AÇILIŞ KONUŞMASI
DOÇ. DR. RÜŞTÜ YÜCE

Sayın Bakan, Değerli Bilim Adamları ve Sayın Konuklar,
Türk Eğitim Derneği’nin düzenlediği "YENİ ÜNİVERSİTE YASA TASLAĞI"
konulu bilimsel toplantıya hoşgeldiniz.
Türk Eğitim Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına toplantıyı onurlandır
manızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunarım.
Yüksek izinlerinizle 1978 yılı içerisinde 50. kuruluş yılını kutlayan T.E.D. ve
çalışmaları hakkında size birkaç cümle ile söz etmek istiyorum.
Büyük önder Atatürk 1 Kasım 1925 günü Büyük Millet Meclisi 2. dönem 3.
Toplanma Yılı açış konuşmasında "öğrenim çağındaki çocuklarımızın ve genç
lerimizin eğitilmesinin ülkemizin geleceği açısından önemini" belirtmiş ve bu
uyarı dikakte alınarak aralarında zamanın başbakanı ismet İnönü ve kabinesin
deki 9 bakanın da bulunduğu bir kurucu heyet o zamanki adıyla "Türk Maarif
Cemiyeti'nin kuruluş hazırlıklarına başlamıştır.
Atatürk'ün ileri sürdüğü ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kurucu
heyet 31 Ocak 1928 günü kamuya yararlı bir dernek olarak bugünkü adıyla Türk
Eğitim Derneği’nin kurulmasını gerçekleştirmiştir.
Kuruluş tarihinden bu yana amaçları doğrultusunda kimsesizliği ve parasız
lığı nedeniyle kendi başına öğrenim olanağı bulamayan ahlâklı, yetenekli ve
çalışkan Türk çocuklarının öğrenimlerini sürdürmelerini sağlayan, ulusal, sos
yal, kültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmelerine yardımcı çalışmalarda bulu
nan Türk Eğitim Derneği özellikle son iki çalışma yılı içerisinde eğitim sorun
larına bilimsel düzeyde eğilmeye özen göstermiştir. Bu cümleden olarak Eğitim
ve Bilim isimli bir derginin her iki ayda bir çıkarılmasına başlanmış, Türk Eği
tim Derneği Bilim Kurulu oluşturularak eğitim çalışmalarının daha düzenli ve
bilimsel bir biçimde yürütülmesi sağlanmış, Türk Eğitimine hizmeti geçmiş ki
şilerin her yıl ödüllendirilmesi cihetine gidilmiş ve düzenlenen "Eğitim Toplantı
ları” ile ülkemizin eğitim sorunları bilim adamları ve uzmanlarca tartışılmıştır.
Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "Eğitim Toplantılan” nın ilki
25-26 Ekim 1977 tarihinde Büyük Ankara Oteli Salonlarında yapılarak "Yüksek
öğrenime Giriş Sorunları" ele alınmış, 2. eğitim toplantısı ise 25-26 Ekim 1978
tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Salonlarında yapılmış ve "Ulusal Eğitim Politi
kamız" İncelenmiştir.
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31 Ocak 1978 günü 50. kuruluş yılını kutlayan Türk Eğitim Derneği ülkemiz
eğitim sorunlarıyla ilgili yeni bir çalışmasını bugün burada "Yeni Üniversite Yasa
Taslağı” konulu bilimsel toplantı ile tamamlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanarak ilgili üst kuruluşların incelenmesine sunulan ve tüm
yüksek öğretim kuruluşlarını yakinen ilgilendiren bu güncel ve önemli konu
nun bilimsel olarak tartışılması kuşkusuz yarar getirecektir.
Toplantının başarılı geçmesini temenni ederken, toplantıya bildiri sunarak
katılan, panel üyesi ve oturum başkanlığı görevlerini kabul eden değerli bilim
adamlarına, toplantının yapılabilmesi için içinde bulunduğunuz salonu tahsis
eden Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyelerine, toplantıyı düzenleyen Türk Eği
tim Derneği Bilim Kurulu üyeleri ile Dernek yetkililerine teşekkürü bir bore bi
lirim. Saygılarımla.
AÇILIŞ :
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Doc. Dr. RÜŞTÜ YÜCE — Yüksek müsaade
nizle bir telgrafı sizlere aktarmak isterim. Cumhuriyet Senatosu Başkanımız
Sayın Sırrı Atalay, toplantıya şu telgrafı göndermiştir, aynen okuyorum:
"Yeni Üniversite Yasa taslağına ilişkin bilimsel panele çağımıza içtenlikle
teşekkür ederim. Toplantının başarılı geçmesini diler, değerli konuşmacı ve
sayın konukları saygıyla selamlarım.
Sırrı ATALAY
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Ben de teşekkür ediyorum Sayın Sırrı Atalay’a.
Program dahilinde birinci Oturum Başkanı Dr. Ferhan Oğuzkan beyi, top
lantıyı başlatmak üzere mikrofona davet ediyorum.
BAŞKAN: DR. FERHAN OĞUZKAN
KONUŞMACI : Prof. Dr. METİN ŞENGONCA
BİLDİRİ: "Yüksek Öğretim Kavramı ve Bizde Yüksek Öğretim Sistemi"
BAŞKAN — Sayın konuklarımız, bir günlük toplantının birinci
açıyorum.

oturumunu

Konumuz: Yüksek öğretim Kavramı ve Türk Yüksek öğretim Sistemi.
Konuşmacımız: Sayın Prof. Dr. Metin Şengonca.
Prof. Şengonca, hepinizin veyahut büyük bir kısım dinleyicinin bildiği gibi
son birkaç yıl içinde üniversite sorunlarına, yüksek öğretim sorunlarına yazıla
rıyla geniş katkıda bulunan bir bilim adamımız. Bugünkü görevi. Ege Üniversitesi
Profesörlüğü ve Rektör Yardımcılığı. Kendilerini İzmir'den davet ettik, daveti
mize uydular, teşekkür ederiz. Kendilerini konuşmasını yapmak üzere kürsüye
davet ederiz.
Efendim, bugünkü programımız, bazı nedenlerle biraz geç başladı. Bu ba
kımdan konuşmalarda biraz kısıntılar yapma kararını aldık. Aslında 45 dakika
lık bir sunuş olması gerekiyordu fakat bunu yarım saate indiriyoruz. Sayın Şengonca'yı öğleden sonraki panelimizde de göreceğiz, bazı görüş ve düşüncelerin
den eksik kalan kısımları herhalde orada tamamlayacaklardır.
Buyurun efendim.
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