca reddolundu. Oysa ki. Orman Gene! 'Müdürlüğü maddi imkânlar sağlıyacaktı. Trabzon Üni
versitesinde bir fakülte bizimle 'bir danışıma olmadan açıldı. Bunu da iyi karşılıyoruz. Çünkü ih
tiyaç vardır. Öğretim üyesi 'bakımından Trabzon Üniversitesine bir yardımımız olabilir, temas'ar 
yapıyoruz. 

Liselerden gelen öğrencilerin bilgi açığını kapatmak zorundayız. Bu sebeple FK.B öğretimini 
araç, öğretim üyesi yönünden kuvvetlendirmek gerekir. Asistanlık müessesesinin cazip hale geti
rilmesi şarttır. 

Üniversiteler kanunu tasarısı : 
Bu konudaki görüşümüzü şöyle özetliyebiliriz. Konu, profesörler kurulunda görüşülmüş inanç

lar belirmiştir. 
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Full Time'm esas olmasından yanayız esnsen fakültemizde bu böyle uygulanır. 
Öğrenciyi politika dalgalanmalarından korumanın ilk şartı olarak siyasi partilerin talebe 

topluluklarından ellerini çekmesini şşart görürüz. Bu çok zararlı neticeler veriyor. Öğrenci 
teşekkülleı'inin toplantı ve seçimlerinde parti mücadeleleri yapılmaktadır. Bu hal öğrencinin 
yurt meselelerini objektif olarak görebilmesini, ilmî çözümler aranmasını engellemektedir. Bunun
la beraber çocuklarımız mücadelelerini efendice yapıyor, seçimler demokratik bir anlayış içeri
sinde geçiyor. -

Hocaların öğrenci ile yeteri kadar ilgilenmesi, boş vakitlerin iyi değerlendirilmesi öğ
rencinin menfi ruhlu oluşunu önlemekte çok etkili oluyor. Talebe seçiminde ehliyetin esas 
tutulmasına taraftarız. Yabancı dil öğretimi mutlaka istenilen seviyeye getirilmelidir. 

Mesele ve ihtiyaçlarımız : 
1. En başta asistan meselesi gelir. İki sene daha bu şartlar sürerse, ne geleceğin öğretim 

üyesi kalır ne de bugünkü öğretmenden gereken sonuç alınabilir. İlk çıkan orman mühen
disi 1 000 - 1 500 lira alırken 500 liraya asistan kalacak kimse bulmamıza imkân yoktur. 

2. Öğretim üyelerinin maddi bakımdan tatmini zaruridir. Asistan olmak istemiyenlere 
ikinci bir sebep de, asistanın gelecekte hoca obruğu zamanda yoksulluktan kurtulamıyacağma 
hocaların bugünkü malî imkânları bir örnek olmaktadır. 

o. Kitap, araştırma için maddi fonumuz yetersizdir. 
4. Bütçede malî seyyaliyet lâzımdır. Bu s^yyallik mutlak değil, fonksiyon ile ilgili ola

caktır. Meselâ mefruşattan araştırmaya, 'yayına münakale yapılabilmelidir. 
5. Döviz meseleleri : Geçen sene akreditifi açılmış bir meseleyi bu güne kadar neticelendi-

remediğimiz bir vakfadır. Bir alet sipariş edili yor,.'bir. senedir getiremiyoruz, ayrıca bir asis
tan da bu işle meşguldür, asıl görevini yüz üstübırakmıştır. • 

Prof. Şeref Nuri izmen (Orman Fak.) 
Öğrenci durumu •': 150 öğrenciyi biz maksimal hudut kabul ettik. Aslında bu da çoktur. Tat

bikî ilimlerde bu, dünya normunun üstündedir. 

Hal çaresi : 
Başka bölgelerde başka fakülteler açmaktır. Meselâ Ege'nin klimatojik şartları, tabiat özel

likleri vardır. Trabzon'daki fakülte kuzey Anadolu şartlarının içinde olacaktır. Böylece üç ayrı 
bölgede üç fakülte kurulursa her fakülteye yüz talebe düşecektir. 

Asistan durumu : 
Öğretim üyeliğinin ilk basamağı olan asistanlık cazip hale'getirilmedikçe mevcut fakültele

rin, geleceğin fakültelerinin esas unsuru olan öğretim üyeleri yetişemiyecektir. Öğretim üyesi 
yeni yeni üniversitelerin, yeni fakültelerin temeli, esasıdır. 

Yabancı dil durumu : 
Perişan bir haldedir, Ciddî olarak ele alınmalıdır. Asıl dersler arasına girmelidir. 
Fakültelerin tümünde bir personel pramidi düşünülemez. Kürsülerden pramit olur. Orman 

Fakültesinde kadro olarak 16 profösör, 20 doçent, 30 asistan vardır. Fakat fiilî kadromuzda 16 
prof., 20 doçent kadrosuna mukabil 13 doçent, 30 asistan kadrosuna karşılık 12 asistan vardır. 

Prof. Kasım Güven (Eczacılık Fak. Dekanı) 
Fakülte yenidir. İki yıl önceye kadar Tıbba bağlı idik, Fakülte olmasına rağmen kadrolar 

fiilî duruma geçmemiştir. 
Araştırma için bize 100 000 lira verildi. 6 kürsü vardır. Yenileri de kurulmak üzeredir. Her 

kürsüye 15 bin lira düşüyor. Araştırmalar Fransa'da millî gelire göre % 1,1 Almanya'da 1,4, 
Amerika'da 3,1 dir. Bizde ?.. 

Araştırmayı Plânlama bir yatırım olarak kabul etmelidir. Kürsüler borç içindedir, 1965 büt
çesinden 1966 ya borcumuzu ödiyecek durumda değiliz. Öğrenci sayısı 1 026 dır. Öğretim üyesi ade-
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di, profösör, doçent hepsi dokuz tanedir. Asistan adedi 16, yani altmış talebeye bir asistan.. Kadro 
imkânsızlığı, yer darlığı sebebiyle yönetmelikteki çalışmanın 1/3 ünü, nadiren 1,2 sini yapabiliyo
ruz. Mezun sayısı senede en çok 116 kişidir, ihtiyaç ise 400 dür. Ankara Fakültesinin mezun sa
yısı ise henüz belli değil. 

Fakültemize giriş imtihanında en iyi puvan almış öğrenci gelir. Buna rağmen mezuniyet nis-
beti % 60 civarındadır. 220 âzami puvan üzerinde 204 puvan alan öğrenci bize girmiştir. 

Teşkilât Kanunumıız meriyete girmiş olmasına rağmen fiiliyata girememiştir. Yurdun ilâç istih
lâki 500 milyon liradır. Fakültenin öğretimi ilâç endüstrisine yönelmiş durumdadır. Bunun için 
imkânlardan mahrumuz. Kitaplığımız son derece yoksuldur, öğrenci ve hoca münasebetinin her 
yönden verimli olabilmesi için öğrenci sayısını 30 - 60 arasına indirmeliyiz. O zaman öğrencilerin 
sosyal durumlariyle ilgilenmek, onun şahsiyetine müessir yan etkenlerin zararlarını önlem ette müm
kün olacaktır. Siyasi teşekküller öğrencilerden ellerini uzak tutmalı, onlan günlük politikaya sü
rüklememelidirler. 

Asistanlık konusuna çok önem vermek gerekir. Asistana geçim imkânı ve ralhatça istikbal te
min edecek tedbirler alınmalıdır. Hoca olarak ben bin lira alıyorum. Asistanın 15 - 20 sene son
raki istikbali de budur. 

Her yıl ortalatma 100 mezun veririz Bunun % u ölümle, bir mühim kısmı hanım olduğu için 
evlenir, meslekten ayrılır. Mezunların mühim kısmı özel sektörde çalışır. Devlet sektöründe eczacı 
azlığı mevcut kanunlarla ilgilidir. 

Kontrol lâboratuvarları : Birçok Batı ülkesinde ilâç sanayii kontrol lâiboratuvarları ile araş
tırma merkezleri gibi çalışır, çünkü araştırma gelişmeyi, gelişme rekabeti, rekabet kaliteyi dolayı-
sı ile kazancı yükseltir. 

Diş Tababeti Fakültesi Dekanı: Suat îsmail Gürkan. 
Müessesemiz birkaç aylıktır. Fakülte olunca süre beş yıla çıkarıldı. Yersizlikten yakınacağız. 

Çapa'da modern bir binanın temeli atıldı. 3 - 4 sene sonra yer sahibi olacağız. Fakat yılda iki, 
üç milyonluk tahsisatla bu işin sürüncemede kalması mukadder gibi görünüyor. Ders malzemesi, 
aletler de aynı perişan durumdadır. 

Çalışmamız hasta, bakım ve öğretime inhisar eder. Araştırma yapabilmek için öğretim üyesi ve 
yardımcısı kadromuz yetersizdir. Maddi imkânlarımız da mahduttur, öğrenciler sabah 8 den ak
şam 6 ya kadar meşguldürler. Boş vakitleri olmadığı için değerlendirme de bahis konusu değildir. 

öğretim kadrosu : 8 Prof., 2 doçent, 11 asistan ve 740 öğrenci.. Bu müessesenin ilk kuruluşun
da her sene 40 öğrenci alınırdı. O vakit öğretim üyesi yardımcısı bugünün iki misli idi. Bugünkü 
durum o zamana göre 1/5 nöbetinde demektir. Hoca öğrenci nisbeti; Yunanistan'da bir öğretim 
üyesine 31,5, traa'da 19,8, Bulgaristan'da, 
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Toplantı yeri: istanbul Teknik Üniversitesi: 

Teknik Üniversite Senato Salonunda yapılan Birleşik Oturumda tesbit edilen kanaatler aşa
ğıdadır : 

Tcfcni'k Üniversite olarak teışkilâtlanımaısının, 20 nci yılma girmiş bulunan İstanbul Teknik Üni
versitesi 6 fakülte, bir teknik okul ve 20 enstitü kurum ve merkezden kurulu bulunmaktadır. 

Öğrenci durumu: Teknik Üniversitenin çeşit1 i fakülteleriyle tdknik ıdkulunkla bu yıl 3 007 + 
1 183 — 4 190 öğrenci okumaktadır. Bu öğrenciler arasında çoğunluğu Orta - Doğu ve Balkan 
memleketlerinden olmak üzere 250 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Yabancı öğrenci sayısı, yeter 
derecede Türkçe bilmek ve gerekli seviyede lise eğitimi yapmış olmak nitelikleri aranılarak sınır
landırılmaktadır. Üniversite bu yıl çeşitli fakülteleriyle Teknik Okulundan 568 mezun vermiştir. 
Muhtelif fakültelerden imtihan başarısı ve mezun olma bakımından randıman % 70 ile % 92 ara

sında değişmektedir. 
Alman öğrencilerin iyi seçilmesi ve yapılan disiplinli öğretim sayesinde fire nisbeti çok düşük

tür. Okutulan öğrenci sayısının üniversitenin çeşitli imkânlariyle dengeli tutulmasına ve niteliğin 
düşürülmemesine büyük gayret sarf edilmektedir. 

öğretim üyeleri: 
Teknik Üniversitede İhalen 173 öğretim üfyesi, 37 öğretim görevlisi ve uzman ve 160 asistan 

mevcuttur. Bu durumda yirmi öğrenciye bir öğretim üyesi isabet etmektedir. İleri Batı ülkelerin
de 8 ilâ 10 öğrenciye bir öğretim üyesi düştüğü göz önünde tutulursa öğretim kadrosunun daha bir 
bu kadar artması gerekmektedir. Bu artacak kapasitenin bilhassa araştırma ve bilimsel çalışmaların 
gelişmesi yönünden büyük önemi vardır. 

Araştırma çalışmaları: 
Teknik Üniversiteden kürsü, lâboratuvar ve enstitülerde çok çeşitli yönlerde araştırmalar yapıl

makta, varılan sonuçlar yayınlanmaktadır. Bu arada yurdumuzda yapılan büyük su tesislerine ait 
model deneyleri varılan sonuçlar ve sağlanan tasarruflar bakımından ilgi çekicidir. 

Atom eserjisi alanında öğretim ve araştırma yapan Nükleer Enerji Enstitüsünün çok mütevazi 
imkânlarla geliştirdiği lâboratuvar, burada yapılmakta olan deneysel ve teorik araştırmalar, ensti
tünün yayınları vardır. Teknik üniversitedeki çalışmalar, yabancı dilde yayınlanan ve dünya bilim 
âlemine hitabeden bir bülten ile neşredildiği gibi doktora çalışmaları ve çeşitli araştırmalar da ki
tap ve broşür halinde yayınlanmaktadır. Bunların dışında Teknik üniversite mühendislik toplumu
na hitabeden bir dergi, üniversite mensupları ve mezunları için aylık İstanbul Teknik Üniversitesi 
haberleri isimli bir bülten yayınlanmaktadır. 

115 sayılı Kanunla öngörülen araştırma fonu son derece olumlu ve yararlı bir şekilde kullanıl
maktadır. Teknik Üniversitemizin takibettiği usulün diğer üniversitelerimiz tarafından da benim
senmesi tavsiyeye şayandır. 

Teknik Üniversitemizde araştırma fonunun idare ve kontrolü Senatoca seçilen 18 kişilik bir Ku
rula verilmiştir. Kurul kendi arasından bir icra komitesi seçmiştir. Teknik ve bilimsel alanda araş
tırma projesi hazırlıyan öğretim üyeleri, projenin amacı, süresi ve gerektireceği çeşitli harcamaları 
belirten esaslı bir plânla Kurula başvurmakta ve yapılan incelemeler sonucunda araştırma projesi 
Kurul tarafından uygun ve faydalı mütalâa edildiği takdirde bir sözleşmeye bağlanarak hemen 
çalışmalara başlanmaktadır. Bu araştırmalar için ne öğretim üyelerine ve ne de üniversite mensup
larına her hangi bir ücret ödenmemektedir. Araştırma fonunun tesisinden bu yana 18 proje kabul 
edilmiş ve gerekli çalışmalar başarı ile yapılmıştır. 

Yayınlar : 
Teknik Üniversitesinin son 20 yıl içinde yayınladığı kitapların sayısı 653 tür. Geçen öğretim 

yılında 119 «ser yayınlanmıştır, öğretim üyesi sayısı göz önünde tutulursa bu miktarlar azım* 
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sanamaz. Üniversitemiz gerek öğrencilerine, gerek yurdumuzun mühendis ve aydınlarına ve gerekse 
dünya ilim âlemine yeter derecede yayın yapmaktadır. Üniversite yayınları piyasadaki kitap 
fiyatlarına 'göre çok daha ucuz olarak satılmak a dır. Ay ıhça fakülte kitaplık ve okuma salon
larında bu yayınlardan yeter sayıda 'bulundurularak öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
Teknik Üniversitede kitaplar ve ders notlarının (mevcut maddi imkânların sınırlılığı da göz 
.önünde tutularak) az masrafla ve süratle yayınlanması için büyük gayretler sarf edilmektedir. 
Bu suretle Teknik Üniversitemizde pahalı kitap MÖZ konusu olmadığından öğretim üyesi - öğrenci 
münasebetleri bu sebepten de tam bir anlayış havası içinde geçmektedir. 

Köy kalkınması çalışmaları : 
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Valilimi ilo . il köylerinin plânlı kalkınması konusunda 

yaptığı işbirliğine devam etmektedir. Kö İşleri Bakanlığının üniversitede bir köy enstitüsü ku
rulması arzusu üzerine olumlu çalışmalara baş1 anmış ve şimdilik işlerin gelişmesini yönetmek 
ve Bakanlıkla işlbirliğinde bulunmak üzere bir komite kurulmuştur. Bu sene içerisinde Mimarlık 
Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleriyle birlikte 6 muhtelif grup halinde Bodrum, Muğla, Kuşa
dası, izmir, Aydın, Bergama, Balıkesir, Oayırova ve Kartal'da araştırma ve incelemeler yaparak 
sittematik dokümanlar toplamışlar, bunları üniversitedeki çalışmalariyle değerlendirmişlerdir. 

Toplum eğitimi : 
Teknik Üniversite Radyo Merkezi, televizyonu ve çeşitli kollarda tertiplediği gece kurslariyle 

topluma hitabetmekte ve yararlı olmaktadır. Bu hizmetler için yapılan çalışmaların' çoğu gönül
lüdür. Masraf hizmetle kıyaslanmıyacak şekil le azdır. Ancak bu sene çıkan bâzı mevzuat güç
lükleri gece kurslarının devamını tehlikeye kovmuştur, öok. faydalı olan kursların devamını 
ve gelişmesini temine çalışmak temenniye şayandır. 

Elektronik Hesap Merkezi : 
Geçen yıl faaliyete geçen Elektronik Hesap Merkezi büyük bir hızla gelişmektedir. Ayda en az 

105 saat çalışmak şartiyle kurulan tesis daha ilk ayında 150 saatin üstünde çalışmaya başlamış 
ve bugünkü iş kapasitesi 250 saati aşmıştır. Talepleri karşılamak için daima fazla mesai yap
mak zorunda kalınmaktadır. Bu çalışmaların çoğu ilmî araştırmalara aidolduğu göz önünde tu
tulacak olursa durum çok memnuniyet vericidir. Mlefctronik merkez tekniği ve özel lisanı prog
ramlama metotları üzerinde iki yıla yakın bir zamandan beri yapılan çeşitli kursları Prof., doçent, 
öğrenciler dâhil 232 kişi izlemiştir. Ayrıca 20 araştırıcı ileri derecede mühendislik analizi kursu 
görmüştür. Geçen Eylül ayında yapılan millî seminere Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Bo'bert 
Kolej, Yıldız Teknik Okulu, Devlet Su İşleri, Devlet Pl anlama Dairesi, Deniz Harfb Okulu, 
MTA, Etibank, tiler 'Bankası, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İşçi Sigortaları, Tapu ve Kadastro, 
Demir - Çelik işletmeleri, Selüloz ve Kâğıt Sanayii ve Telefon Başmüdürlüğünden 67 kişi 
katılmıştır. 

Memleketimizde bu yeni tekniği kurmak ve yaymak önderliğini yapan merkez iki eser yayın
lamış ve beş eseri de yayınlamaya hazırlanmıştır. 

Araştırma çalışmalarının daima artan talep1 eri karşısında Merkezin kapasitesini 1965 ba
şında elli misline çıkarmak üzere teşebbüse geçilmiştir. Esas çalışma amacı eğitim ve araştırma olan 
Merkez, ihtiyaç ve talep karşısında diğer memleket işlerine de vakit ayırmaktadır. Bu cümleden 
olarak 1964 - 1965 üniversitelerarası giriş sınavı tasnif işinin teknik bakımdan plânlama ve 
programlama işleriyle icrası başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar yakında kitap halinde 
yayınlanacaktır. 

Asistanlar : 
Teknik Üniversitede halen mevcut 284 asistan kadrosunun ancak 160 ı işgal edilebilmektedir.-

Üniversitede genel olarak öğretim üyelerini kendi kadrolarından yetiştirdiğine göre bu kadronun 
normal bir gelişme ölçüsü içinde devamı için her yıl en az 30 yeni asistan alınması ve asistan 
kadrosunun 360 a yükseltilmesi icahetmektedir. Bugünkü maddi şartlar maalesef yeterli sayıda 
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ve kalitede asistan almaya ve bunları uzun süre hizmette tu tup ' yetiştimcye imkân vermemek
tedir. Asistana ödeneıbilen ücret ve tazminat yelauıu 600 - 650 Tl. olmasına mukaibil, dışarıda bu 
yüksek: mühendisler gerek özel sektörde, gerek Devlet sektöründe 1 500 - 2 000 lira aylık ücret
lerle istihdam edilmekte, üniversiteye gerekli sayıda ve nitelikte ateist an sağlanamamaktadır. 

Avrupa İktisadi İşlbirliği Teşkilatı, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, pozitif ilini 
alanında çalışan asistanlara, bütün güçlerini kürsüde toplamak, araştırma yapmak, üniversite 
içinde ve dışında ıbaşka görev almamak şartiylo aylıklarına ilâve olarak ayda net .1 200 lira tu
tarında bir burs taüısis etmiştir. Bu burstan Ttıknik Üniversitenin 27 asistanı faydalanmaktadır. 

Anlaşma gereğince 1965 yılı Mayıs ayında Avrupa İktisadi İşbirliğinin 1/2 ölçüdeki yardımı 
kesilecek ve projenin tamamı Millî Eğitim-Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Asistan yetişme
sinde faydalı olan bu teişdblbüsün desteklenmesini ve Millî Eğitim Bakanlığının yardımının geniş
letilerek devamını temenni ederiz. 

Gelişme seyri : 
Teknik Üniversitenin yeni kurulmuş olan Kimya Fakültesi genişletilmekte ve her yıl yeni öğ

renciler, lâlb'oratiDvar ve atelyelerle gerekli personelin katılmasına ve teçhizatın artmasına ihti
yaç göstermektedir. Bir müddet evvel Elektrik Fakültesine bağlı bir şube halinde tesis edilen 
meteoroloji mühendisliği kolunun ıbir yüksek okul olarak teşkilât ve kadro imkânlarına kavuş
ması zaruri görülmektedir. 

Yeni bir temel ilimler fakültesi kurulması ihtiyacı karşısında hazırlık çalışmaları yapılmak
tadır. Muhtelif araştırma enstitüleri ve Elektronik Hesap Merkezi tekniğin hızlı ilerleyişi dolayı-
siyle büyük gelişmeler göstermektedir. 

öğrenci sayısı tedricî, falkat devamlı şekilde artmaktadır. Bütün bu selbepler Teknik Üniver
sitenin yeni bir teşkilât kanununa ihtiyacını ortaya koymaktadır. Üniversitenin bu konudaki ça
lışmaları yakında tamamlanacak ve teklifler Hükümete sunulacaktır. 

Bütçe tatbikatı : 
Yeni Ibütçenin haizırlanmasında (L) cetvelinde lilbere edilen kadrolar mahduttur ve mâkul se

beplere dayanmaktadır. (D) cetvelinde ancak yeni hizmetler karşılığında cüzi artışlar olmuş, ye
ni kurulan Kimya Fakültesi hariç, diğer fakültelerin hizmetli kadroları aynen muhafaza edilmiş
tir. 

Yabancı uzmanlar ve profesörlerin sayısı sınırlıdır. Daiha ziyade kısa süreli veya konferansi-
ye olarak getirilebilmektedirler. Onlar da ekseriya kendi hükümetlerinden veya mensuO)oldukları 
kurumlardan ek ödenek alarak gelmektedirler. Yabancı profesörlere Türk profesörlerin 8 - 4 mis
li ücret ödenmesine rağmen normal yollarla uzun vâde ile gelmeleri maalesef temin edilememek
tedir. 

Yabancı profesör ücretlerinin bir miktar artırılmasında zaruret vardır. Teknik Üniversite öğ
retim üyeleri ve mezunlarından yabanca memlekette çalışanların sayısı artmaktadır. Bu profe
sörlere Almanya'da 2 000 - 2 400 I). M. aylık, Amerika'da 16 000 - 20 000 dolar yıllık tahsisat öden
mektedir. 

Teknik Üniverstede kadrosuz istihdam ve açık maaşı yoktur. Kadrosunun üst derecelerin
den maaş alanlar mevcut fakat 'mahduttur. Emekli ikramiyesi ve teknik personel ücretleri için za
ruri ihtiyaç karşılığı geçen malî yıl içinde 151 000 liralık ek ödenek talelbedilmiştir. 

Yatırımlar : 
Makina ve teçhizat : Makina ve teçhizat saimalma işleri bu malî yılda ayrılan ödeneğin % 80 i 

civarında gerçekleşebilecektir. İthal rejiminde yapılan değişiklik ıselbetbiyle liberasyondan kotaya 
geçme ve karşılaşılan formalite güçlükleri yüzünden nâzı teçhizat yatırımları gerçekleşeıniyecek-
tir. 
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Bâzı önemli aletlerin imal ve teslim zamanları uzun olduğundan teminine imkân bulunama

maktadır. Üniversitenin cihazlanması bakımından çok önemli olan bu yatırımlardan gerekli istifa
deyi sağlamak için bu fasılda gelecek yıllara sâri taahhütlere girmek yetkisine ihtiyaç vardır. 

Yapı işleri : 
Teknik Üniversite yapıları umumiyetle plânlamada öngörülen şekilde ilerlemektedir. Ancak 

arazi tahsis ve temininde çıkan güçlük yüzünden nükleer enerji lâboratuvarlarımn 750 bin lira 
tutarındaki ihalesi yapılamamıştır. Yüksek Gerilim Lâboratuvarı inşaatı da imar durumu ile tek
nik zaruretleri telife imkân olmadığından zaruri bir gecikmeye uğramış ve ihale edilememiştir. 
Çeşitli formalite zaruretleri ve yapıyı kısımlara bölerek ihale etmenin doğurduğu mahzurlar göz 
önünde tutularak Teknik Üniversite yapılarında gelecek senelere sâri taahhütlere girme yetkisi
nin verilmesine zaruret vardır. 
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EGE ÜNİVERSİTESİ 

Toplantı yeri: Rektörlük binası, Senato toplantı salonu. Belirtilen anafikirler şunlardır: 

Ege Üniversitesi 6596 sayılı Kanunla 1955 yılında Tıp ve Ziraat fakülteleriyle bir de Yüksek 
Hemşire Okulu açarak öğretime başlamıştır. İlk yıllarda öğretim için lüzumlu yer ve bina ihti
yacı Bornova eski Ziraat Okulundan boşalan bina ve sair tesislerle karşılanmış, zamanla mu
vakkat kaydı ile pavyonlar yapılmış, barakalar kurulmuş ve böylece ihtiyaçlara cevap verilmek 
istenmiştir. 1961 yılında, 354 sayılı Kanunla kurulan Fen Fakültesi üniversitenin üçüncü fakülte
sini teşkil etmiştir. Bu arada üniversitenin gelecekteki gelişmesi için lüzumlu arazi tesbit edile
rek proje müsabakasına esas olacak ihtiyaç programı hazırlanmış, şehircilik plânı, Bayındırlık 
Bakanlığınca müsabakaya çıkarılarak 1959 yılında sonuçlandırılmış, mimari projeler de peyder
pey yapılmıştır. 

Bu yıl Ege Üniversitesinin 10 ncu öğretim yılıdır. 10 ncu yılda gösterdiği manzarayı şöylece 
özetlemek mümkündür. 

Şehircilik plânına uygun olarak yapılabilen tek yapı Tıp Fakültesi Amfisidir. 1,5 milyon lira 
sarfı ile yapılan bu tesis, yol, su, elektrik işi tamamlanamadığı cihetle faaliyete geçememiştir. 
öğretim üyelerine personel lojmanları inşaatı bitirilmek üzeredir. 3 blok halinde başlanan hasta
ne inşaatı gayet yavaş yürümektedir. Normal sürelerinde bitmesine imkân yoktur. Dişçilik Fa
kültesinin temeli Mayıs ayında atıldığı, proje hesaplarının gecikmesi yüzünden inşaat temel saf
hasında durmaktadır. Ziraat Fakültesinin sınıf ve amfi binaları inşaatı ihaleye çıkarılmak üze
reyken durdurulmuştur. Fen Fakültesinin 2 nci ek paviyonu elektrik tesisatı bitirilmediği cihet
le 6 aydan beri faaliyete geçirilememektedir. İnşaatların 1966 ve 1967 yılında bitirilmesi gerek
lidir. Bu şartlar altında üniversitenin kendi ve yeni binalarında öğretime geçmesi meselesi ancak 
1970 yılında çözümlenebilecektir. Bugün Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin pek çok sınıfları 
barakalarda öğretim yapmaktadır. Keza lâboratuvarlar da bu barakalarda kurulmuştur. Diğer fa
külteler sınıfları da tavan aralarına kadar kullanılan muvakkat bina ve paviyonlardadır. Bu 
barakalarda değil ilim, yemek bile yapılamaz. Ege Üniversitesinde ıgördüğümüz bütün derme çat
ma binaların hepsi muvakkattir. Ya onarılmış eski bir konak, ya eski Ziraat Okulunun müştemi
lât binaları, ya da yeni yapılmış binalardır bunlar. 10 ncu yılını idrak eden Üniversitenin bara
kalardan, muvakkat binalardan kurtulup, yeni tesislerine kavuşturulmasının müsamaha ile karşı
lanmadığı kanaatindeyiz. Bu halin sorumlusu birinci derecede hükümetler ve sonra da üniversite 
yöneticileridir. Bu hususta temennim, üniversitenin mekân, tesisat ve lâboratuvar ihtiyaçlarının 
süratle ve önemle ele alınması olacaktır. 

Ege Üniversitesi binalarının yapılması yetkisi 6595 sayılı Kanuna göre Bayındırlık Bakanlığı
na verilmiştir. Elde mevcut 60 milyon liralık geçici taahhüt Kanunu projelerin uygulanmasına 
yeterli değildir. Yıllık 12 milyon ödenek ile mevcut üç fakülte ve hastanenin inşaatı ancak 15 yıl
da bitebilir. 

Memleketimizin gelişmesi için çok lüzumlu ve yıllık kalkınma plânında öngörülen sayı ve ni
telikte eleman yetiştirmek üniversitenin yurt ve dünya gerçekleri üzerinde inceleme ve araştır
ma yapabilmesini sağlamak ve öğretim kadrosundan daha fazla istifade etmek üzere esas binaları
nın biran önce yapılmasını zaruri görmekteyiz. Bunun için de inşaat yetkisini İstanbul Üniversi
tesinde olduğu gibi rektörlüğe verilmesinin gerçek lüzumuna işaret etmek isteriz. Bütün bu 
maksatları temin etmek üzere Ege Üniversitesi Senatosunca hazırlanıp Yüksek Meclise sevk edi
len kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasını temenni ediyoruz. Mekân • tesisler ve lâboratu
var yönünden çok dar sınırlı ve belirli imkânlariyle öğretim yapmak zorunda bulunan Ege Üni
versitesinin fakülte ve yüksek okullarındaki öğrenci durumu şöyledir : 
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Ziraat Fakültesinde 642 öğrenci vardır. Bunun 26 sı yabancı uyrukludur. Tıp Fakültesinde 

68 i yabancı olmak üzere 576 öğrenci, Fen Fakültesinde 1 i yabancı uyruklu olmak üzere 364 öğ
renci vardır. Ayrıca Yüksek Hemşire ve Laborant Okulunda da 101 öğrenci bulunmaktadır. 
Buna göre Ege Üniversitesinin öğrenci mevcudu 1 683 tür. 

1964 - 1965 öğretim yılında üniversiteye yapılan 3 367 aded müracaatın 329 u karşılanabilmiş-
tir. • F. K. B. kısmı tamamlandığı takdirde fakültelere 1 000 öğrenci fazla aılrnaJbilecektir. Şimdiye 
kadar Tıp Fakültesi 285, Ziraait Fakültesi 468 mezun vermiştir. Fen Fakültesi ilk mezunlarını 
1964 - 1965 öğretim yılında verecektir. 

Ege Üniversitesinin öğretim üyesi durumu şöyledir : 

Fakülte Profesör Doçent Asistan Öğretim görevlisi Yekûn 

Tıp 23 21 166 1 211 
Ziraat 13 3 55 13 84 
Fen 8 8 30 5 51 

Buna göre öğretim görevlilerini de dâhil ettiğimiz takdirde Tıp Fakültesinde 1 öğretim üyesi
ne 13, Ziraat Fakültesinde 22, Fen Fakültesinde 17 öğrenci düşmektedir. Asistan öğrenci ora
nı ise şöyledir. Tıp Fakültesinde 1 asistana 3 - 4, Ziraat Fakültesinde ve Fen Fakültesinde ise 
10 - 12 öğrenci düşmektedir. Bu duruma göre Ege Üniversitesi emsalleri arasında öğretim üye
si, asistan ve öğrenci oranı en dengeli olan üniversitedir. Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan 
birtakım enstitüler henüz tam randımanlı bir çalışma düzenine girememişlerdir. Milletlerarası 
İktisadi Münasebetler Enstitüsü ile Arkeoloji Enstitüsünün çalışmalarının yeterli olmadığı kanı
sındayız. Bir de radyoizatoplarlıa araştırma yapmak amacı ile radyoizatop merkezi kurulmuş 
olup inşaatı bitter bitmez faliyete geçebilecektir. Son olarak Köy Araştırmaları Enstitüsü kurul
muş ise de henüz faaliyete geçememiştir. 

Üniversitelerin eğitim ve öğretim fonksiyonlarımın yanında az eğitim ve öğretim kadar önem
li diğer vazifeleri de yurt ve dünya gerçekleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak ilmî 
bilgi ve sonuçları toplumun emir ve hizmetlerine vermektir. Ege Üniversitesi, tarih boyunca bü
yük ve çeşitli medeniyetlere beşiklik yapan, zengin yeraltı ve yerüstü servetlerine sahip, verimli 
toprakları üzerinde pek çeşitli ziraat yapılan, sanayii gelişmiş, kolaylılkla hamle yapaibilecek bir 
bölgede kurulmuştur. Bölgenin bu yönden büyük problemleri vardır. Özellikle tarım alanında 
çözüm bekliyen çeşitli müşkülleri bulunmaktadır. Bu müşkülleri problemlerin müspet ilmin ışığı 
altında çözümüne Ege Üniversitesine büyük görev ve sorumluluk düştüğü kanısındayız. Bu alan
larda yapılacak araştırmaların .müspet sonuçlar vereceğine, bölgenin memleket ekonomisinde 
daha etkin bir hale geleceğine inanıyoruz. 

Ege Üniversitesine, 1965 yılı Bütçesi ile 33 042 216 lirası cari harcamalar, 3 200 008 lirası 
yatırım harcamaları ve 3 091 355 lirası da sermaye teşkili ve transfer hıarcamaları olarak 
39 333 579 Tl. lık bir ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

1964 yılma göre cari haroamalarda artış oranı % 6, yatırım harcamalarında eksiliş oranı % 15, 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarında ise eksiliş oranı % 17 dir. 
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Atatürk Üniversitesi 

Erzurum 22 .VI . 1965 Toplantı yeri: Üniversite Seminer salonu : 

Atatürk Üniversdtesinld'e öğretim üyeleri ve yönetim organlariyle yapılan müşterek toplantıda 
ilk sözü Ziraat Fakültesinin misafir dekanı (Ege Üniversitesinden) Prof. Fethi İneekara aldı. 

öğrenciler üniversiteye karla beraber girer, karla beraber bitirirler. İklim şartları bakımından 
ziraatın güçlük faktörleri bu bölgede hâkimdir. Pratik çiftçi yetiştirmemiz bu haşin tabiat şartları 
içinde zor olmaktadır. Bunu telâfi için trimestr usulü ile yaz sömestrinde burada kalarak telâfi 
yoluna gidilmektedir. En önemli problemimiz öğretim üyesi ihtiyacıdır. Bugün üniversitede 11 
Prof., 4 Amerikalı hoca, 11 doçent vardır. 

Talebe mevcuduna göre yardımcılarla (asistan) beraber 28 öğretim üyesi vardır. 30 öğrenciye 
1 oranında.. Asistanları hariç tutarsak 85 öğrenciye bir hoca düşmektedir. Bu rakamlar üniversite
lerin temel unsuru olan öğretim üyesi probleminin ne kadar ciddî olduğunu göstermeye kâfidir. 
Mahrumiyet zammı buraya öğretim üyesini cezbe tmeye yetecek miktarda değildir. Asistanlık mese
lesi de ayrı bir sıkıntı arz ediyor. Eskiden öğrenciler asistanlık için bize başvururdu. Biz şimdi ni
telik dahi aramadan talebelerin peşinden koşuyoruz. Adeta yalvarıyoruz. Bu yıl 6 doktora yapmış 
asistan doçent bu çok yavaş, bir gelişmedir. 

Öğretim sistemi : 
Atatürk Üniversitesinin tedris sistemi Amerika ı ı n Land Grand sisteminin aynıdır. Bu sistem

de sınıf usulü yoktur. Kredi usulü vardır. Fakat öğretim üyesi azlığı yüzünden tatbikatta birçok 
zorluklar doğuyor. Fakat bütün bu .güçlüklere rağmen sistem moderndir. Uygulanmasına azimle 
devam olunmaktadır. 

Kanun yönünden, üniversite mevzuatında ıslahat yapmak şarttır. Meselâ üniversite kurulları
nın kalabalık heyetler halinde çalışması lüzumsuzdur. Malî hükümler köstekliyecidir. Döner serma
ye 500 000 lira ile tahdidedilmiştir. Oysaki burada 10 milyon liralık sermayeyi devredebilecek arazi 
imkânları vardır. Mubayaa formülleri aksatıcıdır. Malî mevzuata seyyaliyet verilmesi öğretim, eği
timde verimi artıracaktır. Doktora, master dereceleri için kurslar, hazırlayıcı eğitim yapılması ge
lecek öğretim kadrolarının kalitesini yükseltir. 

Teknik asistanlık kadrolarının tesisi gerekir. Almanya'da kürsü araştırmaları bu teknik asistan
larla yürütülür. 

Oto kontrol müessesesinin bulunmayışı da bir eksiktir. Bu hususlar kanunda yapılacak değişik
liklerin esaslı noktalarıdır. 

Üniversitelerimiz malûm olduğu üzere, standart tipte değildir. Orta - Doğu mütevelli heyetle 
idare olunur. Atatürk Üniversitesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak işlemeye başlamıştır. Bir 
de klâsik üniversitelerimiz vardır. Bu üç tipin iyi tarafları alınarak bünyemize iyi şeklin buluna
bilmesi için mukayeseli uygulama bir süre daha devam etmelidir. 

Atatürk Üniversitesi sistemi, Nebraska Üniversitesi sistemi, bölge esası üzerine kurulmuştur. 
Yani eğitim ve araştırma bölgesel işleme usule göredir. Liselerimiz üniversite eğitimi arasında bir 
açıklık olduğu muhakkaktır. Bu ıslah edilmelidir. 

Dil öğretimi, kurslar, okullar açılarak sıkı bir şekilde belli bir standarda ulaştırılmalıdır. 
Soru: Ziraat Fakültesi 40 bin dönümlük arazi içinde kurulmuştur. Bir teknik ziraat okulu açıl

ması düşünülüyor mu? 
Cevap: Çok iyi olur. Fakat öğretim üyesi imkânımız engeldir. 
Soru: Ziraat teknik okulları Tarım Bakanlığının elindedir. Bunlar daha çok memur yetiştiriyor. 

Teknik bilgilerle mücehhez çiftçi yetiştirmek görevini üniversite üzerine alamaz mı? 
Cevap: Tarım Bakanlığı okullarında yetişen çocuklar çiftçiliğe dönmüyorlar. Çünkü tarım kre

di imkânsızlığı, teknik araç ve yardım yokluğu, köyün kötü şartları çocuklarda baba ocağına 
karşı bir isteksizlik yaratıyor. Çaresizlikler karşısında yılgınlık hissine kapılıyorlar. Bunun en pra
tik çözüm yolu çiftçiye tarım bilgisini yerinde öğretmektir. 
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Ömer Lûtfi Baykan 
Geçimi müsait köylü, çocuğunu klâsik öğretime gönderiyor. Teknik ziraat 'bahçıvanlık okulla

rına giden köylüler yoksul ailelerin çocuklarıdır. Köye dönmeyisin sebebi geçinecek kadar toprak
larının olmayışıdır. Arazi üniteleri teknik tarıma yeterli değildir. Bade Raporunda «Köylünüze 
sistemli teknik tarım bilgisi vermedikçe başarı gösteremezsiniz» demektedir. 

'Bu konular tartışılırken; Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bu bölgeden Doğu - Anadolu'dan 
seçilmesi fikri ileri sürülmüştür. Ayrıca şu hususu işaret olundu : 

Teknik ziraatin yapılması çiftlik ünitelerinin büyütülmesi iîe mümkün olur. Doğuda çiftçi 
ailesine ortalama 40 dönüm arazi düşüyor. Problem burada haşlıyor. Çiftçi nüfusunu % 25 - 30 a 
indirirsek, teknik ziraat köye girer. Millî gelirimizin % 41 i tarımdan gelir. Bunu da 21 milyon 
insan bölüşür. Bu vatandaşların geçimini sağlıyamaz. Başka geçim yolları aramaya mecburuz. 
Türkiye'de ziraat sahamız 17,5 milyon hektar kadardır. Bir aile geçimini sağlamak için asgari 20 
ton buğdaya, bunun için de 400 dekar araziye ihtiyaç vardır. Bu da gösteriyor ki, derhal tarım 
endüstrisini kurmatk lâzımdır. 

Toprak olması da meseleyi halletmiyor. Yeraltı, yerüstü sularına yatırım yapmak, kuraiklığı 
yenmek, gübrelemek zirai istihsali artırmak için vazgeçilmez şartlardır. 

Turgut Başkan, Matematik Asistanı : 
Ben köylü çocuğuyum. Köye dönmek üzere okutulmamışım. Bana baham kaymakam, ya da 

hâkim ol dedi. Doğu - Anadolu çocukları liseyi bitirince daha çok hukuka giderler. Çünkü genel 
bir inanışın etkisi altındadırlar. İnsan okuyunca itibar sahibi, nüfuz sahibi olmalıdır. Bu da en 
iyi Devlet kapısmdadır. 

Rektör vekili : 
Bölge üniversiteleri süratle çoğaltılmalıdır. Yurtlar, burs sayılan da beraber artırılmalıdır. 

Giren öğrenciler özellikle fen derslerinden zayıftırlar. Bunun telâfisi için gerekli tedbirler alın
malıdır. öğrencilerin gerçek kabiliyetlerini bulmak bugünkü imtihan şekilleriyle mümkün de
ğildir. Onlar 1 - 2 senelik kolejleri ara eğitim müesseselerinde hazırlamak bu arada hakiki ehliyet 
ve istidatlarını bulmak lâzımdır. 

Yarının üniversitelerinin en önemli materyeli öğretim üyeleridir. Bunun kaynağı da asistan
lardır. Acil tedbirler ve fedakârlıklar göze alınmalı, asistanlık müessesesi kurtarılmalıdır. 

Diğer konuşan hocalar malzeme teminindeki zorlukları, Maliye ve Gümrük formalitelerine de
ğinmişlerdir. 

Aşağıda Atatürk Üniversitesinin öğretim - eğitim yönetmelikler^ öğretici tablosunu, öğretiş» 
üyesi listelerini, arattırma listesini sunuyoruz. 
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YÖNETMELİK 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim ve İmtihan Yönetmeliği 

Millî Eğitim Bakanlığından : 
Resmî Gazete: 24 Ocak 1962 
Sayı : 11017 
Madde 1. — Ziraat Fakültesinde öğretim her yıl Ekimin ikinci haftasının resmî tatile raslamı-

yan ilk gününde başlar, öğretim süresi sekiz sömestredir. Her sömestr mûtat kanuni tatillerle 
birlikte onbeş hafta ders, iki hafta imtihan olmak üzere onyedi haftadır. 

Güz ve ilkbahar sömestrleri arasında bir ay tatil yapılır. 

Madde 2. — Ziraat Fakültesinde öğretim aşağıdaki bölümlerde yapılır. 
a) Genel Zirai Bilgiler Bölümü : 
b) Zootekni Bölümü 
c) Zirai Ekonomi Bölümü 
d) Toprak İlmi Bölümü 
e) Fitotekni Bölümü 

Madde 3. — Ziraat Fakültesi Genel Kurulu lüzumu halinde yeni (bölümler açılmasına veya 
mevcut bölümlerden birisini veya birkaçının kaldırılmasına karar verir. 

Madde 4. — Ziraat Fakültesinde okutulan dersler : 
a) Genel dersler 
h) Temel dersler 
c) Bölüm dersleri 
d) Seçime tabi dersler olmak üzere dört grupa ayrılır. 

Madde 5. — Genel dersler şunlardır : 

Dersin Adı Kredi saati 

Bakteriyoloji 
Botanik 1 ve 2 veya zooloji 1 ve 2 
Kimya 1 ve 2 
Ekonomi! 
Yabancı dil 
Genetik 
Zirai kiimotoloji 
Matematik 1 ve 2 
İstatistik 
Türkçe İve 2 
Madde 6. — Temel dersler şunlardır. 
Dersin Adı : 
Ziraat 101 - Yayın ve haberleşme metotları 
Zirai Ekonomi 51 - Zirai Ekonomi prensipleri 
Ziraat Mühendisliği 1 - Kültür Teknik 
Ziraat Mühendisliği 4 - Ziraat İnşaat 
Zootekni 1 - Zootekniğe giriş 
Zootekni 2 - Besin Maddeleri 
Fitotekni 1 ve 2 - Fitotekniğe giriş 
Toprak ilmi 51 - Genel Toprak ilmi 
Ziraat Mühendisliği 5 - Ziraat alet ve makinalan 

4 
6 
« 
3 
8 
S 
% 
8 
İ 
6 

2 
3 
2 
2 
3 
3 
6 
4 
4 
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Madde 7. — Bölüm demleri. 

Dersin Adı 

Delisin A'dı : 
a) Genel Zirai Bilgiler Bölümü : 
Zirai Ekonomi 54 - Köy Sosyolojisi 
Zirai Ekonomi .104 - Zirai İşletmecilik 
Ziraat Mühendisliği ol - Sulama ve drenaj 
Zooteikni 51 - Anatomi ve Fizyoloji 
Zootekni 52 - Yem ve Yem İnme 
Zootekni 408 - Et sığırları ve Zoıotekni 107 - Sütçülük ve Süt sığırcılığı 
Zootekni lOtî •• Tavukçuluk veya Zootekni 104 - Koyun, Keçi ve Yapağı 
Zootekni 202 - Epidemioloji ve hijyen 
Bağ - Bahçe 1 - Oenel Bağ - Baıhçe 
Bi tki Koruma 202 - Fi topatoloj i ve yabancı ot mücadelesi 
'Bitki Konuna 20'1 - I^ntomoloji 
Toprak 52 - Toprak muhafaza ve amenaşmaih 
Fi to tekıd 10i - C a y ı r - M e r a 
Fitoteikni 10:i - Ta il a 'bitkileri 
Fi totokni 105 - Endüstr i bitkileri 
;1)) Zootekni Bölümü : 
Dersin Adı : 
Zootelkni 51 - Anatomi ve Fizyoloji 
Zootekni 152 - Yem ve yemleme 
Zootekni 101 - Hayvan ıslahı 
Zootekni 10;> - Tavukçuluk 
Zootekni 404 - Koyun, Keçi ve Yapağı 
Zootekni .105 - At, Kat ır ve Eşek 
Zootekni 100 - Et..sığırcılığı 
Zootekni .107 - Sütçülük ve süt sığırcılığı 
Zootelkni 202 - Hpkle.miyOİoji ve hijyen 
Zootelkni 208 - H a y v a n l ı esi eme 

•Kimya 51 - Organik Kimya 
Kimya 101 - Biyo - Kimya 
Zootekni 108 - Arıcılık 
Fitotefkni 10.1 - Çayır - Mera 

:LZootekni 258 - Deneme metotları 
Zootekni 54 - Cinoboloji 
e) Zirai Ekonomi Bölümü : 
Dersin Adı : 
Zirai Ekonomi 54 - Köy Soisyolojisi 

101 - Marketin" ' 
102 - Kooperatifçi l ik 
10:î - Zirai Hukuk 
104 - İşletmecilik 
100 - Zirai Muharebe 
202 - Arazi Ekonomisi 
20:] - Eiyat analizleri 
204 - Kıymet Taıkdiri 
208 - Zirai Polit ika 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

>•> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Dersin Adı Kredi saati 

Ziraat Mühendisliği 51 - Sulama ve Drenaj 3 
Ekonomi 2 - İstihsal, Fiyat ve Dağıtım 3 
Zirai Ekonomi 105 - Zirai Kredi 2 
Ekonomi 101 - Para ve Banka 3 
Ekonomi 103 - Maliye • 3 
Ekonomi 104 - Milletlerarası Ekonomi 3 
Zirai Ekonomi 301 - Deneme metotları 3 
d) Toprak İlimi Bölümü : 
Dersin Aidi : 
Ziraat Mühendisliği 51 - Sulama ve Drenaj 3 
Botanik 102 - Bitki Fizyolojisi ve Ekolojisi 3 
Kimya 51 - Organik Kimya 3 
Kimya 5!2 - Analitik Kimya 5 
Kimya 101 - Biyokimya 3 
Jeoloji 1 - Petrografi ve Mineroloji 3 
Fizik - Fizik . 4 
Toprak 52 - Toprak mnlhafaza ve amenajman 3 

» 54 - Toprak Genetiği, Toprak Tasnifi 3 
» 154 - Toprak Fiziği 3 
» 155 - Toprak ve Su Kimyası 3 
» 156 - Toprak Mikrobiyolojisi 2 
» 1'57 - Toprak Verimliliği ve Gübreleme 4 
» 158 - Deneme Metotları 3 

e) Fitotekni Bölümü : 
Dersin Adı : 
Fitotekni 101 - Çayır, Mera 3 

» 102 - Sebzecilik 
» 103 - Tarla Bitkileri 3 
» 104 - Meyvacılik - Bağcılık 3 
» 105 - Endüstri Bitkileri 3 
» 201 - Bitiki Islahı 3 
» 202 - Balhee Mimarisi ve Ağaçlandırma 3 

Bitki Koruma 207 - Bitki Koruma ve Yaıbani Ot Mücadelesi 5 
'Botanik 102 - Bitki Fizyolojisi ve Ekoloji 3 
Fitotekni 106 - Yem Bitkileri 3 
Ziraat Mühendisliği 57 - Sulaıma ve Dranaj 3 
TopTak 52 - Toprak Muhafaza ve Amenajman 3 
Toprak 257 - Toprak Verimliliği ve Gübreleme 4 
Fitotekni 258 - Deneme Metotları 3 

Madde 8. — Fakültenin bütün öğrencileri, genel, temel ve bölümlerinin derslerini almaya mec
burdu V. 

Madde 9. — Seçime talbi dersleri, genel, temel ve bölüm dersleri haricinde kalan ve üniversite
de okutulan diğer hütün derslerdir. 

Madde 10. — Öğretim Müşaviri bölüm öğrencilerine öğretimle ve idare ile ilgili işlerinde yol 
gösteren öğretim üyesi veya öğretim yardımcısıdıı1. 
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Her bölümde, her yıl bölüme kabul edilen öğrencilere öğretim müşaviri olarak bir öğretim üye

sini veya öğretim yardımcısını görevlendirir. Öğretim müşavirinin görevi müşavirlik ettiği öğren
ciler fakülteyi bitirinceye kadar devam eder. Bu öğretim müşavirinin her hangi bir sebeple ayrıl
ması halinde bölüm, yerine bir başkasını görevlendirir. 

Madde 1.1. — Her bölüm öğrencisi kendi bölüm derslerine ve seçime tabi tamamlayıcı derslere 
ve bunlara ait lâboratuvar, tatbikat, seminer çalışmalarına devam etmeye mecburdur. Sömestre 
içinde her hangi bir derse ve bu derse bağlı lâboratuvar, tatbikat, seminer çalışmalarına mazeret
siz olarak o dersin haftalık kredi saati tutarından bir fazla devam etmiyen öğrenci sömestre sonu 
bitirme imtihanına giremez. Ancak mazereti olan öğrenciler mazeretlerini imtihandan önce Fakül
te Dekanlığına bildirmeye mecburdurlar. Mazereti Fakülte Dekanlığı takdir eder ve keyfiyeti bahis 
konusu dersleri vermeye yetkili öğretim üyelerine veya öğretim yardımcılarına bildirir. Her ne şe
kilde olursa olsun her hangi bir ders devamsızlık süresi, o dersin bir haftalık sömestir kredi saati
nin dört mislini aşan öğrenciler, o dersi tekrarla mıya mecburdur. / 

Madde 12. — Her bölüm öğretim plânı, bölümle ilgili kürsülerin öğretim üyelerinin teklifi üze
rine Fakülte Genel Kurulunca, öğretim başlamadan önce tesbit ve tanzim edilir. 

Madde 13. — Bölümlere her yıl alınacak öğrenci miktarı, bölüm öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları tarafından yapılacak teklif üzerine o yılın en geç Ağustos ayma kadar fakülte genel 
kurulunca karara bağlanır. 

Madde 14. — Genel olarak; 
a) Birinci ve ikinci sömestreler genel derslerin, 
b) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sömestrelerde temel derslerin, 
c) Altıncı, yedinci ve sekizinci sömestrelerde bölüm derslerinin öğretimine ayrılmıştır. 
Öğrenciler yazıldıkları derslerden başka diledikleri her derse dinleyici olarak girebilecekleri gibi, 

kürsüler tarafından fakülte içinde ve dışında tertiplenecek kurslara da katılabilirler. 

Madde 15. — Sömestir kredi saati : 
Ziraat Fakültesinde öğretim 8 sömestr içinde en az 140 ı akademik ve 20 si öğrenci stajına 

aidolmak üzere 160 kredi saatidir. Sömestr kredi saati : 
a) Sömestr içinde haftada verilen bir saat ders. 
b) Haftada yapılan seminerlerin, lâboratuvar çalışmalarının ve tatbikatın iki veya üç saat, ayrı 

ayrı birer sömestr kredi saatidir. 

Madde 16. — Öğrenci stajı : 
Ziraat Fakültesi öğrencileri 8 sömestrdik öğretim süresi içinde iki aydan az olmamak üzere staj 

yaparlar. Staj programını bölüm öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları hazırlar. Bu programa 
uyularak staj yaz tatillerinde yapılır. Staj yeri bölümlerin teklifi ile dekanlıkça tâyin ve tesbit edi
lir. 

Stajdaki yeterli, yerinin yetkili mercilerinden istenecek belgelerle veya bölüm öğretim üyeleri ve 
yardımcıları tarafından doğrudan doğruya takdir olunur. 

Her öğrenci staj süresince yaptığı işleri gösterir bir defter tutmaya mecburdur. 
Yeter görülen iki aylık staj süresi 20 sömestre kredi saati olarak değerlendirilir. 
Öğrenciler staj dolayısiyle yaptıkları işler için ücret istiyemezler. 

Madde 17. — Bölümlerin seçimi : 
Öğrencilerin fakülteye kayıtları, üniversite kayıt ve kabul yönetmeliğindeki hükümlere uyula

rak yapılır. 
Madde 18. — Öğrenciler fakülteye yazılırken, dilekçelerinde seçtikleri bölümü belirtirler. Öğren

ciler istedikleri takdirde, 1 veya 2 sömestr sonuna kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere bölüm 
değiştirebilirler. 
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Ancak bu isteğin seçilen yeni bölüm dersleri Öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları tarafın

dan kahul edilmesi şarttır. Bu takdirde öğrenciler bu bölümün eksik kalmış olan tatbikat, lâboratu
var çalışmaları seminer çalışmalarını tamamlamak ve imtihanı başarmak zorundadırlar. 

Madde 19. — Burslu öğrencilerin bölüm değiştirmesi: 
Burslu öğrenciler bölüm değiştirebilmek için, burs veren mercilerin muvafakatini almak zorun

dadırlar. 

Madde 20. — Başka fakültelerden nakil : 
Başka bir fakülteden Ziraat Fakültesine naklen öğrenci kabul edilir. Bunun için : 
a) Öğrencinin evvelce kayıtlı bulunduğu fakültenin muvafakatini alması, 
b) Burslu öğrencilerin burs veren mercilerin muvafakatini alması, 
c) Öğrencilerin evvelce kayıtlı olduğu dersleri ve bunlara ait sömestr kredi saatlerini gösterir 

belge getirmesi bu belgenin fakültenin ilgili öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları tarafından 
tetkiki ve kabulü şayan görebilecekleri sömestr saati bakımından değerlendirilmesi, 

d) Yukarda zikredilen şartlar dâhilinde öğrencinin fakülteye kabulünün, fakülte yönetim ku
rulunun kararma bağlanması şarttır. 

Madde 21. — İmtihanlar : 
a) Kısa imtihan, 
b) Saatlik imtihan, 
c) Sömestr bitirme imtihanı olarak üç kısma ayrılır. Bu imtihanlar ders vermeye yetkili öğ

retim üyesi veya öğretim yardımcısı tarafından sözlü veya yazılı veyahut hem sözlü hem yazılı 
olarak yapılır ve imtihan sonuçları ilân edilir. İmtihan protokolleri, imtihan tarihinden en geç bir 
hafta sonra dekanlığa verilir. 

Madde 22. — a) Kısa imtihanları sömestr içinde gerektikçe yapılır. 
b) Saatlik imtihanlar, belirli aralıklarla en az iki defa yapılır. 
c) Sömestr bitirme imtihanları her sömestrin bitiminde öğretim yılı takviminde belirtilen dö

nemde yapılır. 

Madde 23. — Sömestr bitirme imtihanlarının yeri, günü ve saati öğretim üyeleri ve dersi verme
ye yetkili öğretim yardımcıları ile imtihan olacak öğrenciler arasında kararlaştırılır ve Dekanlıkça 
ilân edilir. 

Madde 24. — Ziraat Fakültesinde verilen her ders lâboratuvar, tatbikat ve seminer çalışmaları 
ile bir bütün teşkil eder. Bu derse ait başarının takdirinde; derse, tatbikatına, lâboratuvar ve semi
ner çalışmalarına ayrılacak değer, dersi vermeye yetkili öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı tara
fından tâyin ve teabit olunur. Böylece elde olunan sonuç imtihan protokolüne tek not olarak geçer. 

Madde 25. — a) İmtihanlarda başarı 10 numara üzerinden değerlendirilir. 10 ve 9 pekiyi, 8 ve 
7 iyi, 6 ve 5 orta karşılığıdır. 5 ten aşağı notlar geçmez. 

b) Öğrencinin fakülteden mezun olabilmesi için bütün derslerden aldığı notların tartılı ortala
masının 6 olması lâzımdır. 

Madde 26. — İmtihanlara girebilmek için gerekli ücret ve harçların ödenmiş olması şarttır. 
Madde 27. — Öğrenciler tâyin edilen gün ve saatlerde imtihana girerler. Her öğrenci, dekanlık 

tarafından kendisine verilen hüviyet belgesini istenildiği takdirde imtihanı yapan yetkili öğretim 
üyesi veya öğretim yardımcısına göstermeye mecburdur. 

Madde 28. — Sömestr sonu bitirme imtihanlarında başarı gösteremiyen öğrenciler, bir sonraki 
imtihan döneminde bir defaya mahsus olmak üzere imtihana girme hakkı verilir. Dersi devamsızlık
tan dolayı başaramamış sayılan öğrenciler bu haktan faydalanamazlar. Bir dersin sömestr bit-
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nıe ve bununla ilgili bütünleme imtihanlarından başarı göstermiyen öğrenci bu dersi tekrarlar. Tek
rara rağmen başarı göstereniiyenlcrin fakülte ile ilgisi kesilir. 

Madde 29. — Kopya yapan ve kopyaya teşebbüste bulunan yahut kopya yaptığı kâğıtların tet
kikinden ve nezaretçileriıı beyanından anlaşılan öğrenci sıfır almış sayılır. Bu öğrenci hakkında 
ayrıca disiplin cezası uygulanır. Kopya ettirenler veya kopyaya yardım edenler veya imtihana her 
hangi bir şekilde hile karıştıranlar hakkında da hüküm böyledir. 

Madde 30. — Diploma : 
Ziraat Fakültesinde bu yönetmeliğe göre imtihanları başaranlara (Ziraat Yüksek Mühendisi) 

diploması verilir. Öğrencinin hangi bölümü bitirdiği ve derecesi diplomada belirtilir. 
Madde 31. — Diplomanın öğrencilere verilmesi için : 
a) Türk Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi derslerinin imtihanların] başariyle 

vermiş olmak. 
b) Yönetmelikte istenen sömestr kredi saatini tamamlamış 'bulunmak. 
c) Staj yeterlik belgesini almış olmak. 
d) Diploma harcını ödemiş olmak gerektir. 
Madde 32. — Yukardaki şartları haiz olanlara verilecek (Ziraat Yüksek Mühendisi) diploması 

Ziraat Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanır. 
Madde 33. — Bu yönetmelik yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 34. — Bu yönetmeliği Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür. 
(İeçici madde 1. — 1961 - 1962 ders yılı ile daha evvelki ders yıllarında fakülteye kayıtlarını yap

tırmış olan öğrencilere, bu yönetmeliğin 25 nci maddesinin yalnız (a) fıkrası hükümleri tatbik edi
lir. 

(İeçici madde 2. — Bu yönetmelikteki 25 nci maddenin (b) fıkrası hükmü 1962 - 1963 ders yılın
dan itibaren fakülteye kaydolan öğrencilere tatbikbik edilir. 

(ieçici madde 3. •— 1962 - 1963 ders yılından önce fakülteye kaydını yaptırmış olan öğrenciler 
arzu ettikleri takdirde ve yönetmeliğin tasdik edilip, Fakülteye tebliğinden itibaren, bir ay içeri
sinde, genel kurulun kararı ile, bu yönetmeliğin hükümlerine tabi olabilirler. 

(İeçici madde 4. — 1962 - 1963 ders yılından evvel Fakülteye kaydını yaptırmış olan öğrenciler 
yalnız son sınıfta okuduğu derslerden başarı göstermedikleri takdirde, tekrarlamaksızın üç defa 
bütünleme imtihanına girebilirler. 

(İeçici madde 5. — 1961 - 1962 ders yılında Fakülteden mezun olacak öğrenciler, lüzumlu kredi 
saatlerini doldurmadıkları takdirde, mezuniyet durumları Profesörler Kurulunca karara bağlanır. 
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YÖNETMELİK 

Millî Eğitim Bakanlığından : 
Resmî Gazete : 26 Ocak 1962 

Sayı : 11019 

Atatürk Üniversitesi Fen - Eedebiyat Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği 

Madde 1. — Fen Edebiyat Fakültesinde öğretime, her yıl Ekim'in ikinci haftasının resmî 
tatile raslamıyan ilk gününde başlanır. 

Fakültede öğretim iki devre halinde, sekiz sömestr olup, mezuniyet diplomasiyle bitirilir. 

Madde 2. — Mezuniyet diploması alabilmek için: 
a) Bölüm derslerinin, 
b) Bir yabancı dil dersinin (Modern Batı dilleri öğrencileri hariç,) 

7 nci maddede gösterilen (A) ve (B) gruplarındaki derslerden birer İanesinin imtihanların
da başarı gösterilmiş olması gereklidir. 

Madde 3. — Her öğrenci 4 sömestrlik birinci devrede, kendi bölümünün hazırlayıcı mahiyetteki 
bütün derslerine, ikinci devrede ise kendi seçimine göre mezuniyet aldığı sahada derinleşmesini 
sağlıyacak ders ve seminerlere devam eder. 

Yabancı dil derslerine birinci devrede devam edilir. Baştan bir imtihan vermek suretiyle bir 
öğrenci bu derslere devamdan muaf tutulabilir. 

(A) ve (B) gruplarındaki yardımcı dersler dörder sömestr devam eder. Bunlardan (A) gru-
pundakiler ilk sene alınır; (B) grupundaki yardımcı derslere hangi devrede devam edileceği, 
öğrencinin ikinci devre için seçtiği kürsünün profesörü veya ilgili öğretim üyesinin tavsiyesi ille 
tesbit edilir. 

Üniversitenin bütün bölümlerinde okutulan Türkçe - Kompozisyon dersleri 6 kredi saat olup, 
birinci devrenin ilk ikinci sömestrinde alınır. 

Devrim tarihi dersleri, özel yönetmeliğindeki hükümlere göre takibolunur. 

Madde 4. — Öğretmen olmak istiyen öğrenciler, 7 nci ve 8 nci sömestrlerde okutulan pedagoji 
ve öğretim metodu dersine devam ve bunun imtihanını vermek zorundadırlar. 

Madde 5. — Her öğrencinin devama mecbur olduğu esas ve yardımcı derslerin haftalık kredi 
saat toplamı, birinci devrede en az 20, en çok 24, ikinci devrede ise en az 12, en çok 1G saat ola
bilir. Devrim tarihi dersleri ile öğretmen olmak istiyenlcrin takibedecekleri pedegoji ve öğretim 
metodu dersleri bu toplama dâhil değildir. Buna göre yabancı dil dersleri haftada 5 saatten, yar
dımcı derslerin her biri ise 4 saatten fazla olamaz. 

Madde 6. — Bir öğrenci her ne suretle olursa olsun, saat toplamı itibariyle bir dersin dörtte 
üçünde bulunmadıkça o sömestirin derslerine devam etmiş sayılmaz. Sağlık kurulu raporu ile maze
reti tesbit edilen öğrenci hakkında, ilgili bölüm öğretim üyelerinin müspet mütalâaları üzerine bu 
müddet, Fakülte Yönetim Kurulunca (Bu kurul teşekkül edinceye kadar, Genel Kurulca) en çok 
15 gün uzatılabilir. 

Öğrencilerin devamları, dersi veren öğretim üye ve yardımcılarının imzalıyacakları bir öğrenci 
devam karnesi ile tesbit edilir." 

Madde 7. — Fakültedeki bölümlerle her gölümdeki öğrencilerin devama mecbur oldukları esas 
ve yardımcı dersler aşağıdaki cetvelde gösterilin iştir : 
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I - TÜRK DİLÎ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

Birinci devre ( 1 - 4 sömestr) : 

a) Tamamlayıcı dersler : 
Yabancı dil 
Türkçe - Kompozisyon 

b) Yardımcı dersler : 
(A) Grupu 
(B) Grupu 

c) Hazırlayıcı ve genel bölüm dersleri 
Osmanlıca 
Eski Türk Edebiyatı 
Yeni Türk Edebiyatı 
Türk Dili Tarihi 
Halk Edebiyatı 
Proseminer 

İkinci devre ( 5 - 8 sömestr) : 
a) (B) Grupu yardımcı ders 
b) Bölümün esas dersleri : 

Eski Türk Edebiyatı 
Yeni Türk Edebiyatı 
Türk Dili Tarihi 
Halk Edebiyatı 
Seminer 

c) Devrim tarihi 

d) Pedegoji ve öğretim metodu 

1. Türk dili sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler 

(A) Grupu (B) Grupu 

Kredi saat toplamı 

(8 

80 

(8 

48 

20 
6 

16 
+ 8) 

+ 
+ 

+ 

12 
6 
6 
6 
4 
4 

16 

8) 

10 
10 
10 
4 
14 

16 

Arapça Genel Fonetik 
Farsça Moğolca 

Rusça 
Macarca 
Çince 
Almanca 
Ortaçağ Tarihi 
Genel Türk Tarihi 
Etnoloji - Etnografya 

2. Türk edebiyatı sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler 
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(A) Grupu 

Arapça 
Farsça 

(B) Grupu 

Ortaçağ Tarihi 
Yeniçağ Tarihi 
Yakınçağ Tarihi 
Sanat Tarihi 
Tiyatro Tarihi 
Batı edebiyatlarından biri 
Genel Psikoloji 
Felsefe Tarihi 

II - FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

Birinci devre ( 1 - 4 sömestr) : 

a) Tamamlayıcı dersler : 
Türkçe - Kompozisyon 

b) Yardımcı dersler : 
(A) Grupu 
(B) Grupu 

e) Hazırlayıcı ve genel bölüm dersleri 
Fonetik 
Konversasyon 
Tercüme 
Fransız dili grameri 
Metin Tefsiri 
Fransız Edebiyatı 
Kompozisyon 

İkinci devre ( 5 - 8 sömestr) : 

a) (B) Grupu yardımcı ders 
b) Bölümün esas dersleri : 

Fransız Tarihi 
Tercüme 
Metin Tefsiri 
Fransız dili tarihi 
Fransız Edebiyatı 
Ortaçağ Fransızcası 
Kompozisyon 
Seminer 

Kredi saat toplamı 

(8 
16 
8) 

2 
12 

8 
16 
4 

10 
6 

80 + 16 

Kredi saat toplamı 

(8 + 8) 

48 + 16 
c) Devrim Tarihi 
d) Pedegoji ve öğretim metodu 
1. Fransız dili sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler 
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(Â) Grupu (B) Grupu 

Lâtince Genel Lengüistik 
Genel Fonetik 
Mukayeseli roman dilleri 
Grekçe 
İtalyanca 
İspanyolca 
Batı dillerinden biri 
Türk dili 

2. Fransız edebiyatı sa'hasmda mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler 

(A) Grupu (B) Grupu 

Lâtinc© Yeni Türk Edebiyatı 
Grekçe Batı Edebiyatından biri 

Ortaçağ Tarihi 
Yeniçağ Tarihi 
Yakınçağ Tarihi 
Felsefe Tarihi 
Tiyatro Tarihi 
Sanat Tarihi 
Genel Psikoloji 

I I I - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

'Birinci devre (1. - 2. sömestre) : 
Kredi saat toplamı 

a) Tamamlayıcı dersler : 6 
Türkçe - Kompozisyon 

*b) Yardımcı dersler : 16 
(A) Grupu (8 + 8) 
(B) Grupu 

c) Hazırlayıcı ve genel bölüm dersleri 
Fonetik 2 
Konversasyon 12 
Tercüme 8 
Alman dili grameri 16 
Metin Tefsiri 4 
Alman Edebiyatı 10 
Kompozisyon 6 

80 + 16 
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Kredi saat toplamı 

İkinci devire (5. - 8. sömestre) 
a) (B) Grupu yardımcı ders (8 + 8) 
b) Bölümün esas dersleri 

Alman Tarihi 4 
Tercüme 4 
Metin Tefsiri 4 
Alman Dili Tarihi 8 
Alman Edebiyatı 8 
Ortaçağ Almancası 4 
Kompozisyon 8 
Seminer 8 

48 + 16 
e) Devrim. Tarihi 
d) Pedoloji 've öğretim metodu 

1. Alman dili saihasmda mezuniyet tezi yapa 'aklar iein yardımcı dersler 

(A) Grupu (B) Grupu 

Lâtince Genel Lengüistik 
Genel Fonetik 
Türk Dili 
Batı dillerinden biri 

2. Alman edebiyatı sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler 

(A) Grupu (B) Grupu 

Lâtince, Yeni Türk Edöbiyatı 
'Batı edebiyatlarından biri 

Yeniçağ Tari'hi. 
Alman dili ve edebiyatı bölümü mezuniyet tezi yapacaklar için (B) grupu yardımcı derslerin 

devamı. 
Yakınçağ Tarihi 
Sîanat Tarihi 
Tiyatro Tarihi 
Genel Psikoloji 
M-tetik 
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IV - İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

Birimci devre (1. - 4. sömestr) : 
Kredi saat toplamı 

a) Tamamlayıcı dersler : 
Türkçe - Kompozisyon 6 

b) Yardımcı dersler : 
(A) Grupu ıİ6 
(B): Grupu (8 + 8) 

c) Hazırlayıcı ve genel bölüm dersleri : 
Fonetik 2 
Konversasyon 12 
Tercüme 8 
İngiliz Dili Grameri 16 
Metin Tefsiri 4 
İngiliz Edeibiyatı 10 
Kompozisyon 6 

80 + 16 
İkinci devre ( 5 . - 8 . sömestr) : 
a)ı (B) Grupu yardımcı ders (8 -f- 8) 
b) Bölümün esas dersleri 

İngiltere Tarihi 4 
Tercüme 4 
Metin Tefsiri 4 
İngiliz Dili Tarihi 8 
İngiliz Edeibiyatı 8 
Ortaçağ İngilizcesi 4 
Kompozisyon 8 
ıSeminen 8 

48 + 16 
c) Devrim Tarihi 
d) Pedagoji ve öğretim metodu 

1. İngiliz dili sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler. 

(A) Grupu (ıB) Grupu 

Lâtince Genel Lengüistik 
Genel Fonetik 
Türk Dili 
Batı dillerinden (biri 
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2. İngiliz edebiyatı .sahasında mezuniyet tezi yapacaklar için yardımcı dersler. 

(A) Grupu (ıB) Grııpu 

Lâtince Yeni Türk Edebiyatı 
Grekçe Batı edebiyatlarından (biri 

Yeniçağ Tarihi 
Yakınçağ Tarihi 
(B) Grupu devamı 
Felsefe Tarihi 
Sanat Tarihi 
Tiyatro Tarihi 
Genel Psikoloji 
Estetik 

Madde 8. — Fakültede S türlü imtihan vardır: 
1. Sömestr imtihanları 
2. Yabancı dil imtihanları 
3. Türkçe - Kompozisyon imtihanları 
4. Birinci devre sonu imtihanı 
5. Yardımcı derslerin bitirme imtihanları 
6. Tez müdafaası 
7. Mezuniyet imtihanı 
8. Devrim tarihi imtihanı. 

Madde 9. — Sömestr imtihanları: Bölümün esas dersleri ile 7 nci maddede yazılı (A) ve (B) 
gruplarındaki yardımcı dersler ve yabancı dil dersleri için, ber sömestrin sonunda yapılır. Bunun 
dışında dersi veren öğretim üyesi veya yardımcısı gerekli gördüğü hallerde, her sömestrin içinde 
ikiyi geçmemek üzere aylık imtihanlar da yapabilir. Aylık imtihanların sömestr sonundaki imti
hanlara etkisi, ilgili öğretim üyesinin takdirine bağlıdır. Bölümün 'birinci devre sonu imtihanı ile 
yardımcı derslerin bitirme ve yabancı dillerin yeterlik imtihanlarına girebilmek için, sömestr so
nunda yapılan imtihanlardan en az 10 üzerinden 5 er numara almak lâzımdır. Aksi halde imtihan
ların sonraki imtihan dönemlerinde tekrarlanması gerekir. 

Madde 10. — Yabancı dil imtihanları: Bu imtihanlar 2 kademede yapılır: 
a) Muafiyet imtihanı: Dere yılının ilk 15 günü içinde yapılır. Bu imtihanda başarılı sayılmak 

için 7 numara almak şarttır. Muafiyet imtihanını başaran bir öğrenci, yabancı dil derslerine de
vanı etmiyebilir. 

b) Y'eterlik imtihanı: Dördüncü sömestrin sonunda yapılan bu imtihana, evvelce muafiyet im
tihanını vermiş olan öğrencilerle, yabancı dil derslerini takiıbetmiş ve sömestr sonu imtihanlarının 
en az ikisinde başarı göstermiş öğrenciler girebilir. Bu imtihan ıher öğrencinin, kendi esas bran
şına ait metinlerden ve o bölümün öğretim üye veya yardımcılarından birinin katılmasiyle yapılır. 

Esas bölümü yabancı dillerden biri olan öğrencilerin muafiyet ve yeterlik imtihanları, diğer 
bölüm'ler öğrencilerinden farklı olarak hem yabancı dilden Türkçe, hem de Türkçeden yabancı 
dile tercüme suretiyle yapılır. 

'Madde 11. — Türkçe - Kompozisyon imtihanı: İkinci sömestr sonunda yapılır. 
Madde 12. — Birinci devre sonu imtihanı: Dördüncü sömestrin sonunda bölümün hazırlayıcı 

mahiyetteki genel derslerinden yapılır. Bu imtihanda başarı gösteremiyenler ikinci devre ders
lerine devam edemezler. 
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Madde 13. — Yardımcı derslerin bitirme imtihanları: 4 sömestr devanı eden ve 7 nci madde

nin (A) ve (B) gruplarında gösterilen derslerin 'bitirme imtihanlarıdır. Bu imtihanlara giretbilmek 
için 8 nci maddedeki sömestr sonu imtihanlariyle ilgili şartlar aranır, İkinci devreye devam ede
bilmek için (A) grupundaki yardımcı derslerin imtihanlarının verilmiş olması gerekir. 

Madde 14. — Tez müdafaası: Öğrenci ikinci devre için seçmiş olduğu ihtisas sahasında ha
zırlamış ve ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmiş olan mezuniyet tezinde kullandığı kay
naklar, takibettiği metot ve öne sürmüş olduğu fikirleri değerlendirme ve savunmadaki kabiliyeti
ni ölçmek gayesiyle yapılır. Bu imtihanda çalışmayı yaptıran öğretim üyesinden başka ilgili en 
az diğer bir öğretim üye veya yardımcısının bulunması .gerekir. 

Madde 15. — Mezuniyet imtihanı: 8 nci sömestrin sonunda yapılır. Bu imtihana girebilmek 
için, öğrencinin: 

a) Türkçe - Kompozisyon, yaibancı dil yeterlik ve yardımcı derslerin bitirme imtihanlarını 
vermiş olması, 

b) Bir mezuniyet tezi hazırlamış ve bunu ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edildikten 
sonra haşarı ile müdafaa etmiş olması lâzımdır. 

Madde 16. — Mezuniyet tezi ilgili öğretim üyesinin muvafakatiyle 6 ncı sömestrin sonunda 
alınır. Öğrencinin hazırlıyacağı hu tezin, çalışmayı yöneten öğretim üyesine gönderilmek üzere 
mezuniyet imtihanından en az bir ay önce idareye teslim edilmiş olması gerekir. 

Madde 17. — İmtihanlar, Ocak, Haziran ve Ekim aylarının son iki haftasında olmak üzere her 
yıl üç dönemde yapılır. 

Madde 18. — İmtihanlar yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı imtihanda başarı gösteremi-
yenler, sözlü imtihana alınmazlar. Sözlüde başarı igösteremiyenlerin ise yazılıdaki başarıları saklıdır. 

Sömestr imtihanları ile Türkçe - Kompozisyon, pedagoji ve öğretim metodu ve yabancı dil im
tihanları, ilgili öğretim üyesinin istediği şekilde yalnız yazılı veya sözlü yapılabilir. 

Madde 19. — İmtihanlar önceden bildirilen yer ve saatte fakülte ıbinası dâhilinde, ilgili öğre
tim üyeleri ve yardımcıları tarafından yapılır. Sözlü imtihanlar için imtihan kurulu en az iki üye
den meydana gelir. 

Yardımcı derslerin ıbitirme imtihanları ile, mezuniyet imtihanlarının sözlü safhadan dinleyicile
re açıktır. 

Madde 20. — Bütün imtihanlarda notlar (10) üzerinden verilir. Yaibancı dillerin muafiyet im
tihanları hariç, diğer bütün imtihanlarda başarılı sayılalbilmek için en az (5) numara almak ge
rekir. Geçme notu birden fazla ders okutulan kürsülerde hu notların ortalaması ile ifade edilir. 

Madde 21. — Diploma, öğrencinin esas ve yardımcı dersleri ve bunların imtihanlarında aldığı 
dereceler şu esasa göre belirtilir: 

9 - 10 Pekiyi 
7 - 8 İyi 
5 - 6 Orta 

Madde 22. — öğrencilerin imtihanlara giriş sayısı smırlandırılmamıştır. Ancak, birinci devre 
sonu imtihanını en çok dört defa tekrarlıyabilir. 

Madde 23. — Mezuniyet imtihanına girebilmek için gereken devam müddetini dolduran öğren
ci, o öğretim yılını takibeden (4) imtihan devresi sonunda da mezun olmadığı takdirde, imtihan 
hakkı baki kalmak şartiyle öğrenci haklarından faydalanamaz. Fakülteye kaydedildikleri veya 
kayıtlarını yeniledikleri halde sürekli olarak ders ve seminerlere iki sömestr devam etmiyen öğ
renciler de aynı muameleye tabi tutulur. Bu son durumda loilanlar hakkında Üniversiteler Kanu
nunun 7 nci maddesinin son fıkrası hükümleri gereğince Fakülte Yönetim Kurulunca (ancak bu 
kurul teşekkül edinceye kadar, Fakülte Genel Kurulunca) gerekli karar verilir. 

22 nci maddeye göre ikinci devre derslerini takibe hak kazanamıyanların ise fakülte ile ilgi
si kesilir. 
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Madde 24. — Bu yönetmelik 1962 - 1963 ders yılından itibaren yürürlüğe girer. 
Geçici madde 1. — 1962 - 1963 ders yılından önce fakülteye kaydını yaptırmış olan öğrenci

ler, arzu ettikleri takdirde ve yönetmeliğin tasdik edilip, fakülteye tebliğinden itibaren bir ay 
içinde, Genel Kurulun kararı ile bu yönetmelik hükümlerine taibi olabilirler. 

Geçici madde 2. — 1962 - 1963 ders yılından itibaren kaydolacak yeni öğrencilerin mezun ola
bilmeleri için, birinci devre sonu imtihanı ile mezuniyet imtihanında alacakları notların ortalama
sının en az (6) olması gerekir. 

Geçici madde 3. — Fakültenin edebiyat kısmına ait yeni bölümler açılacağı zaman bu yönet
meliğin 7 nci maddesine, o bölümün esas dersleri ile (A) ve (B) grupu yardımcı derslerini göste
ren ilâveler yapılır. 

Geçici madde 4. — Fen - Edebiyat Fakültesinde fen kısmına ait bölümler açılınca, bu yönetme
liğe gereken ilâveler yapılabilir. 

Geçici madde 5. — 1961 - 1962 ders yılı sonunda mezun olacak öğrencilerin kredi saatleri ve 
tezle alâkalı hususlar Fakülte Genel Kurulunca karara bağlanır. 
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Araştırma Enstitüsü 

GEREKÇE 

Atatürk Üniversitesi, 6990 sayılı Kanun gerekçesinde de belirtilldiği gilbi, bir halk üniversite
sidir. Üniversite faaliyetlerinin büyük kısmı halkın hayatı ile ilgili araştırmallara ayrılacak ve el
de olunan sonueiar halka ulaştırılacaktır. Bu huşu:; üniverskenn; kuruluşunu düzenliyen kanun 
metninde de hâkim fikir olarak yer almış bulunmaktadır. Bu fikrin tatbikatı memleketimiz için 
oldukça yeni sayılmak icabeder. Mevcut üniversitelerimizin kuruluş ve işleyişlerine yön veren ih
tiyaçlar bu üniversiteleri bünyelerinde akademik öğretime geniş yer ayırmaya zorlamıştır. Bu ba
kımdan 4836 sayılı Kanunun tarif ve tâyin ettJği organlar da bu yolda kurulmuş ve işliycgellmiş-
tiı\ 

Halbuki Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda bölge kalkınmasına hizmet ihtiyacının yeri bü
yüktür. Böyle bir kalkınmada öğretime olduğu kadar, bölgenin kalkınmasiiyle ilgili araştırmalar 
yapmaya ve bunu ilgili çevreye yaymaya da ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Bu bakımdan öğretim 
kadrolarının dolmaya başlaması, eksiklerine rağmen, bâzı organların teşekkül yolunda olması Fa
kültemizde, kanunda yer alan gayelerin tahakkuku bakımından bölge problemleriyle ilgili araş
tırmaları plânlıyacak biır organizasyon vücuda getirmek ihtiyacını doğurmuştur. 

4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanarak bir zirai araştırma enstitüsü kurmaya karar 
verilmiş ve ekli yönetmelik hazırlanmıştır. 

Yönetmelik metninde görüleceği gibi bu enstitü, çeşitli organları vasıtasiyle, 
a) Araştırma projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde, 
b) Elde edilen, sonuçların yayımında, 
Fakültenin sahibolduğu teknik ve malî imkânlarm. Fakülte gayesine uygun bir şekilde dağıtı

mını sağlıyacaktır. 
Enstitünün ikinci önemli fonksiyonu çeşitli projeler ve projelerin, sahipleri arasında, kürsü

ler ve dekanlık arasında ve proje sahipleri, kürsüler, dekanlık ve ayrıca projeye katılmaya is
tekli her türlü resmî ve gayriresmî müesseselerle şahıslar arasında teknik, malî ve idari koordi
nasyonu sağlamak olacaktır. 

Enstitü organlarının teşekkülünde görüleceği gibi yürürlüğe girecek araştırma projelerinin 
kabulünde fakülte içindeki bütün kürsülerin söz sahibi olması sağlanmıştır. Fakültenin sahibol
duğu teknik, malî ve idari imkânlarla; dışardan sağlanacak imkânların dağıtımı önceden belirli 
bir plâna göre yapılacağı için melhuz bâzı tereddütlerin ve aksamaların mümkün olduğu kadar 
önlenmesine çalışılacaktır. 

Organların işleyişinde göze çarpacak en önemli husus da Fakültenin kuruluş gayesinin her 
davranışta göz önünde tutulmasıdır. Araştırma projelerinin kabul ve tatbikinde bölge kalkın
ması ile ilgili olma keyfiyeti ve öncelikle tatbik hususu bu bakımdan ele alınmış bulunmaktadır. 

Enstitü organları gerek kuruluş ve gerek inleyiş yönünden, kürsü inisiyatifine hiçbir müda
halede bulunmıyacaktır. Ancak Fakültenin kuruluş gayesine uygun çalışmaların kürsülerde ço
ğunlukla yer almasını teşvik edecektir. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği 

1 - ENSTİTÜNÜN KURULUŞU VE ADI 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
2 nci maddesi uyarınca bir Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Bu Enstitünün adı (Atatürk Üni
versitesi Ziraat Fakültesi Zirai Araştırma Enstitüsü) dür. 



— 95 — 
I I - GAYE 

Madde 2. — Enstitünün gayesi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesince yurt ve bölge kal
kınması ile ilgili problemlerin çözümü yolunda yapılacak araştırmaları planlamakta, organize et
mekte ve yürütmekte araştırıcılara teknik, idari ve mailî imkân sağlamak ve böylece ilmin geliş
mesine hizmet etmektir. 

III - ENSTİTÜNÜN GÖREVLERİ 

Madde 3. — Doğu - Anadolu halkının, özellikle çiftçisinin, teknik, ekonomik ve sosyal hayat 
şartlarını; ziraat mahsullerinin istihsal, istihlâk, işleme ve pazarlama durumlarını geliştirme ve 
ıslah ile ilgili problemler üzerinde fakültece yapılacak araştırmaları organize eltmek. 

Madde 4. — Temel araştırmalardan elde edilmiş sonuçların Doğu - Anadolu'da ziraate ve çiftçi 
hayatına tatbik imkânlarını araştırmak. 

Madde 5. — Araştırmaları yürütmek ve devamlılığını sağlamak için gerek Atatürk Üniversi
tesi Ziraat Fakültesi bütçesinden ve gerekse diğer kaynaklardan malî imkân sağlamak. 

Madde 6. — Araştırmaları planlamakta, desteklemekte ve yürütmekte yurt dışında, yurt için
de, özellikle bölgede mevcut her türlü resmî ve gayriresmî teşekküllerle, şaihıslarla ve bilhassa 
Tarım Bakanlığiyle işbirliği yapmak. 

Madde 7. — a) Araştırma sonuçlarını zamanında yapmak. Bu maksatla fakülte ve üniver
site yayın organlarından faydalanmak veya halen yayında bulunan yerli ve yalbaneı dergilerde 
yayımını sağlamak, gerekirse araştırma dergisi çıkarmak, kitap basmak, ayrıbasım yapmak, kon
greler toplamalk, yurt içinde ve yurt dışında toplanacak ilgili kongrelere katılmak. 

b) Enstitüce yapılacak yayınlar dolayısiyle teşekkül edecek hak ve alacakların düzenlen
mesinde üniversite ve fakültede mevcut yayın yönetmeliklerindeki hükümlere göre hareket olunur. 

IV - TEŞKİLÂT 

Madde 8. — Zirai Araştırma Enstitüsü Ziraat Fakültesi içinde bir ünitedir ve doğrudan doğ
ruya Fakülte Dekanlığına bağlıdır. 

Madde 9. — Enstitünün organları şunlardır : 
a) Enstitü Müdürü, 
>b) Enstitü Mim Komitesi, 
c) Enstitü Yönetim Kurulu. 
Madde 10. — Enstitü Müdürü Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilir. 
Madde 11. — Enstitü Müdürü Enstitü Yönetim Kurulunun tabiî Başkanıdır ve idari, teknik 

ve malî hususları Yönetim Kurulunca müştereken yürütür; enstitünün organları arasındaki ko
ordinasyonu sağlar ve enstitü idare personelinin çalışmalarından sorumludur. İlmî Komitenin 
toplantılarına müşavir üye olarak katılır. Reye iştirak edemez. 

Madde 12. — Enstitü ilim Komitesi : 
a) Enstitü ilim Komitesi Ziraat Fakültesinin her kürsüsünden bir temsilcisinin katılmasiyle 

kurulur. Kürsü temsilcilerini öğretim üyeleri ve yardımcıları kendi aralarından bir asıl, bir ye
dek olarak iki yıl içinde seçerler. 

b) İlim Komitesi kürsü temsilcilerinden iki yıl müddetle bir başkan ve bir de başkanvekili 
seçer. 

Madde 13. — Enstitü ilim Komitesi lüzum gördüğü takdirde Ziraat Fakültesi dışından da 
öğretim üyelerini veya öğretim yardımcılarını komite üyeliğine kalbul edebilir. 

Madde 14. — Enstitü İlim Komitesi yılda en az iki defa toplanır. 
Madde 15. — Enstitü İlim Komitesinin görevleri : 
a) Araştırma projelerinin hazırlanmasında Ziraat Fakültesinin kuruluş gayelerine uygun 

•umumi, ilmî ve teknik tavsiyelerde bulunmak. 
b) Hazırlanmış yönetim kurulu ve proj«e sahibi arasında önçalışmaları yapılmış ve komiteye 

sunulmuş olan araştırma projelerini : 
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aa) Fakültenin ve dolayısiyle Enstitünün gayeleri yönünden, 
bb) Projenin tatbikatında lüzumlu materyal ve metot yönünden, 
cc) Enstitüye tahsis olunmuş malî imkânlar yönünden, 
incelemek. Yukarıda sayılan kıstaslarla her hangi bir- şekilde bağdaşamıyan projeleri açık 

sbep göstererek ve bunumla ilgili tavsiyelerde bulunarak proje sahiplerine iade etmek. 
c) Yukarıda sayılan kıstaslarla bağdaşan projeleri kabul etmek ve bu projeleri tatbik sırasına 

koymak. Ancak bu sıralamada doktora ve ka'bilitasyon tezlerine öncelik tanımak. 
d) Yürürlükte iken her hangi bir sebeple aksadığı tesflb.it olunan projelerin durumunu ince

lemek, gerekirse yeniden imkân sağlamak veya projeyi yürürlükten kaldırmak. 

Madde 16. — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü tarafımdan Ziraat Fakültesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları arasından seçilen dört üyeden terekkübeder. Enstitü İlim Komi
tesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar. 

Madde 17. — Enstitü Yönetim Kurulunun görevleri : 
a) Araştırma projelerinin hazırlanmasında proje sahipleri ile; İlim Komitesinde alman karar

lar dâhilinde ve Enstitünün elindeki idari, malî ve teknik imkânlar bakımımdan; koordinasyon 
sağlamak. . 

1)) Lüzumu halinde İlim Komitesini toplantıya çağırmak. İlim Komitesinin toplantı tarihini 
tes'bit etmek, gündemini hazırlamak, gündem ve gündemle ilgili materyali İlim Komitesi üyeleri
me en geç toplantı gününden bir hafta önce ulaş-tırmak. 

e) İlim Komitesince kabul edilen projelerin, tatbikatında teknik, idari ve malî imkânların 
koordinasyonu bakımından Enstitü Müdürüne yardımcı olmak. 

d) 7 inci maddedeki gayenin tahakkukuna çalışmak. 
e) Enstitü bütçesini hazırlamak. 

V - ARAŞTİRMA PROJRLFRİ 

Madde 18. — Münferit ve müşterek araştırma projeleri teknik ve malî imkânların koordinas
yonu ve projenin kolaylıkla takibi bakımından aşağıdaki örneğe uygum olarak hazırlanır. 

PROJE ÖRNEĞİ 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Projesi 

Tarih Proje liderinin adı . Kürsüsü . . 
Proje numarası : 
1. Projenin adı : 
2. Projenin gayesi : 
3. Araştırma yapılmasının sebepleri : 
4. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmaların özeti : 
5. Projenin tahminî süresi : 
6. Projenin toplam malî portesi; harcanacak paraların bütçe yıllarına tahminî dağılışı : 
7. Projeye tahsis olunacak meblâğın kaynakları : 
8. Projeyle ilgili kürsüler, proje lideri, yardımcıları, ilgili müesseseler, iştirak şekilleri ve 

mesuliyetleri : 
9. Çalışma plânı (çalışmanın şekli burada özetlenecek ve detaylı plânı eklenecek) : 
Proje lideri : Tarih ve imza 
İlgili Kürsü Başkanı, : Tarih ve imza 
Varsa ilgili teşekküller : Tarih ve imza 
Projeyi tasdik edenler : Tarih ve imza 
Enstitüsü İlim Kurulu Başkanı : Tarih ve imza 
Dekan : Tarih ve imza 

http://tesflb.it
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Madde 19. — Hazırlanan ve Enstitü Müdürlüğüne verilen araştırma projeleri teksir olunarak 

Enstitü ilim Kurulu üyelerine dağıtır ve birer Örneği müdürlük dosyasında saldanır. Enstitü 
ilim Komitesinin ilk toplantısında görüşülüp kabul edilen projeler yürürlüğe girer. 

Madde 20. — a) Araştırma projelerini yürütenler Enstitü Müdürüme malî yılbaşından en 
geç bir ay önce veya çalışma mevsimi sonunda araştırmadan o ana kadar elde olunan sonuçları gös
terir bir rapor verirler. 

b) Bu araştırma projesinin tamamından veya başlıbaşma sonuç verebilecek durumda olan 
kısımlarımdan elde olunan sonuçları yayın standartlarına uygun bir rapor halinde Enstitü Mü
dürlüğüne verilir. 

VI - MALÎ HÜKÜMLER 

Madde 21. — Araştırma projelerinin yürütülmesi için gereken para Ziraat Fakültesi bütçesin
den sağlanır. Ayrıca Tarım Bakanlığı, yerli ve yabancı resmî ve gayriresmî teşekküller ve şa
hıslardan malî ve teknik yardım kabul edilir. 

Madde 22. — Enstitü bütçe tasarısı zamanında hazırlanır ve ilim Komitesinin tasvibi alındık
tan sonra Dekanlığa verilir. 

Madde 23. — Bütçe tatbikatı bakımından her proje için yapılan sarfiyatın yerleri ve miktarları 
Enstitü Yönetim Kurulunca, tesbit edilir ve Dekanlıkça bütün kürsülere bildirilir. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Z Î R X \ A T FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESÎ VE GÖREVLİLERİ 

Prof. Dr. Fethi Incekara 
Prof. Dr. ismail Yalçınlar 
Prof. Ahmet özel 
Prof. Dr. Ted Doane 
Prof. Dr. Wybe Kroontje 
Prof. Dr. John L. Weilhing 
Prof. Leo J. Fenske 
Prof. Dr. Abdüsselâm Ergene 
Prof. Dr. Suavi Yalvaç 
Doç. Dr. Şaban Karataş 
Doç. Dr. Hasan Yüksel 
Dr. Fahrettin Tosun 
Dr. Ömer L. Baykan 
Dr. Ali İştar 
Dr. Ferit Uçarcı 
Dr. Macit özhan 
Dr. Halûk ipek 
Dr. Hurşit Ertuğrul 
Dr. Ahmet Kurt 
Dr. Ziya Alkam 
Dr. Reşat Akün 
Dr. Lûtfi öğüş 
Dr. Fuat Tanrı verdi. 
Dr. Hüseyin Apan 
Dr. Sahip Tellioğlu 
Dr. İhsan Aysan 
Ihayet Berkman 
Niyazi Erdoğan 
Altan Ersayan 

Zirat Fakültesi Ege Üsiversitesi Misafir Dakanı 
Fen - Ed. Fakültesi Dekanı 
Kültürtekmik Bölümü Başkanı 
Zirai Yayım Profesörü 
Toprak Bölümü Başkanı 
Fitotekni Bölümü Başkanı 
Zirai Ekonomi Bölümü Başkanı 
Toprak Kürsüsü Profesörü 
Genetik ve Zooloji Profesörü 
Zootekni Bölümü Başkanı 
Fiotekni Bölümü Doçenti 
Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Toprak Bölümü öğretim Görevlisi 
Fiotekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Kültürteknik Bölümü öğretim Görevlisi 
Kültürteknik Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Patoloji öğretim Görevlisi 
Toprak Bölümü öğretim Görevlisi 
Fiotekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Fiotekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Toprak Bölümü öğretim Görevlisi 
Zootekni Bölümü öğretim Görevlisi 
Kültürteknik Bölümü öğretim Görevlisi 



Türk Dili ve Ed. BI. 

Doç. Dr. Şinasi Tekin 
Doç. Dr. Niyazi Akı 
Dr. Ahmet I. Türek 
Dr. Halûk İpekten 
Dr. Orhan Okay 
A a. Gönül Alpay 
As. Güler Güven 
As. Mııhan Bali 
As. Hüseyin Ayan 
As. Efrasiyap Gemalmaz 
As. Nazini Şahinoğlu 
Faik Gözübüyük (Uzman) 
Sabriye Aladağ (öğ. Gör.) 

ingiliz Dili ve Ed. Bl. 

Mss. Opal Palmer (Uzman) 
As. Seçkin Ergin 
As. Fatma özgüdek 
As. Olcay Muradoğlu 
As. Güneş Günel 
As. Erdal 
İlhan Dördüncü (Uzman) 
Mefkure Güneş (Uzman) 

Tarih Bölümü 

Dr. Abdurrahman Çaycı 
As. Dündar Aydın 

Alman Dili ve Ed. BL 

Doç. Dr. Hüseyin Sesli 
Dr. Hasan Sevimoan (Almanya'da) 
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Fen - Edebiyat Fakültesi 

EDEBİYAT BÖLÜMÜ 

Dr. Hermann Vary 
Refik Aksoy (Öğ. Gr.) 
As. Gülderen Ergindemir 
As. Zeki Cemil Arda 

(Asker) Fransız Dili ve Ed. Bl. 

Dr. Mükerrem Akdeniz (İstifa etmiştir) 
As. Sebaye Dereli 
As. Baki Dereli (Asker) 
As. Rahmi H. Ünal (Fransa'da) 
Ayla Uçarcı (Uzman) 

Genel Ekonomi Bl. 

Prof Ör. Edgar Palmer 
Dr. Osman Arıkan 
Dr. As. Talât Güllap (Asker) 
As. özdemir Akmut 
Dr. As. Demir Aslan (Ankara'da) 
As. Turgut Hatunoğlu 
As. Kutlu Y. Zoral 
As. A. Baki Pirimoğlu 
As. Aydın Türkbal 
As. Metin Türko 
As. Ayhan Toraman 

Sosyoloji 

Dr. Ziya Somar (Ayrıldı) 
Dr. Orhan Türkdoğan 
As. İsmail Beşikçi 
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Matematik Kürsüsü 

Prof. Ahmet özel 
As. Mehmet Düzkaya 
As. Necdet San (Amerika'da) 
As. Güven Ünal 
As. Turgut Başkan 

Fizik Kürsüsü 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Fen - Edebiyat Fakültesi 

FEN - BÖLÜMÜ 

öğretim üyeleri ve yardımcılarına 

Botanik Kürsüsü 

Dr. Mehmet Aydın (Orta öğ. Üni. de) 
As. Suphi Kırım 
As. Hanife Ünal (Fransa'da) 
As. Nuran Özalp (Fransa'da) 

Kimya Kürsüsü 

Prof. Dr. Bryant Harrell 
As. Gülseren Akder 
As. Sara Beybu (Amerika'da) 
As. Atilla Yıldız (Amerika'da) 
As. Güven Uyanık (Asker) 
As. Rifat Danışman (öğ. Gr.) 

Prof. Dr. Lloyd Swift 
Dr. Mehmet Öner 
As. özden Inceoğlu 

Zooloji Kürsüsü 

Prof. Dr. Suavi Yalvaç 
As. Neriman Akün 
As. Mustafa Kuru 

Coğrafya Bölümü 

Prof. Dr. İsmail Yalçınlar 
Dr. Tevfik Tarkan 
Dr. Ahmet N. Sözer 

Jeoloji 

Dr. Güner Göymen 

Zirai Araştırma Enstitüsü tarafından neşredilen araştırma bültenleri 

Bülten 
No: 

1 

2 

3 

4 

Proje 
No: 

1/7 

8/3 

7/1 

8/4 

Bültenin adı 

Muhtelif kışlama rasyonlannm bir yaşındaki 
danaların gelişmelerine tesiri. 
Kars ve Erzurum illerinde arılarda American 
Foulbrood hastalığı üzerinde araştırmalar. 
Erzurum İlindeki çiftliklerde kullanılan iş
gücü. 
Toprakta mevcut polyuronidlerin metachro-1 

mosis reaksiyonu ile Histo - Şimik Kalitatif 
ve EFDD metodu ile kantitatif demonstrasyo-
nu. 
Türkiye'de histoplasmosis problemi ve histop-
lasma Carsulatum için Naturel habibat olarak 
Sturnus Vulgarislinde (Sığırcık kuşu) Miko-
lojik bir tarama. 

Yazan 

Dr. Macit özhan 

Fuat Balcı - Necdet Leloğlu 

Prof. Leo J. Fenkske 

Dr. Reşat Akün 
Dr. Ömer Baykan 

Dr. Reşat Akün 
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Bülten Proje 

No: No: 

6 1/12 

7 1/13 

10 

11 

12 

1/11 

1/14 

1/20 

Bültenin adı 

Çeşitli rasyonlarm Doğu kırmızı inekleri süt 
verimine tesiri. 
Çeşitli seviyelerde pamuk tohumu küsbesi ile 
hazırlanmış rasyonlarm New Hamshire civciv
lerinin büyümeleri üzerine tesirleri. 
Toprak uronic Acid'lerinin (UA) ve Amin 
Acid'lerinin (AA) Kristallographine metodu 
ile demonstrasyonu. 
Genç sığırların kış devresinde büyüme ve semir
me rasyonlarında protein kesif yemi olarak kul
lanılan üre'nin tesirleri. 
Kış ve mera beslenmesinde Antibiyotik (TMu) 
in danaların ağırlık artışına tesirleri. 
Saman veya Kuru otla beraber değişik miktar
larda verilen fabrika yemi ve çiftlik yeminin 
koyun semirmesi üzerinde tesirleri. 
Çayır ve mera bitkilerinin Herbarium için top
lanması, kurutulması ve muhafazası. 
Bir yaslı danaların yemlenme esasları. 
Hayvanlar ve hayvancılıktan sağlanan fayda
lar. 

Yazarı 

Dr. Macit Özhan 

Dr. Halûk İpek 

Dr. Reşat Akün 

Doç, Dr. Kemal Bıyıkoğlu 

Dr. Ferit Uçarcı 

Doç Dr. Kemal Bıyıkoğlu 

Dr. Fahrettin Tosun 
Doç. Dr. Kemal Bıyıkoğlu 

Doç. Dr. Kemal Bıyıkoğlu 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI (Publications) 

Eserin adı (Title) 
Yayın No. 

(Publications) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Fiyatı 
(Frice) 

7,50 

5,00 
5,00 

10,00 
4,00 

14,00 

10,00 
3,00 

26,00 
11,00 
10,00 
20,00 

13,00 

Yazarın adı (Auters) 

Kafesoğlu İbrahim 
Özbek Sabahattin 
Oguztöreli M. Namık 

Oguztöreli M. Namık 
özgü Melâhat 
Müşterek 
Oguztöreli M. Namık 

Tekin Şinasi 

Müşterek 
Oguztöreli M. Namık 
Tunalı İsmail 
Sönmez Reşit 
Aristotales 
Acıpayamlı Orhan 

Müşterek 

Malazgirt Meydan Muharebesi 
1950 - 1960 Tedris Yılı Açılış Nutku 
Bir Diferansiyel Denklem Vasıtasiyle Tarif Edi
len Bir Meromorf Fonksiyon Sınıfı. 
Bir Algebroid Fonksiyonları Sınıfı Hakkında. 
Das Dichten in der Stefan Georges. 
1958 - 1959 öğretim Yılı Halk Konferansları. 
Tetafunksiyen Katsayılı İkinci Mertebeden Lineer 
Bir Difransiyel Denklem Hakkında. 
Uygurca Metinler 1, Kuanşi im Pusar. 
3 neü öğretim Yılı Açılış Nutku. 
1958 - 1959 öğretim Yılı Halk Konferansları. 
Hartman ve "VVintner'in Bir Teoremi Hakkında. 
Felsefenin Işığında Modern Resim. 
Arıcılık 
Poetika 
Türkiye'de Doğumla ilgili Âdet ve İnanmaların 
Etnolojik Etüdü. 
1960 Yıllığı 
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Fiyatı 
(Frice) 

19,00 
45,40 
61,00 
6,75 

21,90 

50,00 
12,00 
20,00 
20,00 
29,00 
12,00 
9,00 

30,00 
15,00 

Yazarın adı (Auters) 

Karaca İbrahim 
Yarkın İbrahim 
Lindelöf E. E. Ullrich 
Yarkm t. Sönmez R. 
I. P. Natanson 
Akün Reşat 
Türek Ahmet 
Koşay Hamit, H. Vary 
Sönmez Reşit 
Müşterek 
Müşterek 
Sesli Hüseyin 
Akdağ Mustafa 
Düzgüneş Orhan 
Çaycı Abdurrahman 

Ergene Abdüsselâm 

Eserin adı (Title) 

Genel Fitopataloji 
Sığır Yetiştirmesi 
Analize Giriş 
Hayvancılık Organizasyonları 
Bir Reel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 
Animal Morfoloji ve Biyoloji Klavuzu 
tbni Mukbil Divanı 
Pulur Kazısı 
Yapağı 
1961 Yıllığı 
1962 Yıllığı 
Yahya Kemal Beyatlı 
Büyük Celâli Karışıklıklarının Başlaması 
Hayvan Islahında Kalıtım Derecesi 
La Question Tunisienne et la Politique Ottemane 
Urfa, Gaziantep ve Hatay İllerinin önemli Top-

14,40 Ergene Abdüsselâm 

12,00 Tunah İsmail 
13,75 Kurt Ahmet 

8,00 Hizalan Eyüp 
25,00 Akı Niyazi 
25,00 Pekin Burhan 
16,50 Yalvaç Suavi 
18,00 Türkdoğan Orhan 
3,60 Ünal Hüseyin 

rak Gruplarının Bâzı Fizikî, Kimyevî ve Minera
lojik özellikleri ve Profil İnkişafları Üzerinde 
Araştırmalar 
Fırat Nehri ile Amanos Dağları Arasındaki Böl
gede Teşekkül Eden Kızıl Topraklar Üzerinde Bir 
Araştırma 
Çağdaş Filozoflar 
Ankara İlinin Genel Sütçülük Durumu İle Bu Şe
hirde Satılan Sütlerin Vasıfları 
Toprağın Anamaddeleri ve Tecezzi Olayları 
XIX ncu Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi 
Prusya Mavisi 
Zoolojiye Giriş 
Erzurum Çevresinde Sosyal Araştırmalar 
Seyreltik Asit - Baz ve Tuz Çözeltilerinde PH 
Hesapları 



ÖĞRENCİ MEVCUDU ÇİZELGESİ 
Fakültesi : Fen - Edebiyat 
Dere yılı : 1964 - 1965 

Bölümler 

Türk Dili ve Edebiyatı 
İngiliz Filolojisi 
Fransız Filolojisi 
Alman Filolojisi 
Genel Ekonomi 

1 - 2 
sömestr 

Kız 

8 
12 
6 
4 
7 

Erkek 

60 
14 
22 

6 
42 

3 . 4 
sömestr 

Kız 

3 
5 

— 
3 

—. 

Erkek 

41 
10 
14 
14 
— 

5 - 6 
sömestr 

Kız 

1 
1 

— 
1 

— 

Erkek 

24 
2 
1 
1 

— 

7 - 8 
sömestr 

Kız 

2 
1 

— 
— 
— 

Erkek 

10 
5 
7 
2 

— 

Yabancı 
uyruklu 

Kız Erk 

— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 37 144 11 79 28 24 

Not : Millî Eğitim Bakanlığı hesabına 66 öğrenci burslu olarak tahsil yapmaktadır. 

MEVCUT DURUMU ÇİZELGESİ 
Fakültesi : Ziraat 
Ders yılı : 1964 - 1965 

Öğren 
Za 

Bölümler 

Toprak iLmi 
Zootekni ilmi 
Fitotekni ilmi 
Z. Ekonomi ilmi 
Genel Z. Bil. ilmi 

Toplam 

I - II 
sömestr 

Kız 

2 
— 

1 
2 

— 

5 

Erkek 

35 
34 
23 
28 
25 

145 

III - IV 
sömestr 

Kız 

3 
— 

3 
3 
4 

13 

Erkek 

56 
42 
41 
46 
45 

230 

V - VI 
sömestr 

Kız 

4 
1 
2 
4 
3 

14 

Erkek 

29 
30 
33 
21 
39 

152 

VII - VIII 
sömestr 

Kız 

3 
— 

1 
2 
1 

7 

Erkek 

43 
20 
36 
32 

6 

137 

Dinleyici 
öğrenci 

Kız Erk 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

Not : 1. Muhtelif kurumlar hesabına 297 öğ -enci burslu olarak tahsil yapmaktadır. 
2. Öğretim yılı içinde 73 mezun, 10 beljelik ve 18 nakil öğrenci vardır. 

Öğren 
Za 
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2 Nisan 1965 Cuma günü saat 10,40 ta Orta - Do ıı Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı 

Salonunda yapılan toplantıya ait zabıt 
Toplantıya katılanlar : 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Prof. Dr. İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Akif Eyidcğan 
ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş 
ODTÜ Rektör Yardımcısı Dr. Nuri Saryal 
ODTÜ Rektör Yardımcısı Dr. Yuluğ Tekin Kıra t 
ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal înönü 
ODTÜ idari tümler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Arif Payaslıoğlu 
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dek. Vek. ve Ele':. Müh. Bl. Bşk. Y. Prof. Ferit Konar 
ODTÜ F. E. F. Fizik Bölümü Bşk. Doç. Dr. S ıha Gürsey 
ODTÜ F. E. F. Teorik Fizik Bl. Bşk. Prof. Dr. Feza Gürsey 
ODTÜ F. E. E. Kimva Bl. Bşk. Prof. Dr. Velat Enüstün 
ODTÜ İnşaat Müh. Bl. Bşk. Doç. Dr. Murat Dikmen 
ODTÜ K'mya Müh. Bl. Bşk. Doç. Dr. Tarık Somer 
ODTÜ Maden Müh. Bl. Bşk. Doç. Dr. Hayri Erten 
ODTÜ Âmme İdaresi Bl. Bşk. Y. Prof. Dr. TaMr Aktan 
ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bl. Bşk. Doç. Dr. Yorgi Demirgil 
ODTÜ Mimarlık Bl. Bşk. Y. Prof. Orhan özgüner 
ODTÜ Şehir ve Bölge Plânlaması Bl. Bşk. Y. Prof. Rauf Beyni 
(Toplantıyı saat 10,40 ta Sayın İbrahim Şevki Atasağun açtı.) 

t. S. Atasağun — Sayın Rektör, sayın öğretim iivesi arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu bugün' aranızda bulunmanın şe^f ve 'bahtiyarlığını duymaktadır. Bizim çakışma
larımız hakkında belki daha evvelce bir bilginiz var lir. Yahut da bu mevzuda arkadaşım Ertuğ 
yüksek heyetinize izahat verdikten sonra çalışmamızın esasları tebeyyün eder ve ona göre .bir ça
lışma sistemi elde etmiş oluruz. 

C. Ertuğ — Üniversite]erimizin problemlerini memleketimizin bugünkü ve yarını ile çok ya
kından alâkalı gördüğümüz ve Parlâmento olarak üniversite problemlerinin nedenlerine inmenin 
sorum1 ukığunu hissettiğimiz için bir Üniversite Araştırma Komisyonu kurulması ve bu araştırma
nın da üniversitelerimizdeki problemlerin nedenle 'i içerisine derinliğine inmesi teklifini Cumhu
riyet Senatosuna yapmış bulunduk. Cumhuriyet 'Senatosu huzurunda izah ettiğimiz gerekçede 
bugün üniversitelerimizde huzursuzluklar d e r e c i n e varan meselelerin mevcudoldugunu ve bu 
meselelerin araştırılmasının gerçek sebeplerinin de •nvliğino inilmesin'n bir zaruret harine geldiği
ni, eğer bir mesuliyet varsa bunüa bizim de pavrmzm bulunduğunu ifade ettik. Bu teklif Cumhu
riyet Senatosunca ittifakla kabul edilerek Tetkik H evet imiz teşkil olundu. Araştırma Heyetimizin, 
l^anıbul Üniversitesinde çıkan talebe - hoca aracındaki münasebet aksaklıkları ve basına akseden 
hâdiselerin idari veya kazai tnıh.kiki gibi basit bir merhalesi olmıyacaktır asla. Ancak bu hâdiseler 
hepimize bir ihtar olmahdır. Bu memleketin y a n ı m ı teslim edeceğimiz nesillerin yetişmelerinde 
bâzı kusurların meveudolduğu meydana çıkmıştır. Bu itibarla Parlâmento adına bir heyetin üni
versitelerimizi yerlerinde zivarct ederek problem1 -n-'ni f.rvm öğretim üveleri ile karsı karsıva mü
zakere ve tesbit etmelerinde ve bunu bir rapor halinde Parlâmentoya intikal ettirmelerinde büyük 
fayda mülâhaza ettik. 

Üniversite ile Parlâmento münasebetleri çok sa''hi kalmaktadır. Ancak bütçe yılından bütçe 
yılına inhisar etmekte, gayet basit ameliyeler için le ve hattâ lüzumlu bilgilere dayanmaksızın ce
reyan etmektedir. Biz istiyoruz ki, üniversitelerimizin insan gücü yetiştirme ve insan gücünün 
prodüktivitesini artırmadaki fonksiyonunu âzami noktaya doğru çıkarmak için elimizden gelen 
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gayreti gösterelim. Parlâmento içinde üniversitelerin havasını yapalım. Üniversite sorumluları 
oraya geldikleri zaman, Parlâmento olarak kolaylıkla ve iyi bir anlayış içerisinde, isabetli karar
larla kendilerine yardımcı olalım. Gayemiz budur. 

Bugüne kadar Ankara Üniversitesinin fakülteleri, öğretim üyeleri, yönetim kurulları, dekanları 
ve rektörü ile temasımız oldu. Burada edindiğimiz intibaları tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Bugün memleketimizde mevcut üniversite tiplerinden yeni bir tip ile, yani Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi ile temas halindeyiz. Bunun dışında başka bir tip olarak Atatürk Üniversitesi ve bizim 
klâsik üniversiteleriz kalıyor. 

Sizlerden bilhassa öğrenmek istediğimiz husus, müessesenin anahatları ile ve özet olarak bün
yesinin izahı ve diğer üniversitelerle farkının ne olduğudur. Bizim öteki üniversitelerde araştır
dığımız anaruh, üniversitenin öğretim kapasitesi, talebe - hoca adedi nisbeti, öğretim araçlarının 
imkânları ve mekân imkânlarıdır. 

Biz üniversiteyi sadece bir kapısından girilip öteki kapısından çıkılan bir dershane olarak ka
bul etmiyoruz. Üniversiteyi, öğrenciyi bütün hassaları ile, bütün şahsiyeti ile eğiten bir müessese 
olarak kabul ettiğimize göre, ders saatleri dışında ne gibi eğitim yapılmaktadır, boş saatler na
sıl değerlendirilmektedir ve bunlar nasıl olmalıdır? Diğer üniversitelerle bu üniversite arasındaki 
fark nedir? Sizce aksıyan veya priorite tarafından gelen farklar nelerdir! Öteki üniversitele
rimizde ne gibi tedbirlerle daha iyi netice almak, yani randımanı artırmak mümkün olur? Burada 
sizin, içinde bulunduğunuz sıkıntılar nelerdir ve Parlâmento olarak bize düşen vazifeler neler ola
bilir ? 

Bizim bugün başlıyan görevimiz belki daha yıllarca devam etmesi gerekecek bir görevdir-. 
Parlâmento ile üniversiteler arasında bir köprü kurulmasını, rejimin selâmeti, memleketin istik
bali, ve kaderimizi kendilerine terk edeceğimiz gençliğin iyi yetişmesi bakımından lüzumlu addet
tiğimiz için böyle bir çalışmanın içine girdik. 

Örnek olarak aldığımız çalışmalardan biri Lord Robens'in İngiltere üniversitelerinde yaptı
ğı etütlerdir. Bu çok uzun süren, üç sene devam eden bir etüttür. Yedi ciltlik bir çalışmadır. Biz, 
o ölçüde olmasa bile mütevazi bir ölçüde üniversite meselelerini, nedenleri ve çözüm yollariyle bir
likte Parlâmento huzuruna getirme gayreti içerisindeyiz. Bize yardımcı olursanız müteşekkir ka
lacağız. 

Teşekkür ederim. 

İ. Ş. Atasağun — Benim ilâve edeceğim bir nokta var. Arkadaşlarımız bu mevzuda ayrı ayrı 
konuşmalar yapabilirler, yapacaklardır. Yalnız konuşmıya başlarken isimlerini ve vazifelerini 
belirtmelerini rica edeceğim. 

Sayın Rektör, zatıâliniz buyurun. 
K, Kurdaş — Üniversite konusu Türkiye bakımından gerçekten hayati bir konu ve sahadır. 

Onun için sayın heyet üyeleri ve arkadaşların huzurunda tam mânasiyle açık konuşmak istiyorum. 
Bugün Türkiye'de hem içtimai sahada, hem ekonomik sahada ve hem de bunların akisleri ola

rak politik sahada büyük bir buhran var. Aslında bu buhran çok geniş ölçüde üniversitelerimiz
deki buhranla ilgilidir. Türkiye uzun yıllar kafasını realiteden bu bakımdan çevirmiş, gerçekle
ri görmemezliğe gelmiştir. Gerçeklerin görülmesi zamanı artık gelmiştir. 

İnsan hakkına riayet eden, bir hürriyet nizamı içinde olan ve hızla kalkman bir cemiyet isti
yoruz. Hem demokratik nizamın değerini anlıyacak kafayı yetiştirmek, hem hızlı kalkınmada ön
derlik edecek kadroyu yetiştirmek, her şeyden evvel üniversitenin vazifesidir. Üniversitede bu 
vazife yapılamaz ve bir buhran doğarsa gayet tabiî olarak her sahada bu buhranın akisleri gö
rülecektir. 

Ben üniversitelerimizin bu vazifelerini yapamadıklarına kaaniim. Sözümü bitirdikten sonra ar
kadaşlarımın da gayet açık olarak fikirlerini, mütalâalarını teker teker belirtmelerini rica edece
ğim. 
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•Üniversitelerimizde bugün gördüğümüz buhran aslında geçen on yılın buhranı değildir. Tür

kiye, inhitat devrinden bu yana eğitim sisteminde bir buhran içindedir. Viyana'ya dayandıktan 
sonra mağlûb olmaya başlayınca Türkiye, sisteminin noksanlığını anlamıştır. Fakat hiçbir zaman 
bu noksanlığı gidermek için sistemin tam mantığına inememiş, daima yarım adımlar atmıştır. 
ilk mağlûbiyetten sonra bir topçu ustası getirilmiştir. Ondan sonra 15 - 20 yıl uyunmuş, bir daha 
mağlûbolunmuş, bir tersaneci getirilmiş, ondan sonra imin yıllar geçmiş ve nihayet bir eğitim 
sistemine gidilmek istenmiş, Garptan iltica etmiş bir - iki profesör veya bilginin yardımiyle mek
tepler kurulmaya başlanmış, fakat hiçbir zaman müesseseler eğitim hayatımıza ve hattâ diyebi
lirim ki Türkiye'nin hiçbir sahasına tam mantığı ile alınmamış, yerleştirilmemiştir. Bu sözlerimi 
başka biı misalle daha açık belirteyim. . 

Meseli Japonya 1860 a kadar dünyaya kapalı bir .memlekettir, kendi âlemlerinde yaşarlar. 
18G4 te'.Amerikan donanması Japon limanlarına dayanır. Ondan sonra Japonya bir şok dalgası 
geçirir. Bu şok dalgası arkasında Japonya'na yaptığı fevkalâde Mdikal bir hareket var
d ı r : Birçok üniversitelerinde yirraiş yıl yalnız ingiliz ee okutur. Üniversitelerini kurar, Garp
tan bir sürü eleman getirtir, Garbın bütün tekniğini, fennini alır. Ancak yirmibeş yıl sonra ge
niş ölçü le Japonca okutan üniversiteleri kurmaya başla^ Böylece Japonya bugün bildiğimiz gi
bi tedricen taklit safhasından yaratıcı safhaya geçmiştir ve dünyanın büyük sanayi potansiyeli 
olan bir memleketi haline gelmiştir. O derece gelmiştir ki. Japonya'yı gezen herkesin bildiği gi
bi, tabi: membalar bakımından da pek fakir olmasına rağmen bugün sanayi sahasında, ilimde ve 
teknolojide en ileri ülkelere rekabet eder, korkutur haldedir. 

Türkiye asla bunu yapamamış, bütün hamleleri yarım kalmıştır. Bütün hamlelerimiz Garptan 
gelmiş bir tersane ustasının, nadiren bir profesörün çalışmalarına dehalet etmiş bir Fransızın 
Garptan adapte ettiği eserlere, nakillere inhisar etmiş, bütün ilim ve teknik hayatımız böyle bir 
yoldan geçmiştir. Bunda tabiî tarihimizin büyük rolü vardır. Biz daima Garpla mücadele etmiş ve 
asırlarca onları yenmişiz. Sonra onlar bir rönesans geçirmişler ve karşımıza bir teknik kuvvet ola
rak çıkmışlar. Biz bunu hazmedememişiz. Daha dün gâvur diye istihkar ettiğimiz millete mağ
lûp olup onun sistemini tam mânasiyle almak gururumuza dokunmuş. Sonra muharebeler biribirini 
takibetmK her muharebe bir kin getirmiş ve bir türlü sistemlerin ruhuna, mantığına inememişiz. 

Bu buhran bu bakımdan bugün de var... Şimdi bu sözlerimin üniversiteye tatbikatına geçelim. 
Plızla kalkınmak istiyen ve dünya camiası içinde büyük bir rekabet karşısında bulunan bir mem

lekette üniversitelerden ne beklenir? 
1. Evvelâ üniversitelerin, öğrencilerine teknik ve ilmin en son gelişmelerini veren; onları oku

yan. araştıran, müstakillen düşünen ve düşündüğünü hayata, memleket ihtiyaçlarına tatbik eden in
sanlar olarak yetiştirmeleri istenir. Bu arada teknik olarak yetişen bu insana bir de memleket aş
kı, bir iç moral yapı verilmesi beklenir. 

2. Bundan başka üniversitelerin; temel ilimlerde, teknolojik sahada, memleketin kültürel, eko
nomik ve sosyal kalkınması ile ilgili konularda gayet teksKî ve geniş araştırmalar yapmaları, bu 
araştırmolarm orijinal eserlerle yaymaları, halka maletmeleri, sonra da hayata tatbik etmeleri bek
lenir. Türkiye'de üniversiteleri bu açıdan incelemekte fayda vardır ve bu incelemeden ilgi çekici ne
ticeler çıkacağı görülecektir. 

Önce öğretim faaliyetini ele alalım. Üniversitelerimizde öğretim nasıldır? Bir kere üniversitemiz
de öğrencilerin hiçbiri Garp lisanına vâkıf değildir. Ecnebi okuldan gelmiş birkaç çocuk dışında 
pek az öğrenci yabancı dil bilir. Lise eğitimi öğrencilerimize bir Garp lisanını kazandırmaz. Bu ço
cuklar üniversiteye geldikleri zaman üniversitelerimiz de onlara lisan öğretmez. Hiçbir zaman bu iş 
ciddiye alınmamış, üzerinde durulmamıştır. Bu t Ui insidertal bir konudur. 

Üniversiteye gelen çocuklar sınıfa giderler, hocaları karşılarına geçer, bir takrir yaparlar. Öğ
rencilerin bir kısmı not tutar, o notlar sonradan teksir edilir. Veya hocalar yıl sonuna doğru çocuk
ların ısrarı, evlerini kapı kapı dolaşmaları ile bir not verirler, o notlar teksir edilir. -Hemen her 
fakültede bir teksir grııpu vardır. Yıl sonuna doğru nadir hallerde bilhassa bu son yıllarda hocala
rın bir ikisi not yazarlar, kitap halinde neşrederler. Fakat bu kitaplar da uzun yıllar hep aynı 
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kitap olarak devam eder. Arasıra; şikâyet konusu olduğu gibi, kabı değiştirilir, üç - dört cümlesi 
değiştirilir. Yeniden baskıhaneye verilir. Çocuklar bu şekilde hazırlanmış ders notlarını yıl sonunda 
mûtaden imtihandan 15 gün evvel bu, çocuğun kendine güvene ve ezber kabiliyetine bağlıdır. Alır
lar, gece gündüz okurlar ve imtihan günü gelince de hocanın karşısında bu notları aynen tekrarlar
lar. Hoca yalnız bir kitaptan, kendi ders notlarından hazır!anılmasını istediğinden ve her insan da 
kendi yaptığını beğendiğinden, umumiyetle çocuklardan ders notunu kelime kelime ister. Öğrenciler 
bu notlan tam mânasiyle ezberlemek zorundadırlar. Bizim üniversitelerimizde çok tipik bir manza
radır ; - benim zamanımda öyleydi - şimdi de öyledir. Her ders notu, çeşitli renkli kalemlerle satırla
rın altı çizilerek bellenir. Çocuklar dört yıl böylece terfih ederler ve sonunda mezun olurlar. Üni
versite hayatı boyunca hocanın verdiği ders notları dışında bir kitap okumuş üniversite öğrencisi 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Bazan roman okurlar, fakat derste hocanın verdiği notlar dışın
da derinleşmek istiyeeek talebeye nadiren raslanır. Zaten bunu kimse de teşvik etmez. Nadiren şimdi 
görüyorum bâzı hocalar Türkçe yazılmış b i r - ik i bibliyografya veriyorlar. Fakat hiçbir halde çocuk
lara bir başka âlemin, son günlerde yazılmış eserlerine müracaat imkânı verilmiyor. Esasen çocuk
larda da bu kapasite mevcut değil. Lisanları yok. Hoca bunu bildiğinden istemiyor. Böylece öğrenci 
sadece Türkçe yazılmış kitaplara ve ekseri halde yalnız hocanın notuna bağlı olarak üniversiteyi 
bitiriyor. 

Üniversitelerimizde sınıflar kalabalık, hemen hemen kütüphane yok. Meselâ Ankara Üniversite
sini alaL.n. İnsan kafasının yarattığı, bulduğu eserlerin toplandığı kütüphane âdeta namevcut. Sınıf 
mevcudu bâzı fakültelerde «1 000» e çıkıyor. Ders araçları yok, lâboratuvarlar son derece noksan. 
Zaten lâboratuvarlar bir nevi göstermelik. Bunun dışında çocuk hayatla hemen hemen hiç temas et
tirilmiyor öğrencilerin hayatla temaslarının noksanlığını göstermek bakımından 1962 de Kıbrıs'a 
gittiğim manian bir zâtın söylediği sözü size tekrarlamak isterim. Kıbrıs'ta sanat mektepleri ve tarım 
okulları açılması hususunda ısrar ediyorum. Bir zat «doğrudan efendim, biz bu elemanları burada 
yetiştirmeliyiz. Bize Türkiye'den tarımcı göndermeyin, çünkü bu zevat toprağı dokunmaktan iğre
niyor.» Dedi. Kıbrıs'ta Türk Cemaatinin reaksiyonu bu. Haksız olduklarını kolay savunamayız. 

Bu şartlar içinde yetişen bir üniversite öğrencisi Türkiye'de aslında bir üniversite eğitimi gör
müyor. Bu, medresenin ufak değişikliklerle bugüne aktarılmış şekilden ibarettir. Türkiye'n :n gerçek 
buhranı bundadır, özür dilerim, Mecliste buhran oluyor. Listeye baktığınız zaman herkesin yüksek 
okul mezunu olduğunu görüyorsunuz. Fakat orada aslında üniversitenin buhranı var. Bütün hayatı
mızda bu buhran mevcut. İnşaat yaptırıyorsunuz; mühendı* inşaat sahasına gelmekten kaçınıyor. 
Burada arkadaşlar bilirler; ben inşaat başkanımı bu üniversiteye getirtmedim. Sonunda çıkardık. 
Bu hep üniversite sisteminin dejeneresansı. Mimarlarıma burada çalışmaları için yer yaptım. «Bura
da çalışın görün, tatbikatta aksaklık olursa düzeltin» dedim Buraya getirdim, kaçtılar, üniversite
nin şehirdeki bürolarına gittiler. Bu hep üniversite eğitiminin buhranıdır. 

Bunun yanında üniversitelerimizin araştırma \ e yayın yapmadığı, halka ciddî bir şey iletmediği 
gün gibi aşikârdır. Fevkalâde nakıs ve çok tâli sahalarda araştırma var, temel sahalar bomboş... 
Yani üniversitelerimizin ne öğretimi öğretim, ne araştırması araştırma, ne yayını yayın, ne halka 
ulaştırması ulaştırmadır. 

Ayrıca üniversite sistemimizde çocuklar üzerinde hiçbir kontrol da yoktur. Biliyorsunuz, bil
hassa Atıglo - sakson memleketlerinde her öğrenci bir hocanın nezaretindedir. Hoca, çocuğun 
cinsi buhranı, aile buhranı dâhil, bütün problemlerinde daimî bir yardımcısı olur ve öğrenci 
zorluklarında daima ona döner. Türkiye'de böyle bir usul yok. Hocalarımız bugün üniversiteye 
dahi gelmekten müstağni. Nerede kaldı ki çocuklarla teker teker uğraşacaklar... 

öğrencilerin durumundan sonra öğretim üyelerinin durumuna gelelim. Bu konuda bilhassa çok 
açık konuşacağım. Çünkü bu, benim için Allah'ın gönderdiği bir fırsat olmuştur. Bir üniversite 
başkanı olarak üniversite hakkında konuşmak veya gönüllü yazı yazmak bir suç olabilir, bu üniver
siteye şimşekler getirebilir. Ama şimdi soruyorsunuz, Parlâmento kutsidir, onun için konuşuyo
rum. 
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Bir üniversite sisteminin bu şekilde gayet zayıf olarak yetiştirdiği öğrenci kadrolarından öğ

retim üyesi kadroları çıkıyor. Öğretim üyelerinin yetiştiği asistanlık, Türkiye'de son bir yıl hariç, 
hiçbir cazibesi olmıyan bir kadrodur. Meselâ hatırlarım, biz mülkiyeden çıktığımız zaman asis
tanlar 72 lira alırdı. Halbuki mülkiyeden çıkan bir çocuk bir imtihan geçirip Maliye Teftiş He
yetine girince 356 lira alırdı. Binaenaleyh benim sınıfımdan önde gelen hiç kimse asistan olmayı 
hayalinden geçirmemişti. Bu durum bugün de büyük ölçüde devam ediyor. Bilhassa teknik sa
halarda durum gayet garip, istanbul Teknik Üniversitesinden çıkan üstün kafalı çocuklar ya ti
carete atılıyorlar, ya da Devlet kadrolarında hiç olmazsa 60 - 70 lira yevmiye alıyorlar. Asistan 
ise, 450 lira alıyor. Tazminatla birlikte eline 560 lira geçiyor. Binaenaleyh üniversiteye büyük 
kafa, yaratan kafa az ölçüde ve nadiren geliyor, sonra bunlardan diğer kademeler çıkıyor. Bura
da da usul tekkeyi beklemek.. Asistanlıkta büyük ölçüde fizikî hizmet yapmak, dosya taşımak, 
evrak toplamak, manuel işler yapmak sanki esastır. Bu usul tabiî çok zayıf bir kadro yaratıyor. 
Bu, hiçbir şahsa inikası olmıyan bir iddiadır, fakat realite böyledir: Zayıf bir üniversite kadro
su doğuyor. 

Ne kadar mantıki olursa olsun, hiçbir müesıese kuvvetli ve ehil ellerde değilse mantığını 
bulamaz. Üniversitelerimizdeki buhranda üniversite kadrolarını böyle yetişmiş olmasının büyük 
dahli vardır. 

Asistanlar ayrıca dışarıda yetiştirilmezler. Bugün üniversite sistemimizde zahiren dışarıya gön
derme diye bir usul vardır. Fakat dışarıya gönderilen hiçbir kimse bir zor altında değildir. Dı
şarıya giden kimse orada altı ay kalır, döner, hiçbir derece almaz. Bir üniversiteyi bitirdikten 
sonra dışarıya gidip yüksek lisans, doktora dere3esi almak meoburiyeti üniversitelerimizde bu 
mânada tesis edilmemiştir. Gerçi üniversitelerimizde cazip bir dışarıya gitme sistemi vardır. 
62 nci maddeye göre üniversite öğretim üyelerinin dış âlemle temasları sağlanmalıdır. Fakat bu 
madde bugünkü şekliyle bir turistik gezi maddesidir. Her üç yılda bir hocalar bir yıl müddetle 
dışarıya giderler ve hiçbir şey yapmadan dönerler. Hiçbirinden bir derece almaları, bir şey yap
maları istenmez ve çok tuhaftır, tekaütlüğüne üç yıl kalmış hoca da bilgi ve görgüsünü artırmak 
için 62 nci maddeden bir yıl dışarıya gönderilir. Otuz yaşında bir gencin üç yıl dışarıya gönde
rilmesini anlarım, fakat altmış yaşma gelmiş bir kimsenin görgü ve bilgisini artırmak için gitme
sini anlamıyorum. Bu durumda üniversitelerimizde bir yetiştirme sisteminin de mevcudolmadığı 
görülmektedir. 

Bunun yanında 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun getirdiği, verimsiz ve itiraz davet eder 
bir terfih mekanizması vardır. Üniversite sistemimize göre âdeta terfihte esas beklemektir, zama
nın geçmesidir. Asistan muayyen bir yıl geçmedikçe doktoraya giremez. Doktorasını yaptıktan 
sonra muayyen bir yıl geçmedikten sonra doçentliğe talibolamaz. Binaenaleyh asgari ve gerçekte 
de çok uzun bir müddet genç bir dimağın doçent olabilmesi için geçmek zorundadır. Bir asista
nın terfiine esas alman tez ve eserlerin değeri de, sık sık dedikoduların mevzuu olur. Bu tez ve 
eserlerde, objektif kıstaslardan çok, hocasının değerlendirmesi önem taşır. Bu sistemde bir genç 
deha olsa, muayyen yıllar beklemedikçe doçentliğe yaklaşamaz. Meselâ genç bir asistan ilk iki yıl 
fevkalâde orijinal ve değerli eserler dahi verse, 'bizim sistemimizde 7 yıl geçmedikçe doçent un
vanını alamaz. Üniversitedeki konuşmalarımızla tipik bir misal olarak sık sık zikrederim; bugün 
Yale Üniversitesinde 28 yaşında vatandaşımız bir full profesör var: Oktay Sinanoğlu. Genç ya
şında seri halinde eserler vermiş ve birkaç yıl içinde öğrencilikten full profesörlüğe yükselmiş
tir. Oktay Türkiye'de olsa idi ve aynı eserleri verse idi dahi, hâlâ asistandı. Demek ki sistemi
miz kabiliyeti teşvik etmiyor. Zaten yetişme imkânları da çok dar. Esasen zayıf yetişmiş bir 
üniversite öğrenci kadrosundan gelen, en yüksek vasıfta üniversite öğrencilerini içine almıyan, 
iyi yetişme imkânlarından mahrum bir üniversite kadrosunun üniversite eğitimine, araştırmaları
na ve bilgiyi, tekniği halka yayma sistemine vereceği şeklin de hiç tatmin edici olmıyacağı der
hal takdir edilecektir. 
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Üniversitelerimizin idare sistemleri de, öğretim üyesi kadrolarının seçilme ve yetiştirilmelerin-

deki noksanlıkları, zaıfları artırıcı, hiç olmazsa bunları önlemeyici bir hüviyettedir. 
Dünya üniversitelerinde iki tip idare mekanizması vardır. Birisi, Skandinav memleketlerinde, 

İngiltere'de, Amerika'da ve onların etkisi ile dünyanın pek çok yerinde teessüs etmiştir. Bu sis
temde akademik faaliyetle idari faaliyet ayrılmıştır. Bizim üniversitelerimizde ise daha çok 15, 
16 ncı yüzyıl Avrupasmdan mülhem olarak akademik faaliyetle idari faaliyet tamamen birleşmiş 
vaziyettedir. Bu sistemde akademisyenler üniversiteyi idare ederler, doçentler ve profesörler ay
nı zamanda üniversitenin bütün idari kadrolarını teşkil ederler. Bu o derece ileri götürülmüş
tür ki, bugünkü şekil ile üniversitelerimizde bir hocanın tâyini, terfii, bir telefonun kime veri
leceği, herkesin ne kadar kırtasiye alacağı dâhil bütün işler üniversite kurullarında görüşülür, 
her idari konu bütün profesör ve doçentleri ilgilendiren bir konu olur. Gerçi fakültelerin yöne
tim kurulları, dekanları vardır ve yönetim kurulları bu idari yükü nisbeten azaltmakla vazifeli
dir. Fakat o da her şeyi profesörler kuruluna havale eder. Böylece profesörler kurulu her işle uğ
raşan bir mekanizma haline gelmiştir. Bunun tipik örnekleri vardır. Siz komisyon olarak meselâ 
İstanbul Teknik Üniversitesinin çeşitli fakültelerinin bir yılda yaptıkları toplantı sayılarını, karar
ların hüviyetini tesbit etmek imkânına sahipsiniz. Bana verilen bilgiler şöyle: İstanbul Teknik Üni
versitesinden bir arkadaş, Profesörler Kuruluna ve Senatoya bir yılda 282 defa girdiğini söylüyor. 
Demek ki her gün toplantıya girmiş. Bu durumda bir hocanın günde on sayfa okuyabileceğini farz 
ederseniz bunda bir hata payı vardır. Çünkü bir insan her gün öğleden sonra kurula girerse sa
bahleyin katiyen okuyamaz, kafası öğleden sonra yapacağı toplantı ile meşgul olur. Sonra idari 
sistem, telefon tahsisinden dış seyahate kadar, bir menfaat dağıtılması sistemidir ve insanlar bun
larla çok kolay meşgul olurlar. Bunlar aynı zamanda insanların hislerini, ihtiraslarını, kızgınlık
larını tahrik eden konulardır. Binaenaleyh, öğleden sonra böyle bir konunun gündeminde yer al
dığı bir toplantıya girecek bir akademisyenin, sabahleyin huzuru kalble, bütün dikkatini vererek 
çalışabileceğini farz etmek hatadır. 

Bu sistemde devamlılık da yoktur. Bir üniversjteye bir rektör tâyin edilir. Bu rektör ancak 
iki yıl bu vazifede kalır. Bu rektör bir dâhi olabilir, fevkalâde kuvvetli bir adam olabilir. Fa
kat ikinci yılın dolduğu zaman uzaklaşmak zorundadır. Aynı şahsı, çok kuvvetli de olsa tekrar 
iş başına getiremezsiniz. Fakültelerin sıraları vardıjr. Eektör bir devre için bir fakülteden, öbür 
devre öbür fakülteden seçilir. Binaenaleyh gayet muktedir bir şahsı iş başında tutamazsınız, on
dan sonra gelen fakültenin size vereceği aşı yemek zorundasınız. Dekanlarda da insicam yoktur, 
dolayısiyle idarede devamlılık sağlanamaz. İş basma gelen rektör bir bütçe devralmıştır, onu ya
rım yamalak tatbik eder. Kendisi tek bir bütçe yapar, ikinci bütçesini yaparken o da gider. Ben 
bu sistemde bir mantık olduğuna ve bundan bu toprağa hızla kalkınma yolunda büyük hizmet
ler gelebileceğine inanmıyorum. Türkiye'nin bugünkü buhranı da benim bu inanmamamı haklı 
gösterecek hüviyettedir. 

İdareye herkesin karışması, hem akademik faaliyetin aksamasına, hem de akademisyenlerin 
idarede birbirlerine tavizler vermelerine, karşılıklı ağranjraanlar yapmalarına yol açar. 

Üçüncü bir mühim nokta daha vardır ki, böyle bir idari sistemde, çalışmıyanı üniversiteden 
çıkarmak imkânının olmayışıdır. Çünkü hem çalışma seviyesi mahduttur, hem de ortada kimin 
kimi çıkaracağı meselesi vardır. Bir mekanizma, bir insan kendisini çıkaramaz. 

Kanunda öğretim üyelerinin özel kütüphanelerinde çalışabileceklerine dair bir madde vardır. 
Herkes özel kütüphanesinde çalışır, kimse üniversiteye uğramaz. Üniversitelerde hocalara yük 
tahmil edecek, (haftada şu kadar saat ders okutacaksınız) diyecek bir mekanizma mevcut de
ğildir. Gel diyecek bir mekanizma da yoktur, git diyecek bir mekanizma da yoktur. 

Aslında bir üniversite kuruluşunda menfaati olan üç taraf mevcuttur, öğrenciler, öğretim 
üyeleri ve genel olarak millet. Üç büyük kütlenin yakın ilgisi olan bir müessesenin idaresini bu 
gruplardan yalnız birine bırakamazsınız. Meselâ üniversiteyi yalnız öğrencilere terk edemezsiniz. 
Bu takdirde o üniversitede ne devam, ne okuma olur. Her öğrenciye otomatikman sınıf geçirtecek 
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bir sistem kolayca teessüs eder. Üniversiteyi yalnız hocalara da bırakamazsınız. Onların da kendi 
özel çıkarları vardır ve üniversite yalnız onlara kalırsa - ki bizim bugünkü sistemimizde böyle
dir - mekanizmaya derhal hocaların çıkarlarını koruyacak zaıflar girer. Hoca olarak bir insan 
tabiî bir zaıf içinde derse gelmemek, haftada birkaç saat dersle yetinmek, evinde oturtmak, boş 
vakitlerini yazıhane, muayenehane açmak, müşavir olarak çalışarak değerlendirmek temayülündedir. 
Karşısında bu temayülü önleyecek bir sistem yoksa ve bu temayülü önlemek bir söz olarak ona 
bırakılmışsa sistemin dejenere olmasından zor kaçınılır. Bugünün Türkiye'sinde maalesef yukarı
da işaret ettiğimiz bütün bu zaıflar üniversite sistemine yaygın bir halde girmiştir. Üniversite sis
temimiz hakkında bugün böyle acı konuşmak zorunda kalmamdan üzülüyorum. Ancak fevkalâ
de hayati bir meselede sırf sorulduğu için fikirlerimi merhametsizce ortaya koymayı bir vazife 
telâkki ediyorum. Bu durumu saklamamıza artık imkân yoktur, çünkü Öğrenciler açılış törenle
rinde bile bar bar bağırıyorlar. Üniversitemizde bütün zamanını kendi vazifesine veren, dışarda 
başka meşgalesi olmıyan hoca yok gibidir. Hattâ zamanının % 50 sini üniversiteye veren hoca na
dirdir. Bâzı insafsızlar belki bu nisbeti % 20 ye kadar düşüreceklerdir, öğretim üyelerinin terfile-
rinde meydana çıkan klikleşmeler ve zaıflar, küreli mücadeleleri, basında ve halk efkârında devamlı 
akisler bulmaktadır. 

Üniversitelerimiz bu sistem içinde bir türlü zorlu hareket yapamıyor, bir türlü lüzumlu teknik 
sahalarda zorlu bir gelişme, bir kaliteye inmeye, araştırma ve memleketin problemlerine yönelme
ye imkân bulamıyor. Bütün üniversite öğrencilerimizin teknik sahada olanları % 20 yi bile bul
mamaktadır. Halbuki sanayileşmek ve kalkınmak istiyen bir memlekette teknik yüksek öğretim, ya
pan öğrenci, toplam üniversite Öğrenci kütlesinin en az % 50 sini bulmalı, hiç olmazsa % 40 m 
üstünde olmalıdır. 

Bu durumda ne yapmalıdır? 
Yukarıda zikrettiğimiz hususlar bence ananoktalarıdır. Evvelâ idare sisteminin ıslahı düşü

nülebilir. Gerçi üzünülecek bir şekilde bu idare mekanizması Anayasaya da bir hüküm olarak 
konmuştur. Anayasanın 120 nci maddesinde «Üniversiteler öğretim üyelerinin kendi arala
rından seçecekleri kurullar kanaliyle idare edilir» denmektedir. Bu hususun zapta geçmesini 
isterim, Anayasadaki bu hüküm Anayasayı hazırlamakla vazifeli üniversite öğretim üyelerinin, 
kendi menfaatleriyle memleket menfaatlerini hakkı ile telif edememelerinin maalesef tipik 
bir misalidir. Hiç bir memleket bir idare sistemini Anayasa hükmü olarak koyamaz. Yalnız 120 
nci maddede ufak bir istisna vardır. Akif Bey belki hikâyeyi kısmen hatırlar. Biz Kabinedeydik. 
Anayasanın 120 nci maddesi ilk şekli ile «üniversiteler ancak kendi öğretim üyeleri tarafından 
seçilen idareciler tarafından idare olunur» şeklinde kaleme alınmıştı. Bu, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin kapatılması demekti. Bir gün Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kapatılacağına 
dair 'bir haber duyduk. Niye kapatılıyor diye sorduğumuz zaman cevaben «Anayasa Komisyonu 
bir madde formüle etmiş, buna göre üniversiteler ancak kendi öğretim üyeleri tarafından seçilen 
kurullarca idare edilir. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bu sistemin dışında kaldığı için kapa
nacak» dediler. Bunun üzerine kabineden birkaç arkadaş Millî Birlik Komitesine gittik, Anayasa 
Komisyonu üyeleri ile görüştük, önergeler verdik. Sonunda o maddenin hemen arkasına şöyle 
bir fıkra koydurduk: «Ancak kanunla kurulacak üniversiteler bunun dışındadır.» Fakat maalesef 
«kanunla kurulacak» sözüde «kanunla kurulmuş»1 haline sokuldu. Binaenaleyh sadece Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi kurtuldu fakat bugün Türkiye'de yeni bir sisteme göre yeni bir üniversite 
kurma imkânı, Anayasaya muhalefet çerçevesine girecek bir müphemiyete atıldı. Bu, üzülünecek 
bir hâdisedir ve aslında münevverin kendi menfaatini, memleketin uzak geleceğine tercih etmesi
nin bir misalidir. Bugün Atatürk Üniversitesini bir kalıptan çıkarmak istiyoruz, karşımıza he
men Anayasa hükmü çıkıyor. 

Esasa dönersek; bir üniversitede idare ile akademik faaliyeti ayırmak, karşılıklı kontrol ve 
denge kurmak zorunluğu mevcuttur. Bu nasıl olur? Bugünlerde Atatürk Üniversitesinde Ana
yasa hükümleri muvacehesinde asgari bir şekil deniyoruz. Hiç olmazsa akademisyenler bir idare 
kurulu seçerler, bu idare kumlu 5 - 6 yıllık olur ve bu kurul dekanları ve rektörü seçer. Bir 
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defa seçim yaptıktan sonra akademisyenler her telefon taihsisi için toplanıp idareyi yürütmek zo-
runluğundan kurtulurlar, akademik işlerle uğraşırlar, idare kurulu onların arasından seçildiği 
halde onlara karşı denge kuracak bir pozisyona geçer. 

Anayasada hiç olmazsa «kendi aralarından seçilir» ifadesi olmasa, yönetim kuruluna dışardan 
muayyen evsafta kimseler arasından üyeler getirmek, bir mütevelli heyeti ile idari ve akademik 
faaliyet arasında bir denge ve karşılıklı kontrol tesis etmek imkânı olur. 

Bunun yanında akademik sahada devamlılığı, tam görevli esasını getirmek zarureti vardır. Bu
gün üniversitelerimizde, kanunun ufak tefek kaçamaklarından istifade eden hocayı üniversiteye ge
tirtmek mümkün değildir. Hoca istemezse katiyen üniversiteye gelmez, özel kütüphanesinde çalışır, 
haftada birkaç saat dersi vardır, geri kalan zamanını yazıhanesinde, müşavirliğinde geçirir. Hal
buki hocayı mümkün olduğu nisbette üniversiteye getirip lâboratuvara, kütüphaneye sokmak, öğ
renciyle devamlı karşılaştırmak lâzımdır ki, çocuk hem hocanın her kelimesinden istifade etsin, hem 
de hoca bir lâboratuvar, bir kütüphane içinde, bu atmosferin getirdiği cazibe ile okumaya, araştır
maya yönelsin. 

Sonra, üniversite hocalarında, «bir kere üniversiteye intisabedince artık buradan beni kimse çıka
ramaz, ancak yaşlanıp bir Tanrı emri vâki olursa ayrılırım» hissini giderecek bir sistem üzerinde 
düşünülmelidir. Uzun vadeli bir mukavele dahi olsa, mukavele sistemi üzerinde durmak lâzımdır. 
Hocanın, bilhassa asistanın almışı, üniversitenin ıslâhında hayati bir adımdır. 

Bir defa asistanlık cazip hale getirilmelidir. Burada malî mülâhazaların dışına çıkmak zorunluğu 
vardır. Bugünkü sistemin yıkıntısında asistanlar dolayısiyle Maliyenin de suçu büyüktür. Üniver
sitede asistanları, dışarda alacakları nisbeten yüksek ölçülerle üniversite kadrolarına almak, böylece 
yüksek kafaları oraya cezbetmek imkânı hazırlanmalıdır. Meselâ Teknik Üniversiteden çıkan bir 
çocuk eğer dışarda 60 lira yevmiye alıyorsa, hiç olmazsa üniversitede 1 500 - 1 600 lira verebilmek 
imkânı hazırlanmalıdır ki, asistanlık çekici olsun. Üniversiteden yüksek derece ile çıkan çocuklar 
asistanlık kadrolarına alındıktan sonra bunların yetişmeleri için ciddî bir program hazırlanmalıdır. 
Üniversitelerin dış seyahat imkânları genç asistanlara verilmeli, bu gençler 5 - 6 ay değil, daha 
uzun bir süre ile dışarıya gönderilmeli, dışarıya gidenlere yüksek lisans ve doktora yapma mecbu
riyeti konmalı, yapmıyanlar kadrolardan çıkarılmalıdır. Dışarıya giden her eleman muayyen bir 
kademeyi aşmak zorunda olduğunu bilmelidir. Bu çalışmalar Türkiye dâhilinde yeter ehliyetle ya
pılabilirse burada da yapılabilir. Fakat dışarıya gidenler için behemahal muayyen derece alma 
mecburiyeti konmalıdır. 

Terfih sisteminde uzun yıllar bekleme, yaş değil; istihsal, çalışma, araştırma, öğretme ve yayma 
esas alınmalı, sistem daha elâstikî bir şekle konmalıdır. 

Unvanlarda da yapılabilecek birkaç hareket vardır. Bugünkü üniversite sistemimizde bir kimse 
dışarıya gidip kıymetli çalışmalar yapmış, doktora derecesini almış da olsa, doçent olmadıkça hu-
kukan öğretmek şansına sahip değildir. Bu gene deha mertebesinde bir doktor olabilir, fakat ders 
verebilmesi için doçent veya profesör olması şarttır. 

Halbuki bilhassa Anglo - sakson memleketlerinde üniversitede master derecesini almış gençler 
ufak bir denemeden sonra Instructor, Tecturer, sonra da assistant professor olarak sınıfa sokulur. 
Hem öğretim, öğretmenin zorluklarını, kendi zaıflarmı anlar; hem de bir taraftan araştırır. 

Bizim üniversitelerimizde ise meselâ yirmi tane doktor asistan vardır, onlar ders veremez. Bir -
iki tane doçent, profesör vardır, bütün yük onların sırtındadır, bütün otorite de onların elindedir. 
Bu sistemi de yıkmak zarureti vardır. 

Öğrenciler için mutlak kaide olarak üniversiteye girmeden evvel bir Garp lisanına yeter ölçüde 
vâkıf olmak şart kılınmalıdır. Bir öğrenci bir Garp lisanını bilmeden üniversiteye başlatılmamalı-
dır. Bu sistem Avrupa'nın pek çok ülkesinde, bilhassa Skandinav memleketlerinde, Güney - Ame
rika'nın bâzı memleketlerinde, meselâ Şili'de mutlak olarak tatbik edilir. Çok şayanı dikkattir, Şili 
Güney Amerika memleketleri arasında ilmî kapasitesi yüksek memleket olarak tanınır. Çocuklar 
İspanyolca'dan başka Fransızca veya İngilizce dillerinden birini bilmeden üniversiteye alınmazlar, 
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Bu sistem ciddî olarak tatbik edilmelidir. Bunun için çocuklardan yaibancı dil bilenler üni

versiteye devam eder, bilmiyenler hazırlık sınıflarına alınır. Bu zannedildiği kadar büyük bir prob
lem değildir. Türkiye'de nihayet bir yolda on - onbeşbin çocuğa lisan öğretmek davasıdır. Alına
cak netice, yapılacak masrafa değer. Çocuklar bir kere lisan öğrendikten sonra Türkiye'de yeni 
bir ufuk açılacaktır. Herşeyden önce lisan öğrenmiş çocuk, çalıştığı konularda Garp'ta basılmış 
kitapları okuyabileceğinden, karşısına gelip, kırk sayfa not veren hocanın yarım yamalak takri
rini gülünç bulacaktır. Böylece hem kendisini yetiştirecek, hem de hocayı zorlamış olacaktır. Böy
le öğrencinin karşısında hoca kolay dayanamaz. Okuyan, öğrenen öğrencinin karşısında eskisi 
gibi kırk yıl evvel yazdığı ders notunu yeni Türkçcye adapte edecek hocaya yer bulunamaz. Bu 
sistem gerçekten hem hocaları zorlıyacak, hem çocuklara yeni bir ufuk verecektir. Böyle yetiş
miş öğrenciler arasından ileride asistanlar iyi s içilir ve iyi bir şekilde yetiştirilirse, yepyeni bir 
üniversite kadrosu doğacaktır. Bu kadronun üı iversiteye vereceği hüviyet de bambaşka olacaktır. 

Üniversitelerde öğrenciler için devam mecburiyeti olmalıdır. Çünkü üniversite devamlı bir eği
timdir. Hoca ile öğrenci mütemadiyen karşılaşıbilm elidir. 

imtihanlar yıl sonunda bir kere değil, çocuğu mütemadiyen çalışmaya zorlıyacak bir meka
nizma içinde olmalıdır. Sık sık imtihan yapılmalı; netice yıl sıonu imtihanları ile birlikte yıl için
de yapılan imtihanların da değerlendirilmesi ile ibulunmalıdır. Böylece hoca çocuğa not vermek, 
referans göstermek zorunda kalacak, ve mütemadiyen karşılıklı temas olacaıktır. Esasen her im
tihan hoca ile öğrencinin karşılaşması demektir. 

Üniversitelerimizde unvanlar meselesi de üzerinde durulacak bir husustur. Üniversitenin çe
şitli kademelerinde bir unvan yoktur. Meselâ bizde Yüksek Mühendislik derecesi veren üniversi
teden çıkan çocuk Yüksek Mühendistir. Halbuki biliyorsunuz bilhassa Garp âleminde bir mühen
dislik kademesi vardır. Master ve Doktora dereceleri bu kademeye ilâve edilen derecelerdir. Biz
de memleketin ihtiyaç duyduğu ikinci kademeeleman yetişmiyor. Bir inşaat yapıyorsunuz, dört 
tane Yüksek Mühendis var, hiç Mühendis yok. Binaenaleyh kademeli bir eğitim ve unvan siste
mi getirilmeye değer. 

Türkiye'de kütüphane tesisi çok önemli bir husustur. Eğitim sistemimizde kütüphane ile ça
lışmak âdeta yok gîlbidir. Esasen bugüne kadar ihtiyaç duyulmamış, öğrenci sadece hocasının 
notunu okuyor.. Hoca da bir - iki kitapla yetiniyor. 

Bunlardan başka, lâboratuvar, bina ve hoca ile öğrencinin yakın tornasına imkân verecek kü
çük sınıf ihtiyacını karşılıyacak fedakârlığı yapmak zorunluğu var. 

Bütün bu izahattan sonra Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin hüviyeti ve başarı sebepleriyle 
za'fları, zannediyorum kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinin en büyük özelliği akademik faaliyet ile idari faaliyetin 
birbirinden ayrılmış olmasıdır. Üniversitenin idari faaliyetin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Üni
versitenin idaresi bir mütevelli heyetinin elindedir. Mütevelli Heyeti Rektörü seçer, Rektör de
kan arkadaşları namzet gösterir, Mütevelli Heyeti tâyin eder. Bölüm Başkanı dekana karşı mesul
dür. Bölüm başkanlarının tâyininde ise dekan i ıha eder. Rektör tasrvllbeder. Mütevelli Heyeti tâyi
ni yapar. Mütevelli Heyeti üyeleri ve Rektör akademisyen olmak mecburiyetinde değildir. Böylece 
bir karşılıklı kuvvet muvazenesi vardır. 

Anayasa üniversitenin akademik' hürriyetini, muhtariyetini teminat altına almıştır, yekne-
zarda idare kuvvetli gözükür, fakat arkadaşların huzurunda itiraf 'edeyim, akademisyenler ile 
anaprenısiplerde, fikir özgürlüğünde ve akademik gelişme sahasında haklı noktalarda ihtilâfa dü
şen hiçbir Rektör, hiçbir Mütevelli Heyeti dayanamaz. Binaenaleyh karşılıklı bir kontrol sistemi 
mevcuttur. Belki arkadaşlar bu noktada kuvvetlerini bu ana kadar bilmiyorlardı. Lüzum olmadı, 
çünkü biz burada birbirimizi aşkla severek çalıayoruz. Fakat böyle bir nokta olduğu zaman öğre
tim üyesi Anayasa ile büyük bir kuvvet halinde idare ile karşılaşabilir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin çok büyük bir hususiyeti de öğrencilerin ingilizce okumak 
zorunda oluşlarıdır. Bu zorunluk, öbür üniversitelerde uygulanmasını tavsiye ettiğimiz sistemi 
"buraya otomatikman getirmektedir. Dersler ingilizce olduğundan öğrenci Ingilizceyi bilmek ZK>-
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randadır. Biz üniversiteye alırken ingilizce bilen çocukları birinci sınıfa koyarız. İngilizce bilinil 
yenleri hazırlık sınıfına akrız, orada bir sene haftada 30 saat üzerinden ingilizce öğrenirler. Yıl 
sonunda bir imtihan geçirirler. Ancak ingilizce bildikleri anlaşılınca birinci sınıfa alınırlar. Böy-
liece birinci sınıfa gelen çocuk ingilizce dersi takibedebilecek, literatürü okuyacak haldedir. Ho
ca böyle bir kütlenin karşısına çıkar, öğrencilere İngilizce bakımından bütün dış âlemin neşriyatı
nı referans verebilecek durumdadır. Verir mi, vermez mi, ne dereceye kadar verir, o ayrı mesele. 
Fakat umumiyetle verirler. Çocukların ders kitapları bir sene evvel, bâzıları üç ay evvel ingilte
re'de, Amerika'da basılimış kitaplardır. Onbeş gün evvel çıkmış bir makale de o çocuklara okutu-
labilir. Bu arada öğrencilerin Türkçe bilgileri bakımından Türkçe kitaplar da verilir, referans ola
rak okurlar. Binaenaleyh lisan özelliği daha başlangıçta üniversitenin sistemi içinde mevcuttur» 
Ben buna hudutsuz bir değer veriyorum. 

Kanaatimce Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bizim dört asırdır ilk defa tam mantığı ile kur
duğumuz bilr müessesedir. Biz dört asırdır bu memlekette harbiyemiz, mülkiyemiz dâhil ilk defa 
tam mantığı ile bir müessese kuruyoruz. Garbin tekniğini ve fennini! tam oliarak alabilmek için 
lisanımızın ne olduğunu unutmuşuz. Tedrisatı ingilizce yapıyoruz. Garbin hocası geliyor ertesi sa
bah sınıfa giriyor. Garbin kitabı geliyor, ertesi gün benim çocuklarımın elinde. Ona göre her 
nokta tam bir mantık içinde işliyor. 

Bir gün bundan cayar mıyız, bu sisteimi bırakır mıyız? Ben Türkiye'de bu işin tam mantığını 
getirdikten, modern ilmi, teknolojiyi Türkiye'ye malettikten. Türkiye kendi araştırması ile artık 
o ilmin önderi olduktan sonra bu durumun devam etmesini istemem. Bu sistemi bırakırız. Ama o 
zaman da beri üniversiteme giren çocuklara Türkçe okuturum, fakat onların her birinin bir Garp 
lisanı bilmelerinde; mutlaka ısrar ederim. Yeni bir dünyaya giriyoruz, bir müşterek pazar doğu
yor. ihracatı yapabilmek onların lisanını bilmeye bağlı. Turizmi geliştirmek onların âdetini, huyu-, 
nu; bu da onliarm lisanını bilmeğe bağlı, ilerde «eğitim ingilizce değildir» diyeceğimiz günleri 
arkadaşlarımın genç olanları inşallah görürler. Türkiye Garbin ilmini, tekniğini tam mânasiyle 
alır, yaratıcı safhaya girer. O zaman «ingilizce eğitim lisanı değildir» deriz, fakat gene de çocuk-
larımmıza ingilizce öğretiriz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin diğer bir özelliğinden bahsetmeden evvel, arkadaşlarım bu
rada iken bir husus üzerinde durmak istiyorum : 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bizim dört asırlık tarihimizde ilk defa gerçek bir Garp anla
yışı ile kurulmuş bir müessesedir. Bu bakımdan husumete mâruzdur. Sizler de Meclistesiniz, bu 
vesile ile arz edeyim, daima bir endişem vardır. Böyle bir müessese şiddetle okları çekiyor. Alış
mamışız. Aşırı milliyetçi «burada İngilizce okutuluyor» diyor, bir «fırsat düşürürsem bu müesseseyi 
kapatırım.» Memlekette uzun yıllar evvel kurulmuş ,nisbeten duralamış, köhneleşmiş, çürümüş her 
müessese Orta - Doğuya hasımdır. Çünkü bu, Türk Milleti önünde, yeni bir denemedir, yeni bir 
ışıktır. Bir ara Mecliste yeni çerçeve dedim, herkes üstüme yüklendi. Fakat şimdi söylüyorum : 
Yeni ışıktır. Her vesile ile bu ışığı söndürmek isterler. Bir kanuna ufak bir madde konup (Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi mefsuhtur) denmesinden korkarım. Onun için her kanunu gizlitee etüt 
ettiririm. Sizlerden de çok rica ederim, lütfen müteyakkız olunuz. Şimdi üniversite kanunu değişi
yor. Lütfen dikkatli olunuz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine aşırı sol da muhaliftir. Burada bir garba yöneliş var. Bunun 
için müesseseyi bir Amerikan müessesesi halinde damgalamak kolaylığı mevcut. O cereyan da her 
vesile ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesini da mgal'ar. Fakat bu tehlikelere mâruzluk içinde dahi 
bu üniversitede, bugün şoföründe gördüğünüz ruh vardır. Üniversitede herkes canını dişine takmış 
çalışıyor ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bütün dünyaya örnek oluyor. ı 

Dün bir Rus geldi buraya : Cihangir Ali Abbasoğlu Kerim. Kendisini alıp üniversitede dolaş
tırdım. Arkadaşların yanında gözleri faltaşı gibi açıldı. Çocukların kalitesini gördü. Akşam saat 
alttı buçuktu, çocuklar hâlâ çalışıyorlardı. Bu saatte Türkiye'de hiçbir müessesede çalışan bir yav
ru göremezsiniz. Hele daha imtihanlara ikibuçuk ay varken... Kerimof hakikaten şaşırdı. Bize ea-
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hm satacak adamın karşısında yarı şakacı (bir eda ile konuştuk. Leningrad'da bir üniversite kura
caklarmış. Dört yılda tamamlanacak bu iş için dört milyar ruble koymuşlar. Kendisine takıldık. 
Yüzde beş komüsyon verin, biz size iki yılda kuralım dedik. Bugün bunu söyliyebilecek haldeyiz. 
Size daha da yakın bir misal vereyim. Buraya bundan onlbeş gün evvel dünyaca tanınmış dört pro
fesör geldi. Birisi atom bombasını yapan Alamo Grupuna katılmış Nierenberg adında bir profesör. 
Şimdi California'da Berkeley'de... Bir diğeri çok tanınmış bir Fransız Profesör. California'ya Ber-
keley'e da^et edilmiş. Üçüncüsü Princeton'da kimya sahasında dünyaca isim yapmış Turkhevich 
adında bir zat. Rusya'ya çok sık seyahatler yapmış, Kruşçev'i şahsan tanıyan Amerika ile 
Kruşçev arasındaki yakınlaşmada gizli vasıtalık yapmış bir şahıs. Bir diğeri de teorik fiziğin de
kanlarından sayılan Serber isminde bir profesör... Turkhevich bana aynen şunu söyledi : «Rusları 
çağırıp Orta - Doğu Teknik Üniversitesini göstermek isterim. Onlar plânlar yaparlar, lâfını eder
ler, fakat bu kadar kısa devrede böyle bir müesseseyi asla kuramamışlardır. Onlara gelin bakın 
demek isterim.» Turkhevich bunu defaatle söyledi. Böylece memlekete iç hizmetimiz yanında, dış 
âlemde de haysiyet getirmek imkânını bulduk. Çünkü müessese mantık içinde kurulmuştur. 

Türk Milletinde, Türk münevverinde aslında bir ham kabiliyet var. Fakat bu mantık içinde 
işlemeye yöneltilmeyince eriyor. Halbuki mantık içinde bir müessesede yepyeni bir hamle kazana
biliyor. Bence Orta - Doğunun başarısı buradan geliyor. 

Üniversitenin daha birkaç özelliğinden bahsedeyim. Bizim hocalarımız devam mecburiyetinde
dirler. Tabiî haysiyetli Ibir müessese olarak kendilerine ısrar etmeyiz. Ama herkes vaktinde ıgel ir. 
Akşam da ne zaman isterseniz Ihocalarımız buradadırlar, kütphanededirler, lâiboratuvardadırlar. 
Yani bir devam prensibi vardır. Şimdi mesai saatimiz 9 - 17. Bunu biraz daha uzatıp 8,30 - 17,30 
yapıyoruz. 

öğrencilerimiz de devam zorundadırlar. Yıl içinde çeşitli imtihanlara girerler. Yıl sonu başarısı 
bu imtihanlar da göz önüne alınarak tâyin edilir. 

Hocaların alınışı mukavele sistemine bağlıdır, ilk aldığımız asistanı bir yıl için alırız. Eğer ba-
şarısızsa bir sene sonunda mukavelesi kendiliğinden sona erer ve yenilenmez. Böylece karşımıza 
bir problem çıkmaz. Buna rağmen arasıra problemlerle karşılaşıyoruz. Bu da insan za'finin her 
yerde bir derece işlemesinin neticesi... Zayıf bir çocuğu bir müddet deniyoruz. Sonra za'fmı an
layıp çıkarmak istiyoruz. Hemen dâva konusu oluyor mesele. Fakat umumiyetle mekanizma suna 
müsaade eder : Bir asistan bir yıllık mukavele ile alınır. Başarısızsa mukavelesi yenilenmez. Ba
şarılı ise bir yıllık mukavelenin bitiminde iki yıllık bir mukavele yapılır. Bu iki yılın sonunda 
başarılı olduğu görülürse üç yıllık mukavele yapılır. Yine meselâ Amerika'da doktorasını yapmış 
bir genq buraya yardımcı profesör olarak alınır, bir yıl denenir, başarılı ise, iki yıllık, daha sonra 
üç, dört ve beş yıllık mukaveleler yapılır. Ve bundan sonra her beş yılda bir mukavele yenilenir. Bu 
arada muayyen bir kademede denendikten sonra hocalarımızla aramızda bu mukaveleyi on yıl, on-
beş yıl ve hattâ kaydıhayat şartı ile yapma hususu dizerinde de durabiliriz. Fakat muayyen bir 
karakteri teşekkül edene kadar onu bir yıl, üç yıl, beş yıl deniyoruz ve mukavelesini yenilemedi
ğimiz anda da başarısız bir elemandan kurtulma imkânımız oluyor. Böylece bir kontrol tesis 
edilmiştir. Fakat bunun en ufak bir suiistimali halinde de mukabil kontrol var. Bu suretle hem 
kontrol imkânı, hem de arzu edilmiyen bir elemanı icabında otomatik olarak tasfiye edebilme me
kanizması sağlanmış oluyor. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde unvanlarında büyük bir elastikiyet var. Biz bir çocuğu asistan 
olarak alıyoruz. Meselâ bir yüksek mühendis çocuğu (tabiî ingilizce bilmesi şart) önce asistan olarak 
alıyoruz, deniyoruz, eğer başarılı ise hemen bir yıl sonra kendisini öğretim görevlisi olarak tâyin 
ediyoruz, ders veriyor. Dışarda doktora yapmış bir çocuğu, doktorası çok kıymetli ise yardımcı 
profesör olarak tâyin ediyoruz. Doktorası çok iyi değilse veya çok yeni ise, doktora üzerinde her 
hangi bir çalışma yapmamışsa önce Instructor olarak alıp, sonra yardımcı profesörlüğe terfi 
ettiriyoruz. Bu suretle genç kütleyi doğrudan doğruya eğitime ve araştırmaya sokmuş oluyoruz. 
Bizim kadrolarımıza bakanlar eğer profesör ve doçentlerin adedini sayarlarsa, şu anda nihayet 
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onbeş, onaltmm üstüne çıka/maz. Fakat altta fevkalâde dinamik ve hepsi Amerika'da, ingiltere'de 
çalışmış, çok büyük kısmı doktora yapmış yepyeni bir genç kadro vazife görüyor. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin başarısı üst kademelerdeki tecrübeli arkadaşların da olgunluğu ve liderliği 
ile bu genç kadronundur. Bu genç kadro bu üniversiteye teminat getiriyor. Bu çocuklar şimdi bu 
şartlar altında yetişiyorlar. Bunlar on sene, onbeş sene burada üstün verim verecek bir kadro
dur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi idari konularda da elastikiyete sahiptir. Biz burada bir üni
versite sitesi inşaatına on günde karar veririz. Bir bina ihtiyacımıza yetmezse iki saat içinde şu 
«şu kısımda şöyle bir bina yapalım» diye karar veririz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin za'fı nerededir? 
Sistemde akademik ve idari faaliyetin ayrılması, üst kademede bir zaıf noktası olabilir. Bu 

Mütevelli Heyetinin seçilmesi ile yakînen ilgilidir. Mütevelli Heyeti Hükümet tarafından teşkil 
olunuyor. Bu yüzden burası bir siyasi nüfuz yeri haline gelebilir. Şimdi gayet olgun bir Mütevelli 
Heyeti var. Bana ve ankadaşlara itimatları mutlak. Ahenk içinde çalışıyoruz. Eskiden haftada 
iki - üç toplantı yaparlarmış, şimdi ayda bir kere toplanıyoruz. 

Bu sistem bugün iyi işliyor, fakat bir gün mahzurları olabilir. Yalnız, bu hususta fiiliyatta 
bir tcıminat var: Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bugün üç bine yakın öğrenciye sahip, 1970 te 
8 500 öğrencimiz olacak. Sonra öğretim üyelerimiz, asistanlarımız var. Bu, tabiî büyük bir kuv
vet. Diğer taraftan Anayasanın üniversite muhtariyetine dair hükümleri ve teminatı mevcut. Bi
naenaleyh birgün Mütevelli Heyeti tamamen dar siyasi menfaatlerin etkisi içine girse dahi serbest
çe hareket edebilir mi, bu eayi sualdir. Çünkü evvelâ karşılarında şahsiyetsiz bir rektör bulmaları 
lâzım. Aklıbaşmda bir kimse buna razı olmaz. Bundan başka büyük bir öğretim üyesi kadrosunu 
todibedebilecek fikrî kuvvete sahibolmaları lâzım ki, o fikrî kuvvete sahibolan kimse küçüklüğe te
nezzül etmez. Bu konuda cüreti olsa dahi o büyük kütlenin mukavemeti ile karşılaşır. Ayrıca 
Mütevelli Heyetinin karşısında beşbin, sonra sekizbin, onbin, onikibin öğrenci olacak. Fakat buna 
rağmen, hukukî olarak Mütevelli Heyetinin seçiminde daha dengeli bir seçim şekli getirmek üze
rinde düşünülebilir. Ben bugünlerde bu konu üzerinde bir harekette bulunmayı özellikle istemiyo
rum. Hem sistemin işleyişinden memnunum, hem de biraz önce bahsettiğim gibi, memlekette Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesine karşı o kadar aksi yönlerde o derece negatif fikirler ve niyetler 
var ki, bu konunun tekrar Anayasa meselesi yapılmasını ve «madem kanunla kurulmuş denmişti, 
bu kanun değişti, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi artık mevcut değildir» gibi bir hukukî cam
bazlıkla müessesenin tekrar tehlike altına girmesini istemem. Bu her an için varittir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bir terakki mutlaka olacaktır. Sistemimizi tedricen biraz 
daha ıslah edeceğiz. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi diğer üniversitelerimize büyük akisler yapa
caktır. Bu rahatsızlık, bu kapatmak isteği, her vesile ile şiddetli fakat açıkça olmıyan bir ma
nevra ile bir kanun maddesi vasıtasiyle müesseseyi imha etme temayülü, aslında çok temelli bir 
rahatsızlığın dışa vurulmuş alâmetleridir. Binaenaleyh, bu müessesenin onlara büyük etkisi ola
caktır. Onların da ümidederim, buraya peyderpey olumlu yönde etkileri olur. 

Ben aslında iki sistemi birbirinin tamamlayıcısı, birbirine müspet neticeler getirecek tecrübe
ler olarak görüyorum. Türk Milletinin gözü önünde bu tecrübelerin daha da çeşitlenmesi lâzım. 
Şimdi bir Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin sistemi var, bir klâsik üniversite sistemimiz var, Ata
türk Üniversitesi bu ikisi arasında yeni bir sistem kurmalı, Trabzon Üniversitesinde daha başka 
bir deneme yapılmalıdır. Milletler bu denemelere muhtacdırlar, sonunda bu tecrübelerden alman 
neticeler göre daha müessir bir kompozisyonaulaşacaklardır. Fakat daha bu kompozisyona var
madan birtakım kanun oyunları ile, kanunlar içinde ayak oyunları ile milletleri bu denemelerden, 
bu ışıklardan mahrum etmek, memleket hizmeti anlayışı ile telif edilemiyecek bir tutum olur. 

Bugün size üniversitemizin tesislerini göstermek isterim. Meselâ.Üniversitemiz Türkiye'de ilk de
fa ciddî bir kütüphane kurma yolundadır. Hemen hemen hiçbir müessesemizde bulunmıyan kırk - el
li bin kitaplık güzel bir kütüphanemiz var. Tabiî bu katiyen kâfi değil. Bu kütüphaneyi geliştir* 
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mek, genişletmek için ciddî şekilde çalışıyoruz. Modern ve güzel bir lâboratuvar sistemimiz var. 
Sınıflar umumiyetle çok küçük. Yirmi, otuz öğrencinin üstüne çıkmamaya gayret ediyoruz. Hoca 
ile öğrenci devamlı temas halindedir, her öğrencinin bir müşaviri vardır. 

Böyle bir müessese hamleler yapıyor; sizi temin ederim her sene Bütçe Encümeninde Orta - Doğu
dan yeni bir hareket, yeni bir tablo göreceksiniz. Bu sistem içinde (bu benim şahsıma bağlı değil, bu
rada muazzam bir kütle var onların eseri) benden sonra kim gelirse gelsin, tablo büyük adımlarla 
Meclisin karşısına çıkmaya devam edecektir. Çünkü sistemde mantık vardır ve sistemdeki mantığın 
ilk dört - beş yıl bozulmaması burada öyle bir kadro yerleştirmiştir ki, bu kadro, bundan sonra iş
başına zayıflar da gelse, müesseseyi asgari bir hamleye kavuşturacaktır. Onun için ben, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin, eğer bir talihsizlikle başına bir sıkıntı gelmezse, daima milletin ve Mecli
sin huzuruna alın aklığı ve emniyetle çıkacağına güveniyorum. 

t. Şevki Atasağun - Sayın rektöre teşekkür ederiz. 
C. Ertuğ - idari hususlara mütcalL'* bâzı sorularım olacak. (Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 

kuruluşunda bâzı özellikler var) beyan buyurdunuz. Bu üniversitenin beynelmilel bir müessese oldu
ğunu zannediyorum, bu tasdik edilmiştir. Orta - Doğu memleketlerinde bize öğrenci ve öğretim üyesi 
gelmekte midir? Devletin, Türk Hazinesinin dışından başka kaynaklardan yardımlar yapılmakta mı
dır? Bunlar no nisbettedir? 

Talebe öğretim üyesi nisbeti nedir? Sınıf vasatisi ne kadardır? Üniversitede maksimum asistan üc
retleri ile derecelerin maksimum ve minimum ücretleri nelerdir? 

(Mütevelli Heyetinin tâyini Hükümetçe yapılıyor) buyurdunuz. Bu konuda hangi müesseselerden 
ne nisbette üye alınacağı hakkında muayyen bir ölçü var mıdır?. 

K. Kurdaş - Hayır. 
C. Ertuğ - Yani kim olursa olsun, hangi müesseseye mensup bulunursa bulunsun, tâyin ediliyor 

ve tâyin kararname ile oluyor. 

K. Kurdaş - Evet. Hangi müesseseden olursa olsun muayyen evsafta kimseler arasından seçi
liyor. 

C. Ertuğ - İnşaat formaliteniz Nafıaya mı tabidir?. 
K. Kurdaş - Hiçbir yere tabi değildir. 
C. Ertuğ - Teşekkür ederim. Benim şahsan bil gi edinmek istediğim hususlar bundan ibarettir. 

(Rektör K. Kurdaş Mart ayı sonu itibariyle üniversitenin öğretim üyesi ve öğrenci durumunu gös
terir tabloları hazır bulunanlara dağıttı.) 

C. Ertuğ - Temas etmek istediğim bir husus daha var: İngilizce tedrisat meselesi. Bu, muh
telif yerlerde tartışılıyor. Taraftar olduğum veya her hangi bir temayül içinde bulunduğum bir 
tez olarak ortaya koymuyorum. Esasen Sayın Rektör gayet güzel izah ettiler. Ben de şahsan aynı 
kanaatteyim. Batıya ancak bu yoldan gidilir. Fakat oldukça taraflısı olan mukabil tez şu: Türk 
çocuğu üniversite eğitimini Türk dili ile yapmalı, meslekine Türk dili ile hâkim olmalıdır. Bizim 
şahsi fikirlerimizi - ki, bu konuda belki aramızda bile fark olabilir - takviye edici hususlar var 
mıdır ? 

K. Kurdaş - Evvelâ bu nokta üzerinde durayım. Bu, yeknazarda rahatsız edici bir husus. 
Fakat evvelce de arz ettiğim gibi, Garbın tekniğini ve fennini bugüne kadar alamamamızda bu 
sıkıntıya katlanmamış olmamızın tesiri var. Bunu ilk defa burada yapıyoruz. 

Dil bir kültür meselesidir. Buraya gelen Tü rk çocukları ilkokulda, ortaokulda ve lisede Türk
çe okuyorlar. Orada onlara Türk kültürü veriliyor ve Türkçe veriliyor. Benim kanaatimce üni
versite bugünün dünyasında bu mânada kültür yeri değildir, bir teknik ve ilim yeridir. Eğer 
biz çocuğa tâ lisenin sonuna kadar, ana kucağından üniversiteye gelinceye kadar Türkçe okuttu
ğumuz, Türkçe konuştuğumuz, Türkçe telkin ettiğimiz halde onda hâlâ Türk harsı, memlekete 
bağlılık ve milliyet ruhu teşekkül ettirememişsek bunu, üniversitede Türkçe okutmakla artık sağ-
lıyamayız. Bir kere orada bir tenakuz var. Eğer çocukta bu ruh teşekkül ettirilmemişse, üni-
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versitede dört yıl matematik, fizik, kimya okutarak bunda ne gibi bir gelişme sağlanabileceği 
münakaşa konusudur. Bizim çocuklarımız lisede eğer bu kültürü alabiliyorsa yani onbir yıllık 
bir eğitimde onlara Türk harsını aşılayaibiiiyorsak (aşılayamıyorsak günah bizim değildir, bütün 
cemiyetin ve bütün eğitim sistemimizindir.) üniversitede artık bu konuda bir tehlike görmüyo
rum. Bir teknik üniversitenin birinci sınıfında matematik, fizik, kimya, teknik çizim okunur. 
Öğrenci matematik, fizikokimya ve çizim dersini Türkçe okusa bunun kültür teşekkülünde ne 
rolü olur? Üniversitenin bu mânada kültür rolü asgari ölçüdedir. Aslında Türk kültürüne hiz
met, ilim ve fenni alıp, tam mânasiyle yerleştirmek suretiyle mümkün olur. İlim ve teknikte ya
ratıcılığa başlayınca Türk kültürü onun önderliğinde bütün dünyaya yayılır. Siz fizikte, mate
matikte, kimyada dünyaya önder olun, herkes sizin lisanınızı öğrenir, herkes sizi taklideder, 
sizin sisteminizi kabul eder. Türk kültürünü yaymanın ve bu memleket içinde Türk harsından gu
rur duymanın yolu budur. Bugün Türkiye'de bir çözülme varsa kanaatimce bundandır. Meselâ 
Amerika'ya Fransız, Alman aslından çocuk geliyor, fakat o cemiyet ona bir sembol verebiliyor, 
Amerika dünyanın maddi bakımdan en ileri memleketi. İlim ve fen sahasında çok ileri hamleler 
yapan bir memleket. Çocuk o cemiyete bağlılıkta bir mâna görüyor. Alman, Fransız, İtalyan, 
Rum olduğunu unutuyor. Biz ilimde ve fende lider olduğumuz ölçüde hiçbir millet bize kendi 
benliğini iddia etmemişti. Biz ilim ve fende lider ligimizi kaybettiğimiz andadır ki Rum Rumluğu
nu, Ermeni Ermeniliğini, hattâ Kürt Kürtlüğünü duymaya başlamıştır. Siz fezaya bir peyk atın, 
ne Kürdistan, ne Ermenistan dâvası kalır. Biz istenilen, beğenilen, mensubu olmakla gurur duyu
lan bir cemiyet yaratamıyoruz. Yaratamıyoruz, çünkü ilimde ve fende Garbın mantığını alama
dık. Yaratamyınca böyle nasyonalist hava içinde bocalıyoruz. Atatürk devrinde pek az insanın 
ayrılıktan bahsettiğini duyardınız. Çünkü Türkiye bu topraklarda yaşıyan insanlara gurur vere
cek bir hamle içerisinde idi. Bir sembalü, bir sloganı vardı. Türkiye'nin bir medeniyet hamlesi 
vardı ve herkes bu cemiyete mensubolmaktan gurur duyar hale gelmişti. O zaman kimse aslını 
düşünmüyor, İstanbul'daki Rum bile Rum olmak istemiyordu. 

Biz son yirmi yılda bu bakımdan za'fa uğradık. Dünya ilerliyor, siz bir türlü ilerliyemiyor-
sunuz. Dahilî politikadaki zıa'fmızı dışardan borç alarak mirasyedi gibi örtmeye kalkmışsınız. 
Doğru dürüst vergi sistemi kuramıyorsunuz. Yatırımları doğru dürüst yapmıyor, kontrol edemi
yorsunuz. Hep dışardan borç alıyor, kapı kapı borç dileniyorsunuz. Dışarıya şu kadar borç yap
mışsınız. Her yıl size borç vermeye gelen lâalettâyin, pejmürde kılklı adamları Başvekiliniz ka
bul ediyor. Haysiyetiniz kalmamış. Onun için şimdi Türkiye rahatsız. 

Ben Türkiye'ye ilim ve fenni getireyim, bu cemiyette me Kürt kalır, ne Rum. Şarkı fethet
mek, orada pilot bölge kurmakla mümkün değildir. Onları bu cemiyete bağlıyacak gerçek bir 
fen hamlesi yapmak lâzımdır. Bu tip müesseseler bu hamleyi yapacaktır. Beyefendiler, siz çocuk
ları istediğiniz kadar sokaklarda laçık oturumdan açık oturuma sürükleyiıı, vatan, millet deyin, 
buna kimse inanmaz, inanmıyor iartık, Türkiye bu bakımdan gittikçe eski değerleri atar hale gel
di. Bu lâfların artık bir değeri yok. Dünyanın, adam başına millî geliri en düşük ve millî gelir
deki artma hızı en az memleketlerinden birisiniz. Büyük bir dış borç yükü laltmdasmız. Konsorsi
yum diyorlar, Mangolt diyorlar, stepner diyorlar... Herkesten dilenir bir haklesiniz. Burada ar
tık o büyük lâflara kimse kıymet vermiyor. Bu durum Atatürk'ün büyük sloganlarına bile de
ğer kaybettiriyor. Her şeyden önce bir kere fenni yapın, benim hocalarımdan biri - ikisi Nobel 
mükâfatını kazansın, «ben fizikte şuyum» diyebileyim - ki inşallah o mertebeye geliyoruz - «ben 
matematikte şuyum» diyeyim, bu memlekette temel ilimlerde, teknolojide hamle yapayım, benim 
elektronik sanayiim, kimya sanayiim olsun, o zaman herkes bu cemiyete ımensubolmaktan büyük 
gurur duyacaktır. O zaman o dar milyiyetçi propagandanın etkisi kalmıyacak ve belki ilkokul
larımızda bugün okuttuğumuz o uzun yığıntılı tarihleri bile okutmaya lüzum kalmıyacak. Biz 
ilim ve teknikteki, maddi hayattaki ilerleme za'fımızı çocuklarımızı tarihle doldurarak, «büyük
sün, büyüksün, büyüksün» lâfını tekrarlıyarak gidermeye çalışıyoruz. Çocuk liseden bu hamle 
ile çıkıyor, hakiki hayata atıldığı zaman şaşırıyor. Türkiye'de onun için üniversite hayatında 
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bir buhran var. Biraz açık konuşuyorum. Çocuğu «sen dünyanın en büyük milletisin» diye ye
tiştirmişsiniz. Üniversiteye geliyor, bakıyor, «ben dünyanın en büyük milleti değilim» diyor. «Fa
kirim, ilerliyemiyorum, 1950 de millî geliri benimle başaibaş Yunanistan ben 200 dolarda kalmış 
iken, 500 dolara çıkmış ve bana rest diyor». Kıbrıs hâdisesi ilmî ve teknik gerilemenin, bu mille
tin başına getirdiği resttir. Sizin de adam başına 500 dolar millî geriniz olsa Yunanistan size 
rest diyemez. Halbuki o kaynıyor, gelişiyor. Akılsızlık ediyorlar, biz bu vaziyette kalalım, onlar 
daha yirmi yıl beklesinler, ilerlesinler, biz belki onlara kendimiz talilbolacağuz «(bizi de alın» di
ye. Beyler bu acıdır. 

Binaenaleyh bu işin mantığını alacağız. Üniversitede Türk kültürü verelim diyenlere bâzan 
ağır cevap veririm: Peki beyler, Türkiye'de yedi üniversite var. Siz altı üniversite bu işi yapın, 
geliştirin Türk kültürünü. Ben modern ilmî ve teknolojiyi geliştireceğim. O zaman Türkiye'nin 
filozofu da, matematikçisi de, iktisatçısı da buradan çıkacaktır. Burada iktisat okuyan çocuk be
nim kırk yıllık çalışmamdan daha ileri okuyor. Ben kendi gayretimle, meraktan, isyandan oku
muşumdur iktisadı. Benim çocuklarım şimdi benden iyi okuyorlar. Ben onlann yanında çok defa 
yavan kaldığımı hissediyorum, ilmi ve tekniği tam mantığı ile alıp geliştirdikten sonra siz Türk 
kültürünü dünyaya yayabilirsiniz. Meselâ bir arkadaşımız var: Feza G-ürsey. Teorik fizikte çok 
iyi çalışmalar yapıyor, hakikaten dünyaya Türk'ün mânasını hissettiriyor. Hepimiz böyle olalım, 
dünya bizi taklidedecek, benim lisanımı öğrenecektir ve o zaman anlryaeaktır ki, benim lisanım 
dünyanın en mantıki lisanıdır. Grameri en sağlam lisandır, kaideleri işlenmiştir. Bizim lisanı
mız bir eomputerden çıkmış gibidir. Fakat kimse aldırmıyor, siz yerdesiniz, fakirsiniz, ilerliyemi-
yorsunuz, muhtaçsınız, sizi kimse incelemiyor bile... Buraya bir turist bile egzotik bir memlekete 
gariplikler görmek arzusu ile geliyor. 

Binaenaleyh ben bunda ısrar ediyorum: Bu işin mantığını alacağız. Japonya hiejbir şey kay
betmemiştir. Dünyanın en koyu milliyetçi memleketi değil midir Japonya? Ama inancı var Ja
pon, Japon olmaktan gurur duyardı, bugün de öyle. Bugün dünyanın en büyük elektronik sa
nayii Japonya'da. Dünya gemi sanayii bocalıyor; Japonya önde. Optik sanayii aynı şekilde. Pe
kiyi, kim kuracak Türkiye^de elektronik sanayiini? Beni, müeseselere hücum ediyor zannetme
yiniz. Ben böyle bir müessesede, Türkiye'de gerçek revolution yapıldığına inandığım için 'bura
ya geldim, onun için kalıyorum ve onun için müesseesleri tenkid ediyorum. 

Türkiye'de bugüne kadar birçok optik sanayii, bir makina sanayii kurulmamış, niye kurulma
mış? Benim makina mühendisim daha makinaya dokunmamış ki... Bugüne kadar bir elektronik 
sanayii kuracak kadroyu verememişiz, ilk defa Orta - Doğu Teknik Üniversitesmde birtakım 
elektronik araştırmaları yapılıyor, patentler almıyor. Etibank elektronik sanayii başlangıcı ola
rak Akköprü'de 'bir imalâthane 'kurtlu. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi onlara birkaç patent yap
tı. Şimdi o sahada ithalâtı durdurttular, benim çocuklarımın idaresinde orada imalât yapılıyor. 
Şimdi tekrar çalışıyoruz. Öğleden sonra dolaşırken göreceksiniz, yine Eti'banka bir çalışma ya
pılıyor, orduya bir çalışma yapılıyor. Bu çocuklar kuracak Türkiye'de sanayii. Meselâ dört yıl
dır petroşimi sanayimden bahsediyoruz. Geçenlerde öğreniyorum; petroşimi sanayii kurmak için 
şimdiye kadar daha bir çizjgi çizilmemiş. Çünkü hiç eleman yok. Şimdi bu sanayii kim kuruyor 
biliyor musunuz? Söylerken üzülüyorum, fakat realite bu; biraz da iftihar edelim, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinden geçen sene mezun olmuş, Tarık Somer Beyin talebeleri... Çünkü Tür
kiye'de eleman yok. Bu çocuklara şimdi ikibuçuk milyarlık, Türkiye'de petroşimi sanayiini kur
ma vazifesi veriliyor. Bu, bizim için iftihar edilecek bir şey, fakat Türkiye'nin za'fmı gösteriyor. 

96 yıllık bir Teknik Üniversitemiz var. Petroşimi sanayiini kuracak eleman niye yok? Çünkü 
çocuk bütün fıtrî kalbiliyetine rağmen, hocasının getirdiği beş - on sayfanın dışında hiejbir şey 
görmemiş. Bu inşaatı yaparken ben Türkiye'nin teknik za'fmı anladım. Bir kere topraktan iğre
niyoruz. Makinacı makinadan iğreniyor, gelmiyor, gitmiyor, bakmıyor. Size çok tipik misaller 
gösterebilirim. Türkiye'de kimse benim koyu milliyetçiliğimden şüphe edemez, fatkat Türkiye böy
le giderse bu topraklar bizde kalmaz. Dar bir milliyetçilik içinde teknik ve ilimde geri kalırsak o 
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zaman onlar gelip kendilerini bize kabul ettirecekler. Bu bir yıkılış hamlesidir. Osmanlı tarihi 
mütemadiyen gerileme gösterir. Atatürk bunu bir müddet için durdurmuştur. Şimdi hâlâ geri
lemekteyiz. İşte oniki adayı aldılar, işte Kıbrıs'ı alıyorlar, ondan sonra sizi mütemadiyen itiyor
lar. Yarın Kürt dâvası çıkacak. Siz sefalet içinde olursanız nasıl önlersiniz Kürt dâvasını? Ne var 
onları bize bağlıyan? Hiçbir şey yok. Ama Rusya, çok karışık unsurlar ihtiva etmesine rağmen 
bugün ilerliyor. Geçenlerde Azerbaycanlı bir profesör geldi, ismini değiştirmiş, Rus ismi almış. 
Bence Sputnik Rus milletini kaynatan en büyük hamledir. Bir millet düşünün, attığınız cihaz 
herkesten farklı olarak fezada dolaşıyor. Bunda ne büyük gurur var! İşte o zaman millet teşekkül 
ediyor. Hani bizim icraatımız? Sporda bir şey yapabilsck, bazan onun bile hasretini çekiyoruz. 
O kadar hasretiz ki, başarıya... Geri kalmış milletlerin meselâ bir futbol maçını kazanıp delice sevin
meleri de bundan. Sevinecek bir şey arıyor bu milletler. Ben bu sevinmeyi ilimde, teknikte yapabilir-
sem o zaman onlar benim lisanımı öğrenecektir. Ben onlarınkini öğrenmem. 

Binaenaleyh, kültürü ilkokulda, ortaokulda, lisede verin, veromiyorsanız talihsizliğinize küsün. 
Üniversite bir ilim ve teknik yeridir. Biz bu ilim ve tekniği tam olarak alalım, onbeş yıl sonra ata
rız lisanlarını, 

Üzerinde durduğumuz diğer noktalar hakkında bilgi vereyim : Burası beynelmilel bir müesse
sedir, isminde de bu ifade edilmiştir : Orta - Doğu Teknik Üniversitesi. Fakat bu vasfını hakiki 
rengi ve açısından görmek gerek. Aslında burası Türkiye'ye hizmet için kurulmuş bir müessese. 
Beynelmilel vasfı, dışardan mümkün olduğu kadar imkân sağlamak için bir manivela. Ben, ken
di üniversitelerimde bu buhran varken, her sene onbeş bin öğrencim üniversite hayatına girmek 
ister ve fakat yer bulamazken, burada Araplar ve diğer milletler için böyle bir müessese kur
mak istemem. Buraya Türk talebe almıyacaksm deseler, derhal «ben bu işte yokum» derim. Ama 
bu bir vasıta. Onun için Orta - Doğu memleketlerinden her sene % 10 nisbetinde öğrenci almaya 
gayret ediyoruz. % 90 Türk öğrenci var. Bu % 10 bazan % 8 e düşüyor. Çünkü ben şahsan - bel
ki zaıf fakat - bir İranlı veya Arap'm yerine bir Türk yavrucuğu buraya girince daha çok mem
nun oluyorum. Yalnız Mütevelli Heyeti yabancı öğrenci adedinin artırılması fikrinde. Bu ora
nı % 15 e çıkarmak için zorluyor. Ben % 10 la idare ediyorum, fiilen % 8 e düşürtüyorum. Ar
kadaşlarım bu vesile ile benim, politikamın gerisindeki hislerimi anlamış oluyorlar. Ama daima 
bunu söylüyoruz : Bizde ecnebi öğrenci var, burası beynelmilel bir müessese. Bu husus, kısmen 
higilizceye yönelen tenkidi de önlemeye yardım ediyor. Aslında ben bunu o mânada kullanmıyo
rum. Bu topraklarda başkasına hizmet etmek istemem. Fakat bu bir vasıta. Her zaman bu konuş
mayı yapma imkânı olmuyor. İşin gerisindeki felsefeyi izah edemiyorum, «burası beynelmilel bir 
müessesedir, onun için lisan zaruridir» diyorum. Üç kişiyi de bu şekilde ikna cdebilirsem, üstümüze 
gelen orduyu biraz sağa sola dağıtmış olurum. 

Biz bunu dışarıya karşı da kullanıyoruz. Bu bina sisteminin yapılması ve üniversitenin iler
lemesi ile paralel olarak dışardan da bir hayli yardım alıyoruz. Bilhassa son iki yılda dışardan aldı
ğımız yardımlar, hakikaten büyük ölçülere varmış durumda. Meselâ şu anda üniversitenin elinde 
Önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek vaziyette beşbuçuk - altı milyon dolarlık bir dış yardım an-
laşması var. Bu sene, tahmin ediyorum 1,5 milyon dolara yakın bir miktar kullanacağız. Geçen yıl 
onüç milyon Tl. karşılığında dış yardım kullanmışız. Bu iyi bir netice. Tabiî bunun çoğaltılması için 
uğraşıyoruz. Şimdi gördüğüm eksiklikler arasında kütüphane stokumuzun zayıf oluşu var. Gerçi 
Türkiye'deki diğer müesseselere nazaran bizim kütüphanemiz fevkalâde, fakat bu işin mantığına na
zaran gayrikâfi. Biraz da elemana ihtiyacımız var bu sahada. 

Şimdi bina inşaatı için dış yardım almaya çalışıyorum. (Üniversitenin aldığı dış yardımları 
gösterir tablolar, hazır bulunanlara dağıtıldı ve incelendi.) Statü ile bağlı olduğumuz bir dış yardım 
yok. Birleşmiş Milletler Özel Fonundan evvelâ 1 500 000 dolarlık bir yardım almıştık. O yardıma 
sonradan 600 000 dolar eklediler, onu da kullandık bitti. Şimdi bu yıl Ocak ayında bize 1 500 000 
dolarlık yeni bir yardım verdiler. Bu yardım yalnız Mühendislik Fakültemiz için verildi. Bu arada 
Mimarlık Fakültemize 600 000 dolarlık bir yardım yapmaları mukarrer, 
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Ford Vakfından şimdiye kadar 1 045 100 dolar almışız. Şimdi bir milyon dolarlık yeni bir 

yardım alacağımızı zannediyorum (1). Eskiden Ford bize yüz bin, ikiyüz bin dolar veriyordu. 
Şimdi ilk defa Ford'un karşısına çıkıp, başarılı bir müessese olarak defaten bir milyon dolar is
tiyoruz. Arkadaşlara da mütemadiyen miktarı yüksek tutmalarını, yüksek meblâğlar istemele
rini telkin ediyorum. Çünkü artık karşılarına bir netice ile çıkabiliyoruz. Size bugüne kadar aldı
ğımız dış yardımları ve bugün elimizde bulunan miktarı gösterir listeler takdim edeyim. Bu an
da elimizde bu yıl, sonraki yıl ve daha sonraki yıl kullanılabilecek vaziyette, aşağı - yukarı beş-
buçuk milyon dolarlık bir bakiye yardım var. 

Dünya Bankasından inşaat için on milyon dolar istedim. Şöhretimiz o kadar yayılmış ki, Dün
ya Bankası Umum Müdürünü görmeye gittiğim zaman adam hasta idi, yatıyordu, fakat kısmen 
Para Fonundaki arkadaşların tesiri, kısmen duyduklarının tesiri ile yatağından kalktı, beni dai
resinde kabul etti. Yanında Umum Müdür Muavi ıi, Eğitim Başkanı ve şimdi buraya gelen He
yetin Başkanı Dobute vardı. Büyük bir heyecanla ikibuçuk saat konuştu. Ben ona bir memoran
dum verip on milyon dolar istemiştim. Onu büyük bir dikkatle okumuş. Şimdi buraya Umum 
Müdür Muavinini ve bir heyet gönderdi. Bir Keban'ı inceliyecekler, bir de Orta - Doğu Teknik 
üniversitesini. Bu sabah Heyet Başkanı buraya geldi. Kendisiyle vaktiyle Uruguay'da beraber 
çalışmıştık. Ona «evvelâ Keban» dedim. Çünkü 'biliyorum, Keban'a verirlerse bana da nasıl olsa 
birkaç milyon dolar artar. Şimdi Keban için ısrar ediyorum. Bugün buraya aynı heyetten bir 
eğitimci geldi. Kendisine hazırladığımız dokümanı verdik. 

Yani dış yardım imkânları var ve artık istiyebiliyoruz. Vermediler mi onlar mahcuboluyor-
lar. Üç yıl önce tarla olan yerlerde yükselen binaları, lâboratuvarları, öğrencilerimizi gösteriyo
rum. Öğrencilerimiz çok kaliteli, sizin de görmenizi isterim. Hakikaten iftiharla herkese öğren
cilerimizi gösteriyorum. Burada yepyeni bir nesil yetişiyor; bu çocuklar Türkiye'ye yeni bir 
yön verecekler. 

Kısacası elimizde halihazırda 5 - 6 milyon dolarlık bir yardım var. Daha da istiyoruz. Bilhas
sa inşaat için yardım istiyoruz. Gülbenkyan'a bile yazdım. Amerika'da birtakım yaşlı servet sa
hibi hanımların adreslerini tahkik ediyoruz, bir Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Klübü kurmak 
için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fak i t dışardan hiç yardım vermeseler dahi, Türki
ye bu müesseseyi son imkânına kadar desteklemeye devam etmelidir. Onun için daima Meclise 
geliyorum, geleceğim. Dışarıdan gelse gelse masrafımızın % 15 - 20 si gelir, fakat % 80 i bura
dan temin edilmek zorunda. Dışarıdan gelen yardım katre katre. Binaenaleyh bu memleket bu 
müesseseyi ve buradaki evlâtlarını desteklemelidir; Zaten söylediğimiz gibi, burasının beynelmi
lel hüviyeti bir perde. 

O. Ertuğ — Dış yardım müesseseye fayda sağlıyor mu? 

K. Kurdaş — Tabiî. Ne kadar yardım alabilirsek faydası var. Amerikalılar buranın inşaatına 
para vermek istiyorlar. Hepimizin intibaı bu. Sefir de, AID Başkanı da hep bundan bahseder
ler. Biz onlardan İnşaat Mühendisliği için bir milyon dolar istemiştik. Fazla istememizi söylediler. 
Üç milyon istedik. Daha fazla isteyin, on - onbeş milyon dolar isteyin dediler. Öyle anlıyorum ki, 
buraya para vermeye ve burada bir adım atmaya kararlılar. Fakat ben müesseseyi tek bir dev
lete bağlama hususunda endişe ediyorum. Onun için Dünya Bankasını araya soktum, onlarla ko
nuştum. Dünya Bankasından para alabilirsek öbür tarafa yânaşmıyacağım. Onlara yalnız hoca, 
kitap ve lâboratuvar malzemesi temini için gide3eğim. İnşaatın büyük kısmını Dünya Bankasın
dan alacağım para ile yapacağız. Çünkü Dünya Bankası beynelmilel bir teşekküldür. 

(1) Bu konuşmadan iki ay sonra Ford Vakfından 1 093 000 dolarlık yeni bir yardım alındı. 
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Öyle anlaşılıyor ki, Orta - Doğu Teknik Üniversitesine karşı dünyada büyük bir ilgi var. Tür

kiye hakkında yazılmış her makalede ümit noktalarına gelinince Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
zikrediliyor. Bazan bizi rahatsız edecek kadar çok zikrediyorlar, bize siyasi hüviyetler veriyorlar. 
Fakat üniversiteden daima büyük bir ümit olarak bahsediyorlar. 

Şimdi öğrenci ve öğretim üyesi durumunu izah edeyim. (En son durumu gösteren tablolar in
celendi.) Bizde 424 öğretim üyesi var. Bunun 106 sı ecnebi. Demek ki, 106 hocayı dışardan geti
recek kadar sağdan soldan para bulabilmişiz. Türk hocaların 93 ü asistan, diğerleri öğretim üyesi 
kademesinde. 

Yılbaşında 3 058 öğrencimiz vardı. Fakat yıl içinde bundan bir hayli kaybettik. Şimdi 2 600 -
2 700 civarında olduğumuzu zannediyorum. Fakat bu öğretim üyesi kadrosu üçbin öğrenciye gö
re hazırlanmıştır. Üçbin öğrenciye 424 öğretim üyesi olduğuna göre aşağı - yukarı bire sekiz dü
şüyor - asistanlar dâhil -. 

C. Ertuğ — Teknik bölümlerde tabiî fark vardır. 
K. Kurdaş — Evet, teknik üniversitelerde bire beş, bire altı, yedi, bire sekiz, bire on, oniki 

raslanan mâkul nisbetlerdir. Biz burada mâkulü bulmuşuz. Yalnız bu nisbet belki bire sekiz, bi
re on olabilir. Burada iki unsur var. Bir kere 424 öğretim üyesinin 80 i dışarıda doktora veya 
master yapıyor. Binaenaleyh biz şimdi gelişme safhasında bir üniversite olduğumuz için öğretim 
üyesini çok alıyoruz, hemen dışarıya yetiştirmek için yolluyoruz. Onun için öğrenci - öğrenim üye
si nisbeti yeknazarda bire yedibuçuk görünüyor. 

C. Ertuğ — Şimdi dışarıda ne kadar öğretim üyesi var? 
K. Kurdaş — 80 kişi. Size listesini takdim edeyim. Bizden dışarıya giden her çocuk mutlaka 

bir derece alır. Sonra dışarıya gidenlerin yıllık faaliyetini kontrol ederiz. Yani çocuğu dışarıya 
gönderince üç yıl kendi haline bırakmayız. Oradaki hocası çalışmasını verimsiz bulursa, müddeti 
bitince mukavelesini yenilemeyiz. Bu bakımdan, bire sekiz oranında, dışarıdaki hocalar için de bir 
pay vermek lâzımdır. 

Üniversitemiz devamlı surette gelişen bir müessese. 1961 de fiilî öğrencimiz 650 - 700 civarın
da idi. Şimdi üç bine çıkmışız. Geçen sene 1 500 yeni öğrenci aldık, bu sene de 1 500 öğrenci ala
cağız. Üniversiteye girecek yeni öğrenciler için öğretim üyesi kadrosunu erken almakta fayda 
var. Öğretim üyesini fazlaca alıyoruz, yetiştiriyoruz ki, Ekime hazır olsunlar. 

Üniversitenin öğretim üyesi gelişme seyrini de izah edeyim. 1960 sonunda ve 1961 de 104 öğ
retim üyemiz vardı. 1961 den 1964 e kadar bu miktar 104 ten 424 e çıktı. (Mukayeseli tablolar 
incelendi.) Dört yıllık gelişme çok büyük. 104 ten 424 e çıkmışız. Ecnebi öğretim üyesi sayısı 
16 imiş, 106 yapmışız. 

O. Ertuğ — Bu ecnebi hocaların masrafları dışardan mı veriliyor 1 

K. Kurdaş — Evet. Büyük kısmı dışarıdan dış yardım kanalı ile geliyor. 
Daha enteresan bir durum var. Arkadaşların da bunu bilmesini isterim. Bizim evvelce 15 asis

tanımız varmış, şimdi 93 asistanımız var. Muazzam bir artış olmuş. Bir kere üniversite meyva 
vermeye başlamış. Onların Şeref ve Yüksek Şeref talebesi olanlarının hepsini almışız. Bu bizim her 
sene Haziran ayında yaptığımız en zevkli operasyon. Şimdiki öğretim neslimiz bu çocuklarla ge
lişiyor. 

A. Eyidoğan — Asistanlara ne kadar ücret veriyorsunuz? 
K. Kurdaş — Bizim mezunlarımızdan Master yapmış olanlar 1 500 lira civarında ücret alır. 
A. Eyidoğan — Görülüyor ki, burada o mesele hallolmuş. 
K. Kurdaş — Üniversitelerimizden gayet kaliteli çocuklar çıkıyor. Şimdi bizim mezunlarımız 

petroşimi sanayiini kuruyorlar. Plânlama bu çocuklara beş bin lira veriyor. Onun için şimdi biz de 
asistanlık konusunda sıkıntıya düşüyoruz. Benim mezunlarım şimdi kimya sanayiinde, malana sana
yiinde, elektrik sanayiinde muazzam talebi olan eleman. Bir ecnebi ile her hususta konuşabilir, mu-
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kavele yapar, literatürü takibeder, binaeaieyh talep fazla. Bu bakımdan sıkıntımız yok değil, fa 
kat özelliklerimizin müsaade ettiği ölçüde mümkün olanı yapıyoruz. Bizden çocuklar Nafıaya gitmi
yor. Fakat kimya sanayii, makina sanayii, mezunlarımıza çok büyük ücretler vermeye başlarsa - ki 
başladı - biz asistan bulmakta zorluk çekeceğiz. O zaman asistan ücretlerini ikibin - ikibin beşyüz-
den, başlatmayı, eğer para bulabilirsem asistanlar için ev yaptırmayı ve bu şekilde cezbetmeyi düşü
nüyorum. Bu bakımdan sıkıntımız olacak. 

O. Ertuğ — öğretim üyesi bulma bakımından sıkıntınız var mı? 
K. Kurdaş — Şu anda ufak tefek sıkıntılarımız var, fakat her kısımda değil. 
Meselâ Elektrik Mühendisliği çok iyi elemanlar buldu. Kimya Mühendisliği bir parça sıkıntıda. 

İnşaat Mühendisliğimiz dolu. Makina mühendisliğinin durumu da iyi. Matematikte ve tatbikî fizik
te biraz sıkıntımız var. Türkiye bu elemanları hiç yetiştirmemiş. Vatan, millet diyoruz ama bir ta
ne fizikçi yetiştirememişiz. Bunda eğitim sistemimiz kadar maaş sistemimizin de kusuru vardır. 
Temel bilgileri biz fuzulî addetmişiz. İki çocuk alm, liseden ikisi de aynı derece ile fen şubesinden 
mezun olsunlar. Birisi Mühendis olur, Devletten yüksek yevmiye alır, öbürü Matematikçi olur, 35 
lira asli maaş alır. Bu son derece saçmadır. Türkiye bu hurafelerden temizlenmeli. Bu maaş siste
mi ile, bu barem sistemi ile modern devlet olamaz. Türkiye'de onun için matematikçi yok fizikçi 
hiç yok Bu bakımdan biz sıkıntıdayız. Şimdi biz kendi çocuklarımızı matematikçi ve fizikçi yap
mak için onlarla meşgul oluyoruz. 

A. Eyidoğan — Size Fen Lisesinden geliyorlarmı? 
K. Kurdaş — Fen lisesi henüz yeni tedrisata başladı, Önce onları lise mezunu yapmak lâzım. 

Bu sene 1 Ekimde 1 500 yeni öğrenci alacağız.Bir sınıf blokumuz eksikti. Eksik olmasın, 
Bütçe Karma Komisyonu para verdi. Hükümet değince kaldırmak istediler. Yine eksik olmasın, 
Eğitim Bakanı, Başvekil Süleyman Bey yardım ettiler, bu parayı bütçeye koyduk. Şimdi Bütçe 
Karma Komisyonunda. Aman paraya dokunmayın, binanın temelini attık, şimdi size göstereceğim. 
O sınıf blokunu yapmasaydık ancak 500 öğronci alabilecektik. 

C. Ertuğ — Bu kadar süratli inşaatı, Nafıa ile nasıl uyuşturuyorsunuz? 
K.Kurdaş — Arz edeyim, biz Artırma ve Eksitlme Kanununa tabi değiliz. Fakat Türkiye has

talıkların çok kolay yayıldıkları bir memlekettir. Artırma, Eksiltme Kanunu da Maaş Kanunu, Ba
rem Kanusu gibi bizim kafalarımızı bozmuştur. Üniversite Artırma, Eksiltme Kanununa tabi olma
dığı halde ben üniversiteye gelmeden evvel bir Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği yapmışlar, bu Yö
netmelik Artırma, Eksiltme Kanununun aynı idi Fakat Mütevelli Heyet bana Yönetmeliği tefsir 
etme yetkisini ve Üniversitemin menfaatinin gerektirdiği hallerde hareket serbestisi verdi. îlk 
işim sisteme serbestlik getirmek oldu. Yönetmeliği Mütevelli Heyeti yapmış. Binaenaleyh Müte
velli Heyetine gidip, Yönetmelikte pek çok tahdit olduğunu belirterek bu hükümlerin dışına çık 
mak için yetki istemek müminin. Nitekim Mütevelli Heyeti bana bu yetkiyi verdi. Ama bu salâ
hiyete rağmen iş yürümiyebilir. Bu bir niyet meselesi. Burada dahi bazan en basit işleri yaptırmak 
mesele oluyor. İşlerin yürümediğini görünce arada bağırıp çağırırım, bir kere hocalar sabırsız 
bir grup. Bir bina biraz gecikti mi herkesin suratı asılır. Binaenaleyh ruhu muhafaza etmek 
için mecbursunuz işi bitirmeye. Onun için ben daima işin başında bulunurum. Vaktiyle Müsteşar
lık yapmış bir Rektör Yardımcısı arkadaş var. Birbirimizi itekalka, işin başında bulunarak bu hale 
getiriyoruz. 

Şimdi bir sınıf bloku yapılıyor. 3 800 m2 lik bu sınıf bloku, sistemin ahengini bozmıyacak şekil
de inşa ediliyor. Ekimde bitirmek zorundayız. Karma Komisyondan parayı alır - almaz Şubatta he
men ihale ettik, Ekimde bitireceğiz. 

C. Ertuğ — Buraya ne kadar harcadınız? 
K. Kurdaş — Buraya; arazinin satınalmması, su, elektrik, ısı, kanalizasyon, havagazı dâhil 103 

ilâ 108 milyon lira gitmiştir. 
0. Ertuğ — Bir de öğretim üyelerinin maaş durumu ve dereceleri hakkında bilgi rica edeceğim. 



122 — 
K. Kurdaş —; Bizde takribi olarak profesörlüğ'in en son kademesi 66 000 lira senelik ücret alır. 

Brüt aylık-ücret 5 600 liradır. Asistanlar eğer yükvek lisans sahibi ise 1 500 liradan 'başlar, arada 
kademeler vardır, Türk hocalar ücretlerinin' dışında bir para almazlar. Ecnebi hocalar dışardan bol 
para alırlar. 

C. Ertuğ — Öğretim görevlileri ne kadar alıyorlar? 
K. Kurdaş — Asistanlar 1 500 liradan başlar'ar. öğretim görevlilerinin birinci kademesi 2 240 

liradır. Onun üstündeki kademe yardımcı profc ür kademesidir. 2 800 liradan başlar. Doçente 
tekabül eden Asosye Profesörlüğün ilk kademesi 3 300 liradır. Profesörlükte 4 000 liradan başlar. 

Â. Eyidoğan — Sözleşmeye mi bağlı? 
K. Kurdaş — Biz buraya muayyen evsafta kiımeyi alırız. Doktorası olan biraz tecrübeli bir 

mezun yardımcı profesörlüğe tâyin edilir. Demek ki aşağı - yukarı 2 800 lira ile başlar. Doçent olmak 
için habilitasyon tezi hazırlar, jüriden, kollokyumdan geçer. 

C. Ertuğ — Diğer üniversitelerde olduğu gibi mi? 
K. K u r d a ş — Bizim sistemimiz ondan bir derece daha ileridir. Çünkü yabancı dilde, yani îngi-

lizcede yalnız okuma yeteneği değil, okutma ye'eneği de istiyoruz. Bundan başka bir ikinci ya
bancı lisanı da anlamasını istiyoruz. Diğer şartlarımız öbür üniversitelerle aynıdır. Fakat tuhaf 
bir vaziyet var. Bizde bir çocuk doçent olur, bü/ük neşriyat yapar, profesör olur, bütün dünya 
kendisini tanır, Nobel mükâfatını kazanır. Üniversitelerimize gittiği zaman .bu çocuk asistan bile 
değildir. Bu da memleketin garipliklerinden biri. Arkadaşlarımız içerisinde Nobel mükâfatına 
namzet olanlar, dünyanın tanıdığı, . değer biçtiği kimseler var. Fakat diğer üniversitelerimizde o 
hocaların ihiçbir değeri yok. Öbür sisteme göre de'ıan ve rektör olabilmek için profesör olmak lâ
zım. Profesör olmazsa zehir gibi de olsa bir doçent dekan olamaz. Atatürk Üniversitesinde bir 
ara rektör ve dekanlar istifa ettiler. İbrahim Bey bizden yardım istedi, kabul ettik. Fakat sonra 
anladık ki, oraya dekan olarak gidebilmek için pro'esör olmak lazımmış. Bizim profesör arkadaş
lardan rica ettik, gittiler. Fakat orada onları geri çevirdiler, sizin profesörlüğünüz profesörlük sa
yılmaz dediler, öbür kanuna göre profesörlüğün kararname ile olması lazımmış. 

(öğretim üyelerinin derece ve ücret kademelerini gösterir cetveller geldi ve incelendi) 

K. Kurdaş — Profesörlüğün en son kademesi 66 000 lira, ilk kademesi 50 160 lira. Doçentliğin 
en son kademesi 52 800 lira, ilk kademesi 42 240 lira. Yardımcı profesörlüğün en son kademesi 
47 520 lira, ilk kademesi 39 600 lira. öğretim görevlisinin en son kademesi 39 600 lira, ilk kade
mesi 31 680 lira. Asistanların en son kademesi 25 030 lira, ilk kademesi 17 160 lira. Demek ki, 
ayda 1 450 lira kadar tutuyor. 

Â. Eyidoğan — Bu asistanlara bekâr lojmanları mı yapacaksınız? 
K. Kurdaş — Eğer elimize para geçerse yapacağız. Şu anda paramız yok. 
Yurtlarda 16 tane asistan odası var, fakat aslında ben asistanlar için 50 hattâ 100 tane küçük flat 

yapmak istiyorum ki, çocuk hem bu parayı alsın, hem de burada üniversitede otursun, yetişsin. 

C. Ertuğ — Talebeler için bir yurt var mı ? 
K. Kurdaş — İki tane yapılıyor. Bu Ekimde bitecek. 
C. Ertuğ — Kaç kişilik olacak? 
K. Kurdaş — 1 500 kişilik oluyor. 
Â. Eyidoğan — Fen ve Edebiyat Fakültesinde ne gibi bölümler var? 
K. Kurdaş — Matematik, Fizik, Teorik Fizik, Kimya, Beşerî ve Sosyal İlimler, Eğitim Bölüm

leri var. 
Â. Eyidoğan — Edebiyat denişin sebebi ne? 
K. K u r d a ş — - O «Edabiyat»sözü pek yerinde değil. Biz aslında burada edebiyatta ihtisas yap

mıyoruz. Yalnız mühendislere, mimarlara teknik elemanlara ufuk açmak için biraz da diğer kül
tür sahalarında yardım etmek için bâzı bölümler kurulmugtur. Bir Beşerî ilimler Bölümümüz var, 
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meselâ medeniyet tarihi okutuyor. Bir Sosyal İlimler Bölümümüz var, orada Sosyoloji okutuyoruz ki, 
meselâ bir mimar veya bir. şehir plâncısı sosyoloji bilmek zorunda. Bir iktisatçı bir miktar sosyoloji 
bilmek zorunda. 

C. Ertuğ— Münhasıran sosyoloji okutuluyor mu? 
K. Kurda} — Beşerî İlimler Bölümünün kendi talebesi yok. Sosyal İlimler Bölümünün her se

ne 25 öğrencilik kontenjanı var, oradan sertifika alıyorlar. Bu «Edebiyat» sözü biraz karışıklığa 
sebebiyet veriyor. Aslında Arts and Sciences'i Türkçeye fen ve edebiyat diye tercüme etmişler. 
Fakat o kısımda çekişme halindeyiz. Edebiyat sahası Türkiye'de çok gelişmiştir, Türkiye'de üni
versitelerin 60 000 talebesi var. Bunun sadeceonbir bini teknik sahalarda, ondokıız bini filolog, 
arkeolog, edebiyatçı. Otuzbcş bin de hukukçu var. Bu, üniversitenin dejeneresansıdır. Hukuk kolay 
saha, iki - üç bin kişilik sınıf açılıyor. Bir üniversite sisteminde on bin teknik elemana mukabil 
otuzbeş bin hukukçu, yirmi bin sümerolog, hititolog, filolog olması büyük dengesizliktir. 

A. Eyidoğan — Şimdi üzerinde durmak istediğimiz başka bir fasıl kalıyor. Vakıa sizin üni
versitenizin mantığı içinde tahlili kolaydır ama biz gene de bilmek istiyoruz. Talebe teşekküle 
leri balkımmdan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin diğer üniversitelerden farkı var mı? 

K. Kurda} — Bizim üniversitemizde bütün öğrencilerin katıldığı bir teşekkül var. Öğrenciler 
bir heyet seçiyorlar. Biz onlara aşağıda yer verdik. Orada çalışıyorlar. Bizim Öğrenci Birliği ile 
münasebetimiz ağabey - evlât vaziyctiııdedir. Çocukların lüzumsuz şeylerle uğraşmaya vakti yok. 
Derslerinden çıkıp kütüphanede çalışmaya başlarlar. Onbeş günde bir imtihanları oluyor. Onun 
için devamlı çalışmak zorundalar. Çocuklar hor bakımdan son derece olgun. Kıbrıs için bir gös
teri yapıldı en muntazam olanak Orta - Doğu katıldı. 

Üniversiteye evvelce yalnız İngilizce bilenler alınırdı. Şimdi öğrenci alınırken lisan dışında 
alıyoruz. Sonradan lisan bilenlerin birinci smıfa, bilmiycnleri hazırlık sınıfına koyuyoruz. Öğrenci
lerin üniversitemize karşı ilgileri gün geçtikçe artıyor. 1961 de üniversiteye 1 300 öğrenci mü
racaat etmişti. Geçen sene 9 000 öğrenci müracaat etti. 

Çocuklarla şimdiye kadar üç senede sadece bir güıı sert konuşmak zorunda kaldım. Yalnız 
bu sene Konya'ya yaptıkları bir gezi yüzünden ağaç bayramıma az geldiler, o zaman çıkıştım, 
Yani öğrencilerle münasebetimizde hiçbir sıkıntımız yok. Bir sıkıntıları olursa evvelâ bölüm baş
kanlarına, dükanlarma giderler. Zaten hocaları ile devamlı temas halindedirler. Meselelerinde 
haklı iseler haklarını hepimiz kabul ederiz. Onlarla muntazaman konuşuruz. Her istedikleri za
man beni görebilirler. Şimdiye kadar öğrencilerden hiçbirinin müracatını talik bile etmiş değiliz. 
Hele öğrenci birliği ile mutlaka konuşuruz. 

C. Ertuğ — Bir hususu sormak istiyorum. Bu sual muhterem öğretim üyelerine de müteveccih 
bir sualdir. Kim arzu ederse cevap verebilir. Öyle anlaşılıyor ki, burada talebe - hoca münasebet
leri, hoca - talebe nisbeti, sınıf ortalamaları ideale yakın veya ideal üzerinde bir seviyededir. Bu 
nısbetler istediğimiz seviyede olduğunu; sene içinde yapılan imtihanlarla öğrencinin dersleri ile 
alâkası daimi surette ayakta tutulduğuna ve boş zamanları da değerlendirilebildiğine göre bura
da bir üniversite eğitimi Batı anlamında teşekkületmiştir. Buna rağmen talebeler, diğer üniversi
telerde öğrencinin mâruz kaldığı akımlar veya gençliğin mâruz kaldığı akımlar bakımından ça
lışma imkânları ile fark gösteriyor mu? 

K. Kurda} — Arada temel farkları vardır. 
C. Ertuğ — Daha doğrusu oradaki psikolojik faktörler buraya da sirayet ediyor mu? 
K. Kurda} — Çaresiş bir miktar sirayet eder. Memleket büyük ıztırap içinde iken bugünkü 

çocuğun evinden, çevresinden, şuradan buradan aldığı intibalarla durumun etkisi altında kalma
ması mümkün değildir. Bizim teminatımız şurada: Bir kere çocuklar dersleri ve dış faaliyetler
le devamlı surette meşgul ediliyorlar. Sonra bizim çocuğumuz bir yabancı lisana sahip, çok oku
yan bir çoculk. Binaenaleyh ufku açık. Duyduklarını, okuduklarını kendisi değerlendirebiliyor, 
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Körükörüne hareket eden bir müfrit, bir fanatik buradan çok az çıkar. Biz öğrencilerimizle de
vamlı olarak meşgulüz, çocuk heran hocası ile yüz yüze. Diğer üniversitelerde hoca ile talebe bibi-
rini kaybetmiş. Bir sınıfta üçbin öğrenci var 

Bu konuda önemli bir husus da öğrencinin hocasına karşı duyduğu hürmet hissi. Bu his maale
sef zayıf. Bu zaıf öğrenciler tarafından geliyor. Bu sene Ankara Üniversitesinin açılışında 
öğrenci birliği adına yapılan konuşma müthiş bir şamar atma idi. Hocayı hırsızlıkla, tembellikle, 
kitap dolandırmakla itham ediyordu. Öğrencide 'bu intıiba varken hocaya hürmeti ne derece olur? 

Bizdeki öğrenci - hoca nisbeti, bir teknik üniversitesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
mukayase edilmeli. Hukuk Fakültesinden aslında bu nisbet bire bin. Onlarla mukayese edilenle
yiz. 

t. Ş. Atasağun : Bu üniversite pek çok vasıfları ile diğer üniversitelere örnek olabilecek bir 
üniversite. Şimdiye kadar üniversite deyince bizim temel haline gelmiş üniversite sistemimiz akla ge
lirdi. Bu sistemde bir üniversite mensubu asistanlık ve başasistanlık gibi kademelerden geçerek do
çent olacak, ondan sonra profesör olmak için beş yıl eylemli doçentlik yapacak, dışarıda ise yedi se
ne eylemsiz doçent olacak, kadrosunun açılmasını bekMyecek, Ordinaryüs profesör olmak için de 
zaman geçmesini bekliyecektir. Bizim bugünkü 'buhranımızın tek sebebi kanaatimce bu eski zih
niyete takılıp kalmamızdır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitenin sistemi yepyeni bir sistem. Bu müesseseyi iyi bir örnek ola
rak alarak buraya doğru, buraya yönelmiş bir reforma gidilmesi memleket için faydalı olabi
lir. Bu üniversitenin fonksiyonları ve prensipleri itibariyle, genç elemanlara imkânlar vermek 
esas alınmıştır. Bu rada çalışma en büyük mesnet teşkil etmiş. Çalışanın, verimli çalışanın mu
vaffak olması prensibi benimsenmiş. Üniversitenin bu feyizli mesaisinin devamını hepimiz içten 
dileriz. Buraya kimse elini dokunamaz. Buraya el sürmek memleketin menafiî âlisine dokunmak 
demektir. 

Bu arada üzerinde durmak istediğimiz bir başka nokta olarak ilim ve teknik sahasında muvaf
fakiyete erişmek için prensibolarak yerleştirdiğiniz ecnebi lisanının tatbikine mutlak surette ta
raftar olduğumu belirtmek isterim. Diğer üniversitelerimizde bu mevcut değildir. Bu olmayınca, 
kendi lisanımızla yazılmış eserler de bulunmayınca talebelerin imkânları daralır. Galatasaray bu
na bir örnektir. Galatasaraym muvaffak olmuş bir eğitim müessesi oluşunun sebebi, bir ecnebi 
lisanla öğretim yapmasmdandır. Daha sonra Almanlarla aramızdaki münasebetler dolayısiyle 
Fransızcanm yerini Almanca almış ve Almanca hâkim olmuş, fakat bu da uzun sürmemiştir. Ka
naatimizce bizim bugüne kadar ilim ve teknik sahasında yayım yetersizliğimizin tek sebebi dil bil-
meyişimizdir. Bir başka lisan bilmediğimiz için, neşriyat yapmakta sıkıntıya düşüyoruz. Biz 
seneleree başka lisanları kendimize göre alıp gevelemişiz. Artık buyolu bırakmalıyız. Burada gör
düğüm gibi üniversite gelişmesinin tek yolu ilim ve tekniğin en ziyade yayıldığı lisanı benimse
mek, kendimize nraletmektir. 

Sayın rektöre bize bu derece tatmin edici bir izahat verdiği için teşekkür ederiz. 

ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÖĞRENCİ TEŞEKKÜLLERİ İLE YAPILAN TEMAS 

Üniversitelerimizde uyguladığımız prensip gereğince, sorumlu organlarla temas kararımızı öğ
renciler için de tatbik ettik. Seçilmiş dernek yöneticileri ile üniversitelerimizin sorunlarını, özellik
le gençlikle ilgili kısımlar açısında inceledik. 

Türkiye'de üniversite ve yüksek öğrenim gençliğini kapsıyan iki bellibaşlı teşekkül vardır. 
Bunlardan birisi Türkiye Millî Talebe Federasyonu, öteki Türkiye Millî Talebe Birliğidir. Bu her 
iki teşekkül de Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş üniversite dışında müstakil dernek hüviyetin
dedir. Üniversite ile ilgisi öğrencilerin bu derneklerden 'birine üye olmasından, fakülte, yüksek 
okullar seviyesinde örgütlenmesinden ibarettir. M. T. T. F. daha çok federatif bir hüviyet taşımak
ta, kuruluş piramidi buna göre sıralanmaktadır. Yönetmelik ve kuruluş şeması aşağıdadır (1), (2). 
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Her iki dernek ayrı binalarda ayrı bünyelerdedir. Üniversitelerde daha çok şubesi olan teşekkül 

T. M. T. F . dur, M. T. T. B. nin de üniversite ve yüksek okullarda üye teşekkülleri vardır. Her iki 
dernek yıllık bütçeden bağışlar arasında yardım görmektedir. Bu bağışların sarfı gerekli bir dene
time tabi tutulamamaktadır. Her iki dernekle de yapılan birleşik oturumlarda özel bir kanunla 
talebe teşekküllerinin daha iyi bir organizasyona sahibolması hususu dilek olarak ileri sürülmüştür. 
Her iki dernek de yönetim organlarını özel şekilde ve seçim yolu ile işbaşına getirmektedir. 

TÜRKİYE MİLLÎ TALEBE FEDERASYONU 

Merkezi; Genel Başkanı İstanbul'da eski C. H. P. il Merkezi binasmdadır. Federasyonu Anka
ra'da temsil eden İkinci Başkandır. 

Öğrenci teşekkülleri ile yapılan ilk temas Ankara'dairi T. M. T. F . ile yapılmıştır. Bu teşekkülün 
temsilcileri T. B. M. M. binasına davet olunmuş, kendilerine Türkiye üniversite gençliği olarak üni
versitelerimizin içinde bulundukları problemler üzerinde neler düşündükleri sorulmuştur. Bu soru
lar özellikle öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları, üniversite eğitim ve öğrenimındeki dertler konusunda 
olmuştur. Bu toplantıya aşağıdaki temsilciler katılmıştır. 

1. T. M. T. F . 2 nci Başkanı Abdullah Emre İleri. 
2. Genel Sekreter Hüseyin Günday 
3. Ankara Yüksek Okullar Talebe Birliği Başkanı Güler Gökyener 
4. Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Cevdet Fenercioğlu 
5. Orta - Doğu Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Engin Güner 
6. Orta - Doğu Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Celâsln Egel 
7. Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı (2 nci) Erol Ertuğrul 
8. Veteriner Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Sadi Aral 
9. Gazi Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı Orhan Malkoç 

10. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrenci Derneği Başkanı Cavid Tekin 
11. Gazi Eğitim Enstitüsü Deneme Kolu Başkanı Ramazan Sezer 
12. Eczacılık Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Erdoğan Özkan 
13. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Yücel Şengül 
14. Sağlık Eğitim Enstitüsü öğrenci Derneği Başkanı Atalay Vural 
15. Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu 2 nci Başkanı Erol Erener 
16. Yüksek Öğretmen Okulu Öğrenci Derneği Başkanı Selâhattin Meydan 
17. Veteriner Öğrenci Derneği 2 nci Başkanı Necdet Özdemir 
18. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gürler Dinç 
19. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Başkanı Adnan Yavuz 
20. Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Muhasibi Çetin Harmankaya 
21. Dil ve Tarih Talebe Cemiyeti Başkanı İsmail Başkaya 
22. Fen Fakültesi Talebe Birliği Başkanı Ahmet Uslu 
23. Ticaret Yüksek Öğretim Okulu Başkanı Mehmet Gümüş 
24. Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Kültür Komisyonu Başkanı Cemal Seymen 
25. Polis Enstitüsü Yüksek Öğretim Talebe Cemiyeti Sekreteri Lûtfi Tomuş 
26. Ziraat Fakültesi 2 nci Başkanı Metin Akdağcık, Kültür Kolu Başkam Aytekin Berkman 
27. Yüksek Okullar Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bedir. 
Oldukça geniş bir kadro ile davetimize katılan M. T. T. F. temsilcilerine Cumhuriyet Senatosu 

araştırma, inceleme konusunun temel unsurları izah olundu. M. T. T. P. Başkanı yapılan açıkla
mayı inceledikten sonra şu beyanda bulundu : 

Başkan : Davetinizi aldıktan sonra dün gece 'bir toplantı yaptık. Bu toplantıda üniversite 
sorunları hakkında görüşlerimizi tesbit etmek üzere bir komisyon teşekkülüne karar verdik. Bu
gün burada sizlerin açıklamalarını dinledikten sonra komisyonumuz bir raporla görüşlerimizi he-
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yetinize sunacaktır. Bu itibarla bize on güne kadar bir mühlet vermenizi rica edeceğiz. Ancak 
üniversitede statü değişikliği yeni kanun tasarıları hazırlandığını işitiyoruz. Bu tasarılardan 
bize de birer örnek verilirse biz de fikrimizi beyan ederiz. 

Bu arada üniversite sorunlarının öğrenci yönünden belli başlılarına hemen işaret edebilirim. 
öğrencilerin özel hayatları bakımından doğan bellilbaşlı meseleler şunlardır : 

1. Yurt yetersizliği 
2. Kredi ve burs yetersizliği 
3. öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirecek hiçbir teşkilâtlanmanın olmayışı 
4. öğrenci sağlığının korunması yönünden özellikle Ankara'da Medikososyal bir merkezi 

yoktur. 
5. Bütün hizmetlerin üniversite yönetmenlerinden beklenmesi haksızlık olur. öğrenci teşek

külleri bu hizmetlerin bir kısmını yapacak güçtedir. Bunun için öğrenci kuruluşlarımıza üniver
site idaresi içinde daha geniş imkânlar Devlet tarafından tanınmalıdır. Halen T. M. T. F. Dev
let bütçesinden çalışmalarını karşılıyaraıyacak derecede az bir ödeneği vardır. O kadar ki, çe
şitli sosyal konularda fikrî çalışma yapmak ist iyen birçok cemiyet ve birlikler (teşekkülümüze 
dâhil) bir salona dahi sahip değillerdir. Eğer m?ddi imkânlar sağlanırsa, meselâ kitap, kitap
lık derdi, boş vakitlerin değerlendirilmesi spoıtif çalışmalar, sömestr tatillerinde öğrencilerin 
toplum kalkınmasına iştirakleri öğrenci teşekkülleri tarafından gerçekleştirilabilir. Bütün bu ko
nuları Komisyonumuza sunacağımız raporda belirteceğiz. 

Böylece birleşime son verildi ve toplantı on gün sonraya ertelendi. Fakat ne on gün ne de 
daha sonra yapılan mütaaddit davetlere öğrenci teşekkülleri gelemediler, yazılı metin de gön-
dermediler. Buna sebelbolarak da imtihanlar, yaz tatili girmesi ileri sürüldü. 

İSTANBUL'DA T. M. T. F. GENEL MERKEZÎNDE YAPILAN TOPLANTI 

24 . 5 . 1965 İstanbul, Ca#aloğlu T. M. T. P. Genel Merkezi saat 10.00 
Toplantıya katılanlar : 
1. T. M. T.-F, Genel Başkanı Ahmet Ketenci 
2. Genel Sekreter Coşkun Arıcı 
3. istanbul Üniversitesi Taldbe Birliği Başkanı Bozkurt Nuhoğlu 
4. Yüksek Okullar Birliği 2 nci Başkanı Ercan Ülker 
5. Teknik Üniversite Taldbe Birliği Başkanı Uy kut Bayaz 
6. Teknik Üniversite T. C. Genel Sekreteri Cavit Savcı 
7. Maçka Teknik Okulu Talelbe Birliği Başkanı Faruk Yalnız 
8. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği 2 nci Başkanı Salim Yavuz 
İlk sözü Genel Başkan Ahmet Ketenci aklı. 
Cumhuriyet Senatosunun üniversite ve öğrenciler konusuna ilgi göstermesini büyük memnun

lukla karşılıyoruz. Ciddî bir çalışma ile ilk defa karşılaşıyoruz. Bağlı kuruluşların ve yönetici 
arkadaşların adına teşekkür ederim. ' 

üniversite reformu ve Türk gençliğinin bu konudaki vazifeleri hakkında bir kitap hazırlıyor
duk. 4 aydan beri böyle bir çalışmamız yardı. İki saatlik bir zamanımız var. Bu kısa sürede her 
şeyi konuşmak mümkün olmıyacaktır. En kısa zamanda bir rapor olarak sunalım. Fikirlerimi
zi özetlemek gerekirse; Üniversitelerimiz bugün öğrencilerine istediğini verememektedir. İhtilâl 
sonu Türkiye'sinde Türkiye'nin sosyal bünyesindeki gelişme seibebi ile Türkiye gençliği memleket 
meseleleri ile daha çok ilgilenmektedir. Bu aşağılan gelen bir bakı halindedir. Taldbe derse gir
diği zaman hocanın. Türkiye meselelerindeki reaksiyonunu aramaktadır. Bu sdbepten bâzı ho
calarımızın eğitim sistemleri değişmiştir. Günde on dakika günün meseleleri hakkında konuşma
mdan sonra ders yapmaya başlamışlardır. 

öğrenci meseleler; ders sistemi meselesi, site meselesi, Yurtlar Krediler Kurumunun Baş
bakanlığa ya da Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasını uygun görmekteyiz. Ayrıca üniversitede 
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reform şarttır. Dünya üniversitelerinden örnekler alınarak reforma gidilmelidir. Bütün bu düşün
celeri kapsıyan bir raporu hazırlayıp, sunmak istiyoruz. 

Bozkurt Nurlu: İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı. 
Türkiye'de özel bir durum var. Bir hastalık telhis ediliyor bir komisyona havale ediliyor, orada 

kalıyor. Biz üniversite reformu meselesini ortaya attığımız da birçok çevrelerden çeşitli görüşler ileri 
sürdü. «Talebe haddini bilmiyor» dendi. Bizim hayırlı mücadelemiz neticesinde Parlâmentoda ve 
üniversitede bir alâka uyandı. Harçlar meselesi ertelendi. İktisadi durumumuz ne oldu da ertele
niyor. özel meselelere de öğrenci açısından değinmek istiyorum. Talebe maddi ve sosyal yönden bu
gün sıkıntı içindedir. 70 bin öğrencinin % 5 i burs alır. O da ayda 250 liradır. Maddi sıkıntılar 
ruhi sıkıntıları doğurmaktadır. İstanbul Üniversitesinde öğrenciyi karşısına alıp dinliyen yoktur. 
Bir öğrenci üniversiteyi bitirince hem branşında ki bilgiyi almalı hem de yurdunu tanımalıdır. Üni
versite bize kendi dalımızdaki bilgiyi de veremiyor. Oysaki talebe üniversitede şahsiyetini bulmalı
dır. İhtilâlden sonra yurdumuza çeşitli fikir akımları gelmiştir. Öğrenci arasında bu çeşitli fikirle
rin tesiri ile bir anarşi hüküm sürmektedir. Haplar halinde fikirler verilmektedir. Hocalarımıza 
«siz bizi aldattınız» dedik. Basın meselesi hürriyetler olunca meseleler hallolunacak dediniz. Bugün 
kafalarımız çöp sepeti gibi fikirlerle karmakarışık doludur. Türkiye bir sosyal savaş içindedir. Rus 
İhtilâline ait bir kitabı bir hoca okuma dedi. Komünizm nedir, sosyalizm nedir, bizim hocalara 
soruyoruz söylemiyorlar.. Piyasadaki kitaplarda ard fikirler var, okumayın diyorlar. Siz anlatın 
diyoruz onu da yapmıyorlar. Üniversite bu durumu ile ne öğrenci ihtiyaçlarına ne de memleket 
sorunlarına cevap verecek durumda değildir. 

Yabancı dil konusuna da okunmak istiyorum. Eğitim yetersizdir. Halli gereken bir problemdir. 
Açık oturum ve seminerler için üniversitede bir yer yoktur. Bir tek konferans salonu vardır, Fen 
Fakültesinde... Onu da birçok hizmet bekler. Üniversite öğrencisinin sokağa çıkmasına, anarşist 
damgası yemesine üniversite yetkililerinin tutumu sebebolmaktadır. Harçlar artırılacaksa burslar 
da artırılmalıdır. 

Uykut Bayaz: Teknik Üniversite Talebe Birliği Başkanı. 
Teknik Üniversitede bir anket yaptık, öğrenim yaparken; 
1. Huzur içinde misiniz, değilseniz maddi durumunuzun yetersizliğinden midir? öğrenim sis

temindeki aksaklıktan mıdır? Yoksa cinsel sorunlardan mıdır?.. 
Gelen cevaplardan 4 cevap huzur içindeyim demiştir. 371 cevapta maddi durum huzursuzluğa 

sebep gösterilmiştir. 322 cinsel sorunlar, 292 öğrenim aksaklığından, 274 cevap da memleket mese
lelerinden dolayı huzursuzluk söz konusu edilmiştir. Bu cevaplar 4 bin öğrenci arasındaki iştirake 
aittir, özel yüksek okullara değinen Bayaz, şu konuyu ileri sürmüştür, özel yüksek okullar büyük 
bir başıbozukluk içinde açılmıştır. Ticarethane vasfmdadırlar. Buralarda verimler % 90, Devlet 
üniversitesinde ise % 20 dir. Zenginler senede 6 bin lira ödiyerek okuyacak ve köşebaşlarını tuta
caklardır. İmtiyazlı bir sınıfa okuma imkânı sağlanıyor. Öte yandan Devlet üniversitelerinde öğre
tim üyeleri yokken özel okullar nasıl açılıyor. Buraları diploma darphanesi midir? .. 

Coşkun Arıcı: 
Sorunlarımız : 
1. öğrenci - öğretim üyesi ilişkisi, . . . . . . . 
2. Yurt sorunu, 
3. Kitaplık, ders aracı sorunu, 
4. Sağlık sorunu, 
5. Burs sorunu, 
6. Yabancı ülkelerde Türk öğrenci sorunu, 
7. Spor ve kültürel sorunlar... 
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1. öğrenci öğretim üyesi ilişkisi : öğretim üyesi, öğrenci sayısı oranı çok dengesiz ol

duğu için bu ilişki çok yetersizdir. Burada tedbir olarak öğrenci sayısını azaltmak, öğretim 
üyesini çoğaltmak tatbik edilmelidir. Asistanlık da cazip bir hale getirilmelidir. 

2. Yurtlar : Kredi yurtları ve özel yurtlar vardır. Yetersizdir. İstanbul'da taşralı öğrenci 
oranı % 81,2 dir. Taşradan gelenler birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar, özel yurtlar, pansi
yonlar, evlerde kalmaktadırlar. Resmî yurtlara müracaat sırası ancak 4 yılda geliyor. Vakıflar 
Yurdu Fatih zamanından kalma bir medresedir, öğrenciler buradan çıkarılmak istendi. Biz 
arkadaşları iknaa çalıştık. Rutubetli olmasına rağmen onlar orada kalmayı tercih ettiler. Bunu 
bir misal olarak veriyorum. Yurtlara, sitelere ihtiyaç büyüktür. 

Kitaplık : Kitap ve kitaplık yok. Sıkıntı çok büyük. Dersler not usulü takibediliyor. Dikte 
ettirilerek yapılan dersler verimi düşürüyor. * 

Sağlık sorunu : Mediko - sosyal merkez tarafından yürütülür. Bu yıl ödenek indirilmesi ya
pılmıştır. 

Sportif ve kültürel sorunlar : Bu bakımdan 8 yıl önce inşa edilen Fen - Edebiyat Fakülte
sinde bile hiçbir şey yoktur. 

Yabancı memleketlerdeki Türk öğrenciler sorunu : Buradan giden öğrencilerim oraların ik
tisadi, sosyal meselelerini bilmeden gitmeleri orada bocalamalarını sonuçlandırıyor. Biz kalifiye 
elemanların hazırlanarak gönderilmesini istiyoruz. 

Politika ile meşgul olma meselesi : Kendi kişiliği içinde bir siyasi temayül normaldir. Bir
likler, dernekler öğrencilerin kendi ihtiraslarını tatmine alet olmamalıdır. 

Faruk Yaflnız. 
Öğrenciler tam bir düzensizlik içindedir. Bu şartlar içinde öğrencilerde bir aşağılık kompleksi 

buna bağlı olarak bozuk fikir sapıklıkları doğuyor. Ahlâksızlık, dinsizlik, gibi.. Taşralı çocukla
rın çoğu kahvelerde vakit öldürüyorlar. Bâzı araştırmalara göre, 160 kişiye bir kırathane düşü
yor. Üniversite civarında ise 20 - 30 kişiye bir kıraathane düşmekte. Buralarda vakit öldüren öğ
renciler arasında huzur olabilir mi?.. Bu öğrenciler arasında yapılan bir araştırmada şöyle bir 
netice almıyor. Meselâ İstanbul sanat galerilerine tiyatrolara gidenlerin oranı binde 2 - 3 tür. Bu 
çok önemlidir. 

Hocasını tanımıyan, ondan ilgi görmiyen öğrenci fikir silsilesi ile kendini anarşist bir ruha 
kaptırıyor. 

öğrenci teşekküllerinin de durumu ele alınmalıdır. Sendikalar özel bir kanuna tabidir. 80 
bin öğrenciyi temsil eden teşekküllerin ise bir kanunu yoktur. Cemiyetler Kanununda çok açık
lıklar vardır. Bugün Türk yüksek öğrenim gençliğini temsil eden iki teşekkül vardır. T. M. T. F. 
ve T. M. T. B. İkisi de millîdir. İkisi de talebeyi temsil ediyor iddiasındadır. Bu kuruluşlara bir 
yön vermek lâzımdır. 

Bu toplantıda gençler tarafından açıklanan fikir ve konular bundan ibarettir. Sonradan gön
dermeyi vadettikleri raporu almak mümkün olmamıştır. 

1. T. M. T. F. Ana Tüzüğü 
2. T. M. T. F. Kuruluş şeması, genel bilgi 

T. M. T. F. ANA TÜZÜĞÜ 

Madde 1. — İsim 
Kurumun adı «Türkiye Millî Talebe Federasyonu» dur. (Tüzüğün diğer yerlerinde Türkiyı* 

Millî Talebe Federasyonu yerine Federasyon kelimesi kullanılmıştır.) 
Madde 2. — Merkez ve bürolar 
Federasyonun iki merkezi vardır. Bunlar genel başkanlık ve ikinci başkanlık olmak üzere her 

ikisi aynı ilde olmamak koşulu ile İstanbul ve Ankara'dadır. Federasyona bağlı diğer kurumların 
bulundukları illerde (İstanbul ve Ankara dışında kalan) büroları vardır. 
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Madde 3. — Amaç. 
Federasyon, Türk yüksek öğrenim gençliğinin gereksinim ve sorumluluklarına ilgi 'göster

mek ve bu konuda bizzat çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Türk yüksek öğrenim gençliği
ni bir bütün halimde toplıyarak diğer ülkeler yüksek öğrenim gençlik kurumları ile ilişkiler rktir-
mak ve ülkemizdeki öğrenci kurumlarının gelişmesine yol açmak amacını güder. 

Madde 4. — Çalışma konuları 
Federasyon, 
a) Yüksek öğrenim sorunlarını, (öğretici sorunları, bir bütün olarak ele almak, bunları tes-

bit etmek ve ulusal düzeyde müşterek eozüm yolları bulmak. 
b) Türk yüksek öğrenim gençliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve temsil etmek, 
c) Ulusal toplumda görev almaya hazırlanan öğrencinin ulusal .topluma en faydalı olacak 

şekilde yetişebilmesi için gerekli maddi ve mânevi koşulların neler olduğunu araştırmak, 
d) Bağlı birlik ve cemiyetler arasında ve uluslararası alanda sanat ve fikir temasları yap

mak suretiyle ulusal ve uluslararası öğrenci sorunlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak, 
e) Devrimleri savunmak ve yaymak, 
f) Ulusumuzun kalkınmasında Türk Yüksek öğrenim Gençliğini fiilen ve fikren çalışmaya 

ve düşünmeye teşvik etmek ve örgütlendirmek. 
h) Türkiye Millî Gemilik Teşkilâtının kurucu üyesi olup bu kurumun gelişmesine çalışmak, 
Konuları üzerinde-faaliyet gösterir. 

Madde 5. — Kongre kararları 
Genel Kurul her kongrede madde 3 ve 4 de s'izü edilen konulan açıklayıcı ve detay!ayıcı ka

rarlar alır. Bu kararlar T. M. H. F.. in gelecek devre için anaçizgileri (genel tutumunum) «or
taya koyar T. M. T. F. sorunları kongre kararlan dışına çıkamazlar. 

Madde 6. — Siyasi durum, 
Federasyon siyasetle ilgilenmez hiçbir siyasi parti ile ilişkisi yoktur. 

Madde 7. — Üyelik 
Federasyon üyeleri yüksek öğrenim Öğrencili birlikleridir. Ancak bir yüksek öğrenim öğ

renci birliğinin kurulmasının imkânsız olduğu yarlerde cemiyetleri teker teker federasyona üye 
olurlar. 

Madde 8. — Federasyonun kuruluşları 
A) Büyük Kongre 
B) Genel Yönetim Kurulu 
C) Merkez îcra Komitesi 
D) Mahallî îcra Komitesi 
E) İstanbul ve Ankara dışındaki bürolar 
F ) Denetleme Kurulu 
G) Komisyonlar ve Müdürlükler. 

Madde 9. — Büyük Kongre : 
A) Federasyonun en büyük kuruluşudur. Birlik başkan ve genel sekreterleri dâhil olmak üze

re birlik yönetim kurullarının gönderecekleri 12 şer, cemiyet başkanları dâhil olmak üzere yüksek 
öğrenim öğrenci birliklerinin bulunmadığı illerdeki öğrenci cemiyetleri yönetim kurullarının gön
derecekleri 3 er delegeden teşekkül eder. Federasyon Genel Başkanı, İkinci Başkanı, yönetim ku
rulu seçilmiş üyesi (Müntehap âza) ve Denetleme Kurulu üyeleri kongre sonuna kadar kongrenıoı 
4ojjjal -üyeleridir. 
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B) Birlik ve cemiyet yönetim kurulları, doğal üyeler haricolmak üzere (Birlikler için başkan 

ve genel sekreter, cemiyetler için başkan) delegelerini değiştirebilirler. 
C) Büyük kongre her yıl Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile 10 - 20 Temmuz arasında yıllık 

olağan toplantısını yapar. Genel Yönetim Kurulunun veya birliklerden dördünün veya üç birlik 
ile iki cemiyetin veya iki birlik ile dört cemiyetin veyahut Denetleme Kurulunun isteği ile büyük 
kongre olağanüstü toplantıya çağrılır. 

D) Toplantı C. K. göre ilân edilir. Çoğunluk olmazsa, en geç bir hafta sonra ve aynı şekilde 
ilân olunarak toplantıya gelebilen delegelerle yetinilerek toplantı açılır. Büyük kongre birden faz
la geri bırakılamaz. 

E) Büyük Kongre Federasyon Genel Başkanı, bulunmadığı takdirde II nci Başkan tarafından 
açılır. Olağanüstü kongre halinde Genel Yönetim Kurulunun kendi arasından seçtiği Geçici Başkan 
tarafındın açılır. Çoğunluk varsa, kongre bir Bajkan ve bir Başkanvekili ile 4 Sekreterden mü
teşekkil bir Kongre Başkanık Divanı seçilir. 

F) Büyük Kongre kararlarını hazır bulunan delegelerin ekseriyeti ile verir. Kongrenin kara
rına başvurabilmesi için tam delege sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması gereklidir. Kongre 
kararları, Tüzük değiştirme ve Federasyonu kapatma hakkında kararlar ve konuşma tutanakları 
Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanır. 

G) Büyük Kongre toplantılarında, yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda bulunan delegelerin 1/20 si tarafından konuşulması istenen maddelerin gündeme alınması 
zorunludur. Tüzük değiştirme teklifleri için özel madde hükümleri göz önüne alınır. 

H) Büyük Kongrenin görev ve yetkileri : 
a) Genel Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve muhasebe raporu ile Denetleme Kurulu rapo

runu müzakere ederek ibra vermek veya vermemek, 
b) Federasyon Genel Başkanını, II nci Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 

üyelerini seçmek, 
c) Tüzük değiştirmek, 
d) Federasyonun kapanmasına karar vermek, 
e) Federasyona üye kabul etmek veya üye çıkarılmasına karar vermek, 
f) Haysiyet Divanı görevini görmek. 

Madde 10. — Genel Başkan ve İkinci Başkan: 
Genel Başkan ve II nci Başkan Federasyonu hiyerarşik bir şekilde temsil ederler. Genel Başkan 

birliklerin gösterecekleri adaylar arasından mevcut delegelerin beşte üç ekseriyeti ile seçilir. II nci 
Başkan Genel Başkanın mensubolmadığı ildeki birliklerin gösterecekleri adaylar arasından 1/2 
ekseriyetle seçilir. Genel Başkan ve II nci Başkan, Genel Yönetim Kurulunda Başkan ve İkinci 
Başkandırlar. 

Madde 11. — Genel Yönetim Kurulu : 
A) Genel Yönetim Kurulu doğal ve seçilmiş üyelerden teşekkül eder. Bir devre önceki Ge

nel Başkan ve İkinci Başkan Genel Yönetim Kurulunun müşavir üyesi olurlar. Konuşma ve teklif 
verme hakları vardır. Oy kullanamazlar. 

a) Doğal üyeler: Birlik ve birlik kurulamıyan yerlerdeki cemiyet başkanlarıdır. Bunların ma
zeretleri halinde, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına II nci Başkan veya ilgili yönetim kurulların
ca seçilecek" bir Yönetim Kurulu üyesi katılır. (Doğal üyelik şahsa bağlı olmayıp birlik veya cemi
yet başkanlığı sıfatından doğar.) 

b) Seçilmiş üyeler (Müntehap azalar) : Birliklerin gösterecekleri 4 er, birlik kurulamıyan iller
den de ikişer aday ve şahsan adaylıklarını koyanlar arasından, birliklerden ikişer ve birlik kurula
mıyan illerdeki bağlı cemiyetlerden de birer kişi olmak üzere seçilirler. Genel Yönetim Kurulu 
Genel Başkanın çağrısı ile yılda eh az 4 defa toplanır. İlk toplantısı-kongrenin yapıldığı yerde ve 
kongrenin bitiminden hemen sonra yapar. Bu ilk toplantıda malî ve merkez icraları teşkil edilir. 
T. M. T. F. in ilgili bütün tüzük ve statüleri ve kongre kararları gözden geçirilerek ivedilikle yapıl-
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ması gereken konular karar altına alınır. Kongre Başkanlık Divanı ile işbirliği yapılarak Kongre 
kararları, kabul edilen tüzük ve statüler veya değişiklikler tam metin halinde yeteri kadar çoğal-
tırılır. Hemen kongre sonrası yapılacak bu ilk toplantı dışında yapılacak en az üç toplantı, yeri 
ve tarihi Genel Başkan tarafından teklif edilerek gündemi ile birlikte en az bir hafta Önceden bü
tün Genel Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Genel Yönetim Kurulunun yarısının isteği ile Ge
nel Başkan Genel Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Bütün Yönetim Kurulu toplantılarında 
T. M. T. F. Genel Kongre İçtüzüğü (müzakere usulleri) uygulanır. 

B) Genel Yönetim Kurulunun görevleri : 
a) İcra komitelerinin çalışmalarını inceliyerek itimat veya ademi itimat beyan ederler. 
b) İcra komitelerinin üçer aylık bütçesinin tetkik veya katî hesabını kabul veya reddetmek, 

icra komitelerinin çalışma programlarını tesbit etmek, 
c) Genel Başkanın ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu Genel Başkanın bulunduğu birlik

ten olan üyeleri anasından en yakın kongreye kadar geçici bir Başkan seçer. Ancak geçici Başka
nın seçilmiş üye olması şart olup Federasyonu en geç 15 gün içerisinde kongreye götürmesi şart
tır. Bu kongrede yeni bir Genel Başkan seçilir ve kongre dağılır. 

d) Büyük Kongreyi toplantıya davet etmek, 
e) Federasyonun gayelerini gerçekleştirmek için gerekli sayıda ihtisas komisyonları kurmak 

ve bunları İcra Komitelerinin emrine vermek. 

Madde 12. — İcra Komiteleri : 
A) Genel hükümler : Genel Başkan ve İkinci Başkanın Genel İdare Kurulunun onaylıyacağı 

dörder üyeden teşekkül eder. Merkez ve mahallî icra komitelerinde vazife alabilmek için Federas
yona bağlı cemiyetlerinden birinin asli üyesi olma'k ve talebe sıfatını taşımak kâfidir. Ancak mu
hasip üyelerin Genel İdare Kurulu seçilmiş üyelerinden olması zorunludur. İcra komiteleri Genel 
İdare Kuruluna karşı sorumludur, Genel Başkan ve II nci Başkanın tâyin edeceği yerlerde en az 
onbeş günd# bir toplanır. 

B) Kurumları : Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında icra komitelerini ret veya onaylar, 
reddedilmesi halinde Başkan ve II nci Başkan yemi bir İcra Komitesi kurar. İcra Komiteleri üç 
teşebbüs sonunda kurulamaz veya onaylanmazsa Başkan ve II nci Başkan bu halde Genel Kurul 
en yakın kongreye kadar geçici Başkan ve II nci Başkanı seçer. 

Madde 13. — Merkez icra Komitesi : 
Komite üyelerinden biri Mesul Genel Muhasip, diğeri Genel Sekreter vazifesi görürler. Genel 

Sekreterin yazışmaları idare etmek olup Genel Başkan ve II nci Başkandan sonra Federasyonu 
temsil eder. Merkez icra Komitesi Büyük Kongrede Genel İdare Kurulunun direktifleri dâhi
linde Federasyonun gayelerini tahakkuk ettirmeye çalışır. 

Madde 14. — Mahallî icra Komitesi : 
Komite üyelerinden biri Mesul Muhasip, diğeri Sekreter vazifesini görürler. Bulundukları il 

dahilinde Federasyonun gayelerini gerçekleştirmeye çalışırlar. 

Madde 15. — Bürolar : 
Birlik kurulamıyan illerdeki öğrenci cemiyetlerinin bulunduğu illerde Federasyonun amaçları

nı gerçekleştirmek ve İcra Komitelerinin çalışmalarını tamamlamak görevini; o öğrenci cemiyeti
nin Başkanı, Genel Sekreteri ve Federasyon Genel Yönetim Kurulu üyesi yapar. Ancak, birden 
fazla cemiyet bulunan illerde Büro Başkanlığı aKabetik sıra ile münavebe ile, cemiyet başkan
larından biri tarafından yürütülür. (Alfabetik sı;*a Fakülte ismine göre) o ildeki cemiyet başkanla
rı ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri büronun dojal üyeleridir. O ilden seçilmiş denetleyiciler bü-
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ni^lör .^IftdMe .denetleyici görevini özellikle görürler. -Cemiyetler iş bölümünde anlaşamadıkları 
t&kdirçie 'JÖ-enel • Başkanlık iş bölümü yapar. 

Madde 16. — Denetleme Kurulu : 
A) Federasyon Denetleme Kurulu hor birlik ve direkt bağlı cemiyetten birer kişi olmak üze

re kongreden üyeler arasından bir yıl müddetle seçilir. Denetleme, toplu veya tek olarak icra ko
mitelerine en az 5 gün önceden haber vermek suretiyle yılda en az üç defa olmak üzere yapılır. 

B) Denetleme Kurulunun görevi federasyonun gelir ve gider defterlerini, makbuzlarını ve 
mümbit belge dosyalarını inceliycrek, masrafların yerinde olup olmadığım Genel Kurul kararları
na uyulup •uyulmadığını incelemek, gerektiğinde sorumluları uyarmak ve Büyük Kongreye rapor 
S»nmafctır. 

C) Federasyon başkanları denetleme kurulunun görevlerini yerine getirebilmesini kolaylajştır-
,mak,£Q*undadır. 

JD|) Denetleyiciler Genel Yönetim Kuruluna çağrılırlar. 

Madde 17.— Malî Konular : 
A) Federasyonun gelirleri: Federasyona bağlı birliklerin verecekleri 500 Tl. ve bağlı cemi

yetlerin ödiyecekleri 50 Tl. yıllık aidat, her türlü bağışlar ve Federasyonun çeşitli faaliyetlerinden 
elde -edilecek gelirden ibarettir. Her çeşit gelir için makbuz kesilir. 

B) Federasyonun her türlü gelirleri merkez muhasebesinde toplanır. 
C) Gelir ve gider hesapları Genel Merkez j^uhasibi tarafından tutulur, ^sarflarda ita :âmiri 

$e4eıjasyon Genel Başkanı ve II nci Başkanıdır, tahakkuk memuru ise ilgili İcra komitesi üyesi 
veya..Komisyon Başkam dır. 

il),) «Mahallî icra komitesinde avans mukabili yapılan sarflarda ita ; âmiri ikinci başkandır. 
tjl .n-Qİ ı-başkanhk yaptığı sarflardan ve bu işe art evrakı müsbite ile -defterlerin tutulmasında ge
nel başkan ,ve genel yönetim kuruluna .karşı sorumludur. 

E) Federasyona bağlı öğrenci cemiyetlerinin bulunduğu illerde federasyona ait malî konular 
büro başkanı taraf-ndan genel hükümler içerisinde yürütülür. 

F) Vezne işleri ile mesul genel muhasip uğraşır 250 Tl. fazla paranın üstü bankaya yatırılır. 
•Bankadan başkan ve muhasibin imzası ile para çekilir. 

G) Genel muhasip kasa girişten iki bin Tl. nı aşmamak koşulu ile % 1 üzerinden prim alır. 
H) Malî icra ve merkez icra üyelerine işbaşında kalacakları bir yıl süresince aylık ödenek 

verilir. Aylık ödeneklerin hangi miktarda verileceği kongrelerde karar altma alınır. Görevli ola
rak ^yapılan .seyahatlerde ikinci mevki kuşetli tren ücreti karşılığı ve 25 Tl. sı yevmiye ödenir. 
Bunun ; dışında kalan .diğer masraflar her ne şekilde olursa olsun karşılanamaz. 

Û) Acele .işlerde muhasip tarafından 50 liraya kadar avans verilebilir. Alınan bu -avanslar 
en geç onbeş gün içinde nakden veya sarf belgesiyle kapatılır. Ancak bu kapatma işlemi'yapıl
dıktan sonra yeniden avans verilebilir. Elli lirayı aşan avanslar için icra komitesi karan zo
runludur. 

'K) Her türlü sarf için fatura alınır. Fatura alınması mümkün olmıyan ve 25 lirayı asmıyan 
giderler için bir sarf tutanağı tanzim Olunur. Bu tutanak fatura yerine geçer. 

Madde 18. — Yazı işleri : 
Federasyonda aşağıdaki dosyalar ve defterler tutulur. 
A) Büyük kongre defteri : Kongre başkam ve sekreterler tarafından tutulur. Bu deftere 

kongre tartışma özetleri, kaı arları ve seçim sonuçları yazılır. Başkanlık divanı üyeleri tarafın
dan imzalanır, 
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B) Üye defteri : Federasyon genel sekreteri ve mahallî icra sekreteri; tarafından^ ayrr ayrı 

tutulur. Bil-deftere fedörasyon üyesi birlikler ve cemiyetler ve bu birlik ve'eemiyetterin" yönetim 
kurulu üyeleri ve büyük kongre delegeleri yazılır. 

C) Karar defteri : Genel yönetim kurulu, merkez icra komitesi toplantılarını yazmak için 
üç adedtir. İlk ikisi genel sekreter üçüncüsü ise mahallî icra sekreteri tarafından tutulur. 

D) Gelen giden belgeler dosyaları : Genel merkezde genel sekreter, II nei başkanlıkta ma
hallî icra sekreteri tarafından tutulur. 

E')'-v Demirbaş eşya defteri: Genel merkezde genel sekreter, II başkanlık da mahallî-icra sek
reteri tarafından tutulur. Demirbaşların korunmasında, genel merkezde genel başkan ve gefteî 
sekreter, II başkanlıkta ikinci başkan ve mahallî icra sekreteri her türlü sorumluluk ve yetkiyi 
üzerlerinde taşırlar. 

F) Kitaplık ve arşiv defteri : Genel merkezle genel sekreter, ikinci başkanlıkta mahallî ierar 

sekreteri tarafından tutulur. Her kongrenin çoğalttırılmış kongre sonuç ve kararlarının en az 
beş nüshası mutlaka genel başkanlık ve ikinci başkanlık arşivlerinde bulundurulur. Bunun dı
şında öğrenci sorunlarını federasyonu ilgilendiren yayın ve belgeler arşiv defterine yazılır. Ve 
arşivde saklanır. 

G) Makbuzlar ve müsbit belge dosyası federasyonun zincirleme numaralı ve kopyeli mak
buzları vardır. Muayyen sürelerde yapılacak olaı hesap mülâhazaları ile federasyonun gelir ve 
giderleri belirtilir. Yapılacak giderlerin müsbit belge, senet ve faturalarını ihtiva eden bir dosya 
tutulur. Bunlar genel muhasip tarafından yapılır. 

H) Yıllık raporlar : Bilanço ve katî hesaplar genel muhasip tarafından bir dosyada sakla
nır. 

Madde 19. — Tüzük tadili : 
A) Büyük kongre genel idare kurulunun veya 1/5 delegenin teklifi ile tüzük tadiline karar 

verilir. Tüzükte değişiklik istiyen genel yönetim kurulu veya 1/5 delege büyük kongre toplantı
sından onbeş gün evvel değişiklik taleplerini mucip sebeplerle birlikte delegelere bildirmek zo-
runUığundad^r. Bu husus gerçekleşmeden gündeme tüzük tadili teklifi konulamaz. 

B) Gündemde tüzük tadili bulunan büyük kongre toplantısı müzekere ve karar nisabı fede
rasyonun kapanması hakkındaki maddede yazılı çoğunluktur. 

Madde 20. — Fesih : 
A) Büyük kongre, federasyonun kapanmasına karar verebilir, ancak kapanma teklifi madde 

8 greeğince gündeme alınmaz. Kapanma teklifini konuşacak büyük kongre toplantısında delege
lerin 2/3 bulunması şarttır. İlk toplantıda bu ekseriyet temin olunamazsa mütaakıp toplantılarda 
gelenlerle iktifa olunur. Ancak her iki halde de fesih kararı delegelerin 2/3 nün ekseriyetiyle 
alınır. 

B) Federasyonun kapanmasına karar verildiği takdirde büyük kongrede seçilecek altı kişi
lik bir komisyon federasyonun para ve mallarım birlikler için 4, cemiyetler için 1 hisse olacak 
şekilde taksim eder makbuz ve dosyalar Millî Eğitim Bakanlığına teslim ve devrolunur. Komis
yonca iki nüsha olarak tanzim olunan tutanaklardan biri Millî Eğitim Bakanlığına diğeri federas
yon genel merkezinin bulunduğu il valiliğine verilir. 
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Madde 21. — Kurucu azalar : 

: TMTF nun kurucu üyeleri İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği ile I. T. Ü. Talebe Birliğidir. 
Not : TMTF kuruluşuna ait tüzük ve beyanname 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul Valiliğine 

takdim edilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mayıs 1948 V 6265 kayıt numarası ile tes
cil edilmiştir. 

2. TMTF (Millî) unvanını kullanabilme yetkisini Bakanlar Kurulunun 20 Eylül 1948 gün ve 
3/8073 sayılı Kararı ile almıştır. 

3. Tüzüğün birinci tadili 9 - 10 Temmuz 1949 tarihinde İstanbul'da yapılan 3 neü kongrede, 
ikinci tadili 18 - 22 Kasım 1949 tarihinde Ankara'da yapılan 4 neü kongrede 3 neü tadili 29 Mart 
- 5 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de yapılan 10 ncu kongrede 4 neü tadil 23 - 3.1 Mart 1957 tarihinde 
Zonguldak'ta yapılan 13 neü büyük kongrede ve son tadil 22 Temmuz 1963 tarihinde Arifiye'de 
yapılan 18 nçi kongrede yapılmıştır. 
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GENEL BİLGİ 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu 1948 yılında Türk Yüksek öğrenim Gençliğini temsil etmek 
üzere kurulmuştur. Kuruluşunda bünyesinde sad ece istanbul Üniversitesi Talebe Birliği ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Talebe Birliğini,bulundurmakta iken gelişen teşkilâtını halen Türkiye dâhilinde 
ve haricinde olmak üzere 59 cemiyet ve 7 birliğe yükseltmiştir. 

Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtının kurucu üyesi olup dolayısiyle «Dünya Gençlik Teşkilâtı» 
(Way) ve UNESCO ya üyedir. Ayrıca, direkt olarak da «Ulusal öğrenci Birlikleri Koordinasyon 
Sekreterliği» (COSEC) nin üyesidir. 

Federasyonun çalışmalarını yürütmek üzere, Kültür ve Sanat, Basın - Yayın, Folklor, Haricî 
Münasebetler, Uluslararası Kültürel Organizasyon, Müzik, Yedeksubay Öğretmenler, Öğrenci Sağlığı 
Araştırma ve Etüt Bürosu, Foto - Filim, Kurs Komitesi, Teknik Komiteleri çalışmalar yapmakta
dırlar. Bunlardan başka Turizm Müdürlüğü de, talebe turizmini geliştirmek ve yürütmek amaciyle 
olumlu faaliyetlerde bulunmakta ve rehber yetiştirmektedir. 

Teşkilâtın kongresi her yılın Mart ayında yapılır. 
Federasyonun çalışmaları, İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık ve Ankara'daki I I nci Başkanlık 

tarafından yönetilir. 
T. M. T. F. 

İstanbul (Cağaloğlu) Tel. = 22 04 54 
Ankara (Bahçelievler) Tel. : 13 12 05 

GAYESİ 

1. Türk Yüksek öğrenim Gençliğini yurt içinde ve dışında temsil etmek, 
2. Türk Yüksek Öğrenim Gençliğini temsil edecek tek talebe teşekkülünü meydana getirmek. 
3. Türk Yüksek Öğrenim Geçliğinin yurt, burs, kitap, iş ve saire gibi dert ve davranışlariyle 

meşgul olmak. 
4. Türk Yüksek Öğrenim Gençliğinin sosyal ve kültürel alandaki gelişmesini sağlamak. 
5. Millî meseleler üzerinde hassas ve uyanık bulunmak. 
6. Atatürk inkılâplarını korumak. 
7. Dünya gençliği ile daimî temaslarda bulunmak ve işbirliği yapmak. 
8. Yurt içinde ve dışında sosyal ve kültürel organizasyonlar tertiplemek. 
9. Turizm Müdürlüğü vasıtasiyle Türk Yüksek Öğrenim ve Dünya gençliğinin her türlü turizm 

çalışmalarını organize etmek. 
10. Yedeksubay öğretmenler meselesini aydınlatacak çalışmalar yapmak. 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu yeni ders yılında Türk Yüksek Öğrenim Geçliğine başarılar 

diler. 
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TÜRKİYE MtLLÎ 

T. M. 
— Bağlı Birlik 

İstanbul. Üniversitesi 
Talebe Birliği 

I. Ü. T. B. 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Diş Hekimliği Okulu Talebe Cemiyeti 
Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti 
İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Eczacı Okulu Talebe Cemiyeti 
Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Balebe Birliği 
İ. T. Ü. T. B. 

İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Makina Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Elektrik Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Maden Fakültesi Talebe Cemiyeti 

İstanbul Yüksek Teknik Okulu 
Balebe Birliği 

t. Y. T. O. T. B. 

Harita - Kadastro Talebe Cemiyeti 
Mimarlık Talebe Cemiyeti 
Makina Talebe Cemiyeti 
Elektrik Talebe Cemiyeti 
İnşaat Talebe Cemiyeti 
Akşam Teknik Okulu Talebe Derneği 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Teknik Okulu Talebe Birliği 

t. T. Ü. T. O. T. B. 

İnşaat Şubesi Talebe Cemiyeti 
Mimarlık Şubesi Talebe Cemiyeti 
Makina Şubesi Talebe Cemiyeti 
Elektrik Şubesi Talebe Cemiyeti 
Kimya Şubesi Talebe Cemiyeti 
Maden Şubesi Talebe Cemiyeti 

T.M.T.F. Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtının kurucu üyesidir. 
T.M.T.F. COSEC (Ulusal öğrenci Birlikleri Koordinasyon Sekreterliği) üyesidir. 
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TALEBE FEDERASYONU 

T. F. 
ve Cemiyetleri;— 

Ankara Üniversitesi 
Balebe Birliği 
A. Ü. T. B. 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti 
İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Veteriner Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Eczacı Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Talebe Cemiyeti 

istanbul Yüksek'Ökuilarr 
Balebe Birliğr 
îî YY O; T. B: 

İktisadi ve Ticari İlimler* Akademisi* Talebe^Ce-
miyetr 
Çapa Eğitim" Enstitüsü TalebcrCemiyeti 
Güzel Sanatlar Akademisr Talebe Cemiyeti 
RobertL Kolej Talebe Cemiyeti 
Yüksek Denizcilik Okulu Talebe Cemiyeti 
Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti 
Tatbikî Güzel Sanatlar Akademisi-Talebe Cemiyeti 
Erkek Teknik' Yüksek Öğretmeır Okulu Talebe 
Cemiyeti 

Ankara Yüksek Okulları 
Balebe* Birtiğî' 
A. Y. O/T; Bi 

İ ktisadî ve* Ticari İlimler Akademisi Talebem 
(*emiyetr 
Gazi- Eğitim Eiıstitüsü; Talebe Cemiyeti 
Elektrik Teknik Yüksek'Öğretmen - Okulu •< Talebe 
Cemiyeti-
Yülîsek Öğretmen Okulur Talebe* Cemiyeti 
EîziTe%nik Yüksek; Öğretmen Okulu Taleber 
Cemiyeti 
Ticaret Yüksek öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti 

T! M. TC F. Bağlı Müstakil 
Cemiyetler 

Atatürk' Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe> 
Cemiyetiı 
Atatürk Üniversitesi Fenj Edebiyat' Fakültesi -
Talebe Cemiyeti 
Balıkesiır Necatibey Eğ. Enstitüsü Talebe* 
Cemiyeti 
İzmir İktisadi ve* Ticari İlimler Akademisi-
Talebe Cemiyeti 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi» 
Talebe Cemiyeti 
Bursa Eğitim Enstitüsü T. C. AachenTurk 
Talebe Cemiyeti 
Berlin Türk,Talebe Cemiyeti 
Cenevre Türk Talebe Cemiyeti. 
Münih Türk Talebe Cemiyeti 
New - York Türk Talebe Cemiyeti 
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MILLI TÜRK TALEBE BIRLIĞI ILE TEMAS 

24 . 5 . 1965 saat 14,00 - 19,00 İstanbul Eminönü Halkevi binasındaki Genel Merkez... 

Toplantıya katılanlar : 
1. Genel Bşk. Rasim Cinisli 
2. Genel Sekreter Zeki Seyman 
3. Yıldız Teknik Okulundan Emin Ataç 
4. Gazetecilik Okulu Derneği Başkanı Ayhan Fırıldak 
5. Edebiyat Fakültesi Derneği Başkanı 
6. Yönetim Kurulu Üyesi Akın Yeğin 
7. Y. Öğretmen Ok. Derneği Başkanı Halis Akaydın 
8. Tekniker Talebe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turan Dinç 
9. Güzel Sanatlar Akademisi Derneği Başkanı Çetin Saraç 
Bu oturumda ilk sözü M. T. T. B. Başkanı Rasim Cinisli aldı ve şu beyanda bulundu r 
Konuyu iki açıdan ele almak gerekiyor: 
1. Üniversite öğrencilerinin özel hayatları bakımından 
2. Üniversite problemleri ve eğitim bakımından. 
Hangi açıdan alınırsa alınsın bugün yüksek öğretim yapan gençliğin problemleri çeşitlidir. 
öğrencinin özel hayatı: 
Yalnız üniversite öğrencisini mücerret mânada ele alırsak meseleyi satıhta mütalâa etmiş olu

ruz. Gerçek olan şudur ki, üniversite eğitimi istenilen sonucu vermiyor. Ondan önceki orta eğitim 
sistemi de yetersizdir. Yurt durumu perişandır. Üniversite siteleri zarurettir. Talebenin çoğunlu
ğu Anadolu'dan geliyor. Şurada burada kötü şartlar içinde kalıyorlar. Öğretim sistemi, öğretim 
üyesi sayısı, öğretim şartları tamamen yetersizdir. Bu yüzden öğretim üyesi - öğrenci münasebeti 
hemen yok denecek derecededir. Öğretim metodu münakaşa edilecek bir niteliktedir. 2 000 mev
cutlu sınıflar 200 kişilik dersanelere sığdırılarak uygulanan metot artık dünya yüzünde kalma
mıştır. 30 - 40 kişilik sınıflara inmek, böylece hoca ile Öğrenciye birbirini yakından tanıyacak 
şartlar sağlamak zarurettir. Özel sektöre ait yurtlar kontroldan yoksun ve iptidaidir. Devlet bu 
konuyu ele almalıdır. Topkapı dışında yapılması düşünülen yurtlar, siteler bir an önce gerçek
leştirilmelidir. 

Kitaplık, kütüphane : 
a) Ders kitapları noksan, fiyatlar yüksektir, öğretim üyeleri öğrenciye yeteri kadar kitap 

vermemişlerdir. Hukuk son sınıf kitapları 500"- 1 000 lirayı bulmaktadır. Hacimli kitap değil, tale
be için hazırlanmış daha özet halinde kitaplara ihtiyaç vardır (Ders kitabı). 

b) Kitaplık yok denecek haldedir. Öğrenciler sabah 5 te kalkıp kitaplıklar önünde kuyruk 
olmaktadırlar. Her öğrencinin rahatça okuyacağı, çalışma yapacağı, literatür arıyabileceği rahat 
kitaplıklar ihtiyacın başında gelmektedir. Seminer salonları, lâboratuvarlar, teknik atelyeler mo
dern üniversitenin temel şartları olarak gerçekleştirilmelidir. Liselerden çıkan her öğrencinin mut
laka üniversitede okuması şartı yanlıştır. Mevcudun fazlalığı birçok yerde politik endişelerle taz
yik şeklinde tecelli etmiş, miting havasiyle üniversiteye girmişlerdir. Böylece üniversitelerimiz 
kapasitelerini aşan bir öğrenci deposu haline gelmiştir. Oysa bunlar vaktiyle tedbiri alınması, ka
liteli öğrenci yetiştirme prensibini bozmaması gereken hususlardır. Üniversiteler kaliteli mezun 
vermeli ve kaliteli elemanlara da çalışma sahası açılmalıdır. Bu ölçüler içinde her lise mezunu
nun üniversiteye girmesi düşünülemez. Üniversite ehliyet esasına göre talebesini seçerek, öğrenci 
de başarı gösterebileceği şubeyi kendisi seçerek girmelidir. Üniversite bir diplomalı işsizler çıka
ran müessese olmamalıdır. Üniversite Öğrencileri hem okuyup hem çalışabilmeli, ailesine ve mem
lekete yük olmaktan kurtulmalıdır. Bir dernek olarak iş bulma kurumları açtık. Çalışma bir iz
zeti nefis meselesi olmamalı, öğrenci her işi yapmalıdır. 
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Harçlar : 
Kademeli hare sistemi tez olarak güzel olabilir. Uygulamada ne dereceye kadar basan sağ» 

lanabilir? Bilinmez... Bugünün pratik imkânları içerisinde standart bir usulün tatbikini uygun 
görürüz. Burslar da yetersizdir. 

Yabancı dil meselesi: 
Öncelikle kendi dilimizin bir yol bulmasını isterim. Türkçeyi güzel ve doğru kullanmayı öğ« 

renmek, asgari ölçüler içinde her Türk genci için bir ülkü olmalıdır. Yabancı dil de kaçınılmaz 
bir zarurettir. Lisan orta öğretimde öğrenilmelidir. Lisan üniversiter eğitimde yani gayeye ulaş
mada bir vasıtadır. Gaye içerisinde vasıtayı kullanmak aeaibolur. Ev yapacak kimsenin kazma 
kürek yapması gibi.. Oysa ki kazma kürek hazır olmalıdır ki, ev yapılsın. Bugün öğrencilerin 
% 99 u yabancı dil bilmez. Yabancı dille eğitime taraftar değilim. Ama hazırlayıcı kurslar eksik 
tamamlama bakımından faydalı olur. Bugün Türk toplumu türlü tesirler altında, çeşitli özenti
ler içindedir. Yabancı dile önem vermek şarttır ama yabancı dille eğitime karşıyım. 

Çetin Saraç : 
Üniversite öğrencisinin başarılı olabilmesi için iki faktörü dikkate almak gerekir: 
1. Maddi faktörler: Kredi ve bursların eksikliği, azlığı... 
2. Üniversite öğretim üyelerinin durumu: Burada da maddi imkânsızlıkların yüzünden öğre

tim üyeleri dışarıda maişet temini zorunda kalıyor ve tam görev yapamıyorlar. Tam vakitle gö
revlendirilmeleri esas olmalıdır. 

Öğrencinin en önemli problemi cinseldir. Anadolu'da yetişen bir çocuğun mahcupluğunu bir 
düşünün, İstanbul'a geliyor, şaşırıp kalıyor. Bir araştırma, 5 687 öğrenciden 3 870 i problemle
rinin cinsel olduğunu söylemişlerdir. Cinsel tatminsizlikler çocuğu kurt gibi kemiriyor.- Derse. 
okumaya kendini vermesine engel oluyor. Yine cinsel tepkilerin bir belirtisi olarak bâzı öğrenci
ler kendilerini aşırı bir şekilde derse, bâzıları da spora veriyorlar. Yeniden sebebin etkisinin ya
rattığı ruhi depresyonundan ötürü çocuk kendisini içkiye veriyor. 

Ayhan Fırıldak : 
Gazetecilik Enstitüsü, maddi yetersizlik, cinsel problemlerin etkisi üzerinde durmuştur. Ay

rıca Edebiyat, İktisat, Hukuk fakülteleri öğrencileri arasında yaptığı bir anketi ileri sürmüştür. 
Bu ankete göre öğrenci kitap konusunda şu sıkıntıları izhar etmiştir : 

1. Kitapların çoğu tercümedir. 
2. Baskılar pahalı oluyor. 
3. Haeımları fazladır. 
Kitap pahalılığı, maddi zorluklar randıman düşürüyor. Öğrencilerin çalışması zorunluğu var

dır. Kızlarda da bazan düşük. Çemberlitaş Kız Yurdunda da 97 öğrenci belge almak durumun
dadır. 

Sporla uğraşan üniversite öğrencisi pek azdır. Vakit, maddi imkânsızlıklar yüzünden. 
Ben eski bir harb okulu öğrencisiydim. Bize harb okulunda odio - vizüel metotlarla bir yılda 

dil öğrenimimiz süratle ilerledi. 
Üniversite eğitiminde meslek seçiminde esas kabiliyet ve istek olmalıdır. Bölge üniversiteleri

nin açılması zaruridir. Gençlik teşekküllerinin ihtiyacı olan para sıkı bir murakabe altında bu te
şekküllere verilirse, siyasi partilerin nüfuzu önlenir. Gençlerin politikaya ilgi duyması henüz Tür
kiye'de siyasi dengenin teşekkül etmemiş olmasındandır. Çoğu genç siyasi bir partiyi orada ken
disine bir yer hazırlamak için tutar. -

Ahmet Kovan: 
Yüksek İslâm Enstitüsü : 
Başarısızlığı cinsel ve maddi imkânsızlıklara bağlıyan mütalâa ileri sürüldü. Anadolu'dan ge

len mânevi kuvveti sarsılmamış öğrencilerin başarılarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Her şe
yi maddede aramayız. Mânevi değerlere önem verilirse, başarı oranı yükselir, 
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Bundan sonra beyan olunan mütalâalar aynı paralelde izhar edilmiştir, özetle ortate. fikirler 

şHUkrdm : 
1* Ortaîe^tim«îö»eü3a verilmelidir. 
2. Mânevi şahsiyeti kuvvetli ülkücü gençlik yetiştirme esas olmalıdır. 
3. Mânevi değerlere saygı verilirken, memleketçi, hamleci vasıflar ihmal edilmemelidir. 
4. Gençlere okuma ve ilim zevki verilmelidir. 

3: — T»FAhavrİ<rtüzüğü ilişik. 

MÎELÎ TÜRK TALEBE BÎHLİĞF 

Anatüzüğü 

Ma&âŝ  W — Merkep îstanbulîda Millî Türk Talebe Birliği adlı bir fed&rasyön^kurulmuşturi 
MMde«2i -—Bilgin amacı' Türk gençliğininaydınlan- olanı yüksek;öğrenim gençliğisin-: 
a^" Ştttöaandftnî vex rae^eketçıliğindeö;? doğmuş milliyetçi fikirlerin gelişmesini sağlamak;, 
b>? Memlekete ve?millet »yMundıi çiadıpEiayı̂ kutsal* bir ödev bilen yaksak-öğrenirm gençliğinin a 

işbirliğini sağlamak, 
c) Türklük şuurunu kökleştirmek ve buna aykırı fikirlerle savaşmak. 
ç) Cumhuriyet, inkılâplarının ve Millî kültürümüzün gelişmesine ve kökleşmesine yardım et

mek, 
âf Memleket içi ve dışı geziler tertip, edip yurdu ve dış ülkeleri yakından.tanımak ve tanıt» 

nıak. 
e) Yüksek öğrenim gençliğinin maddi ve mânevi ve bilhassa fikrî ihtiyaçlarını * karşılamak. 
f) Talebe haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak. 
g) öğrenim üyeleri ve öğrenciler arasındaki bağları devam ettirmek ve sıklaştırmak. 
h) E% ülkeler yfifârek öğrenim" gençliğinin şanislârı ile münasebetler kurmaktır. 

Madde 3. — Birliğin merkezi, Oağaoğlu Eminönü öğrenci lokalidir. 

Madde 4.'—BîrMik4 siyâsette uğraşmaz. Hiçbir partiye bağlı değildir. Millî tesanüt birliğinin 
kttrctöufiitî'veiiyesidih 

Madde^— 
Kuruoular : 
Birliğjn.kttrııcııları : EdeMyat> Hukuk-ve^Tıp? dernekleridir. 

Birliğe katılma : 
Amaçlan, birliğin amaçlarına uygun surette, üniversite yüksek ve tekniker okıdanîidfcı kurul

muş ve kurulacak dernekler ile, Türkiye haricinde Türk talebelerinin kurduğu ve> kuraeağj*c«mi-



~ * Ü 1 — 
yetler birliğe kaıtılabilirler. Katılma teklifi birlik yönetim kurulu tarafından incelenir ¥e canlan 
»karar Genel 3&ırükm - oııaylaınnasıntlan -sonra keşi ıiie$ir. 

Madde 7. — 
a) Birliğe bağlı dernekler istedikleri zaman kongrelerinin kararları ile birlikten ayrHafeilir-

•*ler. 
*b) "Birlik-^en«l-kurulu-ber hangi bir dernek hakkında içtüzük ahkâmına -göre ihraç >karan 

verebilir. 

Madde 8. — 
Birliğin organları : 
a) Genel kongre 
b) Genel yönetim kurulu 

cü) »Mahallî' iera komiteleri 
d) Merkez icra konseyi 
e) "iYütksek Haysiyet Divanı 
f) Murakabe heyeti 
g) Genel yönetim kurulunun teşkil edebileceği ihtisas-komisyonları. 

Madde 9. — 
Genel kongre : 
a) Birliğe bağlı dernekleri anatüzüklerinin kabul ettiği esaslara uyarak goncdereeeği tecşer 

temsilciden "kurulur. Genel Yönetim Kurulu, Murakabe Haysiyet Divanı; üyeleri'Genel-kongrenin 
asli üyeleridir. Genel kongre her yıl Aralık ayının ikinci yarısında 'Genel "Yönetim Kurtrrunutı 
tâyin iödeceği -vilâyette toplanır. Bu toplantının bildirim ve'tehiri cemiyetler yasasının'bu hu
sustaki 'hükümlerine göre yapılır. Fahrî üyeler kongrede dilekler faslında tk*m^âMlirie>r, toy 
knUanaanaziar. :Başkanlık Divanı hariç seçim hakları yoktur. 

b) Yıllık normal kongrelerini yapmıyan dernekler Genel Kongreye iştirak edemezler. Der
neklerin yıllik normal ve fevkalâde kongrelerinde M. T. T. Birliği İcra -Konseyince .tâyin .edilen 
bir ,müşahit ,mutlaka bulunacaktır. Ayrıca deıııokler kongrelerinde en az bir hafta .evvel Bir
liği kongre gün ve yeri ile saatinden haberdar edeceklerdir. Dernekler bulundukları şehrin en 
çok tirajlı büyük gazetelerinde hukukî usule göre ilânlarım.yapaeakl^vdır.B,u usulleee riayet et-
miyen-demek kongreleri Birlikçe hiç yapılmamış .a&dedüir'ler. 

-MajddenlO..^-
Olaganüstü kongre : 
Olağanüstü kongre, görülen lüzum üzerine Yönetim Kurul veya mevcut üye "derneklerin" 1/5 

inin yapacakları istek üzerine veyahut Murakabe Heyetinin isteği üzerine 'Genöl Başkan tarafın
dan toplantıya çağırılır. Genel Başkan kongreyi açmaktan imtina ederse Yönetim li&UEiıkı Itop-
lanır ve arasından seçeceği bir başkan vasıtasiyle kongreyi açtırır. Bu *tçpişatttı Gbewel ^Muhasebe
ce finanse edilecektir. 

Madde 11. — 
Genel Kurul toplantısı Genel Başkan tarafından açılır.'Yoklama yapilır; "ilk toplantıda ço

ğunluk sağlanmazsa toplantı geri bırakılır. Geri bırakma sebepleri ile toplantının gürtü, yeri 
ve saati toplantı gününden en az üç gün evvel iki gazete ile ilân edilir. Genel Kurul •top'kıntı-
Jat?ı ıbiçden fazla , geri bırakılamaz. Toplantılarda gündeme:konan ma'd'deler konuşulur. sAncatk de
legelerin 1/20 ekseriyeti tarafından yapılan tekliflerin gündeme ilâvesi me&bttuieUr. 
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, Madde 12. — 

Genel kongre; kongrede bulunması gereken üyenin âdi ekseriyetince açılır. Tüzüğün tadil i 
fesih kararları Başkan ve 2 nci Başkan seçimleri 2/3 ekseriyetle alınır. 

Madde 13. —• 
Genel Kurul toplantısında çoğunluk bulunduğu takdirde temsilciler tarafından bir Başkan, 

bir Başkanvekili, iki sekreter seçilir. Kongre tutanakları, kongre başkanı tarafından imzalanıp, 
birlikte saklanır. 

Madde 14. — 
Genel Kurul görevleri ve yetkileri : 
a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu, hesap raporunu ve Denetleme Kurulu 

raporunu inceliyerek karara bağlar. 
b) Yönetim Kurulu; Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil yedek üyelerini! bu organ

larla ilgili maddelerdeki mevzuata göre seçer. 
c) Birlik Tüzüğünün değiştirilmesi gereken maddelerini değiştirir. Hükümden kaldırır veya 

yemlerini yapar. 
ç) Birliğin kapanmasına karar verir. 
d) Tahminî bütçe tasarılarını görüşür ve onaylar. 

Madde 1,5. — 
Genel Yönetim Kurulu : 
a) Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan, ikinci Başkan ve Birliğe bağlı her derneklerden 

şu usule göre gönderilen temsilcilerden teşekkül eder : 
Usul : Genel Kurulca; her dernekten, biri Yönetim Kurulu ve İcra Konseyi, diğeri İcra Kon

seyi üyesi olarak iki üye seçilir. Bunlardan Yönetim Kurulu ve lera Konseyi adı ile seçilen kim
se Yönetim Kurulu üyesidir. Bu iki üyenin birisinin Dernek Yönetim Kurulu üyesi olması gerek
lidir. 

b) Yönetim Kurulhı üyesinin istifası veya mezuniyeti halinde îcra Konseyi üyesi Yönetim 
Kurulu üyeliği vasfını kazanır. Dernekçe tesbit edilecek yedek üye icra konseyi üyesi olur. 

e) Yönetim kurulunda ve icra konseyinde vazifeli olacak dernek üyesinin dernekçe üyelikten 
ihracı halinde birlik haysiyet divanı harekete geçer. Ve lüzum görürse yönetim kurulu üyeliği 
vasfını geçici—• «ilk genel kurul toplantısına kadar —» olarak kaldırır. 

d) Birlik faaliyetleri, genel yönetim kurulu, genel başkan ,ikinci başkan, mahallî icra komite
leri, merkez icra konseyi ve genel yönetim kurulunca tesbit edilebilecek olan ihtisas komisyonları 
tarafından yürütülür. ... . 

e) Genel yönetim kurulu azaları aralarında âdı ekseriyetle vazife taksimi yaparlar. 
f) Yönetim kurulu genel kurulun onayına sunulmak üzere bir bütçe tasarısı hazırlar. 

Madde 16. — 
A) GENEL BAŞKAN : 
a) Genel Başkan genel kongrede kapalı oyla 2/3 ekseriyetle seçilir. 
b) Bir genel başkan üst üste iki defadan fazla seçilemez. 
c) Genel başkan birliğin temsilcisidir. Vazife ve salâhiyetleri içtüzüğün ilgili maddelerinde 

gösterilmiştir. 

B) İKİNCİ BAŞKAN : 
a) Genel kongrede kapalı oyla 2/3 ekseriyetle seçilir. Seçim bölgesi genel başkanın seçildiği 

bölge dışında olmalıdır. 
b) Vazife ve salâhiyetleri içtüzüğün ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 
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C) GENEL SEKRETER: 
a) Genel yönetim kurulu üyeleri arasında 2/3 ekseriyetle seçilir. 
b) Vazifeleri içtüzüğün ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 
c) Genel sekreter ancak genel merkezin bulunduğu ilden seçilir. 
d) Genel sekreter yardımcısı genel merkezin dışındaki ilden genel yönetim kurulunca 2/3 ek

seriyetle yönetim kurul üyeleri arasından seçilir. 

D) GENEL MUHASİP : 
a) Genel muhasip genel yönetim kurulu üyeleri arasından ve genel başkanın bulunduğu il 

adayları arasından 2/3 ekseriyetle seçilir. 
b) Vazife ve salâhiyetleri İçtüzüğün ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 
c) Genel muhasip yardımcısı ikinci başkanın bulunduğu ilden yönetim kuruluna 2/3 ekseriyet

le yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 
Madde 17. — 
Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri : 
a) Bütün vasıta ve imkânlardan faydalanarak birliğin amacının gerçekleşmesine çalışmak. 
b) Birliğin bütçe tasarısını hazırlamak genel kongrede onaylanan bütçeyi uygulamak. 
c) Birliğin çalışmaları hakkında genel kurula sunulacak rapor ve bilançoları hazırlamak, ha

zırlatmak ve zamanında sunmak. 
d) Birlik adına yüklemlere girmek ve ortaklıklar yapmak, dernek ve âzalarının teklif ve dilek

lerini incelemek ve karara bağlamak. 
e) Birliğe bağlı derneklerin çalışmalarını teşvik ve onlara yardım etmek, yönetim kurulu çalış

malarını İçtüzüğün ilgili hükümlerine göre tanzim eder. 
f) Uzmanlığı gerektiren meseleler için gereği kadar komisyonlar kurmak, 

Madde 18. — 
Mahallî idare komiteleri : 
a) Birliğin en az iki derneğinin bulunduğu vilâyetlerde genel kongrede genel yönetim kuru

lunu teşkil etmek üzere seçilen dernek temsilcilerinin mahallinde meydana getirdikleri icra organı
dır. 

b) Mahallî icra komiteleri kendi üyeleri arasında başkan seçimi ve vazife taksimi yaparlar. 
c) Vazife ve salâhiyetleri İçtüzüğün ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 
Madde 19. — 
Merkez icra konseyi : 
a) Merkez icra konseyinin teşkili ve İçtüzüğün ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 
b) Merkez icra konseyi genel yönetim kurulunun almış olduğu kararları tatbik ve tahakkuku 

için genel başkanın daveti ile ve genel yönetim kurulunun toplanması mümkün olmadığı hallerde 
toplanır. 

c) Lüzumunda bir mahallî icra konseyi de çağırabilir. Çağın yönetim kurulu merkez icra kon
seyine yapılır. 

Madde 20. — 
Denetleme Kurulu : 
a) Denetleme Kurulu Kongresi tarafından bir yıl için üç asil, üç yedek olarak âdi ekseriyetle 

seçilir. 
b) Denetleyiciler birlik faaliyetlerini birliğin idari ve malî durumunu kontrol etmekle mükel

leftir. 
c) İki müracaatları cevapsız bırakıldığı takdirde kanuni yollara başvurabilirler. Tesadüf ede

cekleri yolsuzlukları yönetim kuruluna bildirirler. 
ç) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya Genel Başkan vasıtasiyle davet edebilirler. 
d) Genel yönetim kurulu toplantılarını takibedebilirler. Ancak söz ve oy hakları yoktur. 
e) Denetleyiciler vazifelerinden müteselsilen mesuldürler. 
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Madde 21. — 
İhtisas komisyonları : 
Genel Yönetim Kurulu ve maahnî ;râ^'komiteleri tarafından ihtisası icabettirfin rhâlterde faali

yet göstermek üzere dernek üyelerinden t̂eşkil olunan organlardır. îRa jorganlar tfaaliyettemde bağ] ı 
oldukları komitelere karşı mesuldürler. 

Madde 22. — 
Yüksek Haysiyet Divanı : 

•w) Yüksek Haysiyet Divanı *5 «sil, "5 yeMk üyeden müteşekkil ölüp ıdernek we tindik mzuvkrım 
İçtüzüğün ilgili maddelerindeki esaslara göre muhakeme -ve tteçziye eder. 

b) Divan fiilen harekete geçmek yetkisine sahiptir. Aynea, ^rnekteree verilecek ihraç karar
ları 'anında derhâl, lüzumu hâlinde ayda bir toplanır. 

Madde 23. — 
Birliğin gelirleri : 
Birliğin -gelir kaynakları aşağıda .gösterilmiştir. 
a) Birliğe .bağlı derneklerin genel ^gelirlerinden alman,% 25 paylar, 
b) Çalışmalardan sağlanan.gelirler. 
c) Her türlü bağışlar. 
ç) .Hükümet Vakıflar İdaresi, özel idare belediye, millî ve malî müesseselerle diğer 'kişile

rin yapacakları her türlü yardımlar. 
il) -Yürütülmekte bulunan mevzuata „j?öre .birliğin sağlıyabileceği gelirler. 

Madde 24. — 
Tutulacak defter ve dosyalar : 
a) Genel Kurul defteri .-Genel Sekreter tarafından genel kongre zabıtlarına göre tutulur. Bu 

deftere büyük kongrede alman kararlar, seçim neticeleri yazılır. Genel kongre riyaset divanına 
da imzalatılır. 

b) Karar defterleri : Genel Yönetim Kurulu, Merkez İcra Konseyi ve mahallî icra "komiteleri 
kararları yazılır. İlk ikisi Genel Sekreter, üçüncüsü Mahallî İcra Komitesi Sekreteri tarafından 
tutulur. 

c) Üye defterleri : Bu def ter .Genel. Sekreterlik tarafından her dernek için ayrı avrı tutulur 
ve derneklerin yönetim kurulu üyelerinin isim ve adresleri yazılır. 

d) Gelen - giden evrak, defter ve dosyası : Genel Sekreterlik tarafından tutulur. 
e) Demirbaş defteri : Genel Sekreterlik tarafından tutulur. 
f) .Muhasebe, def teri ve makbuzlar : Genel Muhasip tarafından tutulur. 

Madde 25. — 
Malî hususlar İçtüzüğünün ilgili maddelerine göre tanzim edilir. Başkan ve İkinci Başkanca 

yapılacak sarflar : 
a) 150 liraya kadar sarflarda re'sen sarf salâhiyetleri vardır. 
b) Re'sen sarfların toplamı 5 bin Tl. nı geçmez. 
c) Başkanlar bu sarf için yönetim kurulunun tasvibini almak mecburiyetindedir ve tasvibedi-

ien meblâğ kadar kullanmaya yetkileri vardır. 

Madde 26. — 
iTüzüğü deği|tirme : 
Yönetim Kurulu veya mevcut derneklerin en az yarıdan bir fazlasının veyahut Genel Kurulu 

teşkil teden temsilcilerin 1/5 inin tekiffi ile ianatüzükte ^değişiklik yapılabilir. Ancak 3m değişikliğin 
gerçekleşebilmesi için gereken müzakere nisabının ve 'karar «veı?me çoğunluğu Birliğin 'kapanması 
hakkındaki madllede yazılı nisap we çogunJuktıır. 
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Madde 27. — 
Anatüzükte değişiklikler için Genel Kurul toplantısından 15 gün önce değişiklik teklifleri ile 

mucip sebepler bütün temsilcilere bildirilmesi gerekir. Bu husus gerçekleşmeden Genel Kurul gün
deminde değişiklik maddesi konulmaz. 

Madde 28. — 
Birliği kapama : 
Genel Kurul1 Ibirliğin kapanımalsına Ikarar verir. 
a) Kapama teklifini konuşacak Genel Kurul toplantısında tamsilcilerinin 2/3 ünün bulunma

sı şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk bulunmazsa ikinci toplantıya gelenlerle iktifa olunur. Ancak 
her iki halde de kapama kararı hazır temsilcilerin 2/3 çoğunluğu ile verilebilir. 

b) Kapama halinde Birliğin malları 5 kişilik bir heyet tarafından tesbit edilir ve devredilece
ği yeri Genel Kurul tâyin eder. 

İÇTÜZÜK 

Madde I. — Genel kongre müzakere usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre uy
gulanır. 

Madde II. — Genel İdare Heyeti seçim, vazife ve salâhiyetleri : 
I - Genel Başkan: Birliği umumi olarak Genel Başkan temsil eder. Genel Başkan Birliğin bü

tün çalışma, işleyiş ve organizasyonundan mesuldür. Dilediği zaman toplantılara başkanlık eder. 
Bütün teşkilât üzerinde nâzım rolündedir. 

Birlik amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak, Genel Kurul toplantılarını açmak vazifeleri arasın
dadır. Genel kongrede gösterilen namzetler arasından 3 te 2 ekseriyetle yedeksiz olarak seçilir. Ge
nel kongreye karşı 1 ne i derecede mesuldür. Birlik çalışmaları hakkında mevzuat dâhilinde beya
nata salahiyetlidir. İstifası halinde genel kongreyi toplaması icabeder. Genel kongrenin toplanamı-
yacağı hallerde Genel Yönetim Kurunun kendi içinden tâyin edeceği bir şahıs vekâlet eder. Genel 
kongreye sunulacak faaliyet raporları Genel Başkan tarafından tanzim edilir. Bu faaliyetlere ait 
dokümanlar mahallî icra komiteleri tarafından genel kongreden en az 20 gün evvel Genel Başkana 
verilmesi şarttır. 

2. Genel Sekreter: Dahilî anatüzüğün 16 ncı maddesinde zikredilmiştir. 
Genel sekreterin vazifesi birliğin umumi muhaberatını tâyin etmek ve teşkilâtın birbirleriyle olan 

irtibatını aksatmaksızın temin etmektir. Birliğin resmî sözcüsü olan Genel Sekreter ancak yönetim 
kurulunun sadece umumi mevzularda almış olduğu kararları yine yönetim kurulunun karariyle be
yana salahiyetlidir. 

Genel sekreter birliğin umumi muhaberatına ait dosyaları tanzim eder ve genel yönetim kurulu 
kararlarının muntazam bir şekilde tutulup muhafaza edilmesini temin eder. Mesuliyeti birinci de 
recede Genel Başkana karşıdır. Vazifesini imhal ettiği tesbit edilirse Genel Başkan tarafından de
ğiştirilir. 

3. I I nci Başkan ve mahallî icra komiteleri başkanları: Genel kongrede birliğin en az iki der
neğin bulunduğu vilâyetlerin gösterecekleri adaylar arasından teker teker iki bolü üç ekseriyetle 
yedeksiz seçilirler. Birliğin o vilâyette resmî temsilcileri olan icra konseyi başkanları muayyen gün
lerde toplanan icra komitelerine riayet ederler. Komitelerin çalışmaları hakkında beyanata salahi
yetlidir. Ancak Birliğin umumi mevzularda Genel Başkanın fikrini almadan hiçbir beyanatta bu
lunmazlar. İstifaları halinde Genel Yönetim Kurulu toplantısına kadar icra komitesi bir vekil tâyin 
eder. Bu vekil Genel Yönetim Kurulunun karariyle tasdik edilir veya yeniden seçilir. 

4. Genel Muhasip: Genel muhasip Birliğin anamuhasebesinden mesuldür. Yönetim Kurulunda 
Genel Başkanın seçildiği vilâyet namzetleri arasından iki bolü üç ekseriyetle yedekli olarak 
seçilir. Birliğin kasasına giren bütün paraların hesabı gene muhasip tarafından tutulur. İcra 
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komitelonnin temin etliği para la r genel kasaya, yatırı l ır . Genel muhasip 150 lirayı gcçmiyen te
diyeler if'iıı Genel l>.T;k;i!nıı ita emrini almaya, mecburdur . Daha. yüksek meblâğlar için Merkez 
İcra Konseyinin veya Genel Yönetim K u m l u n u n kara r la r ın ın alınması şar t t ı r . Birliğin genel muha
sebeye ;vt evrak, defter ve makbuzlardan Genel Başkan ve Genel Yönetim Kuru luna karşı 
mesuldür. 

"> Mahallî İcra Komiteleı i Muhasipler i : Mahallî İcra komitelerinin gelir, gider, evrak dosya 
ve makbuzlar ım tanzim ederler. Ve bunlardan mesuldürler . Mesuliyetleri genel muhasibe ma
hallî icra. komitesine' ve genel yönetim, kuru luna karşıdır , Sütçeden mahallî icra komitesine ayrı
lan m i k J a r üzerinden tasar ruf ederler. Kn fazla elli TJ. sına k a d a r olan masraf lar için ita âmiri 
mahallî icra komitesi başkanıdır . Daha yüksek ka ra r l a r için icra komitesi karar ı şar t t ı r . 

8. Mahall î İcra Komitesi Sekreter ler i : 
Mahallî icra. komitelerinin, bütün muhaberat ını tayin ve tanzim ederler, gerekli defter dosya ve 

eşya demirbaş evraklar ını tesbit ve muhafaza ederler. Mahallî icra komitesi başkanına, karşı mesul
dürler . Gahşmadıklar ı tesbit olunursa, mahallî icra, konseyi başkanı ta ra f ından değiştir i l ir ler. 
(Tâyinler Anatüzük madde 18 içinde zikredilmiştir .) 

Madde ÎTİ ncü Merkez i c r a Konseyi : 
Genel Başkan, Genel Sekreter , Genel Muhasip, mahallî icra komiteleri başkanı, sekreter ve rau-

haaiplorden teşekkül eder. Vazife ve salâhiyetleri Anatlizüğün. madde 19 da zikredilmiştir . 

IV. Mahall î İc ra komiteleri : 
Seçimi ve bünyesi Anatüzüğün ilgili maddeler inde tâyin edilmiş, olan bu komiteler kendi arala

rında,-tâyin et t ikleri muayyen günlerde toplanır lar . 
Genel yönetim kuru lunda a lman karar la r ı kimdi mahallerinde ta tb ik ederler. Birlik mevzu-

;:.lı dâhilinde mahallî faaliyetlerde bulunur lar . Umumi mevzularda aldıklar ı karar la r ı genel yö-
Ü.'Lİ:':! kuruluna veya merkez icra konseyine get irmeye mecburdur lar . Bu karar lar ı böyle tasvipten 
ç ık t ık tan sonra birliğin umumi faaliyetleri a ras ında yer alır. 

V\ Yiik.ıek Haysiyet Divanı : 
Seçiliş tarzı Anatüzüğün 2i) nci maddesinde zikredilen bu divan, dernek haysiyet divanlar ında 

üşt mmeidir. Genel Yönetim Kurulu azaları ile dernekler i muhakeme ve tecziye eder. Yüksek Hay
siyet Divanına verilme şu sebeplerden dolayı o lur : 

a) Birliğin Anatüzük madde II. de belirtilen gayelere aykırı hareket etmek, 
!)) Birliğin haysiyet, şeref ve itibarını sarsacak her hangi bir hareke t te bulunmak, 
e) 'iier hangi bir siyasi teşekkül veya birlik gayelerine aykırı faaliyetlerde bulunan teşekkül

lerle işbirliği yaparak; birlik menfaatlerini bu yolda feda etmek, 
d) Şahsi menfaatleri uğruna, birlik ismini ist ismar ederek birlik menfaatlerini haleldar et

mek. 
"Bu sebeple; den ötürü haysiyet divanına verilebilmek için genel yönetim kuru lu ve merkez icra 

konseyinin karar lar ı şar t t ı r . Der hangi şahsi veya derneğin mahallî icra komiteleri yüksek haysi
yet divanına vermek yetkisini haiz değildir. Ancak bu komiteler şahıs veya dernekler i haysiyet 
divanına verilmesini aldıkları karara, istinaden genel yönetim kuru luna veya merkez icra konse
yine teklif ederler. 

Yüksek haysiyet divanının, genel yönetim kurulu veya merKcz icra konseyi karar iy le muha
keme ett iği şahıslar veya. dernekler hususunda aldığı ka ra r l a r kesindir. Dernekler hakkında al-
; ; ' , ekluğu ka ra r l a r daimî ihtiyaç karar ı ise; a lâkadar derneğe tebliğ tar ih inden i t ibaren bir ay 
içinde genel yönetim kuruluna daveti üzerine toplanacak olağanüstü kongreye arz edilir. Kara r 
kongrenin 2/'-) çoğunluğunun oyu ile kesinleşir. Birlik genel başkanı için de aynı hükümler ca
ridir. 

Yüksek haysiyet divanı sucun, nevine göre tcubih, ih tar ve ihraç karar lar ı verir. 
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VI. Malî hususlar : 
Birliğin umumi gelirleri merkez muhasebesinde toplanır. Mahallî icra komiteleri kendilerine 

ayrılan tahsisat üzerinden harcamada bulunabilir. Bu harcamalar ikişer aylık fasılalarla genel mu
hasebeye bildirilir. Bir masrafın tediye edilebilmesi için masraf sahibi ita âmirinin imzasının bu
lunması şartır. İta âmirleri emirleri ile yapılan masrafları en geç 15 gün için müspet evrak veya 
sarf mazbataları ile muhasibe kapatılması şarttır. Bu hesaplar kapanmadan ikinci bir tediye 
hiçbir surette yapılamaz. 

Faturası .almmıyan masraflar için 25 lirayı geçmemek şartiyle bir mazlbata tanzim edilir. Bu 
mazlbata addolduğu başkanın imzasını taşıması şarttır. Bütün hu sarfiyatlar mazhut, dosya, def
ter ve matibu evnaklariyle muhasipler tarafından tanzim edilir. 

Kongreler için hazırlanacak olan muhasebe raporlarına ait dokümanlar muhasipler tarafın
dan hazırlanır ve genel muhasibe tevdi edilir. Genel muhasip bunları tanzim ederek muhasebe 
raporunu hazırlar. 

Millî Türk Talebe Birliği 
Genel Başkanlığı 

Sonuç ve değerlendirme 

Buraya kadar komisyonumuz inceleme alanımıza giren üniversitelerin ianameselesini, öğretim 
üyeleri ve idare organlarımdan naklen tesbit etmiş bulunuyorum. Ayrıca öğrenci teşekkülleri
nin kanaat ve düşüncelerine raporumuzda yer verdik. 

İçtüzüğümüzün 138 nci maddesine uyarak kanaatimizi Yüce Senatoya arz edeceğiz. 
Rapordaki çeşitli yakınmalardan da anlaşılacağı üzere üniversitelerimizin çözüm bekliyen 

birçok sorunları vardır. 
Bu sorunları çalışma sıramıza uyarak kendi görüşümüze ,göre çözüm yollariyle birlikte açık-

lıyacıağız. 
Merkezî plânlama ile icra arasındaki ahenksizlik; 
Üniversiter eğitimin bütün malî giderlerinin (cari harcamalar dâhil) prodüktif yatırım telâk

ki .olunması prensibine katılıyoruz. Bu amafikirden hareketle insangücünün üniversite seviyesin
de değerlendirilmesinde esas. yurdun kalikınmasına hız veren ihtiyaçlara öncelik verilmesi olma
lıdır. Üniversitelerimize öğrenci alınırken yeni fakülte ve üniversiteler kurulurken daima göz 
önünde bulundurulması gereken cihet, teknik, sosyal ilimler sahalarında ne kadar yetişmiş ele
mana ihtiyacolduğu keyfiyetidir. 

Plânlamanın öngördüğü ilim dalları arasındaki denge. hedef tutulmalıdır. Bugün için bu husus 
sağlanmış değildir. Bu şekilde devam edilirse, birço'k üniversite diplomalı işsizler türeyecektir. 
Bu millî ekonomimiz için israftır. Misal olarak Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde ihtiyaçla 
hiçbir ilgisi düşünülmeden Sümeroloji, sinoloji, hititolojo dallarında sırf üniversite mezunu ol
mak için okuyan yüzlerce öğrenci gösterilebilir. 

Oysa iki, Türkiye'nin ne kadar hekime, ne kadar (mühendise ne kadar ziraat mühendisine, vete
rinere muhtacolduğu Plânlamada tesbit edilmiştir. Üniversite öğretim sistemimize ihtiyaçları esas 
tutarak bir istikamet vermek zorundayız. Bu gerçeği kontrol edecek bir denetim mekanizması yok
tur. Üniversite - Parlâmento - Plânlama arasında devamlı bir işbirliğinin sağlanmasını gerçekleş
tirecek olan bir denetim ımıelkanizmasına ihtiyaç vardır. 

Bugünkü haliyle üniversitelerimiz ve bunlara bağlı fakültelerimiz kendi otonomileri içinde 
ve birbirinden habersiz bir halde işlemektedir. Oysa ki, hangi bölgede hangi üniversitenin 
ne kadar genci hangi sahada yetiştireceği Türkiye çapında bir denetim ve plân içinde yürütülmeli-
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dir. Üniversitcr eğitimi bir insan gücü yatırımı kaimi edersek, prodüktivite kontrolü mahiyetin
de olan bu cihaz işletilmelidir. Böyle bir mekanizmanın harekete geçmesi Üniversitelerimizi rahat
sız eden pek çok sorunların halini kolaylaştıracaktır. 

Üniversitelerimizde huzursuzluk rahatsızlık doğuran birçok problem var demişti Bu problem
lerin büyük bir kısmı Üniversite yönetim orga:darı tarafından çözümlenebilir niteliktedir. Mev
cut şartlar mevzuat muvacehesinde dahi sorunların hallinde başarı sağlamış Üniversite ve Fakül
teler bulunduğu raporumuzun önceki böK'mkvin'n mütalâasından anlaşılacaktır. 

Bu problemlerin husulünde idari organla akademik organın karışmış olmasının büyülk payı 
olması kanısındayız. İki senelik bir süre için r. tasyonla Fakülteler (arasından seçilen Rcıktörler, 
Üniversitelerimizin Yönetimi ile görevlendirilmektedirler. Bu şekilde idare sorumluluğunu al:.! ı 
rektörlerin hepsinin idare işlerine aynı derecede, ya da yeteri kadar ilgi duyacakları iddia oluna-
ma-z. Bu konuya Üniverslte.1 irimiz Yönetim sistemlerini tartışııiken, tekrar dcınec-eğiz. Ancak şu 
kadarını bir daha belirtmek yerinde olur; ünive. sitelerimizde birçok meselenin iç. bünyede halli 
mümkündür. 

İç bünyede üniversitelerimizin kendilerinin halledebilecekleri meseleler yanında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve hükümetlerin yardım ve işbii ligiyle çözümlenebilecek temel problemler vardır. 

ÜNİVERSİTEYİ] GİRİŞ 

Üniversitelerimiz her yd. liselerimizden mezun olan öğrencileri kabul etmek mecburiyetiyle 
karşı karşıya bırakılıyor. 

Girişte esas, sıralama imtihandır. Ehliyet, kabiliyet ve istek ikinci, üçüncü hattâ dördüncü 
plândadır. Rağbette olan fakültelere yüksük puvan alanlar girer. Düşük puvanlılar, tortu öğ
renciler ve rasgele bir fakülteye başlarını sokmak için üniversite kapılarına gelirler. 

Üniversitelerimizin gerçek öğretim kapasite]eri, kontenjanları böylece daima zorlanır, nor
mal hudutların çok üstünde öğrenci almak her yıl bir mecburiyet şekline girer. 

Daha üniversite eğitiminin başında şartlar bozulmuş sınıflar öğrenci deposu haline gelmiştir. 

Öğrencilerin seviyesi : 
Tabiî olmıyau bir baskın halinde e üniversiteye giren öğrencilerin bilgi seviyelerinin çok düşük 

olduğu her üniversitemizin her fakültesinde sarahatle ifade edildi. 
Lise eğitimi yurt sathında standart bir niteliğe ulaşamamıştı)'. Bunun bariz sebebi öğretmen 

yetersizliğidir. Birçok liselerde bâ^ı dersler öğretmen yokluğu yüzünden oku tutama makta bâzı 
okullarda da meslek dışı öğretmenlerle kadrolar kapatılmış bulunmaktadır. Mevcut öğretmenle
rin de pedo'gojik nosyonları tam bir olgunluk İmlinde değildir. Bu yüzden çocuklarımızın gerçek 
kabiliyetleri ya inkişaf edemiyor, ya da sönüyor. Yanlış davranışlar hatalı metotlar yüzünden 
birçok genç dimağlar lâyıkı veçhile gelişemiyor. Zekâlar körleniyor. Böylece bir pisiko - sosyal 
zaıf içinde üniversitcr eğitime ulaşan çocuklar âdeta bir şaşkınlık içinde hakiki kabiliyetleri gös
terecekleri meslek sahalarına giremiyorlar. 

Burada iki öne mili tedbirin tatbikini lüzumlu görüyoruz. 
1. Orta öğretimde öğretmen kadrolarına modern, öğretim ve eğitim niteliğini haiz öğret

menleri yetiştiriri ok için üniversitelerimize yön vermek, 
2. Bu şartlar sağlanıncaya kadar lise ile üniversite arasında bâzı Batı ülkelerinde olduğu gi

bi; kolej sistemi koyarak mevcut aksaklığı gidermek. 
Bu kolejler yüksek okul mahiyetinde olacak, liselerden noksan bilgi ile çıkanların eksiklikleri 

tamamlanacaktır. Aynı zmınanda bu eğitim süresince öğrencinin hakikî kabiliyeti meydana çıka
cak ve ona göre eğer üniversite eğitim ehliyeti varsa, tahsile devanı ettirilecektir. 
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Bu ara eğitim, temel bilgileri geliştiren bir bünye. taşıdığına göre buralarda okutulan fakat 

ünivertüteye devam etmeleri yeterli görül m iyen! e T* alacakları bölgelere göre, teknisyen, öğretmen, 
laborant, memurluk gibi dallarda görevlendirilebilirler. Bir nevi süzgeç vazifesi giben bu ara 
eğitimde parlak başarı gösteren öğrenciler ise, kabiliyetlerine göre üniversiter eğitime devamı 
ederler. 

İki sureti e bugünkü başarısızlık derecesi düşerek, gençlerimiz, gerçek kabiliyetleri istikame
tinde yetiştirilecektir, Üniversitelerimizde bu hususlar dikkate, alınmadan öğretim ve eğitime de
vam olunursa, i/o 25 - 'AO civarındaki basan ile birçok ek mıomik ve millî değerlesin kaybına göz 
yumulmuş olacaktır. 

Türkiye süratle kalkınmaya muhtaçtır. Bu kalkınma ancak iyi yetişmiş gen;; nesillerin elin
de gerçekleşebilir. Rasgele, tesadüfİmin etkisi altımda eğitime giren çeşitli dallardan elipk.ıma 
alan Üniversite mezunları topluma yeteri kadar yararlı olamazlar. Bir gencin hakiki kabiliyetinin 
bulunması, o yoldan yetiştirilmesi, her şeyden önce onu gayrimemnunluk kompleksinden kurtarır. 
Tesadüflerin akıntısı içinde bir mesleke girip, meslekimi sevin iyon bir gencin başardı elması im
kânsızdır. Başarılı olamayınca da çevresi ile arasında bir dengesizlik doğacak, genci toplum düş
manlığına kadar götürecektir. .Memleketin çocukları bir bir dikkat ve itina ile işlenilmedi gereken 
elmas parçaları gibi telâkki olunmalıdır. 

İlgi, şefkat, itina genç nesillerin besini olduğu inancındayız. Bu unsurlardan yoksun bir at
mosferde yetişen gençlik pişik o - sosyal bakımdan aksaklığa uğrauııaya mahkumdur. 

Üniversite eğitimimiz, genel görünümü ile çeşitli açılandan geniş çapta zararına i diyen bir 
sistem manzarası göstermektedir. Yurdumuzun muhtacolduğu insan gücü potansiyeli, gereği gibi iş
lenilmemek imikâııları iyi kul landan»a mk yüzünden birçok değerler kaybolup gitmektedir. 

Özellikle,- İstanbul Üniversitemizde durum karekteristik örneklerle doludur. 
İlgililerin beyanlarına göre İstanbul Üniversdesi âzami on bin öğrenciyi yetiştirecek bir gücü 

sahiptir. Oysa ki, İstanbul Üniversitesinde otuzbin öğrenci varılır. Sosyal İlimler Fakülteleri (Hu
kuk, İktisat, Edebiyat, Filoloji...) 500 - 2 000 öğrencilik sınıflar halindedir. Dershanelerde otura
cak yer bulmak bir şans eseri haline gelmiştir. Esas öğretim metodu, bugün tamamen terk edil
miş bulunan büyük dershanelerde takrirler şeklindedir. Küçük gruplar halinde, seminer şeklinde 
ilmî çalışmalar mümkün olamamaktadır. Aynı durum Ankara Üniversitesi Hukuku, İlahiyat, Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakülteleri için de varittir. İngiliz Filolojisi Ankara Üniversitesi Dil, Tarih -
Coğrafya Fakültesinde hoparlörle.ie ve beşyüz kişilik kütlelere hitaben yapılmaktadır. 

Bu çeşit eğitim - öğretime üniversiter eğitim demeye imkân yoktur. Bir bakının bu tipte ya
pılan tahsilin o kuşakları aldatıcı bir vasfı vardır. 

Komisyonumuz kaliteyi ihmal edip, çok sayıda diploma veren kontitatif sistemin zararlı netice
ler vereceği inancına yerinde yaptığı incelemelerde katiyetle ve bir kere daha varmıştır. 

Üniversitelerimizde değerli, iyi yetişmiş ilim adamlarımız vardır. Fakat imkânlar, şartlar onla
rın normal bir öğretim, eğitim, araştırma yapabilmelerine pekçok yerlerde müsade edecek hakle 
değildir. 

Genel görüşümüzde tesbit olunan en önemli hususlar şunlardır : 
1. Üniversitelerimizin bâzıları yapabilecekleri hizmetin imkân hudutları dışına çıkarılmış ka

pasitelerinin çok üstünde görevle yükümlü hale getirilmişlerdir. Buna tipik misal, İstanbul Üni
versitesidir. Yirmibiui fazla öğrenci bütün şartları baskı altına almaktadır. Bu yüzden başarı 
oranı çok düşük, fire oram çok büyüktür. 

Batı ülkelerindeki gibi memleketimizde de, Üniversitelerimizde öğrenci - öğretim üyesi ora
nını belli bir seviyede tutmak üniversiter eğitiminin temel şartıdır. Bu oran fen dallarında 1/5, 
sosyal ilimler alanında 1/10 civarında olmalıdır. 

Geleceğin öğretim üyelerini teşkil edecek olan asistanlık müessesesinin ümit kırıcı bir halde 
olduğu müşahede edilmiştir. Maddi imkânların darlığı yüzünden asistanlık kadroları geniş çapta 
boştur. İyi vasıflı üniversite mezunları asistan olmak istemiyorlar. Dışarıda daha cazip şartları 
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tercih etmektedirler. Böylece öğretim üyeliğinin başlangıç kademesi olan asistanlık hem kalite. 
hem de sayı bakımından gittikçe zayıflamaktadır. Bu önemli problemin süratle çözüme kavuşturul
ması için gereken tedbirler alınmalı, asistanlık maddi bakımdan cazip hale getirilmelidir. 

Üniversitelerimizin öğretim, eğitim, araştırma bakımından ihtiyaçları sağlanmalıdır. 

Bölge Üniversitelerine, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul gibi tesislerden başlanarak başlanılmalı. 
bu maksat için her şeyden önce öğretim üyesi yetiştirilmesi öngörülmelidir. 

Öğrencilerin burslarının miktarı, sayısı artırılmalı, spor, kültür, sosyal bakımlardan gençlerin ders 
dışı saatleri değerlendrilmeli bunun için Üniversite siteleri kurulmalı, yurt meselesine önem verilmeli
dir. 

Öğretim üyelerinin dert ve sıkıntılarına geçim darlıklarına çare bulunmalıdır. 

Öğretim, eğitim sistemlerinde köklü ıslahat yapılması gerekir. Bunun için bina, lâboratuvar, klinik, 
deneme çiftlikleri, hayvancılık (enstitüleri, öğretim araçları gibi ihtiyaçlar, yeteri Ikadar sağlanmalıdır. 

Üniversitelerimize yeni malî kaynaklar bulunması zarurettir. Batı ülkelerinde olduğu gibi dernek
ler kurmak, bağışlar teinin etmek, döner sermaye tesislere gitmek, varlıklı öğrencilerden masrafları 
karşıhyacak hare almak gibi tedbirler işletilmelidir. Yabancı dil eğitimine önem vermek, yetişecek genç
lerin okuma, etüt yapma ufuklarını genişleteceği için mutlaka, şarttır. 

Üniversitelerin öğretim ve eğitim başarılarının, uygulan an usullere göre farklar gösterdiğini müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kuruluşu, yönetimi ve eğitimi sistemi bakımından klâsik üniver
sitelerinizden farklı bir bünye göstermektedir. 

Bu üniversitenin en bellibaşlı özellikleri şunlardır : 
1. İdari ve akademik organlar biribirinden ayrıdır. İdari işleri belli bir süre için rotasyonla seçilen 

Rektöre değil, süresiz olarak seçilmiş bir Rektörle Mütevelli Heyet tarafından yürütülür. Mütevelli 
Heyetin öğretim fonksiyonu yoktur. Böylece akademik kadro idari işlere vakit kaybetmez. 

2. Öğretim üyeleri 4936 sayılı Kanun uyarınca asistanlık, doktora iki sene ihtisas ile ilgili bir 
dalda müstakillen çalışma, doçentlik hazırlığı dört kademeli doçentlik imtihanı belli süre doçenllikte 
çalışma gibi sejit yollarla seçilmemekte, genç kabiliyetler görüldükleri formasyonla mütenasibolarak 
daha çabuk öğretim kadrolarındaki yerlerini almaktadırlar. Bu usulde cömertlikle öğretim üyeliği 
dağıtılması iddiaları da doğru değildir. Genç kabiliyetler sıkı süzgeçlerden geçirilerek ehliyetlerini is
pat edecek öğretim görevi almaktadırlar. Öğrenci - öğretim üyesi oranı normal sınırlar içindedir. Üni
versite sahası süratli bir inkişafla geniş ve modern bir site haline batılı ülkelerin (Kamyüz) ü şekli
ne sokulmuştur. 

Dershaneler tam mânasiylc modern eğitim usulüne göre yapılmış lâboratuvar, seminer, kitaplık ili-
tiyaeı tam karşıhyacak hale sokulmuştur. 

Üniversite kamjusu bir öğrenciyi her bakımdan yetiştirecek niteliktedir. Kafeterya, konferans sa
lonu, geniş bir çamlık saha, spor tesisleri, sosyal faaliyetler örnek şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenciler ilk yılda öğrenimi yabancı dilden takibedecek şekilde hazırlanmaktadır. Yetiştirme tak
rirlerle değil, fikrî münakaşa yolu ile yapılıyor. Ders takrirleri, not yazdırma, notlardan çalışma usu
lü yoktur. Kitaplıkta çalışan yüzlerce öğrencinin yabancı dilden kitaplar, dergiler okuyarak modern 
bir etüt formasyonuna girdikleri hepimizin dikkatini ç.ekmştir. 

Asistan kadroları Orta - Doğu Üniversitesinde tamamen doludur. Ve asistanlar seçme imtiha
nı ile alınmaktadırlar. Asistan, öğretim üyeleri aylıkları öteki üniversitelerimize göre bariz şe
kilde farklı ve tatminkârdır. 

Bu üniversitenin süratle inkişafında kolaylık sağiıyan iki faktöre işaret etmemiz gerekir. 
a,) Malî formaliteler çok basitleştirilmiş geniş bir malî seyyaliyet verilmiştir. 
b) İdari mekanizması öteki üniversitelerimizde olduğu gibi profesörler kurulunu teşkil eden 

yüzden fazla öğretim üyesinin sorumluluğunda değil, akademik kadronun dışında 8 - 10 kişilik 
mütevelli heyetin elindedir. 
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Bu sistemde malî, idari, ilmî muhtariyet daha iyi işlemekte ve Orta - Doğu, Batı standartla

rına çok yakın bir randımanla çalışmaktadır. Bu sisteme parailel fakat özel bir statüye sahibolmı-
yan 4936 sayılı Kanun içinde özel yönetmeliklerle işliyen Hacettepe Tıp Bilimleri Merkezi de çok 
başarılı ve hızlı bir gelişme göstermektedir. 

Hacettepe Tıp Fakültesinde her öğrenci en modern mânada yepyeni bir metot uygulanarak ye
tiştirilmektedir. 

Daıha ilk sınıflarda öğretim felsefesinde tahlilci, araştırıcı bir karakterle öğrenciler üzerinde 
teker teker işlenilmekte, ilim aşkı telkin olunmaktadır. 

Tıp Fakültesinin yanında temel bilimler, yüksek hemşirelik, diş tababeti, fizik tedavi ve reha
bilitasyon öğrenim dalları aynı eğitim esprisi içinde başariyle yürütülmektedir. 

Gerek Orta - Doğu, gerekse Hacettepe ilim ocaklarımız yurdumuzda üniversiter eğitime yön 
verilirken uyguladıkları metotlar bakımından dikkatle durulması gereken müesseselerimizdir. Bu 
iki ilim kurumumuzda öğrenciler, görgü, bilgi, sezgi, toplum terlbiyesi bakımından çok farklı 
standartlara sahiptir. Öte tarafın tam skolâstik çerçeveye sokulan verimi ve bunu doğuran im
kân ve şartları bu yeni ilim merkezleriyle kıyaslanamıyacak mahiyettedir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesiyle Hacettepe Bilim ve Tıp Merkezi modern Türkiye'nin ara
dığı ilim adamı yetiştirmeyi vadeden kurumlar olmasına karşılık öteki üniversitelerimizin bâzı 
fakülteleri bu vasıflarını tamamen kaybetmişlerdir. 

İstanlbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi harieolmak üzere diğer 
üniversitelerimizin geri kalan fakülteleri ö'zel bir himayeye, süratli yardıma muhtaç durumda
dırlar. 

İlmî müesseselerimiz arasında bugünkü halleri yaptığımız tefrik bir tarafı övmek ötekini yer
mek mânasına alınmalıdır. Bu neticeleri doğuran nedenleri incelemek, bir tarafa yapılan zorla
maları, öte tarafın elde etmeyi başardığı imkânları hesaba katmaksızın yargıladığımız takdirde, 
sadece netice üzerinde durarak, bu sonuca varmanın sırrını, yolunu bulmak mümkün olur kanı
sındayız. 

üniversitelerimizde mevcut huzursuzlukların nedenlerini araştırmak amaciyle görevlendirdiği
niz Komisyonumuz Yüce Senatomuz adına birbirine girmiş çözüm bekliyen meseleler kompleksini 
yüksek huzurlarınıza, nazarlarınızın önüne getirmiş bulunmaktadır. Bu meselelerin çözüme ka
vuşması Türkiye'nin birçok ıstıraplarının hallini sağlıyacaktır. Her şeyden önce Büyük Atatürk'
ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğini en iyi şekilde yetiştirmek Türkiye'yi yoksulluktan 
kurtaracak, güçlü bir Deflet haline getirecektir. Muasır medeniyet seviyesine çıkmamızın yolu 
budur. Dertlerin çaresi onu teşhis etmekle yarı yarıya bulunmuş sayılır. 

T. C. Senatosunun bu önemli dâvada hükümetlere ışık tutacak çözüm yollarını göstereceğine 
inanıyoruz. 

Başkan Sözcü 
Nevşehir Elâzığ Zonguldak Tabiî Üye 

1. §. Atasağun C. Ertuğ A. Eyidoğan K. Kaplan 

Tabiî Üye İzmir Edirne 
§. Özkaya C. Okurer T. Banguoğlu 
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Üniversiteler Araştırma Komisyonu raporu hakkındaki kişisel 
görüşlerimiz 

1. İnsan gücü kaynaklarının plânlı .şekilde kullanılmasını ve koordinasyonu sağiıyaeak ted
birler : 

Raporun (•Smıııe ve değerlendirme) kısmının 5 nci ve nıütaaıkıp fıkralarında yer alan husuf
lara genel olarak iştirak etmekle beraber, özellikle plân ile icra arasındaki irtibat ve ahengi kura
bilmek için şu tedbirlerin alınması gerekir. 

Üniversite idarenin bir parçasıdır, fakat özerk kuruluştur. Bu ö'zerklik; Devletin gücünü top
lum, refah ve gelişmenin, fendin yetişmesini, ekonomik, kültürel ve soisyal cepholeriyle topyekûn 
plânlıyau bir fikir ve davranışın dışında bulunnı; k anlamına gelmez. Her bakımdan, gelişmede 
liıder rolü oynaması gereken üniversitenin, özerklik gerisinde âdeta toplumdan tecrkledilmiş bir 
şekilde düşünülmesi ilimle ve gerçeklerle bağdaşamaz. Belli bir amaca göre1 ahenkle işlemesi za
rureti aşikâr Devlet, toplum ve fert hayatının tanziminde rolü olan üniversite, plânlanmış ve tan
zim edilmiş olan bu hayatın kendisine yüklediği görevleri de kalite ve kantite halamından yerine 
getirmek mecburiyetindedir. Konuya, bu acıdan girince, 15 yıllık bir perspektif içinde, meslek, 
aided ve kalite 'bakımından plânlanan insan gücü kaynaklarının, 5 er yıllık plân ve yıllık prog
ram devrelerine isafbet eden paylarını, hedefe uygun şekilde düzenlemek ve yetiştirmekte bütün 
Devlet kuruluşları için riayeti zorunlu bir soru: :du hık anlayışı olmak lâzım gelir. İşte bu safhada, 
üniversite - yönetim - plânlama arasında işliyen bir organa ihtiyaç, vardır. Raporda bahis konusu 
olan parlâmento - üniversite - plânlama arasındaki işbirliği fikri, şüphesiz ki, tesirli bir buluştur. 
Ancak bu müessiriyet, plân ve icra arasındaki ahengi sağlamalk bakımından kifayetsizdir. Plânın 
uygulama sıorumluluğunıı yüklenen yönetimin, üniversite özerkliğine dokummıyacak şekilde dev
reye, sokulması bir zarurettir. Teklif edilen bu c-gan, yetiştirilecek elemanların üniversiteler ve 
yüksek okullar aracındaki bölümünü ve esaslarını tâyin eder. .Bundan «onra, üniversitelerarası 
kurul, kendilerine düşen miktarın üniversiteler ve fakülteler arasında tcrtlıbini yaparak, plân ile 
icra arasındaki uyarlık sağlanmış olur. Şüphesiz ki, istek karşısında kalan üniversite, imkânlarını 
ortaya koyarak, idari, ilmî ve malî bakımdan, karşı isteklerde bulunur. (>zoı<k üniversitenin istekle
rini karşılamak zorunludur. Aksi halde zorlanamaz. Devlet imkânları ve bütçeler buna göre 
ayarlanmalıdır. Bu mümkün olmuyorsa nazariyatla vakit geçirme yerine, plân değiştirilerek, ger
çekleştirilmesi mümkün hedefler tes'bit edilir. 

2. Sınav, eğitim felsefesi, statü ve sistem ye yüksek öğrenim vasıf ve kademeleri bakımından 
gerekli gördüğümüz husulslar şunlardır: 

a) Rapiorun sonuç ve değerlendirme kısmının - üniversiteyi1 giriş - bölümünde bahis konusu 
edilen sınavlar hakkındaki teşhisi daha değişik bir şekilde değerlendirmekteyiz. Uygulanan sınav 
şekli, sadece •'bir sıralama değil, aynı zamanda istek, zekâ ve kaJbiliyet ve bilgi hususlarını dikkate 
alan komibine bir şekildir. Aksaklık, uygulanan test usulünden çok daha 1'a.zla olarak', eğitim siste
minden gelmektedir. Eğitim sistemi kaidem elerinin biılbirlerine mutlak tesir halinde 'bulundukları 
bir gerVektir. Buradan hareket edilince, ilk ve özellikle orta öğretimdeki aksaklığın, artan bir 
değerde yüksek öğretime aksetmesinden kaçmılamaz. Orta öğretimde sistemden, metot ve imkân
sızlıklardan gelen genel bir yetersizlik olduğu gibi, aynı kurumlar hit'birine nazaran da derin fark
lılıklar göstermektedir. Bu husus düzeltilmeden üniversiteye giriş sınavı, nasıl yapılırsa yapılsın, 
istenen sonuç ahnamıyacaktır. Kist em in bütünüyle değişmesi fikri artık bütün, çevrelere malol-
muş bulunmaktadır. 
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<b) Ülkemizin ve ırkımızın özellik ve gerçekleri dikkate alınırsa, eğitim felsefemizin öğrenciyi 

hayata hazırlamak ve kalkınmayı gerçekleştirmek fikrine dayalı olması lüzumu ortaya çıkmaktadır. 
Orta öğretimde sistemden gelen kantatif dengesizlikler hemen yüksek öğretime aksetmektedir. 

Bugünkü memur Devleti tipini yaratan sebeplerden birisi de budur. Tabandan itibaren enstitüler, 
meslekî ve teknik vasıflı okullar, 3 - 5 kola bulunmuş akademik vasıflı liseler ve mahdut miktar
da da akademik vasıflı liseler pramidine dayanan orta öğretim sistemi uygulanmadan kalkınma 
çabasını destckliyeeek bir yüksek öğrenim hedefine ulaşmaya imkân yoktur. Ayrıca merkezî kon
trollü bir kurslar sistemi, orta öğretimden hayata atılışta tamamlayıcı bir parça kabul edilmelidir. 

e) Raporda yer alan orta öğretim üstü kolej sisteminin pratik faydalar sağlıyacağı ümidedile-
bilir. Orta öğretim yeterli hale gelene kadar, âdeta, orta öğretimi tamamlayıcı ve yüksek öğre
time hazırlayıcı mahiyette olan geçici süreli kolej kademesinin daha başka bir şekilde uygulan
ması mümkündür. Şöyle ki; bugün yurdumuzun, okul öğrenim disiplini içerisinde kısa süre ile na
zari ve pratik sahada yetiştirilecek uzman ve teknisyenlere ihtiyacı vardır; işte bu ihtiyaç en iyi 
olarak orta öğretim üstünde yeter süreli bir öğrenim kademesi kullanmakla sağlanabilir. Üst de
rece teknisyen ve uzman olarak adlandırılabilecek olan bu elemanlar, yüksek teknik ve uzman okul
larının ilk sınıflarında yetiştirilebilir. Ehliyet gösterenler okulun üst sınıfına devam ederken, di
ğerleri ve öğrenimden ayrılmak istiyenler bir sertifika ile kendilerine ve kalkınmaya yararlı bi
rer eleman olarak hayata atılırlar. Bahis konusu kolejler ise, sadece üniversiteler için hazırlık 
sınıfı olarak kabul edilmeli, ayrıca bir kademe kabul edilmemeli ve sertifika sağlamamalıdır. Bu 
hazırlık sınıfları, orta öğretim yeterli hale gelene kadar, 2 yıl olarak genel kültürü geliştirici ve 
yabancı dile hazırlayıcı şekilde, sonradan ise, sadece yabancı dile hazırlayıcı olarak kullanılma
lıdır. 

d ) Raporda belirtilen verimsizlik sebeplerine ve düzeltici tekliflere genel olarak iştirak et
mekle beraber, bu konudaki esas zafiyeti, hedef, mâna ve mahiyet bakımından üniversite ve yük
sek okullar kavramlarının belli bir açıklığa kavuşmamasında görmekteyim. Yüksek öğretimin 
bu iki kurumunun, kesin olarak birbirinden ayrılması gerekir. Üniversiteler neden ve niçin, yük
sek okullar ise nasıl ve ne şekilde, sorularını cevaplandıracak hedeflere yöneltilmelidir. Üniver
siteler her alanda yarının büyük sevk ve idare elemanlarını, ilim ve fen adamlarını, hedef deği
şikliği yapabilecek çapta insanlarını yetiştirmeli, ilmî araştırma ve yüksek: öğrenime Öğretim üye
si yetiştirme görevleri birinci plânda tutulmalıdır. Yüksek okullar ise, yurt kalkınmasını fiilen 
gerçekleştirecek yüksek seviyeli teknisyenler ile ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda aktüel ve 
pratik ihtiyaçları karşılıyacak pratisyenleri yetiştirmelidir. Üniversite öğreniminde geniş bir zihnî 
ve fikrî formasyona karşılık, yüksek okullar özellikle pratik alanda yeterli bir teknik ve uzmanlık 
formasyonu vermelidir. Bu düşüncenin sonucu, az üniversite, çok yüksek okul formülü meyda
na çıkar. Üniversiteler istisnasız özerk, yüksek okullar ise yönetime mutlak bağlı olmalıdır. Üni
versite ve fakülteler belli kültür merkezleriye kültürel zenginliği böyle bir istidadı haiz yerlerde 
toplanmalı, yüksek okullar yurdun her yerine serpilmelidir. Üniversiteler çok masraflı eğitim ku
rumları olduğundan, kaynak bulunmadan, ilmî ve tecrübî ölçüler aşılarak, artırılacak tek öğren
ci ya da eksik kalacak tek öğretim üyesi denemesi, gayriciddî telâkki olunmalıdır. 

Bütün bu tedbirler alınsa dahi neşriyat işi hallolunmadıkça arzu edilen sonuç alınamayacak
tır. Modern ilim ve tekniğin ve bunu aksettiren neşriyatın, daha kısa deyimle gelişen medeniye
tin takibi, ancak öğrencinin vasıtasız olarak bu kaynakla temasa gelmesine bağlıdır. Bu da ya
bancı dil bilgisiyle olur. Akla gelen birçok tedbirlerin içinde en müessiri ve hattâ ekonomik olanı, 
Türk dili ve edebiyatına dayanarak eğitim yaptırması zorunlu bölümleri hariç, diğer üniversite ve 
fakültelerin yabancı dille eğitim yapmalarıdır. Şüphesiz ki, bu husus, bir zamanlı geçiş plânına 
dayandırılacaktır. İmkân ve ihtiyaçlara göre bâzı yüksek meslek okullarında da ya yalbancı dille 
eğitim yapılmalı, ya da meslekini yabancı dilde takibe yeter bilgi verecek yeterlikte bir metot 
uygulanmalıdır. Ancak dil reformu ve Türk dili edelbiyatının işlenip geliştirilmesi tedbirleri göz
den uzak tutulmamalı, öz dilimiz üzerindeki çalışmalara özel bir ağırlık verilmelidir. 
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Yabancı dille eğitimin millî duygu, düşünce ve vasıflar üzerinde menfi tesir yapacağı fikri 

ispatlanmamış bir idiadan ileri gitmediği gibi, Japonya gibi tarihî misaller, diğer ülkelerdeki 
misaller ve yurdumuzdaki okul ve üniversitelerin durumu göstermektedir ki, öğrencinin ufku ve 
imkânları, ilim ve tekniğin ve modern toplumun en bol örnekleriyle dolu yalbancı dil neşriyatı 
ile genişledikçe, öğrencide kendini tanıma hissi ve kabiliyeti artmakta, bununla oranlı olarak 
millî duygu ve değişme arzusu gelişmektedir. Ümidedilir ki, çok geniş ve ciddî araştırma konusu 
•olan millî eğitim ve ihtiyaç ve sistemimiz üzerinde şimdiye kadar özellikle Eğitim Şûraları yolu 
ile yapılan değerli araştırmalara ilâveten, ilim teknik ve tecrübeyi bir araya getiren ilgili geniş 
bir kadro ile, nihai araştırmalar yapılsın ve en kısa zamanda cesurane ve gerçekçi kararlar veri
lerek uygulama başlasın. Kalkınmamızın temel sebdbinin, millî eğitim politika ve sistemimizden 
geldiğini kabul etmek zorundayız. Bir bina ve birkaç kara tahta ile özel okullar açmanın sırrını; 
eğitim derdimize deva olarak kabul etmek mümkün değildir. Yüksek öğretim büyük yatırımlar 
istiyen pahalı kurumlardır. Bu yatırıma katlanan halkın sonsuz ihtiyaç ve dertleri, bu yatırımlar
dan faydalananlara da şüphesiz ki2 bâzı mükellefiyetler yüklemelidir. Yüksek öğrenimi bitiren-
her genç, kalkınma çabasında, askerlik mükellefiyetine benzer görevler yüklenmeli ya da kendisi
ne yapılan harca mallan öğrenim sırasında veya sonunda ödemeye mecbur tutulmalıdır. 

Bazan tavzih, bazan da değişik görüş tarzında aksettirmeye çalıştığımız şahsi düşüncelerimize 
pek genel hatlariyle bunlardan ilbarettir. Raporun diğer kısımlarına iştirak ettiğimizi arz ederiz. 

üniversite Araştırma Komisyonu üyelerinden: 
K. Kaplan §. ötkaya. 
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