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I - GEÇEN TUUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 

2/261 sayılı Kanun teklifinin, Türkiye Öğre
tim ve Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kuru
mu kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi 
kabul olundu. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu'nun; korunmaya muhtaç çocuklar, malûl 
ve yaşlılar konusundaki gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi ve 
istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka

nunlarına bağlı (A/l) işaretli cetvelde, 
• Petrol Dairesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde, 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
sine 1 '565 000 liralık ek ödenek verilmesi hak
kındaki kanun tasarılarının maddeleri kabul 
olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, oy
ların ayrımı sonunda çoğunluk sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek oturumda tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam oluna
rak; 

Delet Malzeme Ofisi ve 
Devlet Malzeme Ofisi izmit imalât Atel-

yeleri Müessesesinin bilanço ve netice hesap
ları, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildi ve yönetim kurullarının ibra edilmiş ol
duğu bildirildi. 

Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi, Millî 
Korunma Konsolide Bilânoçus üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 274 ve 

275 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine dair 
dair kanun tasarısının havale edildiği komis
yonlardan seçilecek 3 er kişiden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

Birinci oturumda çoğunluk sağlanamıyan 
altı kanun tasarısın tekrar açık oya sunula
rak, oyların ayrımı sonunda, kanunlaştıkları 
bildirildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis-
nu raporlarının görüşülmesine devam olunarak; 

Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi, Millî 
Korunma Konsolide Bilançosu ve hesap netice
leri, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi 
ve yönetim kurullarının ibra edilmiş olduğu 
bildirildi. 

Bursa ve Gelibolu Soğuk Depoculuk Limi
ted Şirketlerinin bilançoları ve netice hesap
lan Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
bilançoları ve netice hesapları, yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildi ve yönetim ku
rullarının ibra edilmiş olduğu bildirildi. 

5 . 2 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Nurettin Ok Memduh Ekşi 
Kâtip 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

— 874 
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II - GELEN 

TASARILAR 
1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 

sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/195) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/196) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

TEKLİFLER 
3. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 

emniyet mensupları ile belediye zabıta memur
larının nakil vasıtalarından istifadelerine dair 
kanun teklifi (2/264) (içişleri, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 
sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hak
kında kanun teklifi (2/265) (Adalet ve Genç
lik ve Spor komisyonlarına) 

5. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 
Devlet hizmetinde çalışan memur ve hizmetli
lere birer sene kıdem verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/266) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
2 arkadaşının, Futbol müsabakalarında müşte
rek bahisler tertibi hakkında 7258 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna iki madde ve bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/267) (Adalet, Ma
liye, içişleri, Gençlik ve Spor ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Kocaeli milletvekilleri Sabri Yahşi ve 
Vehbi Engiz'in, Deniz yıpranma kanun tek
lifi (2/268) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

8. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, içişleri Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışan memurların maaş intıJbakı 
hakkındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/269) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
9. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Beya-

zıt'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma

sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/179) 
(Anayasa ve ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyona) 

10. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/180) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

11. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/181) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyona) 

RAPORLAR 
12. — Maraş Milletvekili Attilâ tmamoğlu 

ve 2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
ları raporları (2/222) (S. Sayısı : 43) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu ge
reğince, doçent kadrosunda profesörlüğe yük
seltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifi
ne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/40, Cumhu
riyet Senatosu 2/276) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 11 e 1 nci ek (Cumhuriye Senatosu S. Sa
yısı : 1359) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı An
kara Üniversitesi Kuruluş kadroları kanunu 
ile bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cet
vellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lere dair Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/41; Cumhuriyet Sena
tosu 2/275) (Millet Meclisi S. Sayısı : 12 ye 
1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1358) 

— 875 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde
me geçiyorum. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Üç tezkere vardır efendim, oku
tup tasviplerinize arz edeceğim. 

1. —• Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkan
lığının, 2/210 esas numaralı kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Bir
leşiminde kurulması kabul olunan Geçici Komis
yona havalesine dair tezkeresi (2/210, 3/184) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebru-
re Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 87/11 tarife numaralı 
bölümünün, değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Gümrük kanunu tasarısı ile ilgili bu
lunduğundan, mezkûr teklifin, Genel Kurulun 
16 . 1 . 1970 tarih ve 26 ncı Birleşiminde teşkili 
derpiş buyurulan Geçici Komisyon tarafından 
tetkik ve müzakere edilecek olan «Gümrük ka
nunu tasarısı» ile birlikte görüşülmesine delâlet 
buyurulmasını saygiyle arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Komisyon Bask. 
Bolu 

Nihat Bayramoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu tarafından 
verilmiş olan takrir ile kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyonda, bahse konu kanun teklifinin de 
birlikte müzakeresi istenmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler. 
edilmiştir. 

Kabul etmiyenler... Kabul 

2. — Maliye Bakanı Mesut Erez'in, Millet
lerarası Para Fonu, Anasözleşmesinde değişik
lik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
diği 1 komisyonlardan 3 er üye seçilerek kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/1,4/47) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğumuz 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde de
ğişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının biran 
evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden kurulu Geçici bir Komisyon
da görüşülmesini saygılarımla rica ederim. 

Maliye Bakanı 
Kütahya 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilen takrir ile Para Fonu Anasözleşme
sinde değişiklik yapılmasına dair olan kanun ta
sarısının bir Karma Komisyonda görüşülmesi 
talebedilmektedir. 

Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer kişiden terekkübedecek Geçici 

— 876 — 
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bir Komisyonda müzakeresi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 2/84 
esas numaralı kanun teklifinin Genel Kurulun 
4.2. 1970 tarihli 40 ncı Birleşiminde kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/84, 
3/183) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 

16 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifinin, 4 . 2 . 1970 tarihli Genel Ku
rulun 40 ncı Birleşiminde kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona, mezkûr teklifin aynı mahi
yette olması sebebiyle havalesine delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

V — GÖRÜŞ 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
müzakerelerine kaldığı yerden devam ediyoruz. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 
358, 436, 456, ^69, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D; III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek). 

21. — MADEN TETKİK VE ARAMA ENS
TİTÜSÜ, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
konuda grupları adına söz alan arkadaşların 
isimlerini arz ediyorum: 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Tosyalı, C. H. P. grupu adına Sayın Mehmet 

5 . 2 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı 
Enver Turgut tarafından verilen bir takrir ile 
4 . 2 . 1970 tarihinde ve 40 ncı Birleşimde ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyonda bu kere 
276 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin de 
birlikte müzakeresi talebedilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş-
kanım, kapıcılarla ilgili dün bir takririm vardı, 
öncelikle görüşülmesini istemiştik. Zaten bir 
maddeliktir. Cumhuriyet Senatosundan Mecli
simize gelmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması hususunda böyle bir takriri
niz var. Fakat bugünkü gündemimizde yok. 
Müsaade buyurursanız bunu yarın alalım, şim
di gündeme geçtik. 

JEN İŞLER 

Aytuğ, A. P. grupu adına Saym Fazlı Armç söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere de; Sa
ym Reşit Ülker, Sayın Mustafa Kemal Palaoğ-
lu söz almış bulunmaktadırlar. 

ilik söz Güven Partisi Grupu adına Saym 
Tosyalı'da, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün mümtaz temsilcileri, hepinizi en derin say
gı ve sevgilerimle selâmlıyarak Güven Partisi 
grupu adına sözlerime başlıyorum. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Geneli Mü
dürlüğünün 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait 3 
yıllık faaliyet ve işlemleriyle bilanço, gelir ve 
gider hesapları ve bunlara ilâveten de Maden 
Tetkik ve Aramanın genel faaliyetleri hakkında, 
Güven Partisi Grupu adına yaptığımız 
tetkikatımızı ve fikirlerimizi Yüce Mecli
sin sayın üyelerine ve MTA nm müm
taz mensuplarına arz etmek için Yüksek Huzu
runuzda söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, bir memleketin kalkınması, 
refah ve saadet içinde yaşaması için, o mem-
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leketin yeter miktarda altı maddeye ihtiyacı 
vardır. Bunların başında; 

1 ncisi; iptidai maddeye, yani zirai istihsale, 
yeraltı serveti dediğimiz maden ve hammadde 
istihsaline, 

2 ncisi; su, kömür, petrol ve elektrik halin
deki enerji kaynaklarına, 

3 ncüsü; bu iki maddeyi kullanacak sanayie, 
4 ncüsü; bu sanayii işletecek yetişkin tek

nik insan gücüne, 
'5 ncisi; bu ilk dördü çalıştıracak paraya, 
6 ncısı ve nihayet istihsal ve imal edilen ip

tidai madde ve mamul maddeyi satacak iç ve 
bilhassa dış pazara ihtiyaç vardır. 

Bu altı madde içinde yeraltı servetini teşkil 
ıeden maden ve hammaddelerin rolü, iptidai mad
de oluşu ve para getirmesi bakımından çok mü
himdir. Bu mühim vazife memleketimizde Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlü
ğü tarafından yapılmaktadır. 

Bu bakımdan bu genel müdürlüğün vazifele
rinde muvaffak kılınması ve memleketin bu 
kanaldan zengin ve müreffeh olması yolunda 
çalışmak, hepimize düşen bir vazifedir. 

MTA'nın kuruluşu : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Müdürlüğü 1935 yalında 2804 sayılı Kanunla 
kurulmuş ve bu kuruluşu ıbüyük önderimiz 
Atatürk yapmıştır. 

Türk Milletimin kalkınması hizmetine Ata-
türkümüz tarafından armağan edilen, emanet 
edilen pek çok iktisadi Devlet Teşekkülümüz 
arasında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge
nel Müdürlüğünün de çok mühim bir mevkii 
vardır, Atatürk armağanlarından birisidir. Onun 
için bu tesisi yücelteceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; MTA nm bağlı ol
duğu bakanlık; 1963 ilâ 1967 yılları arasındaki 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü 63 milyar liralık tüm yatırımının yüzde 22 si 
olan 14 milyar liralık yatırımı gerçekleştiren 
ve 1968 ilâ 1972 arasındaki tkinci Beş Yılhk 
Kalkınma Plânının da 111 milyar liralık tüm 
yatırımın 1/3- demek olan 37 milyar liralık ya
tırımını gerçekleştirecek olan ve böylece Tür-
kiyenin kalkınmasında hakikaten büyük, şe
refli ve mesuliyetli bir yük altında bulunan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temel 
kuruluşlarımızdan birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, tüzel kişi
liği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir 
şekilde kurulmuştur. Ticari usullere göre idare 
edilmekte, sarfiyat ve muamelâtı; Muhaseıbe-i 
Umumiye, Arttırma ve Eksiltme ve ihale kanun
larına, Divanı Muhasebatın vize ve murakabesi
ne tabi değildir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün va
zifeleri; Türkiye maden envanterinin çıkarıl
ması, madenlerin daha verimli bir şekilde işle
tilmesine ilişkin usul ve metotların tetkiki, 
memleketimiz jeolojik yapısının ortaya çıka
rılması ve bu konularda çalışacak Türk mü
hendisi, teknik ve teknisyen, uzman ve işçiler 
yötişltirilmesi ve bunların hizmetlerinin yürü
tülmesi gibi vazifeler yapmaktadır. 

MTA'nın teşkilâtı : 
Muhterem arkadaşlarım, MTA Genel Direk

törlük merkez teşkilâtı emrinde, Jeoloji, Ma
den Etüt, Teknik Ameliyeler, Tahlil ve Tetkik 
Araştırma ve Geliştirme, Fennî Dokümantasyon 
gibi altı şubeyi ihtiva etmektedir. Bu kuru
luşla vazifelerini yapmaktadır. 

MTA Enstitüsünün etüt ve arama faaliyet
leri : 

Enstitünün 1964, 1965, 1966 yıllarındaki üç 
yıllık çalışmaları aşağıda gösterilmiştir. 

Etüt ve arama projeleri 1964 yılında 26 ta
ne, 1965 yılında 29 tane, 1966 yılında ise 28 
tanedir. Bu projeler için tahsis edilen para, 1964 
yalında 5 9 0 0° 000> 1 9 6 5 yılında tekrar 
59 000 000, 1966 yılında 77 000 000 liradır. 

Tahsislerin sarfı ise şöyledir : 
1964 yılında 47 000 000, programın % 83 ü, 

1965 yılında 56 000 000 ile programın % 95 i, 
1966 yılında 75 000 000 ile programın % 97 si 
gerçekleştirilmiştir. 

MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğü, yurdu
muzun ekonomik ve sosyal gelişmesine yararlı 
clmak üzere, yurt içinde tüketimi ve yurt dı
şında satışı mümkün maden ve hammaddeler ile, 
enerji kaynaklarının etüt ve aramalarına önce
lik vererek hazırlanan etüt ve aram projelerini 
bu üç yıl içerisinde başarıyla yapmıştır arka
daşlarım. 

Üç yıllık gelir ve giderleri : 
1964 yılında 64 000 000 lira gelir, 47 000 000 

ma gider, 17 000 000 lira mütaakıp seneye ge-
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lir devri yapmıştır. 1965 yılında 70 000 000 lira 
gelir getirmiş, 56 000 000 lira gider var, 
14 000 000 lira devir yapmıştır 1966 yı
lında 90 000 000 lira gelir, 75 000 000 
lira gider, 15 000 000 lira devir yapmıştır. Diğer 
mütaakıp yıllarda da Bütçe, 1964 ten itibaren 
64, 70, 90, 125 ve 1970 de 109 000 000 milyon. 

MTA nın faaliyetleri, yüklendiği çeşitli hiz
metlerle kabili kıyas olmıyacak şekilde,* çok az 
bir bütçe tahsisatı yapıldığını, netice olarak pa
rasızlık içinde bu müessesenin kıvrandığını gör
mekteyiz. 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, 
MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğünün topye-
kûn, kuş bakışı, genel faaliyetleri hakkında 
bilgi vereceğim. 

Enstitü; 1935 ile 1968 yılları içinde, 34 se
re yurdumuzun maden potansiyelinin ortaya 
çıkarılması maksadiyle 10 binden fazla çeşitli 
maden ve hammaddelerin zuhuru için prospek-
sıyon ve etüt yapmıştır. Ayrıca bu mevzular
dan önemli görülenler üzerinde arama çalışma
larına geçmiş ve 658 000 metre sondaj, 75 000 
metre galeri ve kuyu yapmış bulunmaktadır. 

MTA Enstitüsü 1960 yılından beri memle
ket madenciliğinle daha yararlı olabilmek ama-
ciyle özel şahıslara ait kömür, bakır, kurşun, 
çinko, civa, antimuan, krom, fosfat, lüle taşı, 
bor tuzu, flüorit, aspesıt, mika, kükürt, mağnezit 
ve bitümlü şist sahalarda özel sektörün önça-
lışmaları için ücretsiz etüt ve aramalar yapmak
tadır. 

Yapılan bu çalışmalar sonunda tesbit edilen 
rezervin üretimi ve satışı halinde, önceden ens
titü tarafından yapılan arama masrafları olarak 
ilgililerce hazineye ödeme yapılmaktadır. 

MTA nın 36 yıllık toplam giderleri 712 milyon 
liradır. Buna karşılık takribi değeri 120 mil
yar Türk Lirası değerinde çeşitli maden ve ham
madde ve kömür rezervleri MTA tarafından tes
bit edilmiş ve Devletimizin, milletimizin hizme
tine amade kılınmıştır. 

Bu tesbitlere göre krom, bor tuzlan, civa, 
mermer, lüle taşı ve jeoterm'ük enerji rezervleri 
bakımından Türkiyemiz dünyanın en zengin ül
keleri arasına girmektedir. 

Ayrıca; bakır, antimuan, kurşun, çinko, man-
yezit, uranyum, linyit kömürü, kükürt gibi çe
şitli maden ve hammadde kaynakları bakımın-
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elan da yurdumuzda geniş jeolojik imkânlar 
mevcuttur. 

MTA Genel Müdürlüğü, 34 yıllık başarılı 
faaliyetleri neticesinde kendisine tahsis edilen 
gayrikâfi imkânlarla Türkiyenin çok ümit ve
rici jeolojik imkânlarını meydana çıkarmıştır. 
Bu cümleden olarak, Sivsa Divriği bölgesi proje 
çalışmaları ile, Divriği demir yatağı rezervine 
ilâveten bu bölgede yeniden 20 ilâ 25 milyon ton
luk bir demir cevheri rezervini daha tesbit et
miştir. 

Doğu Karadeniz bölgesi projesiyle, Rize Ça
yeli, Murgul bölgelerinde, evvelki bakır rezerv
l i m e ilâveten, 500 000 tonluk bakır, kurşun, 
çinko rezervini daha tesbit etmiştir. 

Marmara bölgesi projesiyle, KütaJhya'da, ev
velki tesbdtlere ilâveten, 7 milyon ton ilâve 
demir, Edremitfae 450 milyon ton, Dursunbey'-
de 500 000 ton kurşun, çinko rezervi tesbit et
miştir. 

Güney - Doğu Anadolu bölgesi projesiyle 
de, Bitlis, Muş, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Bin
göl, Elâzığ ve Adıyaman bölgelerinde önemli 
bakır sahaları bulup tesbit etmiştir.. 

Linyit arama projesiyle, Maraş Elbistan böl
gesinde. Türkiye'nin en zengin yatağı olan. 3 
milyar tonluk, Tunçbilek'de 2 milyon, Sivas Kan
gal'da 70 milyon, Bursa Orhaneli'nde 35 mil
yon, Gördes'de 5 milyon ton olmak üzere, yeni 
linyit rezervleri tesbit etmiştir, fakat muhterem 
arkadaşlarım, bu arada, en az Elbistan'daki 
kadar zengin kömür yatağı olabileceğine inan
dığımız Kastamonu Azdavay bölgesindeki kömür 
yataklarının envanterleri ya unutulmuş, ya da 
elleri değmemiş, işlerinin çokluğundan. Müsaa
denizle bu kadarcık bir tarizi de yapmak isti
yorum. Biz o ümitte ve o iddiadayız ki, Kasta
monu Azdavay kömür yatakları, Zonguldak ve 
Ereğli kömür yatakları kadar zengindir. Bu
rada ciddî bir çalışmanın ve etüdün yapılma
sını talebediyoruz. 

Endüstri hammadde projeleriyle, Manisa Sa-
ruhanlı bölgesinde 10 milyon, îzmir Dikili böl
gesinde 5 milyon tonluk perlit rezervi tesbit et
miştir. 

Radyo - aktif maden arama projeleriyle, 
Batı - Anadolu'da 3 300 ton uranyum, 3 bin ton 
toryum rezervi tesbit etmiştir. 
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Petrol arama projeleriyle de, Sivas ve Erzu
rum kapalı sahalarında jeolojik, rejyonal, deta-
ye, gravometrik, sismik etütlerle birlikte derin 
sondajlar yapmıştır. 

Tabiî buhar arama projeleriyle, Denizli Sa
rayköy ve Aydın bölgelerinde de muhterem ar
kadaşlarım, bizim için çok lüzumlu olan enerji 
üretimine elverişli tabiî buhar kaynaklarını tes-
bit için jeolojik etüt, gradyan ve derin sondaj
lar yapmış ve müspet neticeler almıştır, fakat 
maalesef, işin ucu para, eleman, vasıta ve mal
zemeye gelince MTA bu hususta donatılamadığı 
için, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında çok 
ümit verici olan bu yepyeni konu arzu edilen 
seviyede inkişaf gösterememiştir. 

Jeolojik harita yapımı çalışmaları ile, başta 
Türkiye'nin yeraltı servetlerinin tesbiti olmak 
üzere; tarım, sulama, iskân ve yol yapımı için 
lüzumlu çeşitli mikyaslarda jeolojik, tektonik, 
metalürjik haritaları yapılmış ve basılmıştır. 

Teknolojik araştırmalarla, Mardin Derik 
fosfatlarının, tuz halindeki demir cevherlerinin, 
Uludağ volfram cevherinin, Kef dağı kromitle-
rinin, Üçköprü uranyum cevherinin zenginleşti
rilmesi denemeleri yapılmıştır. 

Yeraltı kaynaklarımızın tesbitine dair en
vanter çalışmaları cümlesinden olarak, tesbit 
edilen madenlerimiz hakkında çeşitli kitaplar ve 
raporlar hazırlanıp, ilgililerin hizmetine sunul
muştur arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarım; 
G. P. olarak MTA Genel Müdürlüğünün in

kişafı ve daha çok başarılı olması için temenni 
ve genel düşüncelerimiz şunlardır : 

1. Bugün mevcudolmıyan, MTA nın bağlı 
(bulunduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ve MTA nın teşkilât, kadro, vazife ve sa
lâhiyet kanunlarının hiçolmazsa 1970 yılında 
mutlaka çıkarılmasını ve bu suretle bu mühim 
kuruluşların çalışma faaliyetine daha ciddî sa
rılmasını taletoediyoruz. 

2. Maden Kanununun çıkarılması lâzımdır 
arkadaşlar. Bugün içinde bulunduğumuz ma
den mevzuatı hem özel sektörü, hem kamu sek
törünü ve bunların başında bulunan hem MTA 
yi ve hem de Sanayi Bakanlığımızı, Etibankı-
mızı üzüntü verici bir şekilde, çok başarısız hale 
getirmektedir. Maden Kanununun çıkarılması 
çok mühim... 

3. MTA Genel Müdürlüğünün elindeki va
sıtalar, cihazlar gayrimodern, günün şartlanna, 
modern memleketlerdeki emsal cihaz ve vasıta
lara göre teçhiz edilmesi lâzımdır. Eskimiş, köh
ne durumdadır cihazlarının ekserisi, bunların 
yenilenmesi lâzımdır arkadaşlarım. 

4. Teknik personeli maddeten tatmin ede
bilmek için; bütün teknik kuruluşlarımızda ol
duğu gibi, burada biraz daha fazla kaynaşma, 
biraz daha fazla huzursuzluk var. 4/10 195 sa
yılı Kararnamenin günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi veya en doğrusu; mühendis dâhil, 
bütün teknik personel hakkında yeni bir barem 
kanununun çıkarılmasına şiddetle ihtiyacoldu-
ğu kanaatindeyiz. MTA dan, diğer teknik kuru
luşlarımızda olduğu gibi, çok tecrübeli, yetişkin 
elemanlar ayrılmaktadır. Bu sebeple hizmet ak
samaktadır. 

5. Türkiye Maden Bankasının daha büyük 
sermaye ile faaliyete geçirilmesi lâzımdır. Çok 
evvelce 1£ milyon liralık sermaye ile kurulacağı 
alâyıvalâ ile ilân edilen Maden Bankası, maale
sef arkadaşlarım, bugüne kadar faaliyete geçme
miş ; ne kamu sektörüne, ne de özel sektöre bir 
fayda temin etmemiştir. Bunun biran evvel faa
liyete geçirilmesi; nasıl ki, Ziraat Bankamız zi
rai faaliyetimizin inkişafı için zirai üreticilere 
hizmet ediyorsa, kurulacak Maden Bankasının 
da aynı şekilde mühim ve iptidai bir madde olan 
yeraltı servetlerimizin işletilmesi için özel teşeb
büsümüze ve kamu sektörümüze gerekli yardım
larda bulunması lâzımdır. 

6. MTA nın bugünkü ve gelecekteki inki
şaf ihtiyacı için, yurt dışında (bilhassa söylüyo
rum arkadaşlarım) ve yurt içinde mühendis ve 
teknik personel yetiştirilmesi ve bunun mutlaka 
artırılması lâzım. Bu rehberliği de MTA Genel 
Müdürlüğünün yapması lâzım. Çünkü, yeraltı 
servetlerimizi işletebilmek için özel sektörümüz 
bulduğu madenleri işletemiyor, eleman yok; pa
ra bulunuyor, eleman bulunamıyor. Bu bakım
dan, hem kamu sektörünü ve hem de madenci
likle uğraşacak özel sektörü besliyebiflecek mik
tar ve evsafta yeteri kadar mühendis ve elema
nın yetiştirilmesini MTA nın plânlaması lâzım. 
Bu, büyük bir vebal... 

7. 1970 dâhil olmak üzere, her sene tahsis 
edilen bütçeler, MTA faaliyetlerinin şümulü, 
önemi ve miktarı karşılığından çok azdır. MTA 
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kendisine tahsis edilen böyle 50 milyon, 60 mil
yon, 150 milyon liralık bütçelerle; yer üstü ser
vetlerine 10 milyar lira ayıran Türk Milletinin, 
yeraltı servetlerine 100 milyon lira civarında 
para ayırması ile bu memleket kalkınamaz. Bu 
memleketin kalkınması için arkadaşlarım, şuna 
dikkat buyurun; zirai ürünlerimizi yetiştiren 
yer üstü kaynaklarımız artık kapasitesinin % 80 
ine ulaşmıştır, Türkiye'yi kalkındıracak yeraltı 
servetlerimiz; maden ve iptidai madde şeklinde
ki yeraltı servetlerimiz olacaktır. 

Yakında Ortak Pazara gireceğiz diyoruz, 
onun hazırlığı içindeyiz. Avrupa, 150 seneden 
beri yeraltı servetlerinin işletilmesi sebebiyle, 
balı alınmış boş bal peteğine dönmüştür. Avru
pa sanayii bir gerçektir. Biz, Ortak Pazara giriş 
hazırlık devremiz ne kadar geniş ve uzun olursa 
olsun, Avrupa sanayii ile boy ölçüşemeyiz; istih
sal ve imal edeceğimiz mamul madde bakımın
dan, maliyet bakımından, pazar bakımından, 
para bakımından, endüstri bakımından, insan-
gücü bakımından... Ne yapabiliriz o halde? Mev-
cudolan Avrupa sanayiine, hammadde veya ya
rı mamul madde verebiliriz. 

Bu bakımdan, Türkiye'mizin zenginliği bü
tün Avrupa'yı doyurabilecek kabiliyettedir. O 
halde, duymıyanlar duysunlar; Ortak Pazara 
giriş hazırlık devresinde, yeraltı servetlerimizin 
değerlendirilmesinde bütün imkânlarımızı âza
mi şekilde kullanıp, Ortak Pazara giriş anında, 
büyük mikyasta iptidai maddeyi Ortak Pazar 
memleketlerine, hammadde ve bilhassa yarı ma
mul madde halinde arz etmeye hazır olmalıyız. 
Ancak bu sayede Ortak Pazara girebiliriz. Aksi 
takdirde, sanayimiz rekabet edemez, Avrupa 
sanayiine iptidai madde veremezse, Türkiye, çok 
müşkül durumlara düşebilir. Bu bakımdan, bu 
sene çok gayrikâfi konmuş olan MTA bütçe
sinin, bütçe huzurumuza geldiği zaman, hiç ol
mazsa 30 - 40 milyon artırılmasını, müteakip 
yıllarda 100 milyon liralık bütçenin en az 
300 - 400 milyona çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyoruz. 

Şimdi tarizim başlıyor. Müsiaade ederseniz 
biraz da tariz yapayım. 

Muhterem arkadaşlarım, MTA Enstitüsü 
Genel Müdürlüğü, ne Birinci Beş Yıllık, ne de 
tkinci Beş Yıllık Plân devresinde, hemen he
men şu Orta - Kuzey Anadolunun hiçbir vilâ

yetinde hiçbir faaliyet göstermemiş, unutul
muş... Çankırı'sı, Kastamonu'su, Sinop'u unu
tulmuş arkadaşlar. Sizi temin ediyorum, bu böl
gede 8 yılımı yer üstü tetkikatlanyla geçir
dim, her nev'i maden var. Allah, 20 kilometre
lik bir mesafe içerisinde kömürü, demiri, kro
mu, manganezi, hepsini bir arada yaralanış ar
kadaşlar. öyle bölgeler var, fakat işletmek için 
teknik eleman yok, para yok, vasıta yok. MTA 
Enstitüsünün envanteri çıkarmak için bu böl
gelerde bir faaliyeti yok. İstirham ediyorum Sa
yın Hükümetten ve bu işin ilgilisi MTAtâan; bi
raz da Orta - Kuzey Anadolu diye Türkiye'nin 
bir parçasının varolduğunu bilsinler ve faali
yetlerinin birazını da o istikamete çevirsinler. 

Bu arada biz, Azdavay kömür yataklarının 
Ereğli - Zonguldak kömür damarlarının bir de
vamı olduğunu tahmin ediyoruz. Gözümüzle 
görüyoruz; 20 - 30 kilometrelik mesafede, aya
ğımızla şöyle eşdiğimiz zaman yarım metre, bir 
metre kalılığında kömür tabakaları var. Mer
hamet edilsin, bu bölgenin de bir vatan par
çası olduğu, buranın halkının da Türk halkı
nın bir parçası olduğu dikkat nazara alınarak 
hiç olmazsa envanteri yapılsın, plânı yapılsın 
arkadaşlar. 20 senedenberi zavallı bölge bu iş 
için uğraşır, fakat hiçbir yerden hiçbir ses 
çıkmaz. 

Netice : G.P. Grupu adına MTA Genel Mü
dürlüğünün çalışmalarından yaptığım tarizler 
hariç olmak üzere, diğer çalışmalarından ge
nel olarak memnun ve tatmin edilmiş olduğu
muzu, 1964, 1965, 1966 yılları kesinhesaplannın 
tasvip, idare kurullarının ibra edilmesini 
MTA'nın daha fazla inkişaf etmesini ve başa
rılı olmasını temin gayesi ile arz ve teklif et
tiğimiz düşünce ve tekliflerimizin yerine ge
tirilmesini saygılarımızla, arz eder, başta Yü
ce Meclisin sayın milletvekilleri olimak üzere 
MTA Genel Müdürü ve sayın mensuplarını hür
metle selâmlar, başarılar dilerim. (G.P. sırala 
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası O.H.P. adına Sayın 
Mehmet Aytuğ'da, buyurun efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUĞ 
Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

MTA Enstitüsünün kıymetli temsilcileri, hu
zurunuzda Yüce Meclisin uyan ve denetimine 
sunulan MTA'nın 1%4, 1965, ve 1906 hesap dö-
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nemine ait komisyonun raporu üzerinde gru-
pumun sözcüsü olarak görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

MTA Enstitüsü 1935 yılında yürürlüğe gi
ren 2804 sayılı Kanunla kurulmuştur. Statüsü 
itibariyle tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk ku
rallarına tabi kanunlu kurulmuş bir Kamu ik
tisadi Teşebbüsüdür, ilgili olduğu baJkanlık 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Sayın milletvekilleri; MTA, yurdumuzda 
mevcut işletmeye elverişli her çeşit yer altı 
zenginliklerini meydana çıkarmak, işletilenle-' 
rin daha verimli şekilde işletilmesini sağlamak, 
etüt ve araştırma çalışmaları yapmiak, Türk 
mühendis, teknisyen ve uzman işçisi yetiştir
mek amacı ile kurulmuştur. Bünye, statü ve 
kuruluş amacı açıklanan MTA'nm görevi ve 
önemi çok büyüktür. 

Yurdumuzun yeraltı zenginiliklerinin de
ğerlendirilmesi gayesiyle muhtelif maden, en
düstriyel hammadde ve enerji kaynaklarını 
arar, bunların jeolojik, jeofizik ve jeosimik 
etütlerini yapar. Yerüstü ve yeraltı maden 
taşocakları sahalarının işletmeye elverişli bu
lunup bulunmaJdığını, arama girişimi, fennî 
ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil, fennî de
neyler yapmak, kaynakların niteliklerini ve 
rezerv durumlarını tesbit eder. Proje durumla
rını, rantabilite hesaplarını gösteren raporlar 
yayınlar. Harita almak, plân, mürteseim ve mak
talar resmeder. Teknik ve ilmî işleri görmek, 
memleketin madenlerinde ve maden sanayiin
de çalışacak Türk mühendis, fen memuru, us
tabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmekle görev
lendirilmiştir. Petrol arama, işletme girişimin-
ı'de, 6226 sayılı Petrol Kanununda belirtilen 
petrol arama ameliyesinden yalnız jeolojik is
tikşaf çalışmaları yapar. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesi bakımın

dan özellikle sanayiin hammaddesi ve ihracat 
geliri bakımından en büyük kaynaklardan biri 
yeraltı varlıklarımızdır. Yurdun ekonomik ve 
sosyal gelişimine yararlı olmak üzere yurt 
içinde tüketimi ve yurt dışında satışı mümkün 
maden ve hammaddeler ile enerji kaynaklarının 
etüt ve aramalarına öncelik verilerek, etüt ve 
arama projeleri MTA ilgililerince hazırlanmış 
geniş ve çeşitli çalışmaları içine almıştır. 

MTA bir kamu iktisadi teşebbüsü olmakla 
beraber, kendiliğinden ve kendi kuruluş bün
yesinden gelen bir sermayesi yoktur. Hazine 
yardımı ve kendi kaynaklarından sağladığı ge
lirler ve devreden sabit kıymetler karşılığı ge
lirlerle fonksiyon ve amacını gerçekleştirir. 

Yüce Mecliste denetimi yapılan seneler iti
bariyle Hazinenin bu kuruma yaptığı yardımlar 
aşağıJda açıklanmıştır. 

1964 malî yılı için 43 694 000 Türk lirası, 
1965 maJlî yılı için de 47 101 000 Türk lira

sı ve, 
1966 da 69 milyon lira Hazine yardımı sağ

lanmış ve bu meblağlar cari yıl içinde Hazine
den tahsil edilmiştir. 

Hazineden sağlanan ve tahsil edilen bu pa
ralar tamamen sarf edilmiştir. Hükmi şahsi
yete sahibolan enstitü, bütün muamelelerinde 
kendi kanunu ile hususi kanun kurallarına tabi 
olmak üzere ticari usullere göre idare olunmak
tadır. Bütün giderleri, girişimleri, muhasebe 
yolu ile artırma, eksiltme ve ihale kanunlarına 
ve Divanı Muhasebatın vize ve denetimine tabi 
bulunmamaktadır. 

ıSayın üyeler, MTA 1964 yılınlda Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının ikinci uygulama yılı 
olan bu dönemde 25 aded etüt ve arama pro
jesi ile çalışmalarına devam etmiştir. 1964 malî 
yıl sonu itibariyle enstitü bütçesi üzerimde ya
pılan toplam sarfiyat 47 313 282 liradır. 

Yatırımların tahakkukunda yüzde 83 bir 
oran sağlanmıştır. 1965 malî yılında 29 aded 
etüt ve arama projesi ile çalışmalarına devam 
etmiş, bu dönemde çalışma programı diğer 
yıllara nazaran tabiî gaz etütleri projesi, Tür-
'kiye maden envanteri projesi, Keban bölge
sinde maden arama projesi diye isimlendiri
len 3 yeni proje ile iktifa etmek suretiyle ça
lışmalarına devam1 etmiştir. 

Malî yıl sonu itibariyle enstitü bütçesinde 
yapılan toplam sarfiyat 55 448 000 lira olup 
yatırımlarda yüzde 94 bir uygulama oranı sağ
lamıştır. 

1966 malî yılında MTA 28 aded etüt ve ara
ma projesi le çalışmalarına devam etmiştir. Ma
lî yıl sonu itibariyle enstitü bütçesinde yapılan 
toplam sarfiyat 73 231 335 lira olup, yatırım
ların tahakkukunda yüzde 97,7 bir uygulama 
oranı sağlanmıştır. 



M. Meclisi B : 41 5 . 2 . 1970 O : 1 

Sayın milletvekilleri, plânlı dönemde, hiz
metlerin, plânın öngördüğü hedeflere ulaş
ması bakımından öncelikle maden varlığı
mızın bilinmesi gereklidir. Türkiye tâe bulu
nan madenler çok çeşitlidir. Büyük rezervlere 
mâlik kıymetli maden yataklarının potansi
yeli bakımından tam ve kâmil bir bilgi he
nüz verilmiştir diyemiyoruz. Plânlı dönemde 
kurum önem kazanmıştır. Doğal kaynakla
rın bulunması, sanayiin emrine hazır tutulma
sı ağırlığı bu kurumun üzerinde toplamıştır 
Birinci Beş Yıllık Plân hedef bakımından 
yundun yeraltı doğal kaynaklarını millî ya
rara en elverişli bir tarzda işletmek, kendi iç 
tüketimimizi karşılamak ve dış isteklerde ara
nılanlardan ne kadarı satınalınabilirse o mik
tarın ihracını öngörmüştür. 

Kurum böylece seneler itibariyle projeleri
nin hazırlanmasında bâzı projelere öncelik 
tanımıştır. MTA'nın tesbit ettiği madenler 
yutfbta çok çeşitlidir. Bilhassa kıymetli maden
lerin yataklarının kıymeti hakkında tam bir 
bilgiyi vermemekle beraber, hammadde avan
tajını kesinlikle bir sonuca hağlamaktaki fay
da böyleoe ortadadır. 

MTA halen elindeki teknik imkân ve per
sonel yetersizliği ile bu eksik tarafını itiraf 
etmiş, ve birçok projeleri bu nedenlerle ger
çekleştiremediğini sarahaten kabul etmiştir. 
Millî varlığımız olan yeraltı servetlerinin ta
mamen teknolojinin verilerine uygun olarak 
işletilmesi, azami verimlilikle değerlenidirilme-
si görevini taşıyan MTA malî gücü, personel 
gücünün eksikliği ile bu projeleri tamamen ta
hakkuk ettiremem'iştir. Kurumun eleman nok
sanlığının giderilenim, teknik cihazlar ve mal
zeme ile donatılması böylece zaruridir kanaa
tindeyim. 

Sayın milletvekilleri, maden hukuku ve 
yeraltı servetlerinin salhipleri hakkında da bir 
iki söz söylemek ve bu konuyu da millî ekono
mi açısından vuzuha kavuşturmakta fayda gör
mekteyiz. 

Kendi topraklarımızın hazinesi olan doğal 
kaynaklar, vatanımız kadar bizimdir. Milli
yetçi bir düzende bu kaynaklar Türk'lerindir, 
Türkiye'ninldir. Ekonomik gelişmemiz bakı
mından stratejik önem taşıyan bu kaynaklar 
sınırlıdır. İnsan çabası ile bunlara yenilerinin 
eklenmesi mümkün değildir. 

Anayasamızın 130 ncu maddesi toprak al
tında terkedilmiş, olarak kalan rezervin Dev
letin hüküm ve tasarrufunda bulunduğunu 
âmirdir. Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufunda olunca, bunların aran
ması, işletilmesi hakkı tabiî olarak Devlete 
aidolacaktır. MTA bir hükmi şahsiyet olarak 
kanunun kendisine görev olarak verdiği ve ta
nıdığı faaliyetlerini şahısları yolu ile ger
çekleştirir. Kurumun vazifeleri arasında gö
rünen eleman yetiştirmek hususu bu mânada 
böylece önem kazanır. Teknik eleman yetiş
tirmek ve buna salhibolmak konusu MTA gibi 
diğer Kamu İktisadi Kuruluşlarının da müşte
rek derdidir. Kamu sektörü ile özel sektör üc
ret ahenksizliği bu insan ve personel kaybının 
baş sebebidir. Ücret politikasının değişik uy
gulanması, maalesef siyasi baskı nedenleriyle 
bâzı değerli personelin başka tarafa gitmesi, iş
yeri ve iş saatlerinin daha iyi plânlanmamış ol
ması, Avans Kanununun tatbik edilmemesi se
bepleriyle teknik personel kifayetsizliği, hiç 
denecek kadar bu kurumda azdır. 

Uyarı ve denetimi haklı gösteren teklifle
rimize gelince : 

Maden kanunu, büyük millî kuruluşların 
teşhisini sağlıyacak ve maden sahalarının ha
reketsiz kalmasını önliyecek tarzda derhal 
ele alınmalı, yeniden tanzim edilmelidir. 

MTA görevlerini hızla ve yeterli şekilde ya
pabilmesi için gerekli sayıda yetişkin teknik ele
man istihdam edebilmeleriyle ilgili kanuni ted
birler alınmalı ve malî imkânlar mutlaka sağ
lanmalıdır. Madencilik sahasında işletme faali
yetinde bulunan kamu kuruluşları, özellikle 
Etibank, Maden Arama Enstitüsü güçlendiril
meli, lüzumlu detaylı arama ve teknik çalışma
lar yapabilecek duruma mutlaka getirilmelidir. 

Demiryolu ve liman masraflarının yüksek 
olması ihraç fiyatı düşük madenleri etkilemek
te, dolayısiyle bu konudaki ihraç imkânlarını 
geniş ölçüde sınırlamaktadır. Bu nedenle, 
Ulaştırma Bakanlığı madencilik sektörü ile il
gili demiryolu ve liman tarifelerini yeniden 
düzenlemelidir.. 

Memleketimizde mevcut maden arama kapa
sitesini teknik tecrübe ve teçhizat yönünden 
yetersiz görmekteyiz. İkinci Beş Yıllık Plânın 
öngördüğü yapılan maden arama etüt ve pros-
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peksiyon işletmeleri sonucu elde edilen bilgi
lerin jeolojik haritalara ve Türkiye jeolojisiyle 
ilgili bilgilere eklenmek üzere enterprete edil
mesi yanında rezerv tesbiti mahiyetindeki ça
lışmaların ekonomik işletmecilik açısından de
ğerlendirilmesini sağlayıcı teknik detay bilgi
leri de ihtiva etmesine dikkat edilmelidir. 

Bulunan rezervler hakkında maden işletme 
projeleri hazırlanmalı,, pilot tecrübelere mut
laka girişilmelidir. Bu yönden yurt yüzeyinde 
maden arama faaliyetlerinde MTA'ya büyük 
sorumluluk yüklenmektedir. Risk derecesi yük
sek olan faaliyetlerin planlanmasına esas teşkil 
edecek ayrıntılı jeolojik haritalar, henüz gere
ken önemde ele alınmamış ve bu konuda yeter
li bir program geliştirilmemiştir. 

Çağımızın kesin olarak ispat edilmiş bir 
gerçeği odur ki, doğal kaynakların önemli bir 
bölümünü yabancı kontrola kaptıran ülkelerin 
ne sanayileşebilmeleri, ne de gerçek bir kalkın
ma sürecine girebilmeleri mümkündür. Derin
liğine ve hızlı sanayileşme için gerekli bol ve 
ucuz enerji, bol hammadde, bol malî kaynak, 
ancak yeraltı servetlerini yabancı sömürüsün
den kurtarıp, ulusal amaçlara yönetebilindiği 
zaman sağlanabilmektedir. Ulusal bağımsızlık, 
yeraltı kaynaklarının millî olması ölçüsünde 
sağlamlaşabilmektedir. Doğal kaynaklarda bir 
ulusal ve devletçi düzen mutlaka kurulmalıdır. 
Doğal kaynakların Türkiye'de yeraltı ve yerüs
tü doğal kaynaklar yeterince geliştirilmiş ve 
üretime alınmıştır demlemiyor. Kalkınmamıza 
çok önemli katkısı olabilecek el değmemiş do
ğal kaynaklarımız da vardır. Bunların gelişti
rilmesi ve kısa sürede üretime alınması Türk 
halkının refah ve mutluluğuna, Türk ekonomi
sinin gelişmesinde katkıda bulunacak duruma 
getirilmesinden büyük fayda görmekteyiz. 

Doğal kaynakların işletilmesinde yabancı 
sermaye sokulmamalıdır. Daha önce gelmiş bü
tün petrol ve maden işletmeleri de dâhil olmak 
üzere en kısa zamanda bunların millileştirilme
si zaruridir ve şarttır. Ancak, Devlet eliyle iş
letilmesi ekonomik olmıyan madenleri koopera
tifler, halk ortaklıkları şeklinde ve yabancı 
sermaye ile ilişiği bulunmamak kayıt ve şartı 
ile kişisel girişim tarafından işletilmesine izin 
verilmesinde ve bunların Devlet kontrolü altın
da çalıştırılmasında fayda görmekteyiz. Yarı
nın müreffeh Türkiye'sinin kalkınmasında en 

büyük ekonomik görevlerden birisi böylece bu 
sektörün üzerindedir, inancımız odur ki, ka
nunla kendisine verilmiş hizmetleri imkânları 
ölçüsünde daima başarı ile ifa etmiş olan MTA 
gelecekte de başarılı bir kurum olarak kala
caktır. 

Bu itibarla MTA mensuplarını huzurlarınız
da grupun adına, hizmet ve geçen başarıların
dan dolayı tebrik eder, grupumuzun 1964, 1965, 
1966 hesap devresi için tasvip oyu vereceğini 
arz eder, beni sabırla dinliyen Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Fazlı Arınç, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA FAZLI ARINÇ (iz
mir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Maden ve hammaddelerin ekonomik bünye
mizi besliyen ve kalkınmamızı destekliyen birer 
kaynak olabilmeleri; bunların ekonomik şekil
de işletebilecek miktar ve vasıfta bulunmaları
na bağlı olduğu cihetle, her türlü etüt ve ara
ma işlerinin ilmî metotlarla ve sistematik bir 
şekilde yapılması bir zaruret olarak hissedil
miş, bu görevin resmî bir teşekküle tevdi edil
mesi sonucuna varılmıştır. 

Bu görüşün ışığı altında memleket yeraltı 
servetlerinin Devlet eliyle meydana çıkarılma
sı ve değerlendirilmesi düşüncesiyle ilk defa 
1933 yılında İktisat Bakanlığına bağlı «Petrol 
Arama ve işletme idaresi» ile «Altın arama ve 
işletme idaresi» isimli İM bağımsız müessese 
kurulmuştur. Zaman içerisinde bu kuruluşlar
la madenciliğimizin gelişmesinin sağlanamıya-
cağı anlaşılmıştır. 

Bütün maden ve hammaddelerin jeoloji ve 
madencilik usulü ile sistematik bir şekilde etü-
dedilebilmesi maksadiyle mevcut bu her iki mü
esseseyi de içine alan Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü 22 . 6 . 1935 senesinde 2804 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. 

Maden Tetkik ve Ara'ma Enstitüsünün ku
ruluşuna paralel olarak, bulunacak maden ve 
hammaddelerin işletilmesi için de yine aynı yıl 
ve 2805 sayılı Kanun ile Etibank kurulmuştur. 

Enstitü, kuruluşundan bugüne kadar geçen 
35 yıllık süre zarfında çeşitli maden, endüstri
yel hammadde ve enerji kaynakları tesbit ede
rek Türkiye'de demir - çelik, türlü metalik ma-
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den, petrol, kömür, seramik, çimento, alemin-
yum, azot ve cam gibi birçok endüstri dalları
nın kurulmasında ve gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. 

1961 yılından beri memleket madenciliğine 
daha yararlı olabilmek amaciyle, özel şahıslara 
ait kömür, demir, bakır, kurşun, çinko, civa, 
antimuan, krom, fosfat, lületaşı, bor tuzu, flu-
orit, asbest, mika, kükürt, magnezit, potas, bi
tümlü şist sahalarına munhası olmak üzere üc
retsiz etüt ve aramalar yapmaktadır. Ruhsat 
sahipleriyle tip mukaveleler akdederek, eğer 
bu çalışmalar sonucunda tesbit edilen rezervin 
üretimi ve satışı tahakkuk ederse, Enstitüce 
yapılan etüt ve arama masrafları karşılığı ola
rak Hazineye çok az bir yüzde hisse ödenmek
tedir. 

Bugüne kadar enstitü, yurdumuzun maden 
potansiyelinin ortaya çıkarılması amaciyle 
10 000 den fazla çeşitli maden ve hammadde 
zuhurlarının prospeksiyon ve etüdünü yapmış
tır. Ayrıca, bu zuhurlardan önemli görülenler 
üzerinde arama çalışmalarına geçilerek 810 000 
metre sondaj, 37 000 metre galeri ve kuyu ya
pılmış bulunmaktadır. Tesbit edilen madenler
den işletilmeye uygun olanlar, işletici resmî ku
ruluşlara devredilmiş veya mekşuf maden ha
line getirilerek Hazineye intikal ettirilmiştir. 

Enstitünün 35 yıllık toplam giderlerinin tu
tarı 822 252 170 Tl. dır. Potansiyel değer 120 
milyarı bulmaktadır. Bütün bu gelirlerin ara
sında kendisinin sağladığı miktar 68 361 504 
Tl. dır ki, bu da kendi özel ve kamu sektörü
ne yaptığı etütler ve tahlillerden elde ettiği 
gelirlerdir. 

1950 - 1960 arasında ise bu miktar, müesse
senin daha rasyonel çalışabilmesini ve aramala
ra daha fazla hız verilmesini teminen 
137 357 533 liraya iblâğ edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) plân dev
resinde bu yardım 291 255 000 liraya yüksel
tilerek aşağıdaki projeler uygulanmıştır. 

— Demir yatakları jeolojik etüt ve arama
ları projesi, 

— Bakır, bakirli pirit, kurşun, çinko, civa, 
antimuan yatakları jeolojik etüt ve aramaları 
projesi, 

— Aleminyum cevheri yatakları jeolojik 
etüt aramaları, 

— Altın, gümüş zuhurları jeolojik etüt ve 
aramaları projesi, 

— Muhtelif madenlerle ilgili genel prospek
siyon ve jeolojik etütler projesi, 

— Lâboratuvarlar projesi, 
— Kömür yatakları jeolojik etüt ve arama

ları projesi, 
— Kömür zuhurlarının genel prospeksiyon 

ve jeolojik etütleri projesi, 
— Jeofizik etütler projesi, 
— Radyoaktif maden prospeksiyonu proje

si, 
— Uranyum zuhurları jeolojik etüt ve ara

maları projesi, 
— Jeoloji haritaları yayını projesi, 
— Jeoloji haritaları etüdü projesi, 
— Petrol etütleri projesi, 
— Hidrojeoloji etütleri projesi, 
— Volkanoloji etütleri projesi, 
— Jeotermik enerji etütleri projesi, 
— Krom ve manganez zuhurları jeolojik 

etüt ve aramaları projesi, 
— Endüstriyel hammadde zuhurları jeolo-

lik etüt ve aramaları projesi, 
— Türkiye'nin gravimetrik ve manyetomet-

rik haritalarının çıkarılması projesi, 
— Teknik büro ve lâboratuvarları inşaatı 

projesi, 
— Bor tuzu yatakları jeolojik etüt ve ara

maları projesi, 
— Renkli fotoğraflarla foto - jeoloji projesi, 
— Bölge etütleri projesi, 
— 1/25 000 ölçekli Türkiye jeoloji projesi, 
— Fosfat yatakları jeolojik etüt ve arama

ları projesi, 
— Tabiî gaz etütleri projesi, 
— Türkiye maden envanteri projesi, 
— Keban bölgesinde maden arama projesi, 

Bu projelerin uygulama oranları yıllar iti
bariyle : 

1963 te % 92,3 
1964 te % 89,3 
1965 te % 95,0 
1966 da % 97,7 
1967 de % 92,6 dır. 
Enstitü, yapmış olduğu pek çok sayıdaki 

jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve prospeksiyonlar 
yanında 426 228 metre sondaj, 641,75 metre 
kuyu ve 9 698 m3 yarma yapmıştır. Bu faaliyet 
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sadece 1964 - 1969 yılları arasındaki devreye 
isabet etmektedir. Yine bu devrede tesbit edi
len demir cevheri rezerv miktarı 69 600 000 
tondur. Bakır, bakirli pirit ve bakirli kurşun, 
çinko cevheri rezervi de 13 950 000 tondur. Ay
rıca yine ton olarak kurşun - çinko 950 000, 
civa 1 640 000, antimuan 50 000, Aleminyum 
26 500 000, linyit 3 615 000 000, manganez 
1 030 000, uranyum 3 050, toryum 2 000 ton
dur. 

Enstitü, yurdumuzun petrol imkânları üze
rine büyük bir dikkatle eğilmiş, yaptığı jeolo
jik, jeofizik etütlere devam etmiş, Sivas ve Er
zurum sahalarında bu çalışmalarının semeresi
ni almak üzere arama sondajlarına geçmiştir. 
1964 ten bugüne kadar da 31 738 metrelik bir 
sondaj yapmıştır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, çalış
maları sırasında modern arama metotlarından 
faydalanmakta ve uçakla havadan prospeksi-
yonlar, jeolojik, jeofizik ve jeoşimik etütler, son
daj, kuyu, galeri ile aramalar yapmaktadır. 
Devam eden bu çalışmalarla ve öncelikle bü
yük ekonomik imkân vadeden civa, bakır, 
kurşun, çinko ve gümüş yataklarının gerçek 
potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve demir 
cevheri rezervlerimizin, kurulmuş, ve kurulma
sı plânlanmış bulunan demir - çelik endüstrile
rinin ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye çı
karılması öngörülmüştür. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, yurdu
muzdaki kömür yataklarının etüt ve aramaları 
konusunu da önemle ele almış bulunmaktadır. 
Bugüne kadar yapılan çalışmalar yurdumuzun 
linyit, kömür rezervleri bakımından zengin ol
duğunu ve bu kaynakların memleketimiz yakıt 
ve enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli 
rol oynıyabileceğini göstermiştir. 

Halen Türk - Alman teknik işbirliğinden de 
yararlanılarak Türkiye kömür potansiyelinin 
ortaya çıkarılması çalışmalarına devam edil
mektedir. Son yıllarda yapılan aramalar sıra
sında muhtemel rezervi üç milyar tonun üze
rinde olan bir linyit yatağı ortaya çıkarılmış
tır. 

Nükleer enerji üretiminin hammaddesini 
teşkil eden radyoaktif maden yataklarının tes-
biti, enstitüce üzerinde önemle durulan diğer 
çalışma konularından birisidir. Yurdumuzun 
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radyoaktif maden ihtiva etmesi muhtemel gö
rülen sahaları, havadan uçakla radyometrik 
prospeksiyona tabi tutulmakta ve ayrıca kara
dan çeşitli prospeksiyon metotları ve özel ci
hazlarla taranmaktadır. Bu şekilde tesbit edi
len radyoaktif maden zuhurlarının detay, jeo
lojik etüt ve aramaları yapılarak bulunan ya
taklar değerlendirilmektedir. 

Yurdumuzda gelişmekte olan azot, fosfat ve 
potaslı gübre, cam, çimento, kâğıt, seramik, 
tuğla, kiremit, metalürji, kimya gibi endüstri 
kollarının ihtiyacını karşılamak ve çok geniş 
ihraç imkânları bulunan endüstriyel hammadde 
kaynaklarımızın gerçek değerini ortaya çıkar
mak amaciyle çalışmalar devam etmekte ve ön
ceki yıllarda Mazı Dağı bölgesinde tesbit edil
miş bulunan 200 milyon ton rezervli fosfat ya
taklarından faydalanma imkânları araştırıl
maktadır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafım
dan çoğunluğu Batı - Anadolu'da bulunan 500 
aded civarında sıcak su kaynağı tesbit edilmiş
tir. Böylece memleketimizde enerji kaynakları
mızdan biri olan tabiî buharın etüt ve arama 
faaliyetlerine 1962 yılından itibaren başlanmış 
bulunmaktadır. Sıcak su kaynaklarının sosyal 
ve turistik yönlerden önemi de izahtan vareste
dir. Diğer taraftan etüt ve aramalar çalışmala
rının geliştirilmesi ve en kısa zamanda ekono
mik sonuçlara ulaşılması gayesiyle proje ha
zırlanmış ve Birleşmiş Milletlerin uzman ve 
malzeme bakımından yardımı sağlanmıştır. 

1968 yılında önemli görülen sahalardan bi
ri olan Aydın ve Denizli illeri hududuna yakın 
Kuyucak bucağı Kızıldere mevkiinde sondajlı 
aramaya geçilmiştir, tik yapılan sondajda 450 
metre derinlikte tabiî buhar bulunmuştur. Bu
güne kadar Denizli Sarayköy bölgesinde 7 de
rin sondaj kuyusu açılmış ve bu kuyulardan 
sıcak su buhar karışımı fışkırmıştır, öncelikle 
bu bölgeden elektrik enerjisi üretimi imkânla
rının tesbiti amaciyle çalışmalara devam edil
mektedir. 

Yakın bir gelecekte tabiî buhar sahalarımız
dan elde edilecek ucuz enerjinin memleketimiz 
enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol 
oynıyacağı muhtemel görülmektedir. 

Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde 
Maden Tetkik ve- Arama Enstitüsünün kıymet-
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li elemanlarının dahli büyüktür. Teknik ele
manlar 4/10195 sayılı Kararname ile tesbit 
edilmiş ve bugünkü personel rejimine göre 
ağırlık ve mahrumiyet pirimlerini de muhtevi 
bir ücret almaktadırlar. 

Esasen bütün çalışanlara şamil daha tatmin
kâr bir ücret politikası takibetmek iktidarımı
zın önemle ve hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir keyfiyettir. Bunun sonucu olarak bu mües
sesedeki tecrübeli teknik elemanın, enstitü dı
şındaki resmî veya özel sektöre akımı zaman 
içerisinde önlenmiş olacaktır. 

Yine Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
1964 malî yılında Hazine yardımı olarak veri
len miktar 43 969 000 Tl. dır. Kendi kaynakla
rından geliri 4 496 199,95 Tl. dır. Bu gelirler, 
maden tahlil işlerinden, kamu ve tüzel teşebbü
se yapılan teknik ve etüt işlerindendir. 

Giderleri ise 47 313 282,76 Tl. dır. 
Yine bu müesseseye 1965 malî yılında Hazi

ne yardımı 47 101 000 Tl. olarak verilmiştir. 
Kendi kaynaklarından temin ettikleri ge

linler de 6 338 823,20 Tl. dır. Giderleri ise 
56 181 453,18 Tl. dır. 

1966 malî yılında yine bu müesseseye Ha
zine yardımı 69 000 000 lira olmuş, kendi kay
naklarından geliri 6 231 334,21 Tl. dır. Gider-* 
leri ise 75 231 334,95 Tl. dır. 

Bu müessesenin faaliyeti hakkındaki duru
munu size bildirmiş bulunuyorum. 

Yüce Heyetinize hürmetlerimi sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Reşit Ülker... Yok. 

Mustafa Kemal Palaoğlu.. Yok. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü üzerin

deki müzakereler bitmiştir. 
Bilanço hesaplarını okutmadan evvel bir 

hususu arz etmek istiyorum. Tasvibiniz* sonun
da 1964, 1965, 1966 yıllarında yönetim kurulu
nu ifa etmiş olanları ibra etmiş olacaksınız 
ve bu tasvibin sınırı dışında yapılmakta olan 
kovuşturma ve yapılacak kovuşturmalar istis
na edilmiş durumdadır.. 

Bilanço hesaplarını okutuyorum. 

21. — MADEN BETKİK YE ABAMA ENS
TİTÜSÜ : 

1964 yılı gelir 64 629 943,53 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasvibedil-
miştir. 

Ve 47 313 282,76 lira gider. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı gelir 70 755 298,75 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasvibedil
miştir. 

Ve 56 181 453,18 lira gider. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı gelir 90 816 213,55 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Ve 75 231 334,95 lira gider. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

22. — ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARE
Sİ 

BAŞKAN — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 
denetimi üzerinde görüşmek istiyenleri arz 
ediyorum : 

G. P. Grupu adma Sayın Hasan Tosyalı, C. 
H. P. Grupu adma Sayın Hüseyin Yenipmar, 
A. P. Grupu adına Sayın Cevdet Akçalı. 

J}lk söz G. P. Grupu adma Sayın Hasan 
Tosyalı'da, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Elektrik işleri Etüt idaresinin Sayın Ge-, 
nel Müdürü ve mümtaz arkadaşları, hepinizi 
saygiyle selâmlıyarak G. P. Grupu adına dü
şünce ve kanaatlerimizi arz etmek için Yük
sek Huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
miştim; bir memÜeketin kalkınması için yer
üstü iptidai maddesine ve yeraltı iptidai mad^ 
desine ihtiyaç vardır. Bu iki iptidai maddeyi 
enerji ile birleştirip, onu milletin hizmetine, re
fah ve saadetine amade kılmak lâzımdır. İşte 
Elektrik İşleri Etüt idaremiz, yurdumuzun fa
kirlik denen karanlık dünyasını ısıtmak için 
köyümüzün, kasabamızın, şehrimizin ışığını te
min etmek, köyde, kasabada küçük atelye ve 
f abrikaçıkların, büyük şehirlerimizde sanayi mer
keplerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin 
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kaynaklarını, ki bu kaynaklar bildiğimiz gibi ı 
memleketimizin akarsuları, gölleri, kömürleri, 
petrolüı yeraltı tabiî buharları gibi kaynak
lardır ve bunları tesbit etmek ve bu kaynak
lardan elektrik üretimi yapılabilecekleri bul
mak, sonra memleketin elektrik enerjisine olan 
ihtiyacını tesbit etmek ve ondan sonra kay
nak ve ihtiyacı nazarı itibara almak suretiyle 
memleketimizin neresinde hangi tesisin kurula
cağının önem sırasını tâyin etmek ve bu elektrik 
tesislerinin etüt, ilk ve katî projelerini hazır
lamak suretiyle bu. kadar mühim hazırlıkları 
icra safhasına koymak üzere ilgili dairelere' 
devretmek vazifesini üzerine almıştır. 

Elektrik işleri Etüt İdaresi aynen MTA 
Enstitüsünün yaptığı görevler mahiyetinde ve 
niteliğinde bir vazife yapmaktadır. Benim 
köylümün, kasabalımın, çiftçimin ve ziraatçi-
min yaptığı vazife mahiyetinde bir hizmet ya
pıyor. Çiftçiler ve ziraatçiler ürününü yetiş
tirir, iptidai maddedir, MTA maden arar, ip- I 
tidai madde kaynakjlarmı tesbit eder; Elektrik 
İşleri Etüt İdaremiz de elektrik kaynaklarını 
ve buna olan ihtiyacı tesbit eder, bunların ilk 
ve nihai projelerini yapar. Bu üç müessese üç 
tane önemli iptidai maddeyi meydana geti
rirler. Birisi zirai, birisi yeraltı madenleri, di
ğeri ise elektrik iptidai maddesini tesbit ede
rek memleketimizin kalkınmasına, refah ve 
saadetine amade kılarlar. 

Memleketimizin hakikaten harekete geç
mesi ve yükselmesi için her hususta olduğu gi
bi, evimizin aydınlatılmasından memleketin ve 
milletin elektrik enerjisine olan her türlü ih-
yacını karşılıyan ve buna rağmen yaptığı hiz
metleri görülmiyen ve gcıflgede kalan bu mües
sesenin şimdiye kadar yapmış olduğu büyük 
hizmet ve üstün başarılarını grupum adına tak
dirle ve minnetle yadetmeyi bir vazife bilirim, 
arkadaşlarım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

1964, 1965, 1966 yıllarında kendisine tahsis 
edilmiş olan çok cüzi bütçelerle ince iğne ile ku
yu kazar gibi çalışarak memleketimizin enerji 
kaynaklarını ve elektrik ihtiyacını tesbit ederek 
bunların ilk ve nihai projelerini hazırlamıştır. 
Dolayısiyle bugün elektrik enerjisi, hakikaten, 
benim karanlık köylerime doğru akmaya başla
mıştır. Bütün bu işlerin başlangıç noktası ve 
kaynağı Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Mü

dürlüğüdür. Milletimizin asli unsurunu aydın
latacak, onun gücüne güc katacak olan bu Dai
reyi bu bakımdan tekrar tebrik etmek isterim. 
Allah, hizmetlerinde muvaffak kılsın. 

Grupum adına 1964, 1965, 1966 yılları he
saplarının ve o yıllara ait çalışkan yönetim ku
rullarının hesaplarının tasvibi suretiyle ibrala
rını uygun buluyoruz. Yüce Meclis tarafından 
da uygun bulunmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın Hü
seyin Yanipınar, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YENİ-
PINAR (Tunceli) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Yüce Meclisin tetkik ve tasvibi
ne sunulan T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu tarafından hazırlanan ra
porun Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile ilgili kısmı 
üzerinde C. H. P. Grupu adına görüş ve tenkit
lerimizi arz ve iazha çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; raporlar üzerinde ten
kit ve görüşlerimizi arz etmeden evvel bir mües
sesenin çalışmalarını değerlendirirken o mües
sesenin görevlerini ve yapmış olduğu işleri bil
mekte fayda vardır. Bu bakımdan bu millî mü
essesenin kanunla belirtilmiş olan vazifelerini 
maddeler halinde sıralıyorum. 

1. Memlekette mevcut su kuvvetleri ve sa
ir enerji kaynaklarını tesbit ederek elektrik is
tihsaline en elverişli olanlarını tesbit etmek, 

2. Şehir ve kasabalara, fabrikalara, maden
lere, çiftliklere lâzım olan elektrik enerjisini en 
ekonomik bir surette temin edecek etütler ve he
saplar yapmak, 

3. Müstakbel sanayi programlarındaki elek
triklendirme kısımlarını hazırlamak, 

4. Memlekete lüzumu olan elektrik mühen
disleriyle fen memurlarının ve uzmanlarının ye
tiştirilmesi için öğretim programları hakkında 
mütalâalar beyan etmek, 

5. Memlekette mevcut elektrik istihsal ve 
tevzi kurumlarının muntazam istatistiklerini ha
zırlamak, 

6. Elektrik santrallarının maliyet ve satış 
şartlarını tetkik etmek, bunların rasyonel ve 
verimli çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek, 
ileri memleketlerdeki bu gibi müesseselerle kar
şılaştırmak, santrallarımızın verimini artırmak 
bakımından alınacak çareleri tesbit etmek, 

— 888 — 
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7. Elektrik enerjisi üzerinde mevzu gelirler I 
hakkında tetkikler yapmak, memleketteki elek
trik ücret tarifeleri hakkında etüt yapmak, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından soru
lan elektrik işleri hakkında etüt yapmak, 

Yukardaki bendlerde yazılı işlerin başarıl
ması için bütün vesikaları ve malûmatı hazırla
yıp toplamak, kolleksiyon ve kütüphane vücuda 
getirmek, her türlü ilmî ve sınai tetkik ve tec
rübeleri yapmak, su ölçme istasyonları kurmak 
ve sondajları yaptırmak gibi işler kanunun ken
disine vermiş olduğu görevler arasındadır. 

Kanunla belirtilmiş olan vaizfelerini sırala
dıktan sonra bu müessesenin bu vazifeleri ne öl
çüde başarılı yapıp yapmadığı hususunu açıkla
maya çalışacağım. 

Elektrik işleri Etüt idaresi halen 34 yıllık 
hizmet süresini doldurmuş durumdadır. Etüt ve 
proje işleri zor ve nankör hizmetlerdir. Onun 
içindir ki, Elektrik işleri Etüt idaresini anla
mak ve anlatmak kolay olamamıştır. 

ilk balasta, Elektrik işleri Etüt idaresinin 
memleket hizmetinde geçen bu 34 yıllık feda-
kârane ve başarılı çalışmalarının kazandırdıkları 
göze çarpmıyabilir. Fakat bugün hepimizin if
tihar vesilesi olan Sarıyer, Seyhan, Hirfanlı, Ke
me:1, Demirköprü, Keban ve Gökçekaya gibi dev 
hidro - elektrik santraUerin, bunları birbirine 
bağlıyan ve yurdumuzu bir taftan bir başa kat'-
eden enerji nakil hatlarının, sayısız küçük hid
ro - elektrik ve termik elektrik santrallerinin 
hep 34 yıllık mesainin, am^ırmanm ve etüdün 
sonunda meydana çıkmış olduğu nazara alınırsa 
bu millî müessesenin hizmetleri daha iyi anla
şılmış olur. 

Muhterem milletvekilleri; Elektrik İşleri 
Etüt idaresi kuruluş Kanununda ifadesi bulu
nan görevlerini 1961, 1966 yıllan döneminde de 
memleketseverlik duygusu içerisinde yapmış 
olduğunu görmekteyiz. Yalnız, bu müessesenin 
yukarıda da belirtiğim gibi, çalışmalannı takdir 
edebilmek için aşağıdaki çalışmalarını size izah 
etmekte fayda görüyorum. 

1. Plânlama ile ilgili çalışmalan : Yurdu
muzda elektrik üretimi ve dağıtımı ile uğraşan 
işletmelerin yıllık çalışmalannı, elelrtrik enerjisi 
üretim ve dağıtımının seyrini ve bunların mali
yet ve satış fiyatlarını tesbiti maksadiyle top
lanan bilgiler tasnif ye değerlendirilerek Dev- | 
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let Plânlama Dairesine ve Devlet istatistik Ens
titüsüne verilmişti. Elektrifikasyon plânlaması 
çalışmalannın dayandığı ve memleketin çeşitli 
bölgelerinin gelecek yıllardaki enerji ve yük ih
tiyaçlarının tesbiti amaciyle merkezde ve mahal
linde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Yurdun artan elektrik enerjisi ihtiyacını za
manında ve en uygun kaynaklardan karşılıyabil-
mek amaciyle etütlere devam olunmuştur, istik
şaf etütleri tamamlanan imkânlann planlanması 
yapılarak, proje için lüzumlu anakarakteristik-
lerin tesbiti, enterkollekte sistemlerle irtibatlan-
ması veya münferit santraller tesisi suretiyle 
elektrik alacak şehir ve kasabalann durumları
nın tâyini, elektrik sektörü yıllık programları
nın hazırlanması ve icraatının takibi ile tesis
ler için lüzumlu dış ödenek ihtiyacını uluslar
arası müesseselerden temini için gerekli fizibili
te raporlannın hazırlanmasına devam edilmiş
tir. 

Türkiye akarsularının rejim ve potansiye
linin tesbiti ile bu akarsularla ilgili plânlama 
çalışmalan ve projelere gerekli hidrolojik done
lerin temini için yapılmakta olan rasat ve etüt
lere devam edilmiştir. 

Projelerle ilgili çalışmalan : Elektrik işleri 
Etüt İdaresinin çalışmalan arasında ikmal edi
len ve devam eden başlıca etüt ve projeleri şöy
le sıralıyabiliriz: 

1. Ankara, istanbul, izmir dâhil 15 büyük 
vilâyet - şehir şebekesinin tesisi ve ıslahı işleri, 

2. Sivas civanndaki Suşehri, Şebinkarahisar 
ve Alucra kasabalanna enerji verecek Tamzara, 
Malatya - Derne suyu üzerinde Yeşilyurt hid
ro - elektrik santralleri; Tunceli - Munzur hid
ro - elektrik sanrali projesi, Tortum baraj pro
jesi, Gırlevik hidro - elektrik santral projesi, 
Beytüşşebap - Malatya - Erkenek hidro - elekt
rik santral projesi, Bursa alçak ve yüksek ge
rilim şebekesinin tevsi ve ıslah projesi, Batı -
Raman sabası petrol kuyulan pompajının elekt
rifikasyon projesi, Gökçekaya ve Keban baraj 
santrallerinin Ankara ve istanbul'a bağlanarak 
enerji nakil tesislerine ait projeleri bu devrenin 
faaliyetleri arasında görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; ileri Türkiye ide
alinin gerçekleşmesinde en büyük hizmeti olan 
Elektrik işleri Etüt idaresinin daha basanlı ve 
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verimli çalışmalar yapabilmesi bakımından bâzı 
tenkid ve temennilerimiz de olacaktır. Şöyle ki; 

1. Elektrik işleri Etüt İdaresi, kuruluş Ka
nununda da belirtildiği gibi, tüzel kişiliği haiz 
özel hukuk kurallarına göre işliyen bir kamu 
müessesesidir. Hukuki durumu bu şekilde 
nitelenen bu müessesenin, bağlı bulunduğu ba
kanlık ile denetim yönünden ilgisi bir genel mü
dür tâyini gibi sınırlı konulara inhisar eden bir 
vesayet denetimidir. Bunun dışında tüzel kişili
ğin tabiî bir sonucu olarak çalışmalarında mü
essesenin özerk olması gerekir. Oysa ki, bakanlık 
bilhassa 1905 - 1966 yıllan arasında idareyi ba
kanlığa bağlı bir şube müdürlüğü görüşü içeri
sinde denetime tâJbi tutma hevesine kapılmış ve 
yapılan baskılar sonunda bâzı güzide elemanla
rın uzaklaştırılmasına sebebiyet verilmiştir. Bu 
suretle müessesedeki güven hissinin azalmasına 
sebebiyet verilmiş bulunmaktadır. Kanımız odur 
ki, bu müessese personelinin huzur içinde yarı
nından emin olarak görev yapabilmesinde çok 
büyük kamusal yarar var. 

îleri sanayici ülkelerde böyle yüksek seviye
de etütçü, araştırmacı personele, arka odalarda 
hizmet gören gösterişten uzak çalışan personel 
tâbir edilir. Bir baraj, bir termik ve nükleer 
santral denizde yüzen aysbergin görünen kısmı 
gibidir. Oysa ki, aysbergin 9/10 unun suyun di
binde ve 1/10 unun da göründüğü gerçeği unu
tulmamalı. Elektrik işleri personelinin yaptığı 
hizmet de işte bu görünmiyen kısım gibidir. Ma
liyetleri milyarlara varan enerji üretim ve ile
tim projelerini hazırlıyan teknik personelin hu
zur içerisinde çalışabilmesini sağlamak, salim 
karar verebilmesi ve en iktisadi projenin teklifi 
bakımından elzemdir, öte yandan bakanlığın 
teknik personelle uğraşması, projelerin objek
tif olarak değerlendirilmesini engelleme, yaban
cı müşavir - mühendislik firmalarına tarafsız 
olarak ihale yapabilme ve saire olanaklarını da 
etkileme olarak da nitelendirilebilecektir. Ba
kanlığın bu gibi şaibelerden dikkatle sakınması 
gereklidir. 

2. Uzun bir süreden beri etrafa yayılan şa
yialara göre, bu müessesenin kapatılacağı ve da
ğıtılacağı etrafa yayılmaktadır. Bu şayialar mü
essesedeki güzide teknik elemanların ayrılması
na sebebiyet vermektedir. 

3. Elektrik İşleri Etüt İdaresini etütçü ve 
araştırmacı bir kuruluş olması "dolayısiyle, faa

liyetlerinin prensip itibariyle aktüel görevlerle 
görevlendirilmiş ve verimlilik, kârlılık esasları
na göre işliyen bir iktisadi kamu kuruluşu gibi 
mütalâa etmek mümkün olmaz. Etüt ve araştır
ma faaliyetleri dünyanın her yerinde anlayış, 
içerisinde ele alınır. Bunlardaki verimlilik ölçü
sü kendisine mahsus bir Ölçüdür. Bir nevi eğitim 
müesseselerine benzetilebilir. Bu nedenle idare
nin her yaptığı projenin beğenilmesi, uygulan
ması şartı yoktur. Yeter ki, idarede böyle bir 
atmosfer hâkim olsun ki, projeler, etütler, araş
tırmalar tam bir tarafsızlık içinde ele alınsın. 

Elektrik İşleri Etüt îdaresinin en fazla ten
kid edilmesi gereken yanı, kanımızca, kurulu
şundan bu yana 34 yıl geçmesine rağmen, hâlâ 
fizibilite raporları, projeleri yabancı müşavir, 
mühendislik firmalarına yaptırma yoluna gitme
sidir. Denilecektir ki, böyle rapor ve projeler 
yüksek teknik işler ve ayrıca uluslararası yatı
rım müesseselerinin yardımını gerektiriyor. Bu 
anlayış muteber addedildiği takdirde, hiçbir za
man kendi gücümüz ve yeteneklerimizle bu işle
ri yapamıyacağımız hükmü kendiliğinden orta
ya atılmış olur ki, bu da asil Türk Milletinin 
üstün kabiliyet ve yeteneklerine aykırı bir gö
rüş olur kanaatindeyim. 

Gerçek kanımız şu ki, iş ciddî tutulmuyor. 
Eleman yetiştirilmesi metotlu değil. Yetişmiş 
elemanlar da muhafaza edilemiyor. En önemlisi, 
yabancı müşavir - mühendislik firmalarının ça
lışma usulleri, zengin bir arşive sahibolma zaru
reti takdir edilmiyor. Tüccar müşavir mühendis
lik firmalarından ziya'de, Almanya, Amerika ve 
bu gibi memleketlerdeki mevcut beynelmilel 
araştırma enstitüleri ile lâyiki veçhile işbirliği
ne gidilmesi isabetli olur. Projelerin yabancı fir
malara yaptırılmasından ziyade, idarenin kendi 
elemanlarına yaptırılması ihtisaslaşma bakımın
dan zaruridir. 

Elektrik İşleri Etüt idaresinin 34 yıldan be
ri lâboratuvarlara sahibolmaması da kınanacak 
bir husustur. Gönül isterdi ki, böyle bir millî 
kuruluşun lâboratuvarlarında yurdumuzda yerli 
olarak geliştirilen elektriğin üretim, nakil ve da
ğıtımında kullanılacak elektro - teknik malze
meler teste tabi tutulsun ve prototipler gelişti
rilsin; imalâtçılara, elektrik enerjisi tüketicile-, 
rine rehberlik yapılsın, malzeme, şartname ve 
standartlarının yapılmasında daha etkin çalış-
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sın. Kısacası; Elektrik îşleri Etüt İdaresi daha 
çok endüstrinin ve halkın hizmetinde bir kuru
luş olsun. 

Elektriğin çeşitli amaçlarla rasyonel olarak 
üretilmesi, dağıtılması ve kullanılmasını .sağla
ma amacı ile kesif teknik yayın faaliyetlerine 
de yer verilmesi gereklidir. 

Elektrik îşleri Etüt İdaresinin elektronik 
hesap makinaları programlama gibi yeni hesap 
tekniklerine girmesi memnuniyet verici olmakla 
beraber kifayetsizdir. Bugün ileri ülkelerde 
enerji plân ve programlarının yapılmasında sis
tem analizi, harekât araştırması, sibernetik ihti
maller hesabı gibi modern hesap teknikleri kul
lanılmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresinin de 
bu tekniklerle teçhiz olunmuş yüksek kapasiteli 
teknik personele saJhi'bolması gereklidir. Bunun 
için de Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi gibi kuruluşlar
la sıkı işbirliğine girmesini zorunlu görüyoruz. 

Gerek Devlet Plânlama Dairesi ve gerekse 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Türkiye 
elektrifikasyon plânlaması konusunda özellikle 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin istatistiklerine 
itibar etmeli ve bu suretle enerji sektörünün 
tek elden planlanması da sağlanmalıdır. Bu su
retle muhtelif müesseselerin kendi zaviyelerin
den hazırlamış oldukları önplânlan iyi bir şe
kilde koordine etme imkânı hâsıl olacaktır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin, uzun vadeli 
yatırımlara gidilmeden önce veya gelecek yılla
rın elektrik ihtiyacını tesbit etmede kullanılmak 
üzere bilûmum daire ve müesseselerden özel ku
ruluşlardan - ki, bunlar tekstil sanayii, çimento 
sanayii ve saire - elektrikle ilgili her türlü ista
tistik! doneleri toplamak görevini istenilen şe
kilde yapabilmek için, bu bilgileri vermek du
rumunda olan daire ve müesseselerin zamanın
da ve gerçeklere uygun şekilde hareket etmeleri 
gerekirken, maalesef istenen bilgilerin zamanın
da verilmeyişi bu müessesenin de gereği gibi 
bu sahada müspet şekilde çalışmasını engelle
miştir. Bu nedenle Elektrik işleri Etüt idare
sinin görevini daha iyi yapabilmesi bakımından 
ilgili bakanlıklar arasında koordoneli bir çalış
manın yapılması şarttır. 

Elektrik İşleri Etüt idaresi Türkiye akarsu-
larını enerji yönünden 34 yıldan beri takdire 
değer bir seviyedş etüdetmiş ve halen de etmek

tedir. Bu, 2819 sayılı Kanunla kendisine veril
miş bir görevdir. Fakat bugün Devlet Su işleri 
idaresinin de aynı hizmetleri yaptığını görmek
teyiz. Bu, hizmet tedahülünü ortadan kaldırmak, 
para ve personel bakımından tasarrufu sağla
mak yönünden Devlet Su İşlerinin yalnız sulama 
isleri ile meşgul olması, enerji işleri ile daima 
bu müessesenin meşgul olmasının daha yararlı 
olacağı kanısını taşımaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; Elektrik işleri 
Etüt İdaresinin faaliyet konularını kapsıyan 
enerji, kayrakları, istikşaf, hidrografik, topoğa-
fil:, jeolojik siltasyondan korunma etütleri, ener
ji pazarları ve plânlama etütleri, proje işleri, is
tatistik işleri, teknik etütler, ücret karşılığı ya
pılan işler, işletmelerin rasyonel çalışmaları ile 
ilgili etüt ve teknik yardımlar ve bu konularla 
ilgili çeşitli işler için 1964 - 1966 döneminde 
96,2 milyon lira Hazineden, 8,63 milyon lira ida
renin kendi kaynaklarından sarf edilmiş, bunun 
yanı sıra hidro - eletkrik ve termik elektrik 
santrali inşaatı için 58,5 milyon dolar, elektrik 
sektörünce insangücü eğitiminin planlanması 
için 43,5 milyon dolar dış kredi temin edilmiş
tir. Kovado ikinci kademe hidro - elektrik sant
rali için hazırlanan fizibilite raporu üzerine 
Avrupa Yatırımlar Bankasından ayrıca 5 milyon 
dolar kredi sağlanmıştır. 

Yine 1964 - 1966 döneminde, idarece etüt ve 
proje giderlerine 71,51 milyon lira, personel gi
derlerine 14,13 milyon lira, sarf edilmiştir. 

Faaliyet konusunda, devamlı gelişme kayde
den Elektrik işleri Etüt idaresinin personel aded 
ve masraflarında da önemli artışlar olmuştur. 
1963 yılı sonunda 891 kişi olan fiilî personel 
mevcudu. 1966 yılı sonunda 1 387 kişiye yüksel
miş' ve aynı yıl sonunda personel giderleri 4,5 
milyon liradan ibaret bulunmuştur. 

Sonuç olarak; Elektrik işleri Etüt İidaresi-
nin 1964 yılmda 39 657 626,17 lira gelir ile 
22 375 055,54 lira gidere mukabil, gelirler he
sabı bakiyesi olarak ertesi yıla 17 282 570,63 
lira devretmek suretiyle; yine 1965 senesinde 
35 683 507,83 lira gelir ile 35 662 424,47 lira 
gidere mukabil, gelirler hesabı bakiyesi olarak 
ertesi yıla 23 083,36 lira devretmek suretiyle ve 
yine 1966 yılında 45 453 433,02 lira gelire kar-
?ı 42 934 557,40 lira gider ile ertesi yıla 
2 518 875,62 lira gelirler hesabı bakiyesi devret-
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mek suretiyle kapanan bilânçolariyle gelir ve 
gider hesaplarının C. H. P. Grupunca tasvibe-
dileceğini arz ederken, Elektrik işleri Etüt 
İdaresinin bundan sonraki memleket hizmetle
rinde de üstün başarı sağlaması temennisiyle 
sözlerimi bitirir, Heyeti Umumiyenizi saygı ile 
selâmlarım. (C. H„ P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Cevdet Akçaiı'da. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CEVDET AKÇALI 
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 1964, 1965 ve 1966 yılı hesaplarını tetkik 
etmekte olduğumuz Elektrik İsleri Etüt idare
si, 2819 sayılı Kanunla kurulmuş bir kamu ik
tisadi teşebbüsüdür. Bütün Kamu iktisadi Te
şebbüsleri gibi hükmi şahsiyeti haizdir ve teş
kilât olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlıdır. 

2819 sayılı Kanunda bu idarenin kuruluş ga
yesi şu şekilde özetlenmiştir; «Memleketimizin 
enerji kaynaklarını ortaya koymak, tesbit edi-
leıı imkânları etüt edip değerlendirmek, memle
ketin çeşitli bölgelerine ait enerji ihtiyacını tet
kik ederek kurulacak tesisleri, önemlilik dere
celerine göre plânlamak, öncelik sıralarını tes
bit etmek, ilk ve katî projelerini hazırlamak 
suretiyle programa alınıp ilgili teşekkül ve 
müesseselerce tatbikini sağlamaktır.» 

Bu gaye bize göstermektedir ki, Elektrik iş
leri Etüt idaresi, esas itibariyle âmme sektörüne 
elektrik enerjisini plânlama yönünden yardımcı 
olmak için kurulmuş bir teşekküldür. 

2819 sayılı Kanunun diğer maddelerinde be
lediyelerle, sermayesinin tamamı Devlete ait 
müesseselerin elektrik için önce bu müesseseye 
müracaat etmeleri mecburi kılınmıştır. Ancak, 
Elektrik işleri Etüt idaresi kuruluş kanununa 
göre, sadece âmme sektörüne yardımcı ve yol 
gösterici bir müessese değildir. Kanun, bu mü
esseseye özel sektör için de bâzı vazifeler yük
lemiştir. 

2819 sayılı Kanunun macip sebep lâyihasında 
şu cümleler yer almaktadır; «Böyle bir idare
nin yapacağı etütlerin, süratle ve kolaylıkla ba-
şarılabilmesi, ancak ticari prensipler dâhilinde 
çalışmasiyle kabil olacağından, Elektrik İşleri 
Etüt idaresine de sair Devlet müesseselerinin 
hususi karakteri verilmiştir.» 

Ve yine ayni kanun bu müessesenin göreceği 
işler arasında, muayyen ücret karşılığı özel mü

esseselere iş yapma vazifesi de vermiştir. 2819 
sayılı Kanun 1935 yılında çıkarılmıştır. Bu yıl
lar, dünyada plân fikrinin, plânlı kalkınma fel
sefesinin henüz yeteri kadar revanç bulmadığı 
yıllardır, özellikle Türkiye'de plân fikri henüz 
çok yenidir. Geri kalmış ülkelerde henüz be
şer - onar yıllık kalkınma plânları yapılmamış
tır. Böyle bir zamanda, yani 1935 yılmda yir
minci asrın plânlı kalkınma felsefesine uygun 
bir müessesenin Türkiye'de kurulmuş olmasını 
takdirle yâdetmek gerekir. 

Bu müessese kurulduğu günden beri, mem
leketin birçok bölgelerinde, etütler, su etütleri, 
elektrifikasyon çalışmaları yaparak, Devlet ya
tırımlarına yol göstermiş ve bilâhara kurulmuş 
olan Devlet Plânlama Teşkilâtına elektrik mev
zuunda gereken malzemeyi vermiştir. 

Elektrik İşleri Etüt idaresinin 1964, 1965, 
1966 yıllarındaki faaliyetlerini gözden geçirir
sek, belli - başlı şu işleri yaptığını görürüz: 

Doğu - Karadeniz suları etüdü, Kızılırmak 
Nehri etüdü, Sinop civarı etüdü, içel ilçeleri 
etüdü, Aşağı Fırat Havzası etüdü, Siirt civarı 
etüdü, Hakkâri ilçeleri etüdü, 1964 yılında ya
pılmıştır. 

Fırat üzerinde, Karakaya ve Halfeti, Sey
han Nehri üzerinde Kavşak - Fettahlı; Manavgat 
üzerinde Homa, Kızılırmak üzerinde Şahinkaya, 
Yeşilırmak üzerinde Ayvacık, Filyos üzerin
de Uluçay baraj - santral etütleri yapılmıştır. 

1964 yılı, Elektrik Etüt idaresinin hazırla
mış olduğu projeler sebebiyle Türkiye'mize dış; 
kaynaklardan Gökçakaya baraj ve santrali için-
20 400 000 dolar, Gökçekaya hava hatları için 
7 700 000 dolar, 32 grup şehir ve kasaba için 
6 400 000 dolar, Kadıncık Hidro - elektrik Sant
rali için 24 000 000 dolar, ve insangücü eğitimi 
için 43 500 000 dolar dış kredi temin edilmiştir. 

Ertesi yıllarda, 1964 yılında başlanmış işlere 
devam edilmiş, yine ayncı Aşağı Fırat Havzası, 
Seyhan - Ceyhan Havzası, Çukurova, Antalya 
Göller Bölgesi etütleri, Batı - Anadolu imkân
ları etüdü, Filyos Nehri etüdü gibi daha birçok 
faydalı etütlere geçilmiştir. 

Ayrıca bu üç sene zarfında Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ve dış yardım konsorsiyumlarının 
ihtiyacı olan elektrik mevzuundaki istatistik! 
malûmatı hazırlıyarak hu müesseselere takdim 
etmiştir, 
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Yine memleketin muhtelif bölgelerinde, ener
ji pazarlama etütleri yapmış, işletmelere teknik 
yardımda bulunmuştur. 

Bu idarenin yapmış olduğu faydalı hizmet
leri bu şekilde sıraladıktan sonra, bilançosuna 
kısaca bir göz atalım; bilançoya ait rakamları 
burada okumuyoruz, ancak bu bilançoda dikkati
mizi celbeden üç dört nokta üzerinde sayın 
Elektrik İşleri Etüt idaresi mensuplarının dik
katini çekmek istiyoruz; 

Bu hesaplara dikkat ettiğimiz zaman, her yıl 
ertesi yıla müspet gelir bakiyesi verdiğini gör
mekteyiz. Yani, bu idare her yıl gelirin tama
mını sarf etmemiş, ertesi yıla para aktarmıştır. 
Meselâ 1963 yılından 1964 yılına 10 898 308 lira, 
1964 yılından 1965 yılma 17 282 570 lira, 
1965 yılından 1966 yılma 21 000 lira, 1966 yı
lından 1967 yılına da 2 518 875 lira para ak
tarılmıştır. 

ilk bakışta, bu nokta memnuniyeti mucip gö
rünebilir. Ancak, bir müessesenin aldığı bir 
tahsisatı yıl içerisinde sarf ederek, daha geniş 
çapta iş yapması mümkünse, para aktarmak 
yerine daha fazla iş yapması temeniye şayandır. 
Paraların ertesi yıla aktarılmasında İdarece bi
linen her hangi bir imkânsızlık mevcut değilse, 
gelir ve tahsisatların yıl içinde sarf edilerek ele 
alınan projelerin biran evvel bitirilmesi temenni 
edilir. 

Yukarda arz etiğimiz gibi, 2819 sayılı Ka
nun Elektrik işleri Etüt İdaresine ücret kar
şılığı iş yapma yetki ve vazifesini de vermiştir. 
Bu tip hizmetler karşılığı olarak müesseseye 
1964 yılında 2 068 121 lira, 1965 yılında 
1 596 916 lira, 1968 yılında 3 009 799 lira, 
gelir sağlamıştır. Bu miktarlar, idarenin sair 
gelirlerine nazaran çok az olarak mütalâa edile
bilir. 

Bugün memleketimiz plânlı kalkınmanın za
ruretine inanan bir ülke haline gelmiştir. Devlet 
sektörü dışmda özel sektör de yapacağı yatırım
ları plân ve projeye istinadettirmek istemekte
dir. Bıı. durum, piyasada plân ve proje yapımı 
talebinin artmasına sebebolmuştur. Böyle bir 
ortanda Elektrik işleri Etüt idaresinin esas 
görevini aksatmadan daha geniş ölçüde ücretle 
proje yapımı yolunda gayret sarf etmesi yerinde 
olacaktır. Bu durum, hem memleketin kalkın

masına yardım edecek ve hem de müesseseye ek 
bir gelir sağhyacaktır. 

Üçüncü nokta olarak, bu üç müessesenin per
sonel ve işçi adedinde üç yılda büyük değişmeler 
olmuştur. Buna rağmen personel giderleri sabit 
kalmıştır, bu husus takdire şayandır. 1964 yı-
lmda 957 olan personel adedi, 1966 yılında 1 387 
ye çıkmıştır. Bu üç yılda personel adedinde 
büyük artmalar olduğu halde bunlar için ödenen 
ücretler âdeta sabit kalmıştır. Meselâ 1964 yı
lında personel için 4 860 000 lira harcanmışken 
1966 yılında 4 770 000 lira harcanmıştır ki, bu
nu memnuniyetle kaydetmek isteriz. 

Netice olarak arz etmek istem ki; plânlı 
kalkınma, yolunda ilerliyen memleketimizde 
Elektrik işleri Etüt idaresinin büyük bir yeri 
vardır ve bu idare, kendisine verilen işleri bu
güne kadar başarmaya muvaffak olmuştur. Bu 
müessesenin daima memleket için hayırlı olma
sını, faydalı çalışmalarda bulunmasını Cenabı 
Haktan diler, hepinizi saygiyle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Elektrik işleri Etüt idaresinin 
görüşmeleri bitmiştir. Tasviplerinize arz etme
den evvel, 1964, 1965, 1966 yılları kâr ve zarar 
hesabını, soruşturma ve koğuşturmadan müte
vellit yapılmış ve yapılacak sonuçlar saklı kal
mak kaydiyle ve ibranız halinde 1964, 1965, 1966 
yılları yönetim kurullarını da ibra etmiş olmanız 
kaydiyle tasviplerinize arz edeceğim. 

22. — ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDA
RESİ : 

1964 yılı gelir : 39 657 626,17 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1964 yılı gider : 22 375 055,54 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1965 yılı gelir : 35 683 507,83 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1965 yılı gider : 35 662 424,47 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1966 yılı gelir : 45 453 433,02 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
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1966 yılı gider : 42 934 557,40 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Sayın Mehmet Nebil Oktay, buradalar mı 

efendim?.. Yok. Sayın Tufan Doğan Avşargil? 
Burada, Sayın Mustafa Akan? Yoklar. 

Grup sözcülerinin tamamının burada bulun
maması ve gruplar adına görüşme süresinin de 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimin, 2 nci oturu
munu açıyorum. 

23. — ORTA - DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİ
TESİ : 

BAŞKAN — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri, ars ediyorum : 

G. P. Grupu adına Sayın Mehmet Nebil Ok
tay, O. H. P. Grupu adına Sayın Tufan Doğan 
Avşargil, A. P. Grupu adına Sayın Mustafa 
Akan. 

İlk söz G. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ne
bil Oktay'da. Buyurunuz efendim. 

Komisyon yerini alsın. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 

OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonun, Orta - Doğu Teknik üniversitesi
nin, 1963, 1964, 1965 ve 1966 faaliyet yıllariyle 
ilgili raporu hakkında G. P. adına görüşlerimi
zi izah etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi, 27 Mayıs 1959 tarih ve 7307 sayılı 
Kanunla kurulmuş bir yüksek öğrenim kuru
mudur. 

30 dakika ile kısıtlanmış olması hasebiyle grup 
sözcülerinden mevcudolana söz verildiği takdir
de bu müddetin tam olarak ikmâli mümkün ola-
mıyacağı cihetle - programımız da ilerdedir -
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati. : 12,35 

Malî ve idari denetim bakımından diğer 
üniversitelerimizden tamamen ayrı bir statüye, 
özel bir denetime tabi bulunmaktadır, idari 
murakabesi, Bakanlar Kurulu tarafından tâyin 
edilen 9 kişilik bir Mütevelli Heyet tarafından 
yapılır. Malî murakabe bakımından da, keza 
özel bir statüye tabidir. Artırma Eksiltme ve 
ihale Kanununun hükümlerine tabi olmadığı gi
bi, Sayıştay vize ve murakabesinden de uzak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, kuruluşunun üze
rinden çok kısa bir zaman geçmiş bulunmasına 
rağmen, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, ge
rek öğretim imkânları halamından ve gerekse 
malî yönden büyük gelişmelere mazhar olmuş
tum. 

Faaliyete başladığı 1959 yılında, 45 talebe 
ile öğrenime başlamışken, talebe miktarı 1966 
yılında 4 584 e ulaşmıştır. Kuruluş yılı olan 
1959 da yalnız bir Mimarlık Fakültesi ile ve mü-
tevazi bir bina içerisinde faaliyete başlamışken, 
1966 yılında 19 bölümde faaliyet icra eder bir 
hale girmiştir, öğrenci sayısında vukubulan bu 
artışa orantılı olarak, öğretim üyesi adedinde de 
büyük artışlar vukua gelmiş ve 1966 yılında bu 
miktar 510 a ulaşmıştır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin öğretim 
imkânları bakımından mazhar olduğu bu geliş-

»>-•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvckiîi Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Eksi (Ordu), Naci Gacır oğlu (Erzurum) 
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me, bu teşekkülün malî portesi de tetkik edildi
ğinde, bu bakımdan da bir gelişmenin içerisinde 
olduğunu müşahede etmek mümkündür. Nite
kim 1963 yılında Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin kârı 36 890 000 liradır. 1964 yılında 
28 milyon, 1965 yılında 27 milyon ve 1966 yı
lında 38 milyon liralık bir gelir artışı mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin öğretim imkânları bakımın
dan ve malî yönden mazhar olduğu bu gelişme
leri bu şekilde izah ederken, teşekkülün mazhar 
olduğu bu gelişmede bâzı faktörlerin elbetteki 
mühim rol oynadığını ifade etmek isterim. Her 
şeyden evvel, Orta - Doğu Teknik üniversite
sinde hâkim olan malî murakabede 2490 sayılı 
Kanunun formalist hükümlerinden uzak kalın
mış olması, bu üniversitenin malî faaliyetine bir 
hız ve hareket vermiş ve bu hareket bu teşek
külün malî bakımdan gelişmesinde çok büyük 
roller oynamıştır. Keza bu gelişmede biraz son
ra izah edeceğimiz mahzurlar bertaraf edilmek 
üzere, öğretim kadrosunun ve idari kadrosunun 
birbirinden ayrı oluşları, gelişme imkânları üze
rinde büyük çapta etkiler icra eylemiştir. 

G. P. olanak Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinde hâkim olan bu malî murakabe usulleri 
ve Mütevelli Heyetin mevcudiyeti üaerinde 
bir tereddüdümüz yoiktur. Ancak, bizim kar
şı olduğumuz Mütevelli Heyetinin teşekkül tar
zıdır. Mütevelli Heyetinin Bakanlar Kurulu 
tarafından tâyin edilmesi, bu Heyetin siyasi 
bir iktidarın nüfuzu ve baskısı altına girmesi 
sonucunu doğurmaktadır. Mütevelli Heyetin 
Balkanlar Kurulu tarafından tâyin edilmesi, Mü
tevelli Heyeti bir siyasi iktidarla aynı paralel
de düşünmeye sevk etmektedir. 

Biz, Anayasanın 120 nci maddesinde ifade
sini bulan üniversite özerkliğini ihlâl eden bu 
seçim tarzının karşısındayız. Esasen son gün
lerde vukua gelen karışıklıklar ve milletin mil
yonlarına mal olmuş bir teşekkülün bugün 
atalet içerisinde bulunmasında, Mütevelli He
yetin seçim tarzındaki bu aksaklığın çok önem
li rolü vardır. 

Bu mümtaz teşekkülün biran evvel normal 
işler bir hale getirilmesi, huzura yöneltilmesi 
için Mütevelli Heyetin seçim tarzımda mutlaka 
ve mutlaka adil, daha işler ve üniversite muh

tariyetini zedelemiyecek bir seçim tarzının geti
rilmesinde zaruret ve mecburiyet vardır. Bunu, 
G. P. olarak, her türlü siyasi yatırımların dışın
da ve objektif ölçüler içerisinde ifade etmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de en bü
yük rağbeti gören ve hakikaten çok büyük hiz
metlerin içinde bulunan Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin, bütün bölgelerde mevcut talebe
lerin istifadeısi bakımından bir fırsat eşitliğinin 
içerisine girmesi şarttır. Bu üniversiteye giriş 
imtihanlarındaki başarı nisbeti tetkik edildiğin
de, Doğu Anadolu'dan gelen çocukların basan 
oranının çok küçük nisbette olduğu görülür. 
Nisbetin düşüklüğündeki tek sebep, Doğu - Ana
dolu'nun öğretim kadrolarından mahrum olması
dır. Başkaca hiçbir sebep yoktur. 1968 yı
lındaki Senato müzakerelerinde, Grup Söz
cüsü arkadaşlarımızdan biri bu vakaya işaret 
etmiş ve zamanın Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
fırsat eşitliğini bozan bu hale mutlaka bir 
çare bulunacağını ve Doğu Anadolu'da öğretim 
kadrolarının eksikliğini gideren imtihana ha
zırlayıcı kursların açılacağını vadetmişti. Ara
dan iki sene geçmiştir, hâlâ böyle bir teşeb
büsün belirtileri mevcut değildir. 

Biran evvel Doğu Anadolu'daki çocuğu, bu 
mümtaz üniversiteden faydalandırmak ve fır
sat eşitliğine imkân vermek için gerekli kurs
ların açılmasını G. P. olarak temenni etmekte
yiz. 

Aziz arkadaşlarım, üniversitenin bünyesin
de mevcudolan ve nazarı dikkatimizi celbeden 
diğer bir hususa da işaret etmek isterim. Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde kitapların ve 
talebeden alınan harçların, dar gelirli vatan
daşı hakikaten müşkül durumda bırakacak, 
yüksek bir seviyede olduğunu ifade ediyorum. 
Bu üniversitede pahalı bir eğitim sistemi mev
cuttur. 1966 yılındaki kârı 38 milyon lira civa
rında olan bir üniversitenin, bu büyük kârdan 
bir ölçü dâhilinde fedakârlıkta bulunması, ki
tapları ucuzlatması ve talebeden alınan harç
ları muayyen bir nisbet dairesinde indirmesi 
lâzımdır. Hattâ ve hattâ, bursların ve yardım
ların seviyesini genişletmesi ve daha çok va
tan evlâdının bu üniversiteden faydalanmasını 
sağlamak lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin hesaplarını tetkik ettiği
mizde, personel giderlerinin hakikaten dikkati 
çekecek yüksek bir seviyede olduğunu görü
yoruz. Üniversitenin 1 yıllık gideri, 1966 yılın
daki gideri, 63 milyon civarındadır. 63 mil
yon liralık giderin 20 milyon giraya yakın 
kısmı personel giderlerine ayrılmıştır. Yine 
bu personel giderlerinin içerisinde nazarı dik
katimizi celbeden bir husus daha vardır. ?>u 
da, «Sosyal giderler» namı altında bahsedilen 
1 720 000 liralık kısımdır. Diğer üniversitele
re nazaran çok büyük imkânlar içerisinde bu
lunan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi perso
nelinin, bu imkânlarına rağmen, «Sosyal gider
ler» nâmı altında almakta oldukları 1 720 000 
liralık giderin mânasını ve hekmetini anlamak 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, ilmî kariyerin 
değerlendirilmesine karşı değiliz. Biz, ilmî ka
riyerin karşılığını bulmasına, elden gelen im
kânlarla teçhiz edilmesine taraftarız. Ama, bir 
üniversitenin imkânları bu merkezde iken, di
ğer üniversiteüerin imkânları başka merkez
de olamaz. Bugün itiraf etmek ve kabul etmek 
lâzımdır ki, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
de 3 - 5 yıllık bir asistanın almakta olduğu 
ücret diğer bir üniversitede 15 yıllık bir pro
fesörün almakta olduğu ücretin karşılığıdır. 
Üstelik bu üniversitede, diğer üniversitelerde 
görülen ilmî kariyer zorluğu yoktur, terfi im
kânları çok daha avantajlı şartların içerisin
dedir. Bizim maksadımız, ücret bakımından, 
personel giderleri bakımından, üniversiteler 
arasında mevcut bulunan bu mevzuat dağınık
lığının giderilmesi ve bütün üniversitelere ay
nı imkânların tanınması, aynı şartlarla müceh
hez kılınmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkidlerimizi ve 
temennilerimizi objektif ölçüler içerisinde izah 
ederken, konuşmamın sonunda bir hususa da
ha işaret etmek isterim. Güven Partisi olarak, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son za
manlarda hâkim olan ve bütün talebe yekûnu
na atfı mümkün olmıyan birtakım zorba hare
ketlerin, anarşik hareketlerin, haksız boykot 
ve işgallerin karşısındayız. Talebenin çalışma
sını, yetişmesini ve öğrenmesini engeîliyen, bu 
en tabiî haklarını ihlâl eden zorba kuvvete 
millî menfaatler bakımından mutlaka ve mutla

ka sağduyunun hâkim olması lâzımdır. Güven 
Partisi olarak bu anarşik hareketlerin, bu hak
sız boykot ve işgallerin karşısında olduğumu
zu ifade ederken, talebenin haklı isteklerinin, 
talebenin üniversite yönetimine belirli ölçüler 
içerisinde iştirakinin, üniversiteler Kanununun 
ıslahının, ders programlarının bugünün icapla
rına göre değiştirilmesinin, burs durumunun, 
kredi durumunun günün icaplarına göre geliş
tirilmesinin yanındayız ve bunun savunucusu
yuz. Temennimiz. Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin halen içinde bulunduğu idari krizi 
biran evvel atlatması ve bir kısım talebeye atfı 
mümkün olan kanun dışı hareketlere sağduyu
nun hâkim olmasıdır. 

Güven Partisi adına sözlerimi bitirirken 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Tufan Doğan Avşargil'dedir. Buyurun 
efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

0. H. P. GRUPU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGÎL (Kayseri) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, Orta - Doğu Teknik Üni
versitemizin kesin hesaplarının Yüce Meclisimi
ze sunulması dolayısiyle C. H. P. Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, görüşlerimi Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin kanunlar açısın
dan gayeleri, kuruluşu, malî ve hukukî bünyesi 
ve üniversite sorunları olarak arz etmeye çalı
şacağım. üniversite sorunlarını da, öğretim üye
leri açısından, öğretim niteliği bakımından ve 
ayrıca öğrenci sorunları acısından ifade etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi gerek kuruluş gayesi, gerek 
malî ve idari bünyesi ve gerekse öğretim sistem
leri bakımından 4936 sayılı Kanunla kurulan 
klâsik üniversitelerimizden farklı bir özellik 
göstermektedir. Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin kuruluş başlangıcı 15 Kasım 1956 tarihine 
raslar. O zaman «Mimari ve Şehircilik fakülte
leriyle», «Orta - Doğu Teknoloji Enstitüsü» adı 
altında Ankara'da kurulmuş; Birleşmiş Millet
lerin temin ettiği iki profesör, dört Türk öğre
tim üyesi, elli öğrenci ile faaliyete geçmiştir. 
1957 yılında üniversite olarak hazırlığı yapıl-
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mış, Türkiye Büyük Millet Meclisi de o zaman, 
kuruluş masraflarına karşılık olarak, üç yıl 
süre içerisinde 30 milyon lira yardım yapmıştır. 
Ayrıca muhtelif milletler para yardımı yapmış
lar ve öğretim üyesi göndermek suretiyle bu 
kuruluşa ilgi göstermeye çalışmışlardır. 1956 
başlangıcından sonra, 27 Mayıs 1959 tarihinde, 
7307 sayılı Kanunla kurulan bu üniversitenin 
kuruluş gayesi kanunun 2 nci maddesinde şöy
lece açıklanmaktadır : «Muayyen evsafı haiz 
Türk öğrencilerine ve diğer memleketlerin öğ
renci olarak kabul edilen öğrencilerine ilmî, tek
nik ve meslekî sahalarda gelişmelerini sağlıya-
cak imkânları hazırlamak, Türkiye ve Orta - Do
ğu'nun kaynaklarının inkişafına ve iktisadi me
selelerinin haline önem vermek, hakikati ara
maya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf te
mel araştırmalar yapmak ve yaymak.» 

Görüyoruz ki, Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi bu amaçları bakımından uluslararası bir 
mahiyet taşımaktadır. Bu üniversiteye giren, 
muhtelif din, ırk, dil ve ulustan olan gençlerin 
birbirlerini anlamalarına, sevip saymalanna 
yardım etmektedir. Ulusların kalkınması ve var
lıklarının korunmasında oldukça da rolü bulun
maktadır. Kurulduğu yıllarda 325 öğrencisi, 71 
öğretim üyesi olmasına rağmen, 1966 yılı sonu 
itibariyle, öğrenci sayısı 4 584 e, öğretim üyesi 
sayısı 510 a yükselmiştir. Ayrıca, 1 157 mezun 
vermiştir. Bugün 600 den fazla öğretim üyesi ve 
öğretim görevlisi ile 5 500 öğrencisi mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, gençlerde yapma 
ve yaratma, araştırma, ilim ve tekniğin verile
rinden faydalanma ve topluma mutlu kişiler 
olarak katılabilme imkânlarını sağlamak pren
siplerini benimsiyen bu üniversitenin hukukî ve 
malî bünyesi kısaca şöyledir : Tüzel kişiliği sa
hiptir, özel hukuk hükümlerine bağlıdır, öğre
tim üyeleri, yönetici organlar ve bütün personeli 
halk ve üniversite ile olan münasebetlerinde 
Memurin Kanununa, Memurin Muhakemat Ka
nununa, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa tabi değildir. 7300 sayılı Kanundan 
ve bilançoların tetkikinden anlıyoruz ki, üniver
site, diğer üniversitelerimizden farklı olarak 
birtakım gelir kaynaklarına sahiptir. Her yıl 
Devlet bütçesinden ayrılan ödenekler, araştırma 
ve yayın gelirleri, öğrencilerden alınan ücret
ler ve harçlar, bağışlar, bir de dış yardım kay

nakları ki; NATO'dan, CENTO'dan, AID'den 
Ford Vakfiyesi ve Dünya Bankasından geliri 
vardır. Dış yardımlar, malî yıllar bilançosu ge
nel toplamları içerisinde oldukça yekûn tutmak
tadır. 

Ayrıca, Komisyon raporlarında 1963 yılında 
36 milyon küsur, 1964 yılında 28 milyon küsur, 
1965 yılında 27 milyon küsur, 1966 yılında da 36 
milyon küsur bir gelir artığı göze çarpmaktadır. 
Benim burada öğrenmek istediğim bir nokta 
var : Bütün bu gelir toplamları nakdî gelir mi
dir, yoksa istihlâk edilmeyip de aynî değerlere 
tahsis edilen kıymetler midir? 

Muhterem milletvekilleri, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde malî denetim 7307 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesine göre, Maliye ve Maa
rif bakanlıklarınca her bütçe yılı için tâyin edi
len üç kişilik bir murakıplar heyeti tarafından 
yapılır. Murakıplar üniversitenin gelir ve mas
raflarını ilgilendiren her türlü muamele ve ka
rarlarını tetkik eder, üç ayda bir yapılan bu 
raıuralkaJbe sonumda Millî Eğitim ve Mailiye ba
kanlıklarına birer rapor verilir. 

Bu üniversite gelir kaynaklarından sağlı-
yabildiği aktif ve sabit kıymetleri kullanmakta, 
Artırma - Eksiltme ve ihale Kanununa, Muha-
sebei Umumiye Kanunu hükümlerine ve ayrıca 
Sayıştaym vize ve murakabesine tabi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, idari, malî ve aka
demik olarak üç yönlü faaliyeti olan Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin bugün karışı karşıya 
bulunduğu ve günün konusu olan problemlerini 
arz etmeye çalışacağını. 

Birinci problem; öğretim üyeleri yönünden, 
Üniversite öğrencileri yönünden ve öğretim 
faaliyetleri yöniindendir. Bunları topyekûn, 
üniversitenin problemleri olarak değerlendir
mek ve böylece öle almak daha faydalı olur 
kanısındayım. 

Problemlerin en önemlisi; Üniversite kuru
lurken 7307 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
getirilen «Mütevelli Heyeti» problemi, yani 
yönetim problemidir. 

Ne diyor üçüncü madde: Orita - Doğu Tek
nik Üniversitesi Milli Eğitim Bakanının tekli
fi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Devlet Baş
kanının tasdikiyle üç yıllık bir müddet için tâ
yin olunan 9 kişiden müteşekkil bir Mütevelli 
Heyeti tarafından sevk ve idare edilir, diyor. 
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Mütevellilerden hiç birisi, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde öğretim üyesi, idareci veya 
müstahdem olarak görev alamazlar. 

Üniversite Rektörü, muayyen ilmî ölçüler 
içerisinde yeterliği olan Türk'ler arasından, ay
rıca, müşavir rektör de, yabancı uyruklular 
arasından Mütevelli Heyetince seçilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Mütevelli 
Heyetin rektör tâyini konusundaki ortaya çıkan 
tutum ve davranışı, Üniversitede birtakım prob
lemlerin doğmasına ve Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin bir süre daha tatile girmesine se-
foebolmuştur. 

Mütevelli, lügat anlamiyle, bir vakfı yöne
ten kimse demektir. Ortada bir vakfın olması 
&öz konusudur. Zengin ulusların, özıellikle Ame
rika'nın tarihinde böyle vakıflar ve bunların 
yöneticisi mütevelli heyetler vardır. Eskiden 
bizde de kolejlerde birtakım mütevelli heyetler 
vardı. Hattâ bir zamanlar Japon üniversite
lerinde ingilizce olarak öğretim yapnlıyordu, ama 
1870 - 1880 sıralarında Japon milleti süratli bir 
gelişme içerisine girdikten sonra kendi millî 
dilleriyle öğretim yapmayı önplâna alarak İngi
lizce tedrisat yapan üniversiteleri tasfiye ettiler 
ve yenine kendi dillerini kaim kıldılar. 

'Biz O. H. P. olarak Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin siyasi icra organı tarafından seçi
len bir Mütevelli Heyeti tarafından yönetilme
sinin çeşitli açılardan sakıncalı olduğu kanısın
dayız. Üniversitenin siyasi icra organı tarafın
dan seçilen mütevelli heyeti tarafından yönetil
mesinin üniversite özerkMğiyle bağdaşmıyaea-
ğına inanıyorus. 

Üniversite içerisinden son haftalarda cere
yan eden olaylar bu inancımızı bir kat daha 
güçlendirmiştir. 

Anayasamızın 120 nci maddesi; üniversitele
rin bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tü
zel kişileri olduğunu, üniversitelerin kendileri 
tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden 
kurulu organlar cliyüe yönetilip denetlenmesi
nin gerekli olduğunu önermektedir. 

Anayasamız böylesine açık bir yönetim ve 
denetim hükmü getirmiş olmasına rağmen, si
yasi iktidara mensup Bakanlar Kurulu kara-
riyle tâyin edilen Mütevelli Heyeti tarafından 
bu Üniversitenin yönetilıme'si ve yine siyasi ikti
dara mensup Maliye ve Millî Eğitim Bakanları

nın her bütçe yılı için görevlendirecekleri üç 
kişilik bir denetleme kurulu tarafından denet
lenmesi üniversite özerkliğiyle bağdaşır husus
lar değildir. 

Muhterem milletvekilleri, son günlerde Or
ta - Doğu Teknik üniversitesinde rektör tâyini 
konusunda cereyan eden olayları basından izli
yorsunuz. üniversitenin içinde bulunduğu buna
lım, bir rektör seçimi olmaktan ziyâde, üniver
sitenin özerkliği proMemidir; özerklik kavra
mı ile mütevelli (heyet yönetiminin çatışmağı
dır. Mütevelli heyet yönetiminin hür üniver
site yöndtimiyle bağdaşması mümkün değildir. 

1967 yılında Türk Devrim Ocakları Genel 
Merkezinde yapılan, «Ün'iveroiteleniınizin yöne
timi ve sorunları» seminerinde, o zaman Orta -
Doğu Teknik üniversitesinin Mütevelli Heye
tinde bulunan Sayın Profesör thsan Doğramacı 
yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu : 

«Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyetinde görevli bulunmaktayım, üniversite, 
bu heyetin seçtiği bir rektör eliyle yönetilmek
tedir'. üniversite yöneticilerinden öğretim üye
lerine kadar her şeye hâkim olan, her kademe
de üniversite personelinin tâyin yetkisini elin
de tutan bir heyetin Hükümet tarafından se
çilmesinde sakıncalar vardır. Memleketimiz
de, üniversitelerin, mütevelli heyetleri yerine 
yetkili öğretim üyeleri tarafından seçilen or
ganlar eliyle yönetilmesi daha doğru ve daha 
demokratiktir.» 

1967 yılında yapılan bu konuşmadan başka, 
daha geçenlerde, 31 . 1 . 1970 tarihinde Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi Profesörlerinden 
Sayın Tuğrul Alkcura rektörlük binasında dü
zenlediği bir basın toplantısında, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde Mütevelli Heyetin rek
tör seçimi konusunda meydana getirdiği karı
şıklığı, meydana getirdiği birtakım olumsuz 
davranışları şöyle anlatıyordu : 

«6 ve 7 Ocak 1970 tarihinde yapılan iki top
lantıda, akademik konseyden ve öğrenci birli
ğinden rektör adayları gösterilmesi istendi. 
Öğre'tim üyeleri namına ve öğrenciler namına 
üç arkadaşımız rektör âdâyı olaralk gösterildi 
ve Mütevelli Heyet de bunlardan bir tanesini 
tercih edeceğini veya üniversite özerkliğine 
gölge düşürmeden, Akâdemik Konseye ve öğ
renci kuruluşlarına sormadan rektör tâyin 
etmiyeceğini açıkladı.» 
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Fakat buna rağmen 27 Ocak 1970 tarihinde 
Sayın Mustafa Parlar'uı Mütevelli Heyet tara
fından rektör olarak tâyin edildiği haberi du
yuldu. Bu haber üniversitede tepki ile karşı
landı. Böylece üniversite mıülhittlerinlde gerek 
öğretimi üyeleri, gerek üniversite personeli ve 
gerekse üniversite öğrencileri arasında çeşit
li toplantılar düzenlemek suretiyle Sayın Mus
tafa Parlar'ın rektörlüğe tâyinine karşı bir di
renme başladı. 

Muihlterem milletvekilleri, aslınlda bu di
renmeyi şâhıslara karşı değil, üniversite özerk
liğini korumak için üniversite mensuplarının 
öğrencisiyle, öğretmeniyle ve personeliyle di
renmesi olarak kabul etmek yerinde ve faydalı 
olacaktır. 

Rektörlüğe seçilen Sayın Mustafa Parlar'-
a, Dokanı bulunduğu fakültenin öğretim üye
leri dâhi karşı çıkmışlar, 34 müspet oya karşı 
60 menfi oyla bu rektörlüğü tasvibetmeıriişler-
dir. 

Aynı üniversitenin eski rektörlerinden Sa
yın Payaslıoğlu'da Mütevelli Heyet hakkında, 
«Hükümetler mütevelli heyetlerin tâyinlerin
de "belirli bir şekilde siyasi endişelerde hareket 
etımekte ve böylece heyetin dle siyasi bir renk 
almasına yol açmaktadırlar. Başka bir deyim
le, üniversitelere siyaset sokulmasından ya
kınanlar bu davranışilariyle, hem de en tepe
den, üniversiteye siyaslet sokma çabasındadır
lar. 

Mütevelli Heyeti üniversiteden kopuk bir 
organdır. Kanunen üyeleri üniversitemiz men
subu olmayacaklarından, taJbiatiyle kendi iş
leri güçleri bulunan, hattâ işleri başlannidan 
aşkın kimselerdir. Üniversitenin en kritik za
manlarında toplanamamakta veya toplanma-
malktaldırlar. 

Üyeler, üniversite hakkındaki bilgilerini ki-
şidsl eğilimlerine göre üniversite içinde ve dı
şında ilgi kurdukları şâhıslardan, çoğu defa 
birltakım kanı veya çıkarlara dayanan kaygılar
dan almaktadırlar.» diyerek Mütevelli Heyeti
nin davranışını böylece yansıtmaktadır. 

Şimdi ister istemez bir noktayı düşünmek 
mecburiyetindeyiz : 

Orta - Dqğu Teknik Üniversitesinin yöneti
mini. müteveli heyetlerine bırakmak, bu özerk 
kuruluşa ister istemez politikanın parmağını 

sokmak demektir. Çünkü olayın cereyanından 
da anlaşılacağı gibi, hükümetler mütevelli he
yetlerin tâyininde mutlaka kendi politik çizgi
sinde gördüğü kimselere öncelik vermektedir. 
Bu temelden sakıncalı bir davranıştır. 

Muhterem milletvekilleri, üniversite özerk
liği ya vardır, ya yoktur. Alklın ilkelerine gö
re aynı zamanda hem var, hem de yok olması 
mümkün değildir. Her ne kadar Anayasamı
zın 120 nci maddesinde, «özel kanuna göre ku
rulmuş Devlet üniversiteleri hakkındaki hü
küm mahfuzdur» deniyor ise de, temel ilke 
özerklik ilkesidir. Bu hükmü özerkliği kısıt
layıcı yönde değerlendirmek mümkün değil-
ıdir. Asıl olan bu özerkliğe gölge düşürücü dav
ranışlardan ve örgütleşmelerden uzaklaşmak
tır; 7307 sayılı Üniversiteler Kuruluş Kanu
nunda bulunan sistemle özerklik arasındaki çe
lişmeyi ortadan kaldırıcı değişikliğin yapılma-
sııdır. 

Bu konuda O.H.P. li grup arkadaşımız bir 
kanun teklifi hazırlıyarak Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmak üzere Parti Grupu Yönetim 
Kuruluna vermişlerdir. Bu teklifimiz kanunlaş
tığı takdirde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
rektör seçimi yapılırken, Akademik Konseyin 
vş öğrenci kuruluşlarının da temsil edildiği 
bir heyet söz sahibi olacak, Üniversitenin 
özerkliğine gölıgıe düşürücü atamalar sona ere-
ioektir, dolayısiyle huzursuzluğu artırıcı davra
nışlar da önlenmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, üniversite öğre
tim üyeleri açısından bir başka problem de; bu 
sistemle yönetilen benzeri Avrupa ve Amerika 
üniversitelerinde öğretim üyelerine tanınan 
haklar bu Üniversitemizde maalesef uygulana-
mamaktiadn'. 

Üniversitedeki öğretim üyesi ve yardımcı
larının hepsi sözleşmeli olarak çalışıyorlar. 
üniversite, sözleşmeleri yenileyip yemilememe|k-
te tamamen serbesttir ve yenilememe kararla
rına karşı hiçbir hukukî müracaat yapılamaz. 
üniversite ile öğretim üyesi arasındaki sözleş
me üniversite tarafından tek taraflı olarak fa
sih de edilebilir. 

Akademik personel özel hukuk hükümleri
ne tabi olduğundan, bu tip fesihler ikarşısında 
Danıştaya da başvurulamaz. Ancak genel mah
kemelerde dâva açılabilir. 

— 899 — 



M. Meclisi B : 41 5 . 2 . 1970 O : 2 

Akademik personelin, Sosyal Sigortalar ve 
İş Kanununa tabi oldukları hailde grev hakları 
yoktur. Üniversite dışında resmî ve özel iş
lerde çalışamazlar. Çünkü Full - Time sistemi 
tatbik edilir. 

Başka bir problem de şudur muhterem mil
letvekilleri : 

Benzeri üniversitelerde «tenor» denilen bir 
sistem vardır; 10 yıllık çalışma süresini başariy-
1© tamamlıyan öğretim üyelerine çalışma sürekli
liği tanınır ve üniversiteden uzaklaştırılmaları 
mümkün değildir. Halbuki Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde görevli bulunan öğretim 
üyeleri bu haktan mahrumdur. İstenildiği za
man sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmek 
suretiyle üniversiteden uzaklaştırılmaları müm
kündür. 

Başka bir nolkta: 
Yabancı ülkelerdeki benzeri üniversitelerde 

«Sebatikal» denen bir durum var. Üniversite
de 6 yıl çalışan öğretim üyesi, yedinci yılını, 
maaşını üniversiteden almaya devam ederek 
serbestçe istediği yerde, istediği üniversitede 
geçirebilir. Yani Orta - Doğu Teknik Üniver-
isitesinin dış ülkelerdeki benzeri üniversiteler
de çalışan hocalar 6 yıl başarılı olarak çalıştık
tan sonra yedinci yılı maaş almak suretiyle ra
hatlıkla serbestçe geçirebilir; ama araştırmalar 
yapmak, bu 6 yılın bilançosunu toplayarak 
eserler yazmak, öğrencilerine, üniversite mu
hitine daha faydalı alanda da geçirmek kayıt 
ve şar tiyle. 

Bu hak Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
deki hocalarımıza tanınmamıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğre
tim üyelerinin birtakım sosyal hakları da az
dır..-Meselâ lokal ihtiyaçları, eğlence imkânla
rının olmayışı, lojman eksikliği v. s. gibi. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, üniversitenin 
(bilhassa dış kaynaklardan elde ettiği gelirle
rinde muayyen artmalar vardır. Her sene 36 
milyon, 17 milyon v. s. Bir soru olarak yönelt
tiğim gibi, bu eğer nakdî olarak bir artma ise, 
'bugün 600 den fazla öğretim üyesi ve öğretim 
görevlisi bulunan üniversitenin 18 lojmanı var
dır, 6 sına yabancı öğretim üyeleri kalmakta 
ve diğerlerinde Türk öğretim üyeleri kalmak
tadır. Mümkün olduğu kadar bu paralarla 
lojman sayısını artırmak suretiyle hiç olmazsa 

öğretim üyelerine huzur içinde çalışacakları 
ıbâzı imkânlar sağlamak mümkün olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunlara 
mukaibil üniversitedeki öğretim üyelerinin 
akademik hürriyetleri vardır. Bu müessesede 
kitap veya not ticareti yoktur. Lâboratu-
varlan malzemeyle, kütüphanesi binlerce ki
tapla doludur. Modem eğitim sistemlerine 
göre eğitim yapılmaktadır, öğrenci - öğret
men ilişkileri insancıl ölçüler içerisindedir ve 
biraz daha normaldir. 

Muhterem milletvekilleri, öğretim hakkın
daki bâzı noktaları, üniversiteye öğrenci alı
nırken uygulanan imtihan şekillerini ve saireyi 
Iburada kısaca arz etmeye, belirtmeye çalışaca
ğım. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi giriş imti
hanları sosyal adalet, eğitiminde fırsat ye im
kân eşitliği ilkesine uygun değildir. 7307 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi (A) fıkrasında 
üniversiteye alınacak öğrenciler için, «Muay
yen evsafı haiz» cümlesi vardır. Kanunun ge
rekçesinde bu cümle şöyle açıklanmaktadır. 
«Bu üniversiteye alınacak öğrencilerin üniver
sitenin hususiyet arz eden tedrisatını takibede-
bilecek iktidar ve ehliyetteki gençler arasından 
seçilmesi söz konusudur.» İşte bunun içindir 
ki, giriş sınavları ne eğitime fırsat ve imkân 
eşitliğine, ne de sosyal adalet ilkesine uygun
dur, diyoruz. Çünkü, liselerimizde klâsik im
tihan sistemleri vardır. Anadolu'nun her kö
şesinde, hattâ büyük şehirlerde bulunan bâzı. 
liselerde bile imtihan sistemleri pratiktir ve öğ
renciler beş yıllık ilkokuldan lise sonuna kadar 
devam eden zaman içersinde testlerle imtihan ol
mamaktadırlar. Diğer üniversitelerde olduğu gi
bi Orta - Doğu Teknik üniversitesine de giriş 
imtihanları testlerle yapıldığına göre, hiçlbir 
şekilde bu imtihan sistemine alışık olmıyan 
öğrenciler, böylesine bir imtihan ile karşı kar
şıya geldiği zaman kendi güçlerini imkân ölçü
sünde değerlendirme fırsatını bulamamakta
dırlar. 

Ayrıca, okullarımızda ölçme, değerlendir
me, mesleke yönelme gibi konular gelişip, 
kökleşmediğinden, sık sık sınav yönetmelikleri 
değişmekte ve böylece okullarımızda imtihan 
şekilleri de değiştiğinden öğrencilerimiz g-e-
rek Orta - Doğu Teknik üniversitesine giriş-
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lerde, gerek diğer üniversitelere girişlerde bir
takım sıkıntılar çekmektedirler. 

Birçok liselerimizde benden önce konuşan 
arkadaşımın da izah etmeye çalıştığı gibi, 
fen dersleri öğretmeni yoktur. Hattâ tâbir 
caizse, bir mühür bir de müdür ile liseler idare 
edilmektedir. Bugün müdürü olmıyan lisele
rimiz vardır, fen dersleri öğretmeni olmıyan 
liselerimiz vardır. Kayseri'nin filân kazasın
da, Doğu - Anadolu'nun filân kazasında lise 
tahsili yapan, ama fen dersi öğretmeni bu-
lunmıyan bir lisede yetişmiş bir öğrenciyi 
değerlendirmek ile Ankara Kız Lisesinde, Ye
nişehir Lisesinde veya İstanbul'da filân lisede 
okuyan bir öğrenciyi aynı ölçüler içinde de
ğerlendirmek her halde olumlu bir değer
lendirme, âdil bir değerlendirme şekli değil
dir. Bu bakımdan diyoruz ki, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine giriş imtihanları ne sos
yal adalet ilkesine, ne de eğitimde fırsat ve im
kân eşitliği ilkesine uygun değildir. 

Burada başka bir nokta dalha var. Or
ta - Doğu Teknik Üniveristesinde yapılan im
tihanlarda özel kabiliyet ve genel kabiliyet 
testleri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; özel kabiliyet test
lerinde veya diğer kabiliyet testlerinde öğren
cilerin içinde yetiştiği ortamın büyük tesiri 
vardır. Bugün, kendi kabiliyetlerini, imkân 
Ibulamıyarak geliştirememiş olan bir öğrenci, 
imkânlar bularak kendi yeteneklerini geliştir
miş olan bir öğrenci ile aynı ölçüde imti
hana girdiği zaman, elbette başarılı olamaz. 
Bunu toprak ile tohum münasebetine benzet
mek mümkün. Her yönden gelişmeye, çimlen-
meye elverişli bir buğday tanesini bir taşın 
üzerine veya imkânları kısır bir toprağın 
üzerine koyduğunuz zaman, gelişme imkânı 
bulamaz, öğrenci de böyle. Güçlü ve kabili
yetli bir öğrenciyi kısır bir çevre, kısır bir 
ortam içine koyduğunuz zaman, kendi kabili
yetlerini geliştirme imkânına sahip olmadığı 
için, bu öğrenci de elbette bu imtihanlarda 
foaşarı gösteremiyecektir. 

Arkadaşımız daha önce söylediler, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi merkezî sisteme 
bağlı olmadığı için, imtihanlar ayrı ayrı ya
pılmaktadır. Önrenciler, diğer üniversitelere 
harç yatırmak zorunda kalmaktadır. Bu, köylü 

çocukları için, imkânları az olan çocuklar için 
bir külfet teşkil etmektedir. Orta - Doğu'da 
her türlü imkânlar olmasına rağmen, üzüle
rek kaydetmek lâzım ki, ders kitapları ol
dukça pahalıdır. 

Bu vesile ile şunu arz etmek istiyorum ki, 
fakir, imkânları az olan öğrenciler için bu 
okulların kapılan fiilen kapalı durumidadır; 
Çünkü, bu ortamda yetişen öğrencilerin büyük: 
bir elkseriyeti bu imtihanlarda başarı göster
me imkânına sahip değildir. Böylece Anaya-
samızın 50 nci malddesinde «halkın ve eğitim 
ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gefen ödev-
lerindendir» hükmü gereği gibi yerine $8>tiril~-
memdktedir. 

Muhterem milletvekilleri; Orta - Doğu Tek--
nki Üniversitesi üzerinde önce bir hususa te
mas edeceğim. Üniversitede bugün binlerce öğ
renci vardır. Bu binlerce öğrencinin bugün 
bir yığın probemi bulunmaıktpidır. Ben bu bir 
yığm problem içerisinden bu öğrenciler iyice 
anlr^ılmadan, değerlendirilmeiden bunlara ve
rilen hükümler üzerinde kısaca mâruzâtta bu
lunacağım. 

Muhterem milletvekilleri; gençlik çağının 
psikolojide ayrı bir yeri vardır. O çağ, insanın 
gem vurulmamış, tor bir ata bindiği- çağdır. 
Gönül, ruhu, fikir yapısı ile bir çaba içindedir; 
okuma, araştırma, uğraşma, kendini bulma5 

çabası. Aile hayatının geleneksel yaşantısı içe
risinden ayrılarak kendisini yepyeni tür top
lum. içerisinde bulan üniversiteli genci; kendi 
ruhî, bedenî ve fikir yapısı içimde, üniversite 
bültünlüğü içinde, Türk toplumunun sorunları 
içinidc değerlendirmek gerekir. Onun çevresi 
değişmiştir, yaşamı başkalaşmıştır, dünya ve 
Türk toplumunun sorunlarına ilişkisi artmıştır. 
hele hele onda güçlü bir gelecek endişesi baş
lamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; genç okumakta
dır. Okuyan insan başka dünyalarda başka 
insanlarla bir açıda beraber yaşayan insan de
mektir Bugün Türkiye hakkında Hindistan'
da kitap okuyan bir insanın Türk toplumunun 
fikirsel yapısı, Türk toplumunun gelenekleri 
hakkında bir fikri olabilir. Genç ise, okuduğu 
kitaplarla başka dünyada, başka insanların ya
şantısına kısmen eğiliyor, demektir. Genç 
uyanmaktadır; uyandığı ölçüde yeni bir görü-
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§ıe varıyor, düşünce yapısını kendi benliği için
de örüyor, teokratik düzeni de, demokratik dü
zeni de, lâik ve halkçı düzeni de anlıyor. 

Genç düşünmektedir, içinde bütün çocuk
luk hayatını geçirdiği, gençlik yıllarının fi
lizlendiği aile ocağını düşünüyor. Yıllardan 
tteri ağanın, şeyhin, çıkarcı politikacının basa
mak kullandığı geniş halk kütlesini ve onların 
çözüm bekliyen ve gün geçtikçe birbirine dola
şan problemlerini düşünüyor. Büyük Atatürk'
ün gençliğe hitabesi ile emanet «İttiği düzeni 
ve sistemi düşünüyor. Ayrıca, 1961 Anayasası 
ile Türkiye Cumhuriyetinin millî, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk devleti kavramı içeri 
sinde kaderde, kıvançta, tasada ortak olduğu 
halk yığınlarını uyarmaya çalışıyor. 

Muhterem milletvekilleri; okuyan, arayan, 
uyanan ve düşünen genç elbette birtakım sağa 
sola kayma eğilimleri de gösterecektir. Çağlar 
süratle değişmekte, zamanları da bu sürate 
uyarak kısalmaktadır. Dün eski, orta, yeni çağ; 
bugün atom, füze çağı. Bu başıdönldürücü değiş
mede Türkiye yi dört tarafı katı duvarlarla 
çevrilmiş, her türlü teknolojik fikir akımları
na kapalı bir ülke olarak düşünmek, düşünce
lerin en hatalısı olur. Bugün Orta - Doğu Tek
nik Üniversiteisindie birtakım filkir cereyanları 
varsa, bunu olağan karşılatmak gerekmektedir. 
Türk gençliğini fikir oluşumları içerisinde dün
ya gençliğinden ayrı düşünemlezsaniz. O oku
yor ve bir ortamda yaşıyor. Sosyal, siyasal ve 
ekonomik ortamın bunalımı içinde tepki göste
riyor. Bu eylemde korkulacak, ürkütecek nok
ta yoktur, insanlar koyun sürüsü olmadığına 
göre bir çoban ile yönetilmesi de mümkün de
ğildir. Ayrı ayrı fikirler vardır, ayrı ayrı ey
lemler olacaktır. Bütün mesele gençliğimizi bu 
inanç ve eylemlerinden dolayı bir köşeye sıkış
tırarak onun inançlarını inat ölçüsünde pekiş
tirmek değildir. Onun enerjisini ve problemle
rini bugünkü dünya gençliği ile Türkiye ger
çekleri açısından değerlendirerek, 35 milyon Ana 
dolulu insanın, insan gibi yaşaması yolunda kana-
lize etmek gerekir. Burada, üniversiteye, Hükü
mete, «Ben aydın insanım» diyebilecek kadar 
kendisinde güç görenlere büyük görevler düş-
fmektedir. Bir ailede hırsızlık yapan, yalan 
söyleyen bir çocuğa tokat vurmak kolaydır, 
ama. onu hırsızlık yapmayan, yalan söylemiyen, 
toplumun sırtında kambur gibi yaşamıyan bir 

insan olarak geliştirmek, yetiştirmek gerçek
ten güçtür. 

Muhterem milletvekilleri; Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi ve diğer üniversitelerlimizde 
birtakım gençlik hareketleri oluyor. Parlâmen
to dışı muhalefet bu hareketleri gittikçe yo
ğunlaşan bir ölçüde destekliyor, ama Sayın 
Demirel Hükümeti bu hareketlerin nedenlerini 
araştıracağı yerde, dış etkilere bağlıyor. Böy
lece, kâba kuvvet ile, polis copu ile gençlerin 
karşısına çıkıyor. Bu çıkar yol değildir, Hükü
met en kısa zamanda aklını başına almaya mec
burdur. Eğer, demokrasiye inanıyorsak, onun 
ilk şartı olan özgürlük kavramına bağlı olmaya 
mecburuz. Bu bağlılık bir Anayasa gereğidir, 
Anayasamızın 20 nci maddesi her vatandaşın 
düşünce ve kanaat özgürlüğüne saihilbolduğu-
nu bunu sözle, yazı ile açlklıyabiteoeğini de ön
görüyor. 

Sayın Hükümet şunu çok iyi bilmelidir ki, 
çok kez öğrenci hareketleri bütün dünyada za
yıf hükümeiblerin keyfi davranışları, haksız ta
sarrufları üzerinde bir siyasal baskı niteliği 
taşimaiktadır. Bütün üniversiteleri devlet ta-
ıiafmdan kontrol edilen Franısatta, öğrenciler 
ve fakülteler Cezayir Savaşını tartışanların ön 
saflarındaydılar. Amerikaid'a, bencilere eşitlik 
verilmesini destekliyen üniversiite idi. Vietnam 
Savaşını da protesto edenler yine üniversite ol
muştur. 1955 de Peron'un devrilmesi, 1963 de 
Vietnam^da Diem'e karşı başarılı dirtenme, 
1960 yılında Japonya ile Birleşik Amerika ara
cında imzalanan Güvenlik AnicLlaşmaısına karşı 
düzenlenen büyük protesto yürüyüşleri, 1966 
da Endonezya'da Sofearno aleyhtarı hareketler, 
1956 Polonya'sında hürriyetler için ekim ayın 
da düzenlenen1 dev gösteriler, 1956 da Macar 
ihtilâli, 1956 da Kore ide Dr. Syngman Bhee re
jiminin devrilmesinde öğrenci hareketleri ve 
en son 27 Mayıs öncesi Türkiye'sinde gençlik 
hareketleri. Bunlar küçümsenecek olaylar de
ğildir. 

Muhterem milletvekilleri, biz CH.P. olarak' 
gençliğin sorunlarının çözümlenmesine eğil-
medifcçe, gençleri yönetime katmadıkça, hal
ka dönük, halk için tutarlı bir eğitim politika
sı güldül'meldikçe her geçen günün üniversite-
lerlimiz için bir kayıp olduğuna inanıyoruz 

Gençlik sorunlarının çözümlenlmesi için fi
lkir temelinde kalmayan, silâhlı, bıçaklı, kaba 
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kuvvet gösterisi şeklinde dökülen her türlü 
hareketin karşısındayız. Aynı zamanda bu gös
terilere polis cobu, yobaz silâhı ile saldıranla
ra fırsat vereiı ortam yaratanların da tutum ve 
davranışlarım kınıyorum. 

Gençlik hareketlerini kuşkular içinde kar-
şıhyarak, memleket bütünlüğünü bölücü ey
lemleri tasvibetmiyoruz. 

Biz C.H.P. olarak, haklarını aramasını bil-
miyen, uyuşuk, tembel, bilinçsiz, kişiliksiz genç
lik yetiştirilmesinin de karşısındayız. Devrimci 
eylemden, devrimci düşünceden ayrılan genç
leri zaten Atatürk çizgisinde kabul elfcmiyoruz. 

Yurt kalkınması için mutlu düşüncelerle 
dolu olan gençlerimizin davranışlarına de
mokratik ölçüler içerisinde ve yurt gerçekleri 
açısından bakarak kakıldığımızı, öğrenci ve 
Orta - Doğu Teknik üniversitesi öğretim üye
lerinin fikir ve eylem birliği içerisinde başa
rılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde bugün bir dil problemi var
dır. Türkiye'de bir üniversite yabancı dil ile 
tedrisat yapmaktadır. Elbette bunun faydalı 
tarafları vardır. Buradaki görüşlerimi müsaa
de ederseniz, Grup adına değil, kişisel olarak 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; ingilizce ders ya
pılmasının araştırma bakımından, ilmî geliş
meler bakımından kitapların zenlgin olması ba
kımından, ders malzemelerinin muayyen ölçüler 
içerisinde tutarlı olması bakımından faydası 
vardır, ancak, bunu bir geçiş dönemi olarak ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bugün daha Ön
ce arz etmeye çalıştığım gibi, Japonya'da bir 
zamanlar Amerikalılar bütün üniversitelerde 
İngilizceyi öğretim dili olarak kullanıyorlardı, 
ama bir zaman geldi; Japon halkı uyanmaya 
başladığı zaman bütün bunları tasfiye etti. Bu
gün üniversiteler kendi ana dilleriyle öğretim 
ya/pmaktaldırlar. Bizdeki bu durumu simidi bir 
geçiş dönemi kabul etmek suretiyle, ileride 
Türkçe tedrisat yapan, Türkçe öğretim yapan 
bir üniversite haline gelmesini kişi olarak, şa
hıs olarak yürekten arzu ediyorum. 

Bu vesile ile Orta - Doğu Teknik üniversi
tesi 1964, 1965, 1968 yılları denetim raporları
nın sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak taşvibedeceğimizi saygı ile arz, ediyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru> 
pu adına Sayın Mustafa Akan 1da. Buyurunuz^ 
Sayın Akan. 

A.P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKAN 
(İzmir) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Yüksek huzurlarınızda, Yüce Meclislerin 
tenkid ve denetimine sunulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu iktisadi Kuruluşları Kar
ma Komisyonunun 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırlaJdığı raporun Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi ile ilgili bölümü hak
kında Anayasamızın 127 nci maddesi ve içtü
züğün 92 ve 93 ncü maddeleri uyarınca Adalet' 
Partisi Grupu adına maruzatımı arz ediywum* 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, ikinci Dün
ya Savaşı sonunu takibeden yıllarda Batı ül
kelerinin çok sayıda üstün seviyeli teknik ele
man yetiştirme yarışına girdikleri bir devirde 
1956 yılında faaliyete geçirilmiş ve 27 . 5 . 1959 
tarihli 7307 sayılı Kanunla Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi adı ile Türk yüksek eğitim mües-
s:deleri•arasında yer almıştır. Özel bir kanun
la kurulmuş olan bu müessesemiz üniversiter se
viyede bilimsel, teknik ve teknolojik alanlara 
eleman yetiştiren, yayın ve araştırmalar yapan 
hükmî şahsiyelti haüz bir üniversitemizdir. 

Kuruluş kanunu hükümlerine göre idari hiz
metleri, 9 kişiden müteşekkil bir mütevelli he
yet tarafından ifa edilımekt&dir. Malî hizmet iş
leri yönünden, Muhasebei Umumiye Kanunu, 
Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümlerine, Sa
yıştay vize ve denetimine de tabi bulumna-
makt'adır. 

Bu üniversitemizin hesapları, biri Maliye 
Bakanlığı ve diğer ikisi de Millî Eğitim Ba
kanlığınca her bütçe yılı başında bir yıl süre ile 
seçilen üç murakıptan müteşekkil bir mura
kıplar heyeti tarafından murakabe edilmekte
dir. Murakıplar her üç ayda bir üniversitenin 
muamelâtı hakkında Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına bir rapor verirler. Bu raporların 
tdrer örneği üniversite umumi heyetine tevdi 
olunacak yıllık rapora bağlanır. 

Mütevelli heyet, hazırlıyacağı bütçeyi ya
zılı bir raporla birlikte en geç Ağustos ayında, 
Kesin hesaplar hakkındaki raporunu da, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi Umumi Heyetine su
nulmak üzere en geç malî yılın bitimini taikU 
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beden 15 Haziran tarihine kadar Millî Eğitim 
Bakanlığına verir. Millî Eğitim Bakanlığı, mu
rakıplar heyetinin yıllık raporu ile mütevelli he
yetinin yıllık raporlarını kendi mütalâasiyle 
birlikte umumi heyetin tasdik ve tasvibine su
nulmak üzere Başbakanlığa takdim eder. 

468 sayılı Kanunun kabulü tarihine kadar. 
mevzuübahis üniversitenin kesin hesapliarının 
tasdiki veya reddi 7307 sayılı Kanunun (yani 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun) 
15 nci maddesinin tesbit ettiği esiaslar içinde 
yukarda izah ettiğim prosedürü talkilbetmek su
retiyle yapılmakta ildi. 

1964 yılında kabul olunan 468 sayılı Ka
nundan sonra bu üniversitenin malî muraka
besi iktisadi Devlet Teşekküllerinin malî mu-
rakalbedne benzer şekilde Türkiye Büyük Mil
let Meclisine verilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, Orta - Doğu Teknik üniver
sitesinin kesin hesaplarının ve bilançosunun 
Yüce Meclisçe incelenmesi ilk defa olmaktadır. 
Bu sebeple, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun, Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin 1963, 1984, 1965 ve 1966 yıllarına ait 
(denetim sonuçları hakkındaki rapor ve bilanço
lar yüksek teftişlerinizle sunulmuş bulunmakta
dır 

Muhterem milletvekilleri, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitsimiz daha önce de temas ettiğim 
gibi, 27 Mayıs 1959 da 7307 sayılı Kanunla ku
rulmuştur. Bu üniversitenin kuruluş hazırlık
ların?, daha önceden başlanmış ve 1956 yılında 
yalnız mimarlık bölümünü ihtiva etmek üzere 
45 öğrenci ile, hiç de müsaidolmayan bir bina
da (Emekli Sandığının eski küçük binasında 
ve Yüce Meclisin arkasında kurulmuş olan 
binalarda ve basit barakalarda) eğitime baş
lamış idi. Bu imkânsızlıklar içinde hizmetlere 
başlanmakla beraber, bir yandan da yeni ha-
zırlılklara geçildi ve 23 . 1 . 1957 tarihinde Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi kuruluş ve ha
zırlıkları hakkında 6887 sayılı Kanun çıfkarıldı. 

Kuruluş hazırlıkları devresinde üniversite-
nin kurulacağı saha tesbit olunmuş ve müstak
bel inkişafları hassasiyetle, çok ileriye bakan 
bir düşünde ile harelket olunarak 40 bin dö
nümlük bir saha temin edilmiştir. Bir yandan 
da inşaat plânları hazırlanırken diğer yandan 
üniversitenin esas kanununun ihzarına başlan
mış idi, 

üniversitenin kuruluş yılları, başta da bir 
nebze temas ettiğim gibi, İkinci Dünya Savaşı
nın sonunda Batı ülkelerinin üstün seviyede bi
limsel, teknik ve teknolojik kültüre sahip çok 
sayıda yüksek vasıflı fen adamı yetiştirme ya
rışının hızlandığı devreye raslamaktaıdır. O ta
rihte bâzı ülkelerde, nüfuslarının milyonda 280 
ini bulan yüksiek seviyeli fen adamı, bâzı ülke
lerde milyonda 160 ı bulan yüksek seviyeli fen 
adamı mevcut iken, o ülkeler bu rakamları az 
bulmuşlar Ve bu sahada büyük bir yarışın içe
risine girilmiş bulunuyorlardı. 

Avrupa devletlerinde yine o tarihlerde mil
yonda 60 nislbetinde veya milyonda 30 nisbetin • 
de bu saydığım vasıfta fen adamı bulunan mem
leketlerde de büyük bir endişe, büyük bir hu
zursuzluk başlamıştı. Onlar da bu sahada gele
cekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük 
gayretlerin içine girmişler ve yeni yeni teknik 
müesseseler, teknik üniversiteler kurmaya baş
lamışlardı. 

Türkiye'mizde ise, o tarihlerde yüksek va
sıf ve formasyonda, bilhassa teknik insangü-
cümüzün mevcudu o yılların ihtiyacını dahi 
karşılıyacak durumda değildi. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Orta - Doğu 
Telkriik üniversitemiz böyle bir devrede, dünya 
milletlerinin büyük bir yarışın içinde olduğu 
yıllarda, Türkiye'nin teknik alanlarının muh-
tacolduğu elemanları hazırliyacak, yetiştirecek 
büyük ve kudretli bir kaynak olması düşün
cesiyle açıldı. Kışla zamanda kendisinden bek
lenen neticeleri süratle sağlıyabilmesi, hızlı bir 
gelişmeye kavuşabilmesi için kuruluş kanunu, 
diğer üniversitelerin kanunlarından farklı ola-
ralk tedvin edildi, özel mahiyet arz eden ka
nun ve statüsüne göre akademik kadro ile 
idari kadro ayrı düşünüldü; akademik kadro, 
idari kadrodan tamamen ayrı oldu. İdari kad
royu bahsettiğimiz gibi, mütevelli heyet teşkil 
etmektedir. Malî murakabe yönünden de büyük 
bir hareket serbestisine sahip kılındı. Alım - sa
tımlarında, artırma ve eksiltme kanunlarında, 
Sayışmayın vizesine tabi bulunlmaimaiMaiiır. Ya
ni, mevzuatın firenîieyici veya köstekleyici yön
leri bu müessesemizde yoktur, öğretim üyeleri, 
yönetim organları, bütün personeli üniversite 
ile münasebetlerinde özel hukuk hükümlerine 
tabi bulunmaktadırlar. 
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Muhterem arkadaşlarım, kuruluş yılında 45 
olan öğrenci sayısı her yıl hızla artmış, 1963 yı
lında arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 
2060 a, 1966 yılında 4584 e yükselmiştir. Halen 
bu sayı bu yıl için 6 000 civarındadır. Bu öğ
rencilerimizin 1 121 i de çeşitli kurumlar he
sabına veya Devlet hesabına burslu okumakta
dır veya kredi almaktadır. 

Üniversite öğrenci kapasitesi bir plân içinde 
ele alınmış ve 1976 yılında bu kapasitenin 12 
bine, 1980 yılında da 15 bine çıteanlması plân
lanmış bulunmalıdadır. Bu üniversitemizde öğ
renci artışına paralel olarak öğretim üyesi sa
yısı da muntazaman artmış, 1960 yılında profe
sör, doçent, öğretim görevlisi ve okutman asis
tan gibi eğretim üyelerinin sayılı 303 iken, 1966 
yılında bu miktar 500 e yaklaşmış, 1969 yılında 
da 760 ı bulmuştur bu rakam. 

1966 yılında 19 bölümde öğretime devam 
«den bu üniversitemizin halen 21 bölümü bulun
makta ve bu 21 bölümde eğitim yapmaktadır 

Orta - Doğu Teknik Üniversitemiz ilk mezun 
vermeye başladığı yıldan itibaren 1 227 si B. S. 
339 iı M. S. derecesinde olmak üzere 1 626 me
zun vermiş ve Türkiye'mizin yüksek seviyeli in-
sangücü potansiyeline büyük katlılarda bu
lunmuştur Üniversitenin araştırma ve yayın 
faaliyetleri de dikkati çeker derecede önemli ge
lişmeler göstermiştir. Lâboratuvarları mükem
mel, kütüphaneleri en zengin müessesemizin ki
taplıklarından daha iyi bir duruma gelmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitemizin hesaplarının tetkik edilen yıl
larına ait bütçesi ve gelirleri hakkında da kısaca 
bilgi vermek istiyorum. 

Hazine yardımı, kendi öz kaynak gelirleri ve 
dış yardımlar olmak üzere, 1963 yılında 
59 007 650 Tl., 1964 yılında 56 690 150 TL, 1965 
yılında 63 323 992 Tl., 1966 yılında da 83 913 972 
Tl., aynî ve nakdî gelir sağladığını tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bu da Yüce Meclisin tetkikine 
sunulan bilançolarda, masraf hesaplarında gös
terilmiş bulunmaktadır. 

Bu saydığım rakamlar Orta - Doğu Üniversi
temizin hesaplarının tetkik edildiği yıllara ait 
rakamlardır ama bu Üniversitemizin kuruluşun
dan bu yana, yani 1969 yılına kadar gelirleri; 
508 867 552 Tl. Hazine yardımı; 40 877 046 Tl. 

üniversite kaynaklarından; 122 880 511 lirası da 
dış yardımlar olmak üzere, bugüne kadar 
672 625 109 Tl. lık bir gelir, aynî ve nakdî gelir 
teminine mazhar olmuştur. 

Bu Üniversitemizin kuruluşunun uzun bir za
mana dayanmadığını, ancak on - oniki yıllık bir 
mazisi bulunduğunu ifade etmiştik. İşte bu 
Üniversitemiz bu kısa mazisi içerisinde 40 bin 
dönümlük kampus içinde öğretim ve eğitim 
binalarını, çeşitli lâboratuvarlannı geliştirmekte, 
öğrenci yurtlarını ve diğer çeşitli sosyal tesis
leri meydana getirip öğrencilerinin ve mensup
larının istifadesine arz etmekte ve nihayet kısa 
bir zaman içinde bilimsel, akademik ve teknik 
yönü ile varlığını ve değerini kabul ettirerek, 
dünyanın modern üniversitesi seviyesinde bir 
üniversite vasfını kazanmış ve eğitim alanında, 
arndemik alanda hakikaten müspet, güzel so
nuçlara ulaşmıştır. 

Fizikî gelişmesi de çok süratli olmuştur. Biz 
bu üniversitemizin böyle süratli bir gelişmeye 
rcazhar olmasını, böyle bir süratli gelişmeye ka
vuşmasını, mevzuatının hareket serbestisi verme
sine ve dolayısiyle iyi bütçe imkânlarına kavuş
muş olmasına da bağlamaktayız. Bunların da 
büyük bir payı olduğunu kabul etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, bu üniversitemizin malî 
yönüne ve denetime tâbi olan yıllarına ait kısaca 
maruzatı verdikten sonra küçük bir hususa da te
mas etmek istiyorum. 

Memleketimize bir kısım üniversite ve yüksek 
okullarda olduğu gibi, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitemizde de zaman zaman öğrenci hare
ketlerinin meydana geldiğini gördük. Çeşitli 
düşünce ve davranışların tezahürü ve öğrenci 
sorunlarının yeni ihtiyaçlara göre çözümlenmesi 
gibi sebeplere bağlanan bu hareketlerin mües
sese çalışmalarını aksatacak, büyük huzursuzluk
lar meydana getirecek bir istikamete de götü
rülmemesi gerekirdi, ama, bundan sonra bu 
neviden hareketlerin önleneceği inancındayız. 
Hele hazırlanmakta olan ve yakında Yüce Mec
lise sevk edileceği beklenen Üniversiteler Re
form kanunu tasarısının da kanunlaşması halin
de bu gibi durumların da önlenebileceği ümidi
ni taşımaktayız. 

Üniversite gençliği, memleketimizin ve gele
ceğimizin büyük ümitleridir. Biz, Adalet Par
tisi olarak, gençliğin en iyi şekilde yetişmesi 
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için mümkün olan gayreti göstermeye çalışaca
ğız ve çalışmaktayız. Bu, bizim en büyük arzu
muzdur. Gençliğin, yerinde ve mâkul istekle
rinin ve problemlerinin çözülmesi için her 
türlü imkânların hazırlanmakta olduğunu, lü
zumlu gayretlerin gösterilmekte bulunduğunu, 
çalışmaların yapılmakta olduğunu görmekte ve 
bilmekteyiz. 

Gençliğimizin küçük hesaplara ve bâzı yan 
tesir ve tahriklere kapılmıyarak, mâkul yolda 
istikballerini iyi bir şekilde hazılamak için çalı
şacaklarına ve daima memleket menfaatlerini 
titizlikle koruyacaklarına inanmaktayız. 

Yönetici ve eğitici kadrosunun da bu hususta 
gerekli titizliği gösterdiğini ve göstereceğini, 
göstermesi gerektiğini lüzumlu bulmaktayız. 

Kısaca bu mâruzâtımı bitirirken, Adalet Par
tisi Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlar, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini ifade etmek 
üzere Sayın Rsgit Ülker... Yok. Sayın Nuri Ko-
damanoğlu... Yok. Sayın Mehmet Aslantürk... 
Yok. Sayın Naci Gacıroğlu... buyurun. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Muhte 
rem Başkan, muhterem, değerli milletvekili ar
kadaşlarım ; 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin malî 
ve idari yönden eleştirilmesi hususunda grup 
sözcüleri arkadaşlarımız pek kıymetli bilgiler 
vermekle bu hususu Yüksek Meclis huzurun
da çeşitli yönlerli ile dile getirdiler. Bendeniz 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 1984, 1965, 
1966 yılGarına mütaallik fikrî ahval ve durumu 
hakkında ve bilhassa Orta - Doğu Teknik üni
versitesi talebelerinin ve öğretim üyelerinin 
comiye't içerisinde tavır ve davranışları hak
kında yüksek huzurlannısida bâzı mütalâa ve 
kanaatlerimi arz edeceğim. 

Beş bini aşkın talöbe mevcudu ile Orta -
Doğu Teknik üniversitesi, yalnız Türldye ça
pında değil, Orta - Doğu, Yakın - Doğu bölge
sinde hakikaten bir ilim yuvası, tedrisat numu
nesi olarak hakikî mânada bir üniversite mahi
yetini arz etmektedir, 21 bölümde faaliyet gös
teren Üniversitenin, 1960 yılından sonra ilmî 
çalışmalar ve Türkiye'nin teknik iktisadi mâna
da gelişmesi için müsmir ve faydalı bir çalış
ma içerisinde bulunduğunu şahsım adına kalbul 
edeımiyeceğim. 

Türk efkârıumumiyesi, elini şakağına daya
mış, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin geçmiş 
yıllara ait cemiyet içerisinde aşırı cereyanlarla 
ilgili faaliyetlerini gayet yakînen takibetmekte, 
ilmî ve teknik bdr müessese olması lâzımge-
len bu Üniversitenin mevcut tavır ve davranış
larını gayet yakinen izlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gün oluyor, gaze
telerde bir havadis; Diplomatik muafiyeti bu
lunan ve Türkiye hudutları içerisinde dokunul
mazlığı bulunan bir elciye tecavüz... Türk mi
safirperverliği ile kabili kıyas olımıyan bir du
rum. 

Muhterem arkadaşlarını, yine giün oluyor 
başka bir havadis: Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinde boykot var... üniversite kazan kal-
timnış, talebe rektörünü tanımıyor, talebe pro
fesörünü dışarı atıyor. 

Sorarım size muhterem milletvekilleri. Ata
türklü Türk rejimini havale ettiği, tedrisat 
ve ilmî çalışma içerisinde bulunması lâzımgelen, 
Türkiye'de teknik ilerlemeyi sağlıyacak üniver
site gençliği bu mudur? 

Muhterem arkadaşlarım, Üniversite işgal 
ediliyor, Devlet ile irtibatı kesiliyor, kız tale
beler yemek pişiriyor, haftalarca devam eden 
bir haremlik, selâmlık münasebeti devam eder 
gider. Müsamahanıza sığmıyorum, 6 000 kişi
lik bir anarşi yuvası durumu arz eden bu ta
lebe teşekkülünün, bu tedrisat yuvasının, bu tarz 
•çalışmasının Türk milletine hangi mânada fay
dalı olabileceğini ben şahsan kendi mantığıma 
göre ve geçmiş senelerin tecrübesine göre, bir 
üniversüe gençliği içerisinde bulunmuş, bir 
müversite talslbeöi olmuş bir insan olarak 
hafsalama sığdıramıyorum. 

Burs alıyorlar, Devletin nam ve hesabına 
okuyorllar ve Devleti üniversite içinden kundak
lıyorlar. Tâbir tam yerinde olmuştur, bu böyle
dir. 

Muhtariyet, özerklik Lenin'e hayranlık mı-
aır? Bunların geçmişteki davranışlarını gazete
lerden yakinen takibettim. Lenin'in fotoğrafları 
Orta - Doğu Teknik üniversitesinin duvarların
da asılı. 

Muhterem arkadaşlarım... 
MUSTAFA KAPTAN (Malatya) — Suç ol

duğuna göre yakalasınlar. 
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NAOİ GAOIROĞLU (Devamla) — Muhtari
yetten bahsediyorsunuz, beyefendi. Muhtariyet 
oMuğuna göre polis içeriye sokulmuyor. 

Ve bugünkü çıkan gazetelerde aynen, Diyar
bakır'daki radar üssünü tahriibedecek dinamit 
ve taJhrip edici bombaların Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi lâboratuvarlarında yapıldığını 
açıkça yazıyorlar. Bu lâboratuvarlar mühür
lenerek kapatılmış. 

Biz, gençliği başımızın üstünde taşırız, fakat 
gerek ticari hayatı ve gerekse bu milleti de
vamlı olarak huzursuz kılan bu tarz davranış
ları da bir milletvekili olarak şahsan benim tas-
vibetmeme imkân ve ihtimal yoktur. 

NATO dan yardım, CSNTO dan yardım... 
Milyonlarca liralık lâboratuvarlar, buralar ve 
h3r türlü imkân.. Muhterem arkadaşlarım, so
rarım, acaba Orta - Doğu Teknik üniversitesi 
atom bombasının taklidini mi yaptı, Türkiyede? 
Hangi teknik buluşun içindedir? Sadece Lenm 
ve Marks'm köllektivist görüşlerinin Türkiye'
ye nakli husufunda vasfı olmakta, sosyalizmin 
Ankara'ya yayılmasında gayret sarf etmektedir. 

(A. P. Sıralarından «Komünizmin, komüniz
min.» S£3İ) 

NAOİ GACIROĞLU (Devamla) — Canım, 
asın solun, Lenin'in ismi geçtikten sonra, ko
münizmin manifastosundan bahsedildiğine gö
re, durum gayeit açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet içinde Dev
let vasfını haıiz olan yani çağda, Fransa'da üni
versiteler içerisindeki bas kaldırma hâdiselerini 
arz eden bütün bu durumlara rağmen, bir ar
kadaşımız hâlâ bu üniversitenin özerk, muhtar 
olmadığından bahsedebilmektedir. Daha ne 
yapsınlar, özerkliğin derecesd, salâhiyeti, şümu
lü haricinde mi bulunsunlar, efendim? Burada 
dikkatle takibet tim, hattâ konuşmıyacaktım, 
sözcü arkadaşımın bu beyanı üzerine söz aldım. 
Artık bunu sizlerin takdirlerinize terk ediyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üstündağ, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Baişkan, sayın milletvekilleri, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi üzerinde kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, arkadaş
larımın da belirttikleri gibi 1959 yılında 7307 
sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip bir 
üniversite kurumudur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin mem
leketimize getirdiği bâzı şeyler var. Türkiye1de 
yıllardır süregelen klâsik üniversite anlayışını, 
tutuk, duruk üniversite anlayışını yıkan ve di
namizmi getiren bir üniversite sistemidir. 

Esasen, dünyanın her yerinde olduğu gibi 
ananeleri olan, alışkanlıkları olan üniversiteler
de reform yapmak zordur. Alışanlar kolay ko
lay değişmek istemezler. Zamanın ilgilileri, za-
iımnın parlâmanterleri çok haklı olarak, en gü
zel yolla, mevcut üniversite sistemini değiştir
mek için yeni üniversite açımına gitmişler ve 
Orta - Doğu üniversitesinin açımında büyük 
muvaffakiyet kazanmışlar.iır. 

ilk zamanlardaki yöneticilerinin iyi niyeti 
sayesinde Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bü
yük geOişme göstermiştir. Üniversite, 1959 yı
lında öğretime bir fakülte ve 45 öğrenci ile çok 
dar imkânlar içerisinde başlamasına rağmen, 
1968 yılında, kuruluşundan 7 - 8 yıl sonra öğ
lenci mevcudunu 4 584 e yükseltmiş, buna pa
ralel olarak öğretim üyesi mevcudunu da 510 a 
çıkarmıştır. Bu, yine diğer üniversitelerimize 
kıyasla bir fevkâladcJilk arz eder. Çünkü öğ
renci adediyle birlikte değişik mevzuatla işliyen 
bu üniversite, öğretim üyesi adedini de artıra-
bilmiştir. 

Eğer öğrenci adedini, üniversite öğretim üye
si veya öğretim üyesi yardımcısına bölersek 9 
c grenciye bir öğretim üyesi düşmektedir. Bu, 
dünya üniversitelerindeki durum ile kıyaslanın
ca, takdirle karşılanacak bir rakamdır, iyidir, 
bununla övünebiliriz. 

Kısacası; klâsik üniversitelerimizde, 3 bin 
kişilik sınıflarda nutuk atılan sistemi yıkmış
tır. Avrupa'da takrir metodunun çoktan devri 
geçmişken, hâlâ bizim klâsik üniversitelerimiz
de' bin, binbeşyüz kişilik sınıflarda takrir me
todu ile öğrencinin yetiştirilmesi alanında de
vam edilirken, Orta - Doğu onun arkasından 
Hacettepe üniversitesi yepyeni bir anlayış içeri
rinde bunu kıymaya doğru adım atmaktadır. 
Bugünkü üniversite reform çabasının başlangı
cını da onların teşebbüsü getirmektedir. 
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Çok değerli MiMî Eğitim Bakamıma Sayın 
Oğuz, bugünlerde üniversite reformunun hazır-
Üklariyle m'eşguldür. Temennimiz odur İd, mem-
lekelfcimizin geleceğine çok faydalı olacak üni-
versiter sistemin kurulması, bugünkü, parlamen
ter arkadaşlarımıza nasibıolur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönüylle Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi Türkiye'ye çok şey ge
tirmiştir, çok şey kazandırmıştır. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi, - dışarıya çıkan arkadaş
larım çoktur - dünya üniversiteleri arasında 
ismi geçen üniversitedir. Türkiye üniversiteleri
nin ismi eskiden pek geçmezdi. 

Araştırma ve eserleriyle dünya üniversite
leri arasında üniversite bulmak kolay değildir 
ama Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, dünya 
üniversiteleri arasında araştırma ve öğretim 
üyelerinin verdiği eserleriyle yer almıştır. Tür-
k'ıyeyi şerefle temsil etmektedir. O bakımdan 
1 a üniversite yine tafedire şayandır. 

Değerli arkadaşlarım, üniversitenin malî 
durumu V3 yatırımları ile diğer çabalarına geç
meden (arkadaşlarım da üniversitenin bu du
rumunu açıkladılar) bugünkü durumuna günün 
ılığımda 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait rapor
ların ışığında bakmak işitiyorum. 

Arkadaşlarımın da söyledikleri gibi, Orta •• 
Doğu Teklik Üniversitesi, 7307 sayılı KanunÜa 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından teklif edilen, 
Bakanlar Kurulunca kalbul edilip ve Reisicum
hurca onaylanan 9 kişilik mütevelli heyeti tara
lından idare edilir. Bu^ümedek bu sistem, di
ğer üniversite sbtemimize kıyasla büyük işler 
/kptı. Ortaya güçlü, dünya çapında bir üniver
site çıkarttı. Bu bizim üniversitemizdir, şöyle 
diyelim, böyle diyelim, bununla iftihar edebi
liriz. 

Üniversitenin şeref duyduğum bir mensubu 
olarak, yakından meseleleri takibeden bir arka
daşınız olarak, Orta - Doğu Teknik üniversite
sini kendi üniversitemiz olarak iftiharla, her 
yerde övünerek anlatabiliriz. 

Ancak, üniversite, bugün tekrar değişmek 
istiyor. Kurumlar, toplumlar aynen insan gi
bidirler, canlıdırlar. 

İnsanoğlu canlı olduğu müddetçe değişir ve 
gelişir. Kurumlar da bir canlı gibi devamlı ola
rak değişmek ve gelişmektedirler.. Değişmiyen 
ve gelişmiyen toplumlar, ölmeye mahkûmdur
lar. Dinamik bir kurum değişmek istiyor. 

Mütevelli Heyet sistemi, siyasi iktidarın se
çimine tabi olduğu için, bugünkü düzen içeri
sinde, dünyanın bugünkü gelişim çerçevesi içe
risinde öğretim üyeleri ve öğrenciler bunun de
ğişmesini istiyorlar. 

Esasen, 1961 Anayasasının üniversite özerk
liğini teminat alfcna almasiyle da bunun değiş
mesi gerekmektedir, üniversitede sancılar baş
lamıştır. 

Ben, burada bir çelişki görmekteyim. Geç
mişte siyasi iktidarlar, siyasi parlömanterler 
üniversiteyi değiştirmek isterler, klâsik üni
versiteleri değiştirmek isterler. Etrafını kalın 
duvarlarla çevirmiş, bir alışkanlığın içerisine 
gömülmüş olan, alışkanlıklar içerisinde kürsüle
rini tutmuş olan profesörler değişikliğin karşı
sında direnirler, her nevi ağır yazılar yazarak 
siyasilerin karşısına çıkarlar, ki normali bu
dur. Çünkü alışkanlık ondadır, o değişmek is
temez. 

Ama bugün tam tersine bir olay oluyor, 
üniversite değişmek istiyor, üniversite öğretim 
üyeleri ile öğrencileri değişmek istiyor ama Par
lâmento alarak biz bunların gerisinde kalıyo
ruz ve bu değişme isteğine cevap veremiyo
ruz. 

Paıiimentonun bir görevi var. Parlöman-
ter olarak biz bugün hurdayız, yarın hepimiz, 
belki tekrar görevlerimizin başında olacağız. 
Diğer arkadaşlarımız buraya gelecekler, bu 
memleketi Parlâmentoda temsil edeceklerdir. 

Parlamentonun görevi, sosyal olayları yakî-
nen takibedip, bu memleketin geleceğine en 
faydalı yolda cevaplar hasırlamak, bu cevap
larla memleketin geleceğini iyiye götürmek
tir. 

Parlâmento, pek çok şeyler yapıyor. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi bir ihtiyacın 
içinde cevap bekliyor. Biz demiyoruz ki, Müte
velli Heyet sistemi kötüdür. Dış memleketlerde, 
genellikle özel üniversitelerde Mütevelli Heyet 
sistemi vardır. 

Mütevelli Heyet sistemi başarılı olmuştur, 
bu sistemi devam ettirelim, ama Mütevelli He
yetin seçimini siyasi iktidarın (Bugün Adalet 
Partisi siyasi iktidarı olabilir, yarın Cumhuriyet 
Halk Partisi siyasi iktidarı olabilir, demokrasi
nin gereğidir bu, olacak, onun için partileri is
tiyoruz, biz) elinden bunu çekerek, siyasi ikti-
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darın dışında, oranın Öğretim üyelerinin veya 
diğer bir yolla Mütevelli Heyetin seçimini orta
ya koyabiliriz, arkadaşlar. 

Buna çare bulmak mecburiyetindeyiz, be
nim anlayışıma göre. Çünkü huzursuzluk yal
nız onları değil, parlömanter olarak bizleri de 
rahatsız etmektedir. Şunu da desek, bunu da 
desek, bu bizim memleketimizden bir parçadır, 
bizim memleketimizin bir eğitim müessesesidir. 
Sonra dev bir müessesedir 5 - 6 bin mevcudu ile 
üniversiter seviyede yarının parlömanterlerini, 
yarının umum müdürlerini, yarının üst kademe 
liderlerini yetiştiriyor ve bunlar birçoklarımı
zın çocukları, birçoklarımızın kardeşleridirler. 
Buna cevap bulmak, cevap aramak zorundayız. 
Bu görev, bizim görevimizdir. 

Üniversite reformunu, onların ihtiyaçların
dan esinlenerek Parlâmento yapar, Hükümet 
yapar. Bunu şurada veya burada oylamak bize 
zarar getirir, problemleri çoğalttırır, başka bir 
kazanç sağlamaz. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite gençliği 
üzerinde arkadaşımızın sorusuna cevap verece
ğim. 

Bu cevaba girmeden önce dünyadaki gelişi
mi şöyle kısaca bir tasvir etmek isterim. 

Dünya, her zamankinden daha süratle değiş
mektedir. Son 20 - 30 yıl içerisinde iptidai tek
nolojiden nükleer kuvvetlere, pistondan jet 
farlarına, toprak üzerindeki insandan uzay 
insanına kadar büyük değişiklikler olmuş ve ol
maktadır. 

Bu değişikliklikler insan için yepye
ni bir çevre yaratmakta, insan ve or
ganizasyon davranışlarındaki değişmeyi zo
runlu kılmaktadır. İnsan ve organizasyon dav
ranışlarının öğrenme yoluyla kazanılması, öğ
renmenin de eğitimin bir ürünü olmak hakikati, 
eğitimin eşsiz gücünü göstermek için kâfidir 
sanırım. 

Her yönüyle güçlü toplumlar, ancak ve an
cak eğitim gücünün iyi kullanılmasiyle yaratı
labilir. 

Bir eğitim kurumu olan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesindeki öğrenci davranışlarından bir-
çoîk parlömanter arkadaşım rahatsız oluyorlar. 
Hep beraber rahatsız olalım.,. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Mil
let rahatsız oluyor, millet... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mil
letin temsilcileri olarak bizler rahatsız oluyo
ruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Şu

nu istirham edeyim ben arkadaşlarımdan, hiç
bir peşin yargı il© buraya çıkmadım. İçiniz
den bir arkadaşınız olarak buraya çıktım; bu 
müesseselerde çalışmış bir iarkadaşınız olarak 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Peşin yargılarımdan kurtulmaya çalışıyorum. 
Üniversitede üç senenin üzerinde «Sosyal Prob
lemler» dersini okutmuş bir arkadaşınız olaralk, 
sosyal problemlerin nasıl ele alınıp, nasıl mem
leketin hayrına yorumlanabileceğinin açısından 
meselelere bakmak istiyorum. Peşin bâzı yargı
larla değil. Gençlik, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, bizim çocuklarımız. 

Değerli arkadaşlarım, ne dersek diyelim; şu 
resmi asıyor, bu resmi asıyor... Bir defa iyi tah-
kilk edilmesi lâzım. Bir iki kişinin yaptığı şey
leri, bir üniversiteye mal ederek yorumlamak 
doğru değildir. Zannederim bu görüşte bera
berim, ama biz millet olarak hiçbir zaman du
ruk, robot tipinde bir gençlik istemiyoruz. 

Atatürk, mevcut şartlara karşı geldi ve is
yan etti. O günkü şartlar içerisinde Osmanlı 
imparatorluğu Atatürk'ü tasvibetmedi. Vaşing-
ton, Amerika'nın içiinde bulunduğu şartlar içe
risinde ayağa kalktı yürüdü, onlar da tasvibet-
mediler, ama sonradan onu yüzbinler, milyonlar 
alkışladı, duvarlara resimleri asıldı. Her kö
şede Atatürk'ün resimleri var, Çünkü bir mil
letin kurtuluşuna hizmet etti ve o büyük insan, 
gençliğe, yarattığı devrimleri emanet etti. 

Çağımızın gençliği her söylenene baş eğen, 
her denileni onaylayan bir robot olmayı kabul
lenmiyor. Bu, Türkiye'de de, Fransada'da, Al
manya'da da böyle arkadaşlar. Gerçekle karşı 
karşıya kalmak mecburiyetindeyiz. Çağın genç
liği bu. Çok süratli okuyorlar. Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi yaJbancı dil içerisinde 
tedrisat gören bir müessese ve yabancı litera
türdeki bütün meseleleri okuyup, bütün ka
pılarını dünyaya açmış bir üniversite. Dünya
da olup bitenlerin hepsini her gün okuyup, in
celeyen çocuklar ve bu çocukların reaksiyonla
rı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bunların 
hiçbirisi vatan haini değil, bunların hiç birisi 
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bu memleketin mutsuzluğunu istemezler. Bun
ların hepsi bu memleketin gelepeğinin mutlu ol
ması yolundaki davranışlar içerisindedirler. 
«Hepsi doğrudur» demiyorum, eksikleri var
dır, ama «haksızdır» diyerek bunları kesip 
atmak, bizi, problemlerin çözümünde haklı 
kılmaz veya problemlerin çözümünde bize 
bâzı doneler vermez. 

Gençler; değişen dünyada, değişen dünya
nın koşullarında bir dünyaya göre ayarlanmış 
eğitim istiyorlar. Bunu önlememize imkân yok. 
Bunu onlar haklı olarak istiyorlar ve «Biz bunu 
verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz?» Bunu 
kendimize sormamız gerekmektedir. Genellikle 
gençlik, kendilerini yöneten kuruluşları aşa
rak, geride bırakmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dünyanın her dev
linde böyle olmuştur. Bu devirde çok daha faz
ladır. Gerçekten gençlik onları yönetenlerin 
ilerisine geçmektedir. Değişikliğe daha çok ha
zır dalha dinamik bir kuvvettir. 

Gençliğin isteklerine eğilmiedikçe, gençlerin 
okuma olanaklarına fırsat ve imkân eşitliği sağ
lanmadıkça, ulusal bir eğitim düzeni de gerçek
leştirilmedikçe ve gençlere sorumluluk verilme
dikçe, gençler, dâvalarını savunma yolunda çe
şitli yollara başvurmuşlaradır, başvuracaklaradır. 
Bunların hataları vardır. Haitalarınidaki sorum
luluğu yine onlarda değil, kendimizde aramak 
zorundayız. Gerektiği şekilde, icra organı ola
rak, yasamla organı olarak onların ihtiyaçlarını 
cevaplanidıramıyoruz demektir. Meseleye bu 
açıdan bakarsak, memlekete daha iyi hizmet 
ederiz, Meseleye bu açıdan bakar, şartları, im
kânlarımızı, kaynaklarımızı ona göre reorga-
nize ederek ihtiyaçları cevaplandırmaya kal
karsak, çok daha iyi neticeye varır, memleketin 
hayrına çok daha büyük hizmetler görebiliriz. 

Gençliğin Orta - Doğu Teknik üniversitesin
deki davranışları... 

BAŞKAN —Sayın Üstündağ, müddetiniz bit
miştir, konuşmanızı bağlamanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım, bağlıyayım. 

Zamanım çok daraldığı veya bittiği için di
yeyim, birkaç nokta ile sözlerimi bağlamak is
terim, arkadaşlarım. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinden bugün
kü Türkiye'nin koşulları içerisinde, arzu etti
ğim bâzı şeyler var. 

Dünya üniversitelerinin hemen hemen hep
si mevcut yatırımlarından büyük istifade sağ
larlarken... 

Çok özür dilerim Sayın Başkanım, üç daki
kalık söz daha rica edebilir miyim arkadaşla
rımdan Bâzı cümlelerimi tamamlamak istiyo
rum da... 

BAŞKAN — öyle bir çağın şaJhsi görüşler 
için yaratmıyacağımı ifade etmiştim daha evvel. 
Devam edin, bağlayın efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür1 ederim. 

Dünya üniversitelerinde, genellikle mevcut 
yatırımlardan, bilhassa bina yatırımlarından en 
iyi verimi sağlama yoluna gidilirken, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesine milyonlar yatırılmış
tır, fakat bu milyonlarca yatırımın karşılığı 
gerektiği şekilde almmamaktaldır. 

Dünya memleketlerinin üniversitelerinde 
akşam öğretimi, hızla devam ederken, henüz 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yetişkinler 
için aJkş'gimlan kapısını alamamıştır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bilimsel 
çalışmışının yanı başında, akşamlan yetişkin
lere açacağı çeşitli kurslarla, memleketin ihti
yacı olan insangücü kısmında inısan yetiştirme
sine başlamalıdır. Kısacası, dünya literatürün
de «Halk eğitimi» diye geçen, halk eğitimi flaa-
liyetlerme üniversite olarak başlamalıdır, bun
da geç kalmıştır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin binala
rının saat olarak kullanılması * hesaplanırsa, 
Amerika'ya, Almanya'ya ve Fransa'ya kıyasla 
çok az olduğunu, çok geride kaldığımızı görür
sünüz. Halbuki onlara kıyasla daha fakir bir 
milletiz, daha çok kullanmamız gerekmektedir. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin bu konuda 
gerekli incelemelerini yaparak, ona göre yeni 
tedbirler almasında memleket için büyük fay
da olacaktır. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi diğer dün
ya üniversitelerinde olduğu gibi öğrencilerine 
iş bulmak için iş bulma büroları açmalıdır. 

Dört aylık pariömanterliğim süresince öğ
rendim ve anladım ki, bu memlekette üniver
site öğrencilerinin birçokları iş ararlar, iş is
terler, ama ne terstir ki, bu memlekette var
lıklı ailelerin çocukları daha kolay, eş, doıst, 
ahbap, yaran yardımı ile iş bulurlar, ama, fakir, 
fukara çocuklan iş bulamazlar, bulamamakta-
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dırlar. Acı gerçek budur. Üniversiteler bu ko
nuda ellerini uzatmamışlardır bu çocuklara. 
Varlıklı ailelerin çocukları ve kılları boş kalma
mak, biraz da yer bulmak, zemin bulmak için, 
iş bulmakta kolaylık sağlarlar. O bakımdan 
Orta - Doğu Teknik üniversitesi kendi bün
yesinde bir iş bulma kurumu açarak diğer üni
versitelerde olduğu gibi, çocuklara yardımcı 
olabilir. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum değerli 
arkadaşlarım, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
bizim üniversiıtemiadir. Bu memlekette birçck 
yönüyle büyük hizmetler yapmıştır ve yapmak
tadır. Daha büyük hizmetler bekliyeceğiz. 

Parlâmento olarak Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin ihtiyaçlarına cevap verebilme özle
mliyle, Orta - Doğu Teknik üniversitesinin ve 
sosyal olayların ihtiyaçlarınldan çok geride 
kalmamak, daha ileri, daha dinamik bir par
lâmentonun özlemiyle saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı. (A.P. 
sıralarından alkışlar.) 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, hatipler 
birçok noktalara temas buyurdular. Onun için 
sözü uzatmıyacağım. 

Esasen grup sözcülerinin temas ettiği nok
talardan sonra onların bâzı imalı ifadeleri ol
masaydı, ben yüksek huzurunuzu belki de işgal 
etmezdim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu üniversite
nin nasıl kurulduğu malûm. Evvelâ, Türk ka
dirşinaslığını kabul etmek kasdı ile şu ifadede 
bulunmak benim için bir vazifedir. Hiçbir mak
sadım yoktur, yalnız onu bilmenizi rica ederim. 

Bu üniversiteye sahibolmak için Orta - Du-
ğuda birçok müesseseler, yani birçok devlet
ler, zamanında, büyük gayretler sarf etmişler
dir, fakat Türk Devleti, onların sarf ettiği 
mesainin üstünde bir mesai sarf etmek sure
tiyle, biraz evvel konuşan arkadaşlarımın da 
buyurduğu gibi, başlangıçta mütevazi bir yerde 
de olsa bu üniversiteye Türk Milletinin, Türk 
Devletinin sahibolabilmesi için büyük bir mu
vaffakiyet kazanmışlardır. Bugün hakikaten 
ilmî hüviyetiyle, mesaisiyle, yetiştirdiği evlâdı 
vatanların memleket çapında gördükleri işleriy
le iftihar ettiğimiz bir müessesedir. Buna ve

sile olanları da bu kürsüde hürmetle anmak be
nim için bir vazifedir... (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Kolay olmamıştır muhterem arkadaşlarım 
bu iş. Şimdi, Teknik Üniversitenin ilmî hüvi
yetiyle iftihar ediyoruz, hattâ bugün dünya ça
pında üniversiteler dahi bizim Orta - Doğu Tek
nik Üniversitenin gösterdiği ilmî hüviyeti tas
dik etmektedir. Yalnız bir nokta var, burada 
konuşan bütün arkadaşlar bunu izah ettiler, fa
kat bâzı arkadaşlar benim şahsi kanaatime göre, 
çelişmeye düştüler, bunun üzerinde durmak is
terim. 

Şimdi, mütemadiyen bir ittiham ortaya çık
tı, o da şu: Üniversiteyi methediyoruz hep be
raber, faaliyetini methediyoruz hep beraber, 
güzel, ama Teknik Üniversitede bugün ve dün 
cereyan eden hâdiseler ortaya çıkınca ve bu hâ
diselere temas edildiği zaman, bunu kabul et
mek istemiyoruz. Bu olmaz, muhterem arkadaş
larım. 

Bakın biraz evvel konuşan arkadaşım, hem 
üniversiteyi methetti, arkasından da mütevelli 
heyet meselesine gelince iktidarı suçladı. Niçin 
arkadaşlarım? Yani siz bunu kabul etmek ister 
misiniz; iktidar, kim olursa olsun iktidar, Hükü
met olarak, ilmî müesseseye seçilecek bir rek
tör için, bir rektörün üzerinde bir tasarruf yap
mayı kabul eder mi, düşünür mü, düşünür mü
sünüz muhterem arkadaşlarım? E! Düşünül
mez. 

Sonra bir noktayı daha izah etmek isterim. 
Bugün methettiğimiz bu noktaya, bu seviyeye 
gelmiş bulunan bu üniversite ve bu üniversite
nin rektörleri mütevelli heyetler tarafından ya
pılmıştır. O zaman hiçbir ses yoktu... 

Bir arkadaşım daha, 'komisyonda beraber 
çalıştığımız, çok hürmet ettiğim arkadaşım şu
nu söyledi ve madde okudu; «Rektörün mu
ayyen ilmî hüviyeti ve ilmî ölçüsü olması lâzım
dır.» dedi. Peki ben size bir sual sorayım muh
terem arkadaşlarım veya suali yüksek huzuru
nuza arz etmek isterim; Sayın Kurdaş'm hangi 
ilmî hüviyeti vardı? Neredeydi o ilmî hüviyet? 
Var mıydı? (A. P. sıralarından, «Yoktu» ses
leri) Yoktu. Niçin o zaman itiraz etmediler?.. 

Benim kasdım şu arkadaşlar; ben ittiham 
adamı değilim, ben, yalnız insaf adamıyım. Ben 
diyorum ki, geliniz hep beraber iyiye iyi diye
lim, kötüye kötü diyelim ve kötüyü düzelte-
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dim, ama hep beraber. Yani ilmî bir müessese
de, muhterem arkadaşlarım, bir iktidarı suçla
mak olmaz. «iÇalraıa kapını, çalarlar kapını..» 
O muhakkak. Yani benim üzüldüğüm nokta bu. 
huzurunuza çıkışımın hikmeti sebefoi de bu, 
muhterem arkadaşlarım. 

Sonra, efendim bir kere şunu kabul etme
niz lâzım. Bulgun Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi özerk değildir arkadaşlarım, özel tüzel 
kişiliği haiz bir müessesedir, işte Atatürk üni
versitesi, işte Karadeniz Teknik üniversitesi. 
Ama Anayasada şu mevcuttur. Güzel, sizinle be-
la'berim. Arkadaşlarım, madem böyledir, Ana
yasada bu yazılar var, Anayasa bu hakkı tanı
mış. Ne yapmak lâzım? Buna dair kanun getir
mek lâzım, İşte geliyor. Kanun çıktığı zaman 
zaten üniversite kendi bünyesinde kendi rektö
rünü kendi seçecek. 

Ankara Üniversitesi rektörünü seçtiği za
man kimse birşey diyor mu? istanbul üniver
sitesi rektörünü seçtiği zaman kimse birşey di
yor mu? Acalba o zaman da iktidarların parmağı 
vardır diye düşünüyor musunuz? Ama bugün 
bir Mütevelli Heyet.. 

Muhterem arkadaşlarım, «Dün Mütevelli He
yetin seçtiği arkadaşlara evet, ama bugün Mü
tevelli Heyetin seçtiği rektör arkadaşa hayır» 
Bu neden? Bu neden muhterem arkadaşlarım? 

"Bu sebepten dolayı diyorum ki, eğer biz 
muhalefet olarak, iktidar olarak, bu memleke
tin evlâtları olarak meselelere müşterek par
mağımızı basar ve insaf çerçevesi içerisinde ha
reket etmeye gayret edersek halletmiyeceğimiz 
mesele yoktur. Mütemadiyen diyoruz, biraz ev
vel konuşan arkadaşım da çok güzel söyledi ve 
dedi ki; Ben bir art düşünce ile veyahut da ev
velce mütasavvar bir düşünce ile bu kürsüye 
gelmedim. Teşekkür ederiz, güzel söyledi, güzel 
şeyler öğrendik. 

Muhterem arkadaşlarım, benim arz ettiğim 
gibi, eğer bir noksan varsa bu noksanı, ittiham 
etmeden müşterek, elbirliği ile hareket etme 
istikametine gidelim. 

Bendeniz geçen sene, geçen devrede komis
yona gelen bir mesele dolayısiyle, ingilizce dersi 
meselesi dolayısiyle Orta - Doğu Teknik üni
versitesine gittim. Orada bir levha var' muhte
rem arkadaşlarım. O levhada ne isterseniz bulur
sunuz. 

Şimdi şuna kaaniim; ben de bir üniversite 
hocaisıyım, şuna kaâniim evet, ben demiyorum 
ki, üniversite öğretim üyeleri, hattâ üniversite
de okuyan evlâtlarımız sırça köşke çekilmiş bir 
vasıfta hareket etsinler. Böyle bir kastımız yok, 
böyle bir şey düşünmüyoruz. Elbeltteki üniver
site hocaları ve üniversite hocalarının rehlei 
tedrisinden geçen talebeler bugün ilmin getir
diği seviye ve görüşle mütenasibolmak üzere 
elbette memleketin birçok meseleleriyle ilgileri 
olacaktır ve bunu kabul etmek istiyoruz ve hat
tâ bekliyoruz, istiyoruz. Ama bu, nasıl olmalı? 

Bakınız, size bir misal vereceğim muhterem 
i rkadaşlarım. Geçen sene Viyana Via Dünya Par
lamentolar Birliği toplantısında gençlik ve üni
versite meseleleri ele alındı. Birçok memleketler 
ilendi bünyelerinde olan hâdiseler üzerinde ko
nuşmalar yaptılar. Bendeniz de o zaman hem 
Millî Eğitim Bakanlığından, hem üniversiteleri
mizden aldığımız bâzı dokümanlarla kendi mem
leketimizde cereyan eden gençlik hareketlerin
den bahsettim. Netice ne oldu, bakın nereye bağ
ladılar? 

Katî karar olmamakla beraber geniş çapta 
bir raporun hazırlanması kaydı şartiyle netice 
§un a bağlandı arkadaşlarım: 

Bugün gençliğin enkonssiyansında, yani tah
teşşuurunda hâdiseler cereyan etmektedir. Yani 
dünya gençliği bir şeyler istiyor fakat neyi is
tediğini kavrıyamıyor, ne istediğini su sathına 
çıkaramıyor. Ve neticede yapılan münakaşa şu 
oldu; âdeta Freud gibi. 

Bilirsiniz Freud'un en büyük meziyeti, en-
konssiansta yani tahteşşuurda yatan meseleyi 
çuura getirmek. Çünkü, hâdise zaten tahteşşuur
dan çıkıp da şuura gelince insan bünyesi ve ze
kâsı ve kapasitesi onu ya kabul eder, ya refüze 
eder. 

Bunun gibi, netice şuna bağlandı: Gençliğin 
enkonssiansında mevcut bulunan meseleleri 
konssiansına getirmek lâzımdır. «Bunu kim ya
pacak?» dediler. Bilir misiniz, ittifakla «Bunu 
yapacak, her üniversitenin hocasıdır ve bu, her 
üniversite hocasının vazifesidir», dediler arka
daşlarım. 

Buradan çıkan netice şudur: O halde genç
liği idare etmesi millî ve vatani menfaatları 
gençliğin idrakine sokması icabedenler üniver
site talim heyetidir, üniversite hocalarıdır. 
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Ama biz kalkar; «efendim, siz klâsik metot
larla yetiştirilmesini istiyorsunuz talebelerin?» 
diyerek şu şekilde ya da bu şekilde bir mütalâa 
i] e ortaya çıkar, üniversite bocaları da talebe
lerini, millî ve vatani menfaatler istikametinde 
yürütmezse, sürüklemezse, biraz evvel arkadaşı
mın söylediği gibi, fizyolojikman adına «deli
kanlı» dediğimiz gençliğin hangi istikamete gi
deceği belli olmaz. 

O hakte birinci mesul, üniversitelerin tedris 
kadrosudur; bunu, bu kürsüde ilân etmek iste
rim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar» ki, ben bu konuşmamı geçen sene de bu 
şekilde yüksek üniversiteli arkadaşlarımın hu
zurunda arz etmiştim, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi mesele şu arkadaşlarım; «devrimci 
gençlik» arkadaşım öyle söylüyor. Devrimci 
gençlik, tahripçi gençlik olamaz muhterem arka
daşlarım. Bu fa'kir memleketin ve bu fakir mil
letin namütenahi lâboratuvarlarını tahribedecek 
ve buna «devrimci mi» diyeceksiniz arkadaş
larım? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Türk bayrağı ye
rme orak çekiç çeken gençlik.. 

(O.H.P. sıralarından bir milletvekili) — Sayın 
Başkan, Türk gençliğini orak çekiçlikle itham 
ediyor. 

MEHMET YARDICI (Devamla) — Şimdi 
mesele ne? Arkadaşım güzel söyledi; «Hep bera
ber» dedi. Ben de muhalefetten şunu rica ediyo
rum: Eğer iktidardan da bir kusur bekliyorlar
sa onu da, o iktidardaki kusuru da ortaya koy
mak kaydı şartiyle şunu bekliyoruz, mesele 
şurada muhterem arkadaşlarım... (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tibi dinlersek söylediği kelimeler anlaşılır «ile
rici gençlik» diyor, «olmamalıdır» diyor. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — ikti
dardaki kusuru olumlu bir şekilde rayına koy
ma bakımından, hangi arkadaşın getireceği 
mevzu olursa olsun veyahut da mevzuu hangi 
arkadaş getirirse getirsin, büyük bir sempati 
ile vatan ve millet duygusu ile karşılamak he
pimizin borcudur, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi ben diyorum ki, Mütevelli Heyeti bu
gün beğenmiyor, «illâ biz kendimiz mi seçece
ğiz» diyor Orta - Doğu Teknik Üniversitesi. 
Sabırlı olsun. Buna dair üniversite reform 

kanunları gelecek. Her şekilde. O zaman, ken
di bünyesine ait seçim müessesesi teessüs ettik
ten sonra, zaten her şey halledilir muhterem 
arkadaşlarım. Eğer biz, muhalefet olarak bir 
'istikamette tahrike, iktidar olaraik bir istika
mette tahrike gidersek ne olacak iki uç? tki uç 
birbirine batmış olacak. Kim zarar görecek? 
Millet ve memleket zarar görecek muhterem 
arkadaşlarım. Benim ıaziz gençlerim zarar gö
rüyor bugün. Bugün ıstırabımız buradadır 
esasen. 

Ben görüyorum, muhalifiyle muvafıkıyla 
bütün arkadaşlarımın ıstırabı, gençliğin bu
gün kötü istikamete gidişinden duyduğu 
azaptır. Bu azabı muhterem arkadaşlarım, mo-
lotof kokteyUeriyle, işgallerle, tahriplerle, tah
riklerle halletmemize imkân yoktur, buna im
kân yoktur muhterem arkadaşlarım. Bunu bil
memiz lâzım, bunu kabul etmemiz lâzım. Yani 
insaflı olalım. 

Şimdi ben söylesem belki şu olacak, bu ola
cak. Sayın Kurdaş'a, belki kırk defa söyle-
mişimdii' ben bunu. Bakın gördünüz mü, -bi
raz evvel arz ettim- çalma kapımı çalarlar 
kapını. Sayın Kurdaş bana, kırk defa söyle
miş tiı", hattâ komisyonlarda söylemiştir: «Üni
versite gençliği, her türlü fikir tartışmasını 
yapmalıdır.» Evet, ama işte Kurdaş'ın ektiği to
hum böyle yeşerdi muhterem arkadaşlarım ve 
kendi başını da yedi. Doğru muydu bu? Ken
disi de şikâyetçi oldu. 

Sözümü bitiriyorum ve şu ricada bulunuyo
rum: 

Öğretim üyeleri -benim şahsi görüşüm, ka-
üa^Ltim- gençliğe karşı mesuldür. İktidarın 
yakasına, hangi iktidar olursa olsun, yapış
mak yanlıştır. Hangi üniversite ilim adamı, 
ne isitedi de hangi iktidar vermedi? Başından 
sonuna Ikadar Atatürk rejiminin ayakta kal
ması için, hangi iktidar ilim müesseselerine hiz
met etmedi? Hangi iktidar «En hakiki mürşit 
ilimdir.» tâbirine uymak istemedi? 

Muhterem arkadaşlarım, insafla gidelim. 
Ama bir taraftan politika adamları olarak biz 
tahrik edersek bir taraftan üniversite hocala
rında bir kümelenme olup da bir tarafa doğru 
bir itme olursa, bir tarafta da, ismi üzerinde 
olan, benim delikanlılarım, yarının istikbâli 
olan delikanlılarım bu istikamete giderse o za-
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man günah, vebal kanaatimce evvelâ üniversi
te talim heyetinin omuzundadır. 

Bunu böyle ifade eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kuruluşunda 
bir nebze benim de emeğim ve almterim bulu
nan bir üniversitenin hesabıkatî raporlarının ko
nuşulması sırasında söz almış bulunuyorum. 

Bugün hemen dünyanın en mükemmel üni
versitelerinden biri halinde bulunan Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi, kampusu ile, kapalı spor 
salonlariyle, lâboratuvarlariyle, yüzme havuzla-
riyle, geniş bir sahayı kaplıyan dinlenme yerle
riyle hemen bir ilim yuvasının icabettirdiği her 
türlü imkân ve şeraiti haizdir. Bu kadar imkân
lar içinde çalışan bir üniversitenin meydana ge
tireceği meyvelerin gençliğin fevkalâde olması 
lâzımgelirken, maalesef ifade etmek mecburiye
ti vardır ki, bugün Türk milletinin beklediği 
istikamette gençlik yetiştirememektedir. Bunun 
vebali ve günahı, münhasıran dokuz yıl bu üni
versitede rektör olarak vazife gören Kemal Kur-
daş ile onun istikametinde hareket eden tedris 
kadrosunundur. 

Bu üniversite modern dünya üniversitelerine 
uygun olarak, akademik kadroyu ayrı, idari 
kadroyu ayrı düşünmüştür. Yani, muhtariyetin 
filhal tatbikini kuruluşunda göstermiştir yani, 
idare her hal ve şart altında akademik kariyere 
tesir ödemesin, ahbaplık, dostluk bu işe müda
hale edemesin, diye idari kadroyu akademik 
kadrodan ayırmıştır. 

Sayın hocamın demin buyurduğu gibi, bugün 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi mutlak mâna
sında muhtar değildir, bütün tâyinler, terfiler, 
nakiller, işten elçektirmeler mütevelli heyetin 
salâhiyeti dâhilinde bulunmaktadır. 

Bir yanlış zehap ortada gözüküyor; müte
velli heyetin hükümet tarafından tâyin edilmesi. 
Niçin bu, muhtariyeti ihlâl eylesin, niçin mutla
ka bunda hükümet kendi arzu ve düşüncesi isti
kametinde hareket etsin? Hükümet hakkında 
mutlaka böyle bir şey düşünmek niçin her vic
danın, her menfi vicdanın hali olsun. 

Bu akademik heyeti teşkil eden kadrolar 
hakkında birkaç kelime söylemek icabeder. 

Bütün dünyada üniversiteler, akademik bir 
kariyerden gelir. Üniversite hocası sümmetteda-
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rik, şuradan veya buradan derlenemez. Muay
yen bir zaman zarfında ilmî araştırmasını, ilmî 
kariyerini yapmamış, eser vermemiş, dünyanın 
hiçbir tarafında ismi geçmemiş lalettayin insan
lar hoca, profesör, öğretim görevlisi, şu veya 
bu nam altında hiçjbir kürsüyü işgal edemez. 
Ama maalesef Orta - Doğu'da mütaahhitler, 
resim hocaları, maliye memurları hoca olarak 
vazife ifa etmektedirler, işte asıl üniversite 
gençliğini tahrik eden, üniversite gençliğini mu
ayyen bir düşünce altında organize eden insan
lar, kariyerden gelmiyen, lalettayin insanların 
bulunmasıdır. Bunu bu kürsüden Türk Milleti
ne ilân ediyorum. 

Bir g'ûn Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
den bir rapor aldım; üniversitenin lâboratuvar-
larmın modern cihazlarla teçhiz edilmesi icabet-
tiğini söylediler. Dünyanın dört bucağını, dağ 
taş dolaştım, 4 milyon dolarlık malzeme temin 
ettim lâboratuvarlara. Bundan 1,5 ay evvel bir 
işgal fiili meydana geldi, bizim alnımızın teri 
olarak hibe suretiyle temin ettiğimiz bu malze
meleri talebeler kırdılar, ezdiler, üzerinde hora 
teptiler. 

Türk gençliğinin istifadesine arz edilen bu 
malzemeyi tahribetmek, yıkmak günahtır arka
daşlar. Bunları da, birtakım ilim adamı kisvesin-
deki insanlar meydana getiriyor. 

Evvelsi gün üniversitede bir forum vardı; 
rektör kimi tâyin edelim? Kendisinin rektör ol
masını istiyen bir adam, bir şahıs, bir profesör; 
«Aman ne olursunuz, birliğinizi bozmayın, beni 
destekleyin, bu kuvvetle her şey yaparız.» dedi, 
kulağımla duydum. Böyle bir müessesede, böyle 
bir kuruluşta, millî mânasiyle hasretini duydu
ğumuz bir millî müessese olma hüviyeti yoktur 
arkadaşlar. 

Bugün Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ta
lebeleri arasında iki türlü fikir cereyanı vardır, 
iki grupıın fikir cereyanı vardır. Birinci grupu 
temsil edenler ortanın solu grupu, ikincisini teş
kil edenler de aşırı solculardır. Maalesef bunun 
dışında başka bir fikir grupu yok veya varda su 
yüzüne çıkamıyor. Neden? Çünkü aşırı solcular 
teçhiz edilmişler, silâhlıdırlar, imtihana girmek 
istiyen, derse girmek istiyen talebeyi tehdide-
derler. Yani bu üniversitede serbest tedris im
kânı yoktur, bu üniversite baskı altındadır. 



M. Meclisi B : 41 5 . 2 . 1970 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, Ankara'da talebeler 
otobüsleri çevirirler, mutlaka başlarında Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi talebeleri vardır. El
malı'da arazi ihtilâfı vardır, mutlaka başlarında 
bir grup Orta - Doğu talebesi vardır. Amerikalı 
izmir'e gelmiş, silâhlı 300 talebe kamyona bin
miş Amerikalıyı öldürmeye gider. Nerede anar
şist hare'ket varsa, orada Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi talebeleri vardır. 

En son dün Diyarbakır Tıp Fakültesini ber
hava etmeye giden komando grupunun 7 üyesi 
maalesef Orta - Doğu Teknik Üniversite talebe-
sidir. (C. H. P. sıralarından «Amerikan üssü» 
sesleri) veya Amerikan üssü, her ne ise... Yarın 
Amerikan üssü, bugün Türk üssü.. Türkiye'nin 
müdafaasına hasredilen bir üssü bombalamak, 
tâhribetmek asgari hiyaneti vataniyedir. 

Biz üniversitelerimizde bu tip insan istemi
yoruz. 

Anarşist Guavera'nm, vatan haini olduğu 
müstakil Türk mahkemeleri tarafından tescil 
edilen bir vatan haininin köşelere resmi asılıp 
millî kahraman denemez. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Yarın bütçe geldiği vakit göreceksiniz 50 
milyon Türk lirasını bu üniversitenin ihtiyaçla
rına ayırmış bulunuyoruz. Milletin birer kuruş-
lariyle, ödediği vergilerle meydana gelen bütçe
den ayırdığımız bu parayı millet menfaatine has
retmiyoruz da havaya mı atıyoruz arkadaşlar, 
boşa mı atıyoruz? 

Hocaları kariyerden gelmiyen, ilmî kifayet
lerinin ne olduğu bilinmiyen ve bu sayede de 
yalnız varlıklarını; Hükümete karşı, otoriteye 
karşı ve sayduyuya karşı çıkmakta gören insan
ların yetiştirdiği talebelerden fayda, hayır um
mak mümkün değildir arkadaşlar. 

İnşallah, Millî Eğitim Bütçesi konuşulurken 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi içinde cereyan 
eden bütün talebe faaliyetlerini birer birer vesi-
kalariyle açıklıyacağım. 

Bugünlük sözlerimi burada kesiyorum. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
runuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sözüme yarı şaka, yarı ciddî şöyle bağlamak 
istiyorum: Biliyorsunuz bizde bir Atasözü var; 

«Çocuk, adını aklığına çeker.» derler. Orta -
Doğu, malûmunuz kazan gibi kaynıyor; galiba 
bizim Orta - Doğu Teknik Üniversitesi de, bu 
i;:mi almasından dolayı hareketlidir. Elbetteki 
bir gün gelip aklı selim hâkim olacak ve duru
lacaktır. 

Şunu belirtmek isterim ki, bundan önce Tıp 
Fakültesi ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
eğretim üyelerinin kadro kanunları geçti, hepi
miz bu öğretim üyelerinin kadrolarını ittifakla 
verdik. Bu, Yüce Parlâmento üyelerinin Üni
versiteye ve öğretim üyelerine karşı duyduğu 
saygının bir ifadesidir. Bugün gerek iktidar, 
gerekse muhalefetteki arkadaşlarımızın hiçbiri
sinin üniversiteye karşı, öğretim üyesine karşı, 
öğrenciye karşı olduğunu tahmin etmiyorum. 

Bugün üniversitenin muhtariyeti, bağımsız
lığı ancak demokratik memleketlerde, demokrasi 
olan yerlerde vardır. Demirperde gerilerinde 
ne talebe hareketi, ne öğretim üyelerinin sesleri 
çıkmaz. Biz üniversitelerimizdeki hareketlerden 
çekinen iktidar ve insanlar değiliz. 

Saym Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız ik
tidarı ve Demirel'i; «Copla, polisle gençlik üze-
line yüryor» diye söylediler. Ben de yine kendi 
liderleı inin sözlerine cevap vermek istiyorum. 

Biliyorsunuz 1968 yıllarında Ziraat Fakülte
sinin açılışı idi galiba, orada Saym İnönü: 
«Gençler, hareketinizi beğenmiyorum. Bu hare
ketiniz millet yanında sizi küçültüyor.» demiş ve 
aynen de Hükümete dönerek; «Hükümetin sa
bırlı, temkinli hareketini de tebrik ederim.» de
miştir. 

1930 tan sonraki talebe hareketleri, 1960 tan 
öncekinden daha fazladır ve biz bunları müsa
maha ile karşıladık. Dünyanın her tarafında 
gençlik hareketi olduğunu bizde biliyoruz ve 
hattâ size bir misâl vereyim: Bir İtalya mecmu
asında, tiyatrodan çıkan gençler, genç kızlara 
yumurta atarak; «Biz iktidara gelirsek sizleri 
daha açacağız.» diye söylemişlerdir. Görüyor
sunuz ki, dünya milletlerinde olan bu hareket 
bizde de var, fakat biz istiyoruz ki, bu hareket
ler anarşi halini almasın, bu memleketin bütün
lüğünü bozmasın, millî menfaatlerimize aykırı 
düşmesin. Hepimizin çabası, 1946 da girdiği
miz demokratik hayatı yaşatmaktır. Yaşatmak
tır, yani bunun için inanarak zaten buraya gel
dik, buradaki değerli arkadaşlarımızın da aynı 
inançta olduğuna inanan insanım. 
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tnsan, belki sağlığının kıymetini bilmez, na
sıl hastalanınca sağlığının kıymetini bilirse, 
hürriyetin kıymeti de; ancak hürriyet elden 
gittikten sonra meydana çıkar. Onun için biz, 
hür Parlâmentoya inanıyoruz, hür yargıya ina
nıyoruz, hür basına inanıyoruz, hür muhalefete 
inanıyoruz. Bunun bu şekilde bilinmesini iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin 1963, 1964, 1965, 1966 yılları 
gelir, gider ve bilançosu üzerinde konuşuyoruz. 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bir sene ön
ceki raporların tetkikini söyler. Yüksek Denet
leme Kurulundan rica edelim, bu kanunun âmir 
hükmüne göre, hiç değilse biz bu sene 1968 in-
kini konuşmamız lâzımdı. İster istemez arkadaş
larımızı, Sayın Başkanın da ikazı gibi, 1963, 
1964, 1965 yıllarında tutamıyoruz. Kanun vâzıı 
bir adım atmıştır. Şurada aşağı - yukarı 20 
gündür memleketin Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin - kâr, zarar - âmme hikmetleri Yüce Mec
lisin üyelerinin Önüne serilmiştir ve biz bundan 
dolayı da büyük bilgiler elde ettik. Yani bu
raya gelirken bir hizmet anlayışımız olduğu gibi, 
burada da aynı zamanda, bir nevi okul gibi, bil
gi alıyoruz... Memleketin yüksek sevk ve ida
recinin nasıl olduğuna dair esaslar bütçeden ön
ceye ait gerçeklerle birlikte ele alınmış, bütçe 
çalışmaları yapılırken bunun ışığı altında mües
seselere faydalı olacak hususlar da öne sürül
müştür. Bu itibarla vâzıı kanunu ve bu 468 sa
yılı Kanunu çıkaran arkadaşları takdirle anmak 
yerindedir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine, bu sene 
Adalet Partisi İktidarı - huzurunuza gelecek -
33 milyon liralık inşaat bedeli ayırmıştır. 47 mil
yon liralık câri masraflara da, Bütçe Karma 
Komisyonunu takibeden arkadaşlarımız bilirler, 
2,5 milyon lira daha ilâve etmiştir. Burada ka
nundan dolayı bir aksaklık geliyorsa, lütfen bu
nu bizim iktidarımıza yüklemeyin. Çünkü bu 
müessese, bir fakülte olarak 1956 da başlamış, 
hakiki Orta - Doğu Teknik Üniversitesi olarak 
1959 yılında 7307 sayılı Kanunla kurulmuş, bi-
lâhara 8 . 8 . 1960 tarih ve 43 sayılı Kanunla 
dokuz kişilik mütevelli heyet getirilmiştir. Dik
katinizi çekerim, bu, Millî Birlik zamanında çı
kan bir kanundur, ondan sonra koalisyonlar 
geldi, bilâhara Adalet Partisi iktidarı aldı. 

Üniversite reform kanunu geldiği zaman bu 
Teknik Üniversiteyi de, hatalarını düzelterek, 
öbürlerinin durumuna hep beraber getirelim. 
Bizim orada yalnız bir rektörümüz olmuş, ne 
ifade eder? Sorarım size arkadaşlar... Bu neye 
benzer? Kaptan başka, etrafındaki tayfalar 
başka.. Ve biz, bundan da bir medet uman in
sanlar değiliz. Hiçbirimizin umması doğru 
değildir. Orası ilmî muhtariyeti haiz bir tü-
tüzel kişiliktir, kendi bünyelerinde çalışsın
lar. Biz, az evvel de ifade ettiğimiz gibi, şu 
rejim madem 1946 da başlamıştır ve Türk 
milletinin bünyesine ve karakterine uygun
dur, hep beraber Parlâmento olarak bunu de
vam ettirelim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benden 
sonra konuşacak arkadaşlarım olduğu için, 
ben sözlerimi burada keser, hepinizi bu de
mokratik idarenin yaşatılması için, üniver
sitesi ile, basını ile, bütün müesseseleri ile 
'birlik ve beraberlik içinde görmeyi arzu eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
iSaym Mehmet Yardımcı arkadaşımın ko

nuşmasından sonra söz almak ihtiyacını duy
dum. Görüşülmekte bulunan husus, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yıllarına ait Yüksek Denetleme Kuru
lunun raporlarıdır. Bunlar, Büyük Millet 
Meclisine niyalbeten çalışan komisyonlarda 
görüşülmüş ve bir rapora bağlanarak bu mües
sesenin ibrasını talelbediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların sarfiyat
ları yapılmış, bütün hesapları görülmüş, mu
vaffak olunmuşsa o devirde olunmuş, hatalar 
yapılmış ise o devre aittir. Fakat hâdiseleri o 
şekle getirdik ki, bugünmüş gibi, hattâ ida
recilerin, hocaların ve talebelerin nitelikleri 
üzerinde durulmasına kadar gidilmiştir. Bu, 
Parlâmentonun usulünden olmamakla bera
ber, Sayın Başkan müsaade edeceklerdir, 
çünkü kendilerine ettikten sonra bizlere de 
müsaade etmeleri icabeder. Elbetteki bugüne 
getirildiğinde cevaplarını alacaklardır. 

Son konuşan arkadaşımız birlik ve bera
berlik ve demokrasinin devamını ifade eder
lerken elbette kendisindeniz. Ama iktidar yap-
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mak, sadece iyilikleri senin, kötülükleri baş
kasının demek değildir, iktidar olarak, bu 
işin nimetlerini kendi üzerinize aldığınız za
man bunun bâzı hataları varsa onlar da 
senindir. 

özerk bir müessese olmıyan, mütevelli bir 
heyetle idare edilen bu müessesenin idarecisi 
kimdir? Hükümettir. Sayın Hükümet oturu
yor. Elbette mütevelli heyet idaresi, orada 
oturan dokuz kişinin idaresi değil, Sayın 
Başbakan ve Hükümetiyle beraber idare de
mektir. Bir umum müdür hata ederse, bir 
müsteşar hata ederse sorumluluğu kime ait
tir? Bakanına aittir, Başbakanına aittir. 

Sayın Mehmet Yardımcı arkadaşımın de
diği gibi üniversite, Anayasanın 120 nci mad
desine göre kurulmuş bir üniversite olmuş 
olsaydı, özerkliği olsaydı bunları kendilerine 
sormak elbette mümkün değildi. Hangi dev
rin? C. H. P. zamanında olan olayların bütün 
mesuliyetleri üzerimizdedir eğer varsa, kabul 
ediyoruz, ama o devrenin iyilikleri de bizim
dir. Bugün kötülükleri varsa elbette bu Hü
kümetindir. Bunun başka çaresi yoktur, bun
dan kaçınmak mümkün değildir. 

Sen oğlunu Orta - Doğu Teknik Üniversite
sine göndereceksin, ben oğlumu göndereceğim, 
buradaki bir milletvekili veya her hangi bir va
tandaş oğlunu gönderecek ve sen orak - çekiçle 
onu itham edeceksin, hatalıdır, reddederiz bu
nu. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu evlâtlar kötü ise, biz bu Parlâmentoda 
otuzüç milyon insanın, kötüsüyle, iyisiyle hep
sinin milletvekilleriyiz. Bu Parlâmento onların
dır. içlerinde elbette bir tane, iki tane kötü bu
lunabilir. Beş tane çocuğun oluyor, içlerinden 
bir tanesi kötü olabiliyor. Şimdi o aile kötü mü
dür? 

Eğer Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bu gi
bi harekette bulunmuşsa onun sorumluluğu el
bette bizlerindir, evvelâ Parlâmentonundur. On
dan sonra bu üniversitenin ve Mütevelli He
yetin başında bulunan Hükümetindir. Kimden 
soracağız biz bunu? Onlardan sormaya mecbu
ruz. Hatalar varsa bu hataların giderilmesinde, 
elbetteki kendileri ile demokrasinin yaşaması 
için beraberiz. Ama, bunu başka türlü tefsir 
ederlerse elbette onlarla beraber değiliz. 
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Sayın arkadaşım Kemal Kurdaş'tan burda 
bahsediliyor. Parlâmentoda bir usul vardır muh
terem arkadaşlarım, bu kürsüde konuşmak hak
kı olmıyan kişiden bahsedilmez. Bu kürsüde 
konuşmak hakkı olmıyan kişiden bahsedilmesi-
nin doğru olacağına kaani değiliz. Hataları var 
ise onun Millî Eğitim Bakanı kim ise ona sora
lım, onun Başbakanı kim ise ona soralım. 

Hocam olarak, şahsi dostum olarak daima 
saygı ve hürmetim olan Sayın Yardımcı nite
likten bahsettiler. Sonra da dediler ki; çalma 
kapımı, çalarlar kapını. Doğrudur elbette. 

Soralım Üniversitenin muhtariyeti nedir? 
İlmî muhtariyeti vardır, idari muhtariyeti var
dır, malî muhtariyeti vardır, ilmî muhtariyeti
ne zaman olmuş tecavüz edilmiştir. Bunun ma
lî muhtariyeti Mütevelli Heyette ve Bakanda
dır. idari muhtariyeti kime aittir? 

Kemal Kurdaş'ta hangi kariyeri arıyorsu
nuz? Yaptıkları hesaplan biz burada, bütçede 
kendisini denetledik. Ben onun müdafaasını 
yapmıyorum. Ama bir vatandaştır. Ben de bir 
milletveîrili olarak elbette ki, haksızlıklara kar
şı çıkarım. Onun eğer kariyeri yok ise, bizim 
samanımızda getirilmiş ise, kendi zamanınızda 
niye atmadınız? 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Sizin yüzünüzden atamadık, bunu is
pat ederiz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Atamadınız, 
atamazsınız. (A. P. sıralarından, gürültüler, si
zin yüzünüzden, sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz sayın ar
kadaşlar, müdahale etmeyiniz efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu Anayasa 
size ispat hakkı vermiştir, elbette ki, ispat eder
siniz. Ama burda konuşan bir hoca ve kurulu
şunda da dahli olduğunu söyliyen bir kişi ola
rak muhterem arkadaşım, siz burada konuştu
nuz, dinledik. Hocalığınız zamanında eğer bir 
talebeniz yanlış söylüyorsa hemen müdahale edi
yor muydunuz? Bekliyordunuz, sıfır veriyordu
nuz. 

Şimdi beni dinlemeye mecbursunuz, dinliye-
ceksiniz. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sizi 
dinlemek benim için bir şereftir. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu dinleme
ye evvelâ alışacağız Sayın Hocam. Bunun başka 
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çaresi yoktur. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. 
Bunu bileceğiz. 

Kemal Kurdaş kariyerden gelmemiştir ama 
kanun hangi devirde çıkmıştır? Kariyerden ge
lecek, diye kanun o maddeyi oraya koymalıydı. 
Neye koymadı? 

Sayın hocam alınmasın, bir asistanın, bir 
doçentin, bir öğretim üyesinin yetiştirilmesin
de, eğer paltonuzu tutmaz iseler, ona sen yetki 
vermiyordun, doçentlik vermiyordun, asistan
lık vermiyordun, işte biz bu düzeni de değişti
receğiz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkı$ar) 

Bunun yolu budur. Öyle yağma yok. Siz 
hocayken sen onun ilim ve irfanına göre, de
ğil, sana gösterdiği saygı ve terbiye icabı ola
rak paltonuzu tutuyorsa asistanlığını veya
hut da doçent Jğini tasdik ediyordunuz. Öyle 
yağma yok. O devir geçti. Orta - Doğu üniversi
tesi bö>ile kurulmuştur. Orta - Doğu Teknik üni
versitesinin ilim ve irfanı budur. Başka yok, 
zihniyet gitmiştir. 

Ben şimdi ziraat yüksek mühendisi olarak 
burada ilim hakkında, Orta - Doğu Üniversitesi 
hakkında konuşuyorum. Bu, size çok ağır gelli-
yor. İşte millet bana bu yetkiyi verdi, burada, 
görüyorsunuz nasıl konuşuyorum. Bunun yolu 
bu. Konuşacağım, konuşacaksınız. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Çünkü neden? Sen bana konuşamazsın diye
mezsin, kimin kimden üstün olduğu belli de
ğildir. Lâboratuvara girersek o ayrı mesele, 
Demokraside kimin kimden üstün olduğu bdlli 
değildir. Bu mümkün değil. Onu iyi bilelim. 
Buna alışacağız. Buna alışmadan bu parlâmen
toda konuşmak mümkün değildir. 

Gençlik ne istediğini bilmiyormuş. 
Sayın hocam, bizleri yetiştirdiğiniz zaman

ki gençliği şimdi aramayınız. Mümkün değil. 
Senin yetiştirdiğin gençliği şimdi arama. Şimdi 
gençlik bilinçlendi. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bu gençliği çekmeye mecburuz. Beni de çek
meye mecbursunuz sayın hocam. Bu memleket
te kötü hareketler vardır, tasvibetmiyorum, tas-
vibetmediğim tarafları elbette olabilir, elbette 
seninle beraber olduğum bir nokta vardır, ama 
tümünü suçlıyamayız. Bu müessesenin ideolo
jisi başkadır. 

Komünistlik yasaktır. Burada var, kanun
larda var. Rica ediyorum vekilden, rica ediyo
rum. Başbakandan bu memlekette eğer var ise 
cezai maddeler vardır, alsın tevkif etsin. Ama 
sen burada, parlâmentoda çekicinden, orağın
dan bahsedemezsin, nefret ederim. Bu mümkün 
değil. (G. H. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaş söyledi de ondan söylüyorum, isim 
de vermiyorum. Bir arkadaşım, burada konu
şurken dedi ki, orada kariyerden gelen hoca 
yoktu;*, sayın hocam, mütaahhiijliğini yapmış 
olan öğretim üyesiydi, bugünkü Başbakan. Bu
gün Başbakandır, orada öğretim üyesiydi. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Orta - Doğu Üniversitesinin öğretim üyesiydi 
hem de müteahhidiydi. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Bir Başbakandan nasıl böyle bahsedilir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen otur
duğunuz yerden, müdahale etmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — işte çalma 
kapımı, çalarlar kapımı. Kapını çalarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) Anlamam ben, Başba
kan, öğretim üyesiydi, bizim zamanımızdaydı, 
tasvibettik onu. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Başbakan hakkında nasıl böyle konuşur
sun?.. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O, milletve
kilidir, yarın gelir, zabıtları burada, alır ve bu
rada çlıkar; Ahmet Şener bana böyle söyledi 
diye cevap verir. Ama Kemali Kurdaş buraya 
gelip çıkamaz. (A. P. sıralarından «Yaşa, çok 
yaşa» sesleri) Elbette yaşıyacağım. Kolay de
ğil ki, bu reyle değil. 

Devrimci gençliğe karşı çıkar. Sayın hoca
mın çıkmaması lâzımdı. Hocamı bilirim. Bizi 
niçin yetiştirdiniz sayın hocamı? Devrimci diye 
yetiştirdiniz. Sana saygım büyüktür, bunu ben
den kimse alamaz. Bunu bilesin. Açıık, zabıtla
ra geçsin. Ama niçin beni ve oğlumu, oğtlunu-
zu ye jlştirdiniz? Elbette ki Atatürk devrimleri
ni olduğu yerde çivilemek için değil, ileriye 
doğru götürmek içindir. Biz bunu yapacağız. 
Siz de yapmaya mecbursunuz. 

Devrimciliğin daha fazla ileri gitmesine gay
ret edersiniz ama bâzı arkadaşlarımız rey yı
ğınları yanında «böyle değildir, hâşâ» diye baş
lar. Olmaz böyle şey. Devrimciyiz. Bu memle-
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kette devrimciliği devam ettireceğiz. Demok
rasinin yaşaması buna bağlıdır. 

NECATI ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çok 
yaşa hemşehrim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Çok rica ederim. Oturduğunuz yerden müda
hale etmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Otobüslerin 
işgalinden bahsettiler. Otobüsün işgalini tasvi-
beden yok, hiç kimse yok. Yalnız siyasi bir 
Hükümetin başında bulunan bir Başbakanın 
«Ey Türk milleti, otobüslerinize sahibolun» 
demesinin mânasını sorarım kendilerine. De
mek ki, bunun mânası o demek değildir. Eğer 
lâzım ise... 

BAŞKAN — Sayın Şener bu otobüsler Or
ta - Doğunun otobüsleri mi efendim 

AHMET ŞENER (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Ha, belediye otobüsü. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Belediye 

otobüslerini söylediler. Orta - Doğu otobüsle
rini söylemediler Sayın Başkan. Onu siz de bi
liyorsunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada en 
son konuşan arkadaşıma iştirak ediyorum. Bu 
memleket hepimizindir. Bu memlekette demok
rasinin yaşaması için hepimiz çabalamaktayiz, 
çalışmaktayiz. Bu evlâtlar bizimdir, öğretim 
üyeleri bizimdir, Hükümet de bizimdir. Sanma
yınız ki, bu Hükümet sadece sizindir. Hayır, 
bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin Hükü
metidir. Ama Hükümetin yapmış olduğu iyi 
işlere iyi, yapmadığı veya kötü yaptığı işlere 
de kötü diyeceğiz ve elbette kendisine söyliye-
ceğiz. 

Hükümetin yakasını bırakın dedi. Hayır 
bırakmıyoruz. Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin Mütevelli Heyetini özerk bir müessese 
haline gitmediği müddetçe ellerimiz Hükü
metin, hangi Hükümet olursa olsun, yakasında 
olacaktır. Bunu bilesiniz. 

Saygılarımla. 

(C. H. P. sıralarından bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir var efendim. Müza
kerelerin kifayeti hakkında. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, çok hürmet ettiğim bir arkadaşım, 
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bendenizin burada izah etmek istediğim meşe
lerini başka bir istikamete götürdülar. Bu ba
kımdan tavzih sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, bir dakika
nızı rica edeyim efendim. Sizden evvel Sayın 
Mustafa Üstündağ da aynı şekilde bir talepte 
bulundu. îmkânyok. Çünkü Genel Kurul gö
rüşmeyi on dakika ile kısıtlamıştır. İkinci bir 
tavzih, üçüncü bir sataşma ile, bu takyid ken
diliğinden ortadan kalkar. Gruplar da otuz 
dakika ile takyid edilmişlerdir. Biraz evvel 
bir haber geldi, C. H. P. Grupu tekrar görüş
mek istiyor. Grup adına yine Sayın Üstündağ 
söz istiyor. Şimdi o takdirde de grup adına 
ikinci bir söz verdiğimiz zaman görüşmeyi bu 
sefer bir saate çıkarmış olacağız. Buna imkân 
yoktur. 

Sayın Ahmet Şener sizin sözlerinizi öyle an
lamıştır, siz Sayın Üstündağ'ın sözlerini öyle 
anlamışsınız. Onların hepsi zapta geçmiştir. 
Zabıtlar gençlere ve ileride hizmet görecek bü
tün parlömanterlere açıktır. Kimin ne dediği 
zabıtlara tescil edilmiş durumdadır. Mazur gör
menizi rica edeceğim. 

Kifayeti müzakere takriri var, okutuyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, 
şiddetli alkışlar) Kifayeti müzakere takririni 
kabul buyurduğunuz takdirde en son sözden 
evvel Sayın Bakana ve bilâhara son söz ola
rak Sayın Cavit Okyayuz'a söz vereceğim. 

Yüce Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye 

tine karar istihsalini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Takrir hakkında görüşmek is-
tiyen sayın üye? 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız takrir üzerinde buluna
caksınız. Sayın Yardımcı ile Başkanlık Diva
nını çatıştırmamanızı hassaten rica ederek ve
ririm. Ama bunu bir fırsat olarak kabul ediyor
sanız, talebinizden vazgeçin. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Vaz
geçiyorum. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Oğuz, bu
yurunuz. (Alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım, 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 1963 -
1966 hesaplarının tetkiki münasebetiyle birçok 
saygı değer arkadaşlarımızın bu üniversitemiz 
üstündeki düşüncelerini, görüşlerini dinlemek 
fırsatını yeniden elde ettik. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi, bilindiği 
gibi, klâsik teknik üniversitelerin fonksiyonları
nı arzu edilen seviyede yerine getiremeyişi ne
deniyle 1959 yılında Türkiye üniversiter öğre
timinde yeni bir alternatif olarak getirilmiş bu- i 
lunmaktadır. 

Saygı değer arkadaşım Üstündağ'm belirt
miş olduğu gibi, hakikaten klâsik üniversitele
rin tutucu, muhafazakâr davranırlarını, yeni 
bir tip üniversite ortaya koymak suretiyle ıs
lah etmenin en uygun yol olabileceği hususu 
düşünülmüştü, o zamanlar. 

5 . 2 . 1970 O : 2 

ne sayın arkadaşlarımın açık olarak belirttikle
ri gibi, öğrenci - öğretici oranında da kapatıl
mıştır, yani maddi varlıklarının yanında mâne
vi kuruluşları itibariyle, öğretim kadrosu iti
bariyle mesafe de kapatılabilmiştir. 

Bugün gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde 
sosyal bilimleri öğreten müesseselerde bir öğre
ticiye 24 öğrenci düşer. Teknik öğretim kuru
luşlarında 6 -12 arasında değişir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bir öğ
reticiye dokuz öğrenci düşmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu rakamı diğer klâsik 
üniversitelerdeki rakamlarla, yani- bir öğretici
ye düşen 80, 100, 200 rakamlariyle mukayese 
ettiğiniz takdirde Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin ne kadar bu milletin imkânlariyle teçhiz 
edildiğinin müşahhas örneğini göreceksiniz. 

Diğer taraftan, öğrenci başına maliyeti mu
kayese ettiğiniz takdirde, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi çok farklı durumdadır. Rakamı yu
varlar olarak söylüyorum; Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde bir öğrenciye düşen yıllık mas
raf, sadece cari harcamalar 15 000 lira civarın
dadır. Bu rakam klâsik üniversitelerimizde çok 
düşüktür, hattâ Teknik Üniversittede 5 - 6 bin 
liradır. Sosyal bilimleri okutan öğretim kuru
luşlarında bu rakam 1 000 - 2 000 lira civarın
dadır. Yatırım masraflarını da dikkate aldığı
nız takdirde bu rakam 30 000 liraya çıkar. Ya
ni bu fakir Türk Milleti Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde okuyan bir öğrenci için yılda 
30 000 liralık bir külfeti üezrinde taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlarım., bir yılda bir öğren
ciye tahsis etmiş olduğumuz bu 30 000 raka
mı Türk köylüsünün köyünde yavrularını oku
tacak bir dersliğe eşittir, denktir. 

Şu halde rakamlar, imkânlar üzerinde bil
hassa fakir memleketimizin imkânları üzerin
de hassasiyetle durmak mecburiyetindeyiz, za-
ruretindeyiz. Onun içindir ki, Yüce Heyeti
niz, geçmiş yılların hesabı dahi görüşülürken 
bu kadar hassas davranmaktadır. 

Şimdi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
de son günlerdeki bunalım nedeniyle bir re
form dileği ortaya çıkmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bu reform taleibi üze
rinde çok hassas olmak mecburiyetindeyiz. Çün
kü, reform dileği, rektörü seçmek amacı ile 
ortaya atılmıştır, yani klâsik üniversiteler
de rektör nasıl öğretim üyeleri tarafından 

Bu Üniversite tamamen özel bir kanunla ku
rulmuştur. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ilgili de
ğildir. 1961 yılında 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununa öezrklik verilirken, bu arada kurul
muş bulunan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin de özerklik kavramına alınabilmesi için, 
Anayasamızın 120 nci maddesine bir cümle ek
lenmiştir. Bu suretle statüsü, kuruluşu tama
men değişik, anlayışı tamamen değişik, çalışma 
tarzı tamamen değişik bir üniversiteye Anaya
sa teminatı, yani Anayasa teminatiyle özerklik 
verilmiş bulunmaktadır. 

Hakikaten Türkiye, gelişmekte olan bir ülke 
olarak bâzı müesseseleri Batı ülkelerinin benze
ri müesseseleriyle olan mesafesini kapatmıştır. 
Bâzı müesseseler aracında fark büyüktür, uçu
rum büyüktür. Bâzıları bu mesafeyi kapatabil-
miştir. Kapatan müesseseler arasında Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesini görmek mümkündür. 
Gezildiği, görüldüğü takdirde maddi imkân
larının, maddi olanaklarının bugün en medeni 
ülkeler seviyesindeki üniversiteler ayarında ol
duğunu müşahade edersiniz. Şu halde bu mesa
fe kapatılmıştır. O kadar kapatılmıştır ki, yi-
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seçiliyorsa, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin- I 
de de rektör o tür seçilsin temayülü gözük
mektedir veyahut mütevelli heyetinin kuru
luşu değiştirilsin, yeni bir sistem getirilsin 
ve bu sisteme göre rektör seçilsin. D;lrkatli 
olmak icabeden taraf budur. Rektörü seçimle 
yaptığımız takdirde beğenmediğimiz, değiştir
mek istediğimiz, bugün reform gayreti için
de bulunduğumuz klâsik üniversitelere 
doğru bir temayül belirmiş olur ki, bu sta
tik üniversite tipine doğru yönelme yönelmedir. 
Bu aynı zamanda muhafazakâr üniversite 
tipine doğru bir yönelme olabilir. Eğer 
bir sistemi bütünü ile değiştireoeksek, 
yani Orta - Doğu Teknik Üniversitesini bizim 
bulgun klâsik üniversitelerimizin arzu ettiği 
gibi, Türkiye'deki bütün üniversiteleri bir tek 
Üniversiteler Kanunu ile yöneteceksek, o da 
tehlikeli veyahut üzerinde durulacak sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. 

(Bugün bütün klâsik üniversitelerimizin ar
zusu üniversitelerimizi tek bir kanunla yürü
telim, istikâmetinde tecelli etmiştir. Huzuru
nuza gelecek reform tasarısında - ki, burada 
Yüksek Heyetiniz tartışacaksınız - bütün üni
versitelerimize 4936 sayılı Kanun hükümle
rini tatbik edelim mi? 

Orta - Doğu Teknik Üniversiesine de bunu 
teşmil ettiğimiz takdirde ne olacaktır? Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesindeki bütün öğ
retim üyelerini akademik kariyere davet et
mek mecburiyetinde kalacaksınız, doçentlik 
imtihanlarına sokacaksınız, doktorasını yap
mış asistanın beş yıl asistanlık hizmetini gör
mesi, beş yıl sonunda doçentliğe girmesi, en 
az beş yıl doçentlik yaptıktan sonra profe
sörlüğe terfi edebilmesi sistemini getireceksi
niz. 

Eski üniveristelerden bizim şikâyetimiz ne 
idi? Genç dimağların, genç insanların, genç 
yaştaki zekâların öğretime katılmayışı, genç 
insanların araştırma ruhuyla üniversiteler se
viyede araştırma yapamayışı idi. 

Şimdi ne oluyor? Eğer o sistemi getirdiği
miz takdirde, Orta - Doğu Teknik Üniversite -
sinin bugün 28 yaşındaki bir insanı profesör 
olarak pekâlâ rahatlıkla istihdam edebilme im
kânını elinden alacaksınız, 35 - 40 yaşına kadar 
«sen profesör olamazsın, sana kürsü veremem» | 
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diyeceksiniz ve hepimizin şikâyetçi olduğu 
beyin akışını, yurt dışına doğru olan beyin 
akışını yeniden tahrik edeceksiniz. Onun için 
bu müesseseyi tartışırken, reform konularını 
tartışırken çok hassas olmak, çok serinkanlı 
olmak ve bu serinkanlılıkla mesele üzerinde 
durarak bir karara varmak mecburiyeti var. 
Hattâ mütevelli heyeti baki kalsa dahi, 
mütevelli heyetinin teşekkül tarzı üzerinde 
dahi durmak, bâzı sayın arkadaşlarımızın 
Büyük Meclise yaptığı teklifleri, gazetelerden 
öğreniyorum, doğru ise, o teklifler üzerinde 
dahi hassasiyetle durmak mecburiyeti var
dır. Bugün Orta - Doğu Mütevelli Heyetinde 
bulunan klâsik üniversitelerden gelmiş öğre
tim üyelerinin temayülleri Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin bugünkü sistemiyle bağda
şır mı, bağdaşınız mı, ileride nasıl olabilir? Bu 
meseleler üzerinde çok ihtiyatla durmak mec
buriyeti vardır. 

Ben bunları, bilhassa sayın arkadaşlarımın 
bu konular üzerinde şimdiden kafa yorarak 
yarın reform kanunları huzurlarınıza gel
diği gün daha isabetli kararlar istihsal edebil
mek amaciyle arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum. Bugün değerli öğretim üye
lerini barem sistemi üzerinden üniversiteler içe
risinde istihdam etmek mümkün olamıyor. Ya 
çok hevesli olan veyahut zamanında kariyere 
girmiş bulunan insanlar, kariyer sistemi içe
risinde ısrar ediyorlar, ama dışarıda, gelişmiş 
ülkelerde büyük bir tecrübe kazanmış, ilme, 
irfana hizmet edebilecek nitelikteki insanları 
kadronuza almakta sıkıntı çekiyorsunuz. Hele 
bu kadroya alma işi fen bilimleri alanında, 
mühendis bilimleri, sağlık bilimleri alanında 
olursa mümkün de olamıyor. O zaman en 
kıymetli ilim adamlariyle teçhiz edilecek üni
versitelerde değerli ilim adamı fıkdanı baş 
gösteriyor. Bunu halletmek için ücret siste
mi üzerinde durulmuş; Orta-Doğu Teknik Üni
versitesinde bu ücret sistemi de tamamen 
klâsik üniversitelerin dışında bir sisteme bağ
lanmış. Yani üniversiteye yeni giren bir asis
tan 25 - 30 bin lira almaktadır, senede. Orta 
Doğu - Teknik Üniversitesine yeni girmiş bir 
lasistanm yıllık maaş tutarı 25 - 30 bin lira ara
sındadır. On sene profesörlük yapmış bir in-
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sanın maaşı, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
de 96 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Bugün 
üniversitelerimizde 35 senesini bitirmiş değerli 
ilim adamlarının ancak ulaşabildikleri, alabil
dikleri para 40 - 45 bin lira civarındadır, sene
de. 

Şu halde bu mukayeseyi yaptığınız takdirde 
bu sistemin getirdiklerinin yanında,, memlekete 
kazandırdıklarının yanında yüklediği malî kül-
veti ve bu külfetin karşısında sistem üzerin
de katlanılacak bâzı hususları da dikkatten ka
çırmamak mecburiyeti vardır. 

Bugün üniversitelerimizde bir dekanın hiz
meti için aldığı 200 liradır. Bir rektörün, 35 000 
kişilik bir üniversiteyi yöneten rektörün al
dığı rektöılük ücreti 400 liradır. Bir akademi 
reisinin bu hizmet için aldığı 400 liradır. Öte
ki üniversitemizde biraz daha bunu günün im
kânları ile teçhiz edelim demişiz, maaşının yüz
de 15 i nisbetinde, 2 000 liraya yakın ödenek 
verebilmişiz. 

Yeşeren, gelişen bir üniversiteyi bâzı hissi 
nedenleıÜe, orada çıkan bâzı olayları genişlete* 
rek, istisnai halleri umumileştircrek, sistemi 
kökten değiştirmenin mahzurları üzerinde dur
mak istiyorum. 

Eğer Hükümetiniz, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin öğrenci ve öğretim üyelerinin yap
mış oldukları son hareketler karşısında soğuk 
kanlı, serin kanlı, basiretli bir idareyi göste
rememiş olsaydı, bugün Orta Doğu'da cereyan 
eden hâdiselerin şekli çok daha değişebilir
di. 

Biz gayet geniş müsamaha hissi ile hareket 
ediyoruz. Neden böyle hareket ediyoruz? Çün
kü Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde oku
yan öğrencilerimizin, yavrularımızın büyük ço-ı 
ğunluğu iyi insanlar, iyi talebeler ve parlak ze
kâlardır ve memleketimizin geleceğini teşkil 
edecek, kendilerine memleketi rahatlıkla tes
lim edebileceğimiz nitelikte olan çocuklardır. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» ses
leri). Biz ona inanıyoruz. Yani çocuklarımızın; 
yüzde 80 i, 90 ı. üniversitede okuyan çocukla
rımızın yüzde 80 i, 90ı, böyle çocul^ardır. 5 000 
talebenin içerisinde sayın arkadaşlarım, 500 
anarşist çıkmaz. Bu miktarı tesbit ettiğiniz 
takdirde 200 - 300 rakamı ile karşı karşıya ge-
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lirsiniz. 200 - 300 öğrencinin günahını 5 000 
kişiye çektirmek doğru olmaz. (C. H. P. sırala
rında alkışlar ve «Bravo» sesleri). İşte Hükü
metiniz bu anlayışta olduğu için serin kanlı ha
reket etmekte,, hâdiselerin içerisine pek girmek 
istememektedir. Özerklik kavramı konusunda! 
hassas davranmaktadır. 

Mütevelli Heyetini Hükümet tâyin eder, doğ
rudur. 1961 den sonra Mütevelli Heyetin tama
men bir devrede Hükümet tarafından seçilmesi 
usulü, üçer kişi yerine, üç devrede değişmesi 
yerine toptan değişmesi kabul edilmiştir. Ve 
Hükümetiniz Mütevelli Heyeti seçmiştir. 

Bu seçimi yaparken o kadar hassasiyet va 
o kadar itina göstermiştir ki, mümkün olduğu 
kadar tarafsız bir heyet seçmeye gayret etmiş
ti-'. Bu üniversite ile endüstirinin münasebetini 
düşünerek, bu üniversite ile hayatın münasebe
tini düşünerek, aklı başımda insanlardan, bir 
mikiarrm teknik karakterdeki üniversitelerin 
öğretim üyelerinden, bir miktarını da hayattan 
almak suretiyle bu heyeti seçmiştir. Ve seçtik-t 
ten sonra da müdahale etmemiştir, benim gö
revim bitmiştir, siz kendi rektörünüzü kendi
niz arayın, bulun demiştir. Bu, basiretli bir ida
renin örneğidir. 

Şimdi Mütevelli Heyeti serbest hareket et
miştir ve hattâ o kadar serbest hareket etmiş
tir ki, Orta - .Doğu Teknik Üniversitesinin Ka
nununda açıkça yazılmış olmasına rağmen git
miş, Akademik Konseyle istişare etmiştir, Üni
versite Genel Kurulu ile istişare etmiştir. Hattâ 
mecbur olmadığı halde, öğrencilerle istişare 
etmiştir. Neden? Çünkü, üniversiteye ters dü
şen bir insanı üniversitenin basma getirmekte 
fayda görmediği için, oralardan seçilecek rek
törün genel karakteri hakkında bilgi almıştır. 

Orta - Doğu Üniversite Konseyinin verdiği 
bilgi de şudur: Bize Mütevelli Heyet olarak 
bir rektör getirin. Bu rektör üniversitemiz için
den olabilir, üniversitemizin dekanları arasın
dan olabilir, üniversite içerisindeki öğretim üye
lerinden olabilir, üniversite dışından gedecekse, 
önce teknik karakterdeki bir müessesede öğ
retim üyesi olursa tercih edilmelidir.» şekîinde 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Mütevelli Heyeti de bu tavsiyelere uygun 
olarak hareket etmiştir ve önce Ege Üniversi
tesi Mühendislik Fakültesinin Dekanını rektör 
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olarak getirmiştir. Fakat o dekan arkadaşımı
zın, yeni kurmakta bulunduğu fakülteyi terk 
edemeyişi nedeni ile yeniden rektör aranması 
yoluna gidilmiştir. Yeniden rektör aranırken 
Akademik Konseyin Mütevelli Heyetine tavsiye 
etmiş olduğu hususlar üzerinde gene dikkatle, 
itina ile durulmuş ve neticede 13 seneden beri o 
üniversitede dekanlık yapan bir öğretim üyesini 
rektör olarak tâyin etmişlerdir. Onun üzerine 
tekrar mukavemet, bildiğiniz hareketler olmuş
tur. 

O halde sadece bu hâdisede Mütevelli Heye
tini suçlamak mümkün değildir. Mütevelli He
yetinin bütün iyi niyetlerine rağmen, mecbur 
olmadığı halde, onların vermiş olduğu umumi 
sınırlar içerisinde, çizgiler içerisinde kalarak 
getirmiş olduğu rektöre karşı yapıllan reaksiyo
nu gördükten sonra, sadece Mütevelli Heyetini 
suçlamak da hakşinaslık olmıyacaktır. Siz muh
terem arkadaşlarım zaten bunu kabul etmiye-
ceksiniz. 

Biz Hükümet olarak Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde değil, bütün üniversitelerimizde, 
bütün yüksek öğrenim kurumlarımızda huzura 
taraftarız. Esasen büyük Türk Milleti, seçimler 
sırasında hepimiz temas ettik, huzur istiyor, üni
versiteden huzur bekliyor. Halk üniversitelerin 
illim yapılan yerler, araştırma yapılan yerler, da
nışma fonksiyonu, yayın fonksiyonu müesseseler 
olarak görülmesini istiyor. Hükümetiniz de bunu 
istiyor. Biz de huzur istiyoruz, siz de huzur isti
yorsunuz. 

Şu halde biz bu huzuru tesis etmenin gayreti 
içerisinde bulunuyoruz. Meseleleri, satıhta pal-
yatif tedbirlerle halletme tercihini yapmıyoruz, 
bu yola gitmiyoruz. Meselelerin derinine cesa
retle inerek, meseleleri kökten, temelden hallet
menin gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bu gay
retimizi, Yüksek Meclis tahmin ediyorum görü
yor, izliyor ve bize de müzaheretini - hangi par
tiden, hangi siyasi inanıştan olursa olsun - sak
lamıyor. Açıkça yardım ediyor. Biz buna da mü
teşekkiriz. 

tşte bu tür yardımlar, bu tür davranışlar 
Türk Millî Eğitimini temelden ele alma ve Türk 
Millî Eğitiminde köklü reformları gerçekleştir
me imkânını bize verecek. Bundaki şeref benim 
olmıyacak, bundaki şeref tamamen Hükümeti
nizin olmıyacak, bundaki şeref büyük ölçüde 
Yüksek Meclisinizin, hepinizin olacak. 

Sayın arkadaşlarım, tahmin ediyorum önü
müzdeki günlerde yeni bütçe münasebetiyle tek
rar huzurunuza geleceğim, üniveriste olaylarını 
üniversite hâdiselerini tekrar tahlil edeceğim. 
Arkadaşlarımın huzuruna, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin 1963 - 1966 devresine ait hesap
ları münasebetiyle geldim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayüz, buyuru

nuz efendim. 
CAVÎT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşla
rım; 

Bendeniz Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
mevzuunda çok kısa bir mâruzâtta bulunacağım 
ve konuşmam zannediyorum ki, değişik hüküm
ler içerisinde olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; «demokrasi moral de
ğerler manzumesidir» fikrinde bir olanlar, be
raber olanlar, millet iradesinin hukukî ve mâ
nevi büyüklüğünü korumakta da aynı endişe 
içinde olmalıdırlar, diyorum. Gençlik, mutlak 
bir hükümle, güven ve ümit dolu geleceğimizin 
elbette zafer mihrakıdır. Ancak, hep birlikte 
kabul etmeye mecburuz ki, millî güvenlikten ve 
bu aziz vatanın bekasından mesul olan vazifeli 
devleti ve onun icra kuvveti hükümeti, gençli
ğin yetiştirilmesinde dışarı bırakmak, vazifesiz 
saymak elbette ve mutlaka mümkün değildir ve 
mümkün bir hâdise olarak mütalâa edilemez. 

Hür fikir, fikir hürriyeti hiçbir zaman itaati, 
hürmeti hiçe saymak, bir millete, millet olmak 
hüviyet ve heybetini veren, mânevi kıymet bü
kümlerini ayak altına almak hakkını veren bir 
inanış ve davranışın kaynağı ve kuvveti olarak 
kabul edilemez. 

Gençliği bilmek, gençliği sevmek elbette bir 
gerçekte bu milleti ve istikbalimizi sevmektir. 
Biz birbirimize örnek bir heyecanın gücü ile bu 
milletin hizmetinde olmanın şuurunu şeref sa
yan insanlar olarak, bu aziz milletin temsilcisi 
olmak iftiharına sahip insanlar olarak, milletin 
inanışlarına, Türk Milletinin davranışlarına, 
Atatürk'ün deyimi ile an'anatı milliyeye karşı 
olamayız ve olmamalıyız. 

Benim kesin inanışım odur ki, politikacı her 
şart içinde his ve hırslarına hâkim, ama insaf 
ve vicdanına daima esir olmayı bilmelidir. 

Eğitim gücü, ahlâk, gücü, fikir gücü hiç
bir zaman anarşinin yanında olamaz. Dinamizm, 
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eğer bu vatanda gerçekten faydasız olanı kal
dırıp, onun yerine iyiyi, tekniği, faydalıyı geti
recekse bu netice hepimizin yürekten sevgisini, 
yürekten saygısını kazanacaktır. Buna karşı 
olan, karşı çıkan hiçbir fikir, hiçbir hareket de 
mevzuubahsolamaz. 

Türk'e ve Türklüğe hakaret edenlere, «di
namizmin icabıdır, bilinçliğin icabıdır, yeni he
deflerin, yeni fikirlerin peşinde olanların hak
kıdır» hükmü ile hak verir bir hükmün içine 
girmek, elbette ve mutlaka millî faziletlerimiz
le bağdaşamaz. Biz, millî faziletlerimizin ko
runmasını istiyorsak, bu her kanattan tasvip 
görmelidir diyoruz. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinin gençle
rimizi yetiştirmek bahsindeki gayretlerini ger
çekten hürmetle anıyor, hürmetle değerlendiri
yoruz. Muhtariyet, elbette hürmetle tekabbül et
meye, elbirliği ile korumaya mecbur olduğumuz 
bir hukukî müessese, bir Anayasa müessesesi
dir. Ama arkadaşlarım kabul ederler ki, millet 
bir bütündür. Onun her yönü ile haklarını ko
rumak ve o hakka hürmetkar olmak, millete 
hizmet fikrinin asaleti ve fazileti içinde en baş
ta gelen bir kıymet hükmüdür. Kıymet hüküm
lerini hiçbir sebeple ayak altına almak, hiçbir 
şart içinde mümkün değildir ve mümkün olma
malıdır. Biz Parlâmento olarak bu fikirde, mil
leti seven insanlar olarak, birleşmeliyiz ve bu
luşmalıyım. 

Politika, benim anlayışımda, cesaret ve fazi
letle tetkiki icabeden bir ilimdir ve öyle olmalı
dır. Ve böyle olunca da hepimiz hâdiseleri, rea
liteleri tam bir cesaret ve faziletle tetkik eden 
bir fikir birliği içinde olmalıyız. 

Devrimci olmak ne demek? Eğer Büyük 
Atatürk'ün, gerçekten millî şartları ve millî im
kânları zafer ve şerefler içinde ileri götürmek, 
bahsindeki ilkelerine bağlılık ise, biz hepimiz, 
hep birden devrimciyiz. Ama hiçbir zaman ihti
lâlci değiliz, ihtilâlci olmanın moral değerler 
manzumesi, demokrasi ile hiçbir şart içinde bağ
daşabileceğine inanmıyoruz ve inanmıyacağız. 

Biz, millet irade ve idaresinin, bu milletin 
kaderine hâkim olmasını, hür Parlâmento, hür 
basın, hür yargı müesseselerinin gerçeğine hük
meden hukukî bir sebep, hukukî bir illet olarak 
görüyor ve bu istikamette değişmez ve değişti
rilemez kanaatimizi bir kere daha teyit ederek 

I ve bu kürsüyü siyasi his ve hırslarımızın propa
gandası için bir plâtform olarak kullanmaktan 
daima kaçınmamız icabedeceğini de işaret edi
yor, Orta - Doğu Üniversitemize emeği geçen 
isimli ve isimsiz bütün vatan çocuklarına şük
ranlarımızı sunuyor, Sayın Başkanı ve aziz ar
kadaşlarımı hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakere bitmiştir efendim. 
Gelir gider hesaplarını okumak suretiyle tas

viplerinizi alacağım. 
Tasviplerinizi almadan evvel şu hususu arz 

edeyim; vereceğiniz tasvibe, soruşturma ve ko
vuşturmadan mütevellit tahkik konusu olan ve 
kaza mercilerine intikal eden ve edecek olan 
hususlar dâhil değildir ve ibranız «ilgilileri 
ibra etme» şeklinde olacaktır. Bugüne kadar 
yaptığımız, yönetim kurulları idi. Burada ilgi
lileri ibra ediyoruz. 

23. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi : 
1963 yılı gelir : 59 007 650,63 lira 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Gider : 22 117 279,24 lira. 

) BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
I Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1964 yılı : 56 690 150,95 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Gider : 28 075 506,12 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum, 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

1965 yıllı gelir : 63 323 997,26 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
Gider : 35 945 949,58 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 
1968 Yılı gelir : 83 913 372,26 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

TaJsvlbedenler... Etmiyeriler... Tasvibedilmiştir. 
Gider : 49 788 802,14 üra. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Ta'svibeednler... Etmiyenler... Tasvilbedilmişıtir. 

Bir hususu önemle Genel Kurula arz ediyo
rum; yarınki gündemimizde birçok ortaklıklar 
bulunmakla beraber bunlar tasvibe arz edil
meyip, bilgiye sunulacaktır. Bu ortaklıklar üze-

I rinde şu ana kadar iki sayın üye söz almış bu-
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Ilınmaktadır. Bu durum karşısında Cumartesi 
gününe ait gündemin de yarınki gündemle bir
likte ve kolaylıkla sonuçlanacağı, Başkanlık Di
vanınca da kabul edilmektedir. Bu hususta ve
rilmiş bir takrir vardır, okutup tasvip oylarını
zı alacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Yarınki program kısa olduğundan görüşme

lere saat 15,00 te başlanılmasının oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Efendim, yarın 15,00 te görüş
me istenmektedir. («Yetişmez» sesleri). 

•••• >»• ^ sı 

Arz ettim, yine bilgi sunayım; yarınki gün
demi teşkil eden ortaklıklar üzerinde şu ana ka
dar grupları adına iki milletvekili 8&z almıştır. 
15 ten 19 a kadar dört saatlik bir süremiz var
an ve Genel Kurulun ük kabul etmiş olduğu 
karara göre de gündem devam edecektir. Bu du
rum muvacehesinde takdir yüksek heyetindir. 
Eğer tasvip buyurursanız, 15 te, taisvaıbetmediği-
niz takdirde 10 da toplantı olacaktır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

6 Şubat 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,20 

H f f c •<••• 
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