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Milli eğitim Bakanlığımızla müşterek AID Teşkilatı ve hassaten Ford Vakfının bir
zamandan beri Türkiye’de bir Fen Lisesi kurmak mevzuu üzerinde çalıştıkları yüksek
malumlarınızdır.
Bu çalışmalar, çeşitli ve tereddütlü safhalardan geçtikten sonra üniversitemizin işe
müdahalesi ve devamlı teşvikleri sayesinde gerçekleşmeğe doğru bir yöneliş almış ve son
günlerde çok müsbet ve yapısı bir safhaya erişmiştir. Bu cümleden olmak üzere, son günlerde
Milli Eğitim Bakanlığı ile ABD ve Ford Vakfı temsilcileri arasında, Fen Lisesi kurulması projesi
üzerinde bir anlaşmaya varılmış ve bir taslak hazırlanmış bulunmaktadır. Ekte bir kopyası
takdim edilen bu anlaşma taslağında, memleketimizde 300 mevcutlu bir Fen Lisesi kurulması ve
bu hayırlı müessesenin kurulmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile AID (Milletlerarası Kalkınma
Teşkilatı) ve Ford vakfına düşen vazifeler ve onlardan beklenilen hizmetler belirtilmekte, bu
arada projenin arka plandaki müşevviklerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi
müessemizden de bazı hizmetler beklenildiği zikredilmektedir. Proje taslağının 3. Sahifesinde bu
hizmetler aynen şu şekilde kaydolunmuştur.
Projenin tahakkukunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdaresinin yapacağı işler:
1- Binanın kurulacağı (Hâlihazır ve gelecekteki ihtiyacı da karşılaşacak büyüklükte 120
dönüm miktarında) arsanın tahsisi
2- Ford Vakfı tarafından temin edilecek okul proje mühendisi veya okul mimarlarıyla
işbirliği yaparak gerek bina projesinin hazırlanmasına ve gerekse binanın inşası
esnasında her türlü teknik yardımı yapmak.
3- 99 sene müddetle icar edeceği arsa üzerine karşılıklı yardım fonundan Maliye Bakanlığı
muvafakatiyle (AID) den Orta Doğu Teknik Üniversitesi bütçesine aktarma edecek 1012 milyon Türk Lirası ile Milli Eğitim Bakanlığının vereceği selahiyet dahilinde ve kendi
mevzuatı içinde Fen Lisesi proje ve planlarına uygun lise binalarını yapmak ve Milli
Eğitim Bakanlığına teslim etmek, (Bu binaların mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait
olacaktır.)
Rektörlük, memleketimizde bir Fen Lisesi kurulmasının, genç kabiliyetlerin yetişmesinde ve
dolayısıyle müsbet ilimler sahasındaki çalışmaların geliştirilmesinde büyük faydaları olacağına
ve böylece üniversitemize, son derce muhtaç olduğu kabiliyetli ve iyi yetişmiş gençleri verecek
bir menba teşkil edeceğine kanidir. Bu bakımdan projenin tahakkuku için üniversitemizden
beklenen hizmetlerin yerine getirilmesi uygun mütalaa edilmektedir.
Keyfiyet, sayın heyetinizce de uygun görüldüğü takdirde Rektörlüğe, ekli proje
tasarısının imza edilmesi için selahiyet verilmesini, saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. M. Kemal KURDAŞ
ODTÜ İlk Rektörü

