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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara 
verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülmediğin
den: 

24 Kasım 1975 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.25'te son verildi. 

Başkan Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Kayseri 

Rasim Hancıoğlu Tufan Doğan Avşargil 
Geçici Divan Üyesi 

Sivas 
Enver Akova 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Rasim Hancıoğlu 

GEÇİCİ DÎVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü "Birleşimini açıyorum, 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
geçiyoruz, 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme 

III. — SEÇİMLER 

/. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanı seçimine de

vam ediyoruz. Geçen birleşimde 14 tur yapılmış, bir 
sonuç alınamamıştı. Başkanlık için aday olarak Ay
dın Milletvekili Sayın Kemal Ziya Öztürk ve Kars 
Milletvekili Sayın Kemal Güven mevcuttur. 

15 nci tur seçim oylamasına başlıyoruz. Bu oyla
ma için üç mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. 
Oy pusulalarını ve zarfları dağıtınız. 

Oyların sayım ve döküm işleri için, ad çekmek su
retiyle, beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit ediyo
rum: 

Sayın Battal Koksal?. Yok. 
Sayın Önol Sakar?. Yok. 
Sayın Ahmet Durakoğlu?. Burada. 
Sayın Ahmet Karaaslan?. Yok. 
Sayın Malik Yılman?. Yok. 
Sayın Mehmet Can?. Burada. 
Sayın İbrahim Tekin?. Yok 
Sayın Sabri Yahşi?. Yok. 
Sayın Vehbi Meşhur?. Burada. 
Sayın Arif Tosyalıoğlu?. Yok. 
Sayın Erol Çevikçe?. Burada. 
Sayın Engin Unsal?. Burada. 
Oylamaya Adanadan başlıyoruz efendim. 
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(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyeler 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan başka sayın üye?, yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir etendim. 

Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın. 

BAŞKAN —- Sayın Övet, Sayın Övet. 
TEVFÎK FÎKRET ÖVET (Sinop) — Bir haysi

yetsiz Hükümet, bir haysiyetsiz Hükümet!. 
BAŞKAN — Sayın Övet, sayın Övet!. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ayıp ayıp. 

Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti bu. 
NÎHAT SALTIK (Tunceli) — Biz geliyoruz on

lar gelmiyor. Hükümet gelmesin, biz geliriz. (A. P. ve 
C. H. P.'li üyeler arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Münakaşa etmeyelim efendim. Tas
nifin neticesini bekliyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Mec
lis devam ediyor mu? Ediyorsa usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Oylamanın neticesini alıncaya ka
dar herhangi bir işlem yapamayacağız efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, oyla
mada ekseriyet olmadı; 209'dur sayılan oylar. Buna 
rağmen tasnif devam ediyor. Hangi maddeye göre 
Meclis devam ediyor? 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Çoğun
luk yoksa ne konuşacaksınız? 

BAŞKAN —• Komisyonun çalışmalarına bizim 
müdahale etmemiz mümkün değil efendim, bu du
rumda. Komisyondan gelen önergeye göre hareket 
edeceğiz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çoğunluk var mı, 
yok mu? 

BAŞKAN — Elimize bir şey gelmedi efendim. 
Tasnif Komisyonunun önergesi elimize gelsin, ona gö
re muamele yapacağız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ama efendim tas
nife geçtiler. Tasnife geçmeden evvel, ekseriyetin oluo 
olmadığına dair Komisyondan malumat isteyiniz. 
Eğer ekseriyet varsa tasnife devam edilsin, Meclis de
vam etsin. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, Komisyona.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ben bunu öğrenmek 
istiyorum. Zapta geçmesinde fayda vardır: Çoğunluk 
var mı, yok. mu? Meclis devam ediyor mu etmiyor 
mu? Ekseriyet var mı, yok mu? Onu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon raporu gelinceye kadar 
beklemek mecburiyetindeyiz efendim. (A. P. ve C. 
H. P. sıralarından karşılıklı tartışmalar ve gürültüler) 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Yarın göreceksiniz. 
TEVFİK FÎKRET ÖVET (Sinop) — Utanmıyor 

musun? Bir de «Yarın göreceksiniz» diyor. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Hem 
Meclise gelmeyeceksiniz, hem gelip de oy kullanma
yacaksınız. Çocuk oyuncağı değil burası. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Utanmıyor 
musunuz bu şekilde konuşmaya? 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Ondan 
sonra Başbakanınız çıkacak «C. H. P. Meclisi çalıştır
mıyor» diyecek. 

BAŞKAN — Sayın Övet, lütfen efendim. Tasnifin 
neticesini bekleyiniz. 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 15 nci tur 

seçime 209 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, tasnifle ilgili olarak, müsaade ederseniz bir di
leğimiz var. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim; 

şimdiye kadar yeter sayı olmadığı için, Tasnif Komis
yonu sayımı ismen yapıyordu. Oysa İçtüzüğümüzün 
122 nci maddesinde, «Genel Kurulda bulunup da oya 
katılmayanlar yeter sayıya dahil edilirler.» denilmek
tedir. Bu hüküm, genel hüküm olarak buraya da uy
gulanabilir niteliktedir. Çünkü başka bir hüküm yok
tur, aksine bir hüküm yoktur. Yani, yeter sayı yoktur 
diye Meclis tatil edilir, oturum kapatılır diye aksine 
bir hüküm yoktur. Bunu, dikkatinize arz etmek iste- » 
rim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı tartışma- I 

lar ve gürültüler). J 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Utanma- I 

dan, sıkılmadan Parlamento ile alay ediyorsunuz. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Burada böyle şey 

konuşulmaz. 
TEVFİK FİKRET ÖVET "(Sinop) — Bir haysi

yetsiz Hükümet!. I 
Utanmadan burada oy kullanmayacaksınız?. 
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bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Sivas Adana 

Ahmet Durakoğlu Mehmet Can' 
Üye Üye 

Amasya Adana 
Vehbi Meşhur Erol Çevikçe 

Üye 
istanbul 

Engin Unsal 

Kemal Güven 
Kemal Ziya Öztürk 
Boş 
Çeşitli isimler 

166 
27 

7 
9 

BAŞKAN — Bu duruma göre, çoğunluğumuz kal
mamıştır. 

Başkan seçimine devam etmek için 25 Kasım 1975 
Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

««•*» 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğrenci boykotuna 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem' 
in yazdı cevabı(7/661) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı ta-

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 30 . 6 . 1975 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Soru : 
İ. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğrencile

rin boykotu hangi tarihten beri sürmektedir. Boyko
tun nedeni nedir, boykota kaç öğrenci katılmaktadır? 

2. Öğrencileri boykota iten haklı nedenlerin orta
dan kalkması için herhangi bir girişim yapılmış mıdır? 

3. Sorunları çözmek için 3 000 Jandarma ve Po
lisin okulda üstlenmesi yeterli midir? 

4. Polisin ve Jandarmanın okulda özerk ve de
mokratik ilkelere taban tabana zıt baskısını normal 
mi karşılamaktasınız? 

5. Son günlerde öğrencilere yapılan baskılar çok 
artmıştır. Öğrenciler tahrik edilmektedir. Bu tahrik 
unsurlarını ortadan kaldırmayı 'düşündünüz mü? 

6. Sorunları çözmek için en akılcı yol öğrenci, 
üniversite ve öğrenci velilerinin işbirliğidir. Bunu 
gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - irtibat 
Sayı: 031 -2-389 

31 . 10 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 7/661 - 2715/21900 sa

yılı yazılarınız. 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — ODTÜ'si Rektörlüğünden alınan bilgilere gö
re; Boykot hareketleri 1975 Nisanında yoğunlaşmış 
ve bundan sonra sürekli olarak devam etmiştir. Mi
marlık Fakültesi öğrencileri ise ikinci sömestre başın
dan beri derslere girmemişlerdir. 

Boykot hareketlerinin tek sebebi şudur demeye 
imkân yoktur. Ancak, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, 
Rektörlük veya Yurtlar Müdürlüklerindeki bazı yö
neticilerin görevlerinden çekilmelerini istemek, Üni
versite tüzük ve yönetmeliklerinde «üretime dönük 
demokratik ve devrimci halklar üniversitesine yöne
lik» radikal değişiklikler yapmak, öğretim programı 
ve ders kitapları için yeni uygulamalara girmek gibi 
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gerek masum, gerekse politika ve polemik niteliğinde 
çeşitli talepler bulunmaktadır. Meselenin ilginç bir 
yönü ise, üniversite yönetiminin de haklı gördüğü ba
zı masum öğrenci istekleri arkasında sonu nereye va
racağı kestirilem iyen taleplerin bulunmasıdır. 

Boykota 7 000 civarında öğrenci katılmıştır. 

2. — ODTÜ 5 Kasım 1975 günü açılmış, kayıtlar 
normal yapılmış ve açıldığı günden bu yana, Üniver
sitede eğitim ve öğretim normal devam etmiştir. Aka
demik Takvimde bir değişiklik yapılarak, geçen ders 
yılında boykotlar nedeniyle meydana gelen ders ka
yıplarını telafi için 8 hafta süreli bir ek - dönem ko
nulmuştur. Bu dönemde öğrencilere, geçen ilkbahar 
sömestrinde alamadıkları veya zayıf not aldıkları 
dersleri yeniden alma imkânı sağlanmıştır. Bu ek -
dönemi gerçekleştirebilmek için, öğretim üyeleri ve 
yöneticiler büyük bir anlayış göstermişler ve gereke
cek fedakârlıklarda bulunabileceklerini belirtmişler
dir. 

Öğrencilerin isteklerinin ODTÜ İdaresine en kı
sa zamanda duyurabilmelerinin en doğal hakları ol
duğu inancı ile Üniversitenin yetkili kurullarınca öğ
renci temsilciliği kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
konudaki çalışmalar ise sonuçlanmak üzeredir. Öğ
renciler ile Bölüm, Fakülte ve Rektörlük arasında sü
rekli ve gerçek ilişkilerin öğrenci temsilcileri tarafın
dan duyurulmasında büyük yarar görülmüş ve öğren
ci temsilciliği müessesesinin aşağıdaki şekilde çalış
masına karar verilmiştir. 

Her bölümün her sınıfından, öğrenciler kendi tem
silcilerini gizli oyla seçeceklerdir. Her öğrencinin seç
me ve seçilme hakkı olacaktır. 123 öğrenci temsilcisi 
seçilecektir. 

24 Bölüm ve 1 İngilizce Hazırlık Okulundan ol
mak üzere, Bölümler ve İngilizce Hazırlık Okulu öğ
renci temsilcileri, 25 Başkan seçeceklerdir. 

Öğrenci temsilcileri, Bölüm Başkanı, Başkanlar ve 
Dekanlar ile her zaman görüşebileceklerdir. Ayrıca, 
seçilen 25 öğrenci Başkanı başvurduğu hallerde Rek
tör ile görüşebileceklerdir. 

Bu şekilde seçimle gelen ve büyük bir öğrenci kit
lesini temsil eden bu temsilcilik müessesesinin işle
tilmesinden büyük yararlar görüleceği umulmakta
dır. 

Halen Üniversite de okuyan öğrencilerin istek ve 
tekliflerini inceleyip sonuçlandırmak, mezun olan öğ
rencilere iş temin etmek, Üniversite - Endüstri ilişki

lerini canlı ve yakın tutmak üzere bir öğrenci De
kanlığının (Dean of Students) kurulması çalışmaları 
da sonuçlanmak üzeredir. Öğrencilerle idare arasında
ki ilişkileri yakından izleyecek ve gerçekleştirecek 
olan Öğrenci Dekanlığının kurulmasında da büyük 
yararlar görüleceği Üniversite yetkililerince beyan 
edilmiştir. 

«ODTÜ. Öğretim Üyeleri ve Asistanlara veri
lecek Unvanlar ile Görevlendirme Şartları ve Usulü 
hakkındaki Yönetmelik» Üniversitenin çeşitli organ
larından geçirilerek, 29 Ekim 1975 tarihinde yapılan 
Mütevelli Heyeti toplantısında kabul edilmiştir. Bu 
yönetmelikle, özellikle, öğretim üyelerine çalışma gü
venliği getirilmiş, sözleşme ile çalışma sistemi kaldı
rılmıştır. 

Yurtlarla ilgili konularda idareye bilgi vermek ve 
tasviyelerde bulunmak ve yurtlarda kalan öğrenciler
le devamlı görüşmeler yapmak üzere, öğrencilerden 
teşekkül eden 5 kişilik bir komite kurulmuştur. Bu 
komite yardımı ile, öğrencilerin yurtlarla ilgili ma
kûl ve mümkün görülen sorunlarının kısa zamanda 
halledilme imkânı bulunacaktır. 

3. — ODTÜ il merkezi sınırları dışında olduğun
dan, Üniversitenin kolluk hizmetleri polis değil, jan
darma tarafından yerine getirilmektedir. Üniversitede 
görev alan jandarmanın 3 000 civarında gösterilmesi 
de abartılmış bir rakamdır. Aslında bu sayı 200 ile 
300 arasında olup, yalnız yıl sonu sınavlarının yapıl
dığı 1 5 - 3 0 Temmuz 1975 tarihleri arasında 600'e 
çıkarılmıştır. Jandarma, Üniversitede akademik sorun
ları çözmek için değil, Anayasa'nın yurttaşlara sağla
mış olduğu öğrenme hakkından yararlanmak isteyen 
öğrencileri, bu haktan yoksun kılmak isteyen kaba 
kuvvete karşı hem can emniyeti, hem de Üniversite
nin laboratuvarları veya kütüphanesinde girişilmesi 
muhtemel sabotajlara karşı mal güvenliğini sağlamak 
için görev almıştır. 

4. — Üniversitede polis baskısından söz edilemi-
yeceği gibi, Jandarmanın buradaki görevini özerklik 
ve demokrasi ilkeleriyle bağdaştırma yoluna gitmek 
meseleye doğru bir yaklaşım olamaz. Jandarma, Tür
kiye Cumhuriyetinin bir güvenlik kuvvetidir ve ge
ne Türkiye Cumhuriyetinin malı olan bir kuruluşu 
anarşik hareketlere karşı korumuştur. Bunu yapar
ken de emirlerini Üniversite yönetiminden değil, Sı
kıyönetim Komutanlığından almıştır. 
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5. — Öğrencilere yönetim tarafından baskı yapıl- 6. — Öğrenci velilerine çeşitli kez mektuplar yazı-
dığı istismar konusu olmuş bir deyimdir. Üniversite, larak sorunlar hakkında bilgiler verilmiştir. 
her kuruluş gibi kanun ve yönetmeliklerle idare edil- Ali Naili Erdem 
mektedir. Yönetmeliği çiğneyenler hakkında gene yö- Millî Eğitim Bakanı 
netmelikler çerçevesinde işlem yapılmıştır. 
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