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A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAASLAN
(Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Malatya'da kurulacak üniversite ile ilgili ola
rak, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek
üzere, söz almış bulunuyorum,
Bugün nüfusu 40 milyonu bulan ülkemizde, üni
versite çağındaki nüfus, nüfusun c/c 6'sını teşkil etmek
te ve yaklaşık olarak 3 milyon civarında bulun
maktadır; ancak bu nüfusun 250 ile 300 bini yüksek
öğretime devam imkânı bulmakta, diğeri ise devam im
kânından mahrum bulunmaktadır. Adalet Partisi Grupu olarak, kalkınmakta olan ülkelerin eğitilmiş insangücüne ihtiyacının her ihtiyacın başında geldiği inan
cında olduğumuz içindir ki, yüksek öğrenim kurum
larının dengeli bir şekilde yayılmasında büyük hizmet
ve gayretlerimizin olduğu inancındayız.
Gerek iktidar olduğumuz dönemlerde, gerekse Mec
lis çoğunluğu Adalet Partisinde olduğu dönemlerde
bu yüksek öğrenim kurumlarının dengeli bir şekilde
yurt sathına yayılması hususunda birçok üniversiteleri
mizin kuruluş kanunları çıkarılmış bulunmaktadır.
Geçen dönem Cumhuriyet Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinin kuruluş ka
nunları çıkarılmış ve üniversiteler fiilen kurulmuştur.
Ayrıca Mimarlık ve Mühendislik akademilerinin ku
rulması hususunda yine Adalet Partisi olarak büyük
gayret ve çabamız olmuştur.
Bu arz ettiğimiz sebepledir ki, yurdun neresinde
olursa olsun Türk gençliğinin eğitilmesi, öğretimi husu
sunda hizmet verecek olan bu nevi müesseseleri içten
likle desteklemekte ve arzulamaktayız. Kaldı ki, Ma. latya gibi nüfusu 150 bini aşan ve Doğu'da bu nevi
müesseselere kavuşmamış yegâne şehir durumunda
olan Malatya'da, bir üniversitenin açılmasını da Ada
let Partisi olarak benimsemiş durumdayız.
Arz ettiğimiz sebepten dolayı da bu kanun tasa
rısına Adalet Partisi Grupu olarak müspet oy verece
ğimizi arz eder, bütün Meclisin bu isteğimize katıla
cağını ümit eder, saygılar sunarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaaslan.
Grupları adına başka söz isteyen yok. Şahısları adı
na Sayın Mehmet Delikaya, buyurun efendim.
MEHMET DELÎKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Huzurunuza Malatya înönü Üniversitesi kanun ta
sarısı ve 211 değerli arkadaşımızın imzasını taşıyan
kanun teklifimiz gelmiş bulunuyor.
Kuruluşun nedenleri, tasarı ve teklifte geniş şe
kilde açıklanmıştır. Bilinenleri tekrarla değerli zama
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nınızı almış olacağım, cesaretim; beni bağışlayacağınız
umuduna dayanmaktadır.
Aziz milletvekilleri, bu yeni üniversite ile Atatürk'
ün, üniversitelerin vatan sathına yayılması hususundaki
fikirleri ve özlemi bir defa daha gerçekleşecektir. Tür
kiye'yi ileri bir medeniyet düzeyine ulaştırmak ve
ulusumuzu yüksek insan toplumu haline getirmek hiç
kuşkusuz en büyük amacımızdır. Bu amacın gerçek
leşmesinde ise, çeşitli nedenlerin en başında yetişmiş
insangücü gelmektedir. Yetişmiş insangücünün en Önem
li kaynağı ise üniversitelerimizdir. Hızla artan nüfu
sumuzun sonucu mevcut üniversitelerimiz, üniversite
düzeyinde yetişmiş gençlerimizi tümü ile karşılayacak
durumda olmadığı gibi, mevcut öğrenci kapasitesi ba-.
kınımdan da plan hedeflerine uygun değildir.
Ayrıca, mevcut üniversitelerimiz daha ziyade ül
kemizin gelişmiş bölgelerinde toplanmış bulunmakta
dır. Oysa ki, bir ilim ve irfan müessesesi olan üni
versitelerden eşit şekilde yararlanabilmek ve topluma
hizmet götürme isteğinde dengeli olabilmek için üni
versitelerimizin gelişmekte olan bölgelerde kurulması
kaçınılmaz bir zorunluktur. Demokratik gelişmemiz
doğrultusunda yetişecek memleket gençlerine, ancak
bu suretle eşit fırsatlar tanımış ve onları vatana ve
topluma yararlı bir insan olarak kazanmış oluruz.
Değerli arkadaşlarım, Malatya Türkiye'nin Doğu
suna ve Güneydoğusuna açılan bir kapı durumundadır.
Özelliklerini şöylece sıralayabiliriz:
. 1 . — Bölgenin tabiî ve fizikî özellikleri, ulaşım
imkânları, jeolojik yapı, iklim, bitki örtüsü, v.s.
2. — İlin tarihî, tabiî ve fizikî özellikleri,
3. — Sosyal ve kültürel durumu, nüfus, eğitim,
sağlık, sanat v.s.
4. — tktisadî ve ticarî durumu, ticarî faaliyetler,
sınaî faaliyetler, çeşitli sektörlerin tahlilleri, yetişme
potansiyeli ve sair özellikleri nedeniyle, her yönden
gelişmeye ve kalkınmaya son derece uygun bir ildir.
Gerçek anlamda bir üniversite kurabilme ve gelişme
şartlan mevcuttur. Plan hedeflerinin zorunlu kıldığı
yeni bir üniversitenin Malatya'da kurulması yerinde
bir davranış olacaktır.
Üniversitenin alacağı ad olarak «İnönü Üniver
sitesi» dememizin nedeni de, tabiî senatörlüğe geçin
ceye kadar Malatya Milletvekilliğini şerefle temsil
etmiş, Kurtuluş Savaşı başında cephe kumandanı ola
rak savaşmış, Lozan Barışını gerçekleştirmiş, İkinci
Dünya Harbini Türkiyemiz yönünden önlemiş ve ni
hayet çok partili demokratik hayata geçişin öncülü
ğünü yapmış olan (adı temiz, hatırası aziz kalacak)
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