UNivERSITELERiN SORUNLARI

23 MART 1996

Bu kitapta "Universitelerimizin Sorunlan" iiniversite bazmda Rektorlerimizden elde edilen bilgilerin l§1gmda tanzim edilmi§tir.

ABANT iZZET BAYSAL UNivERSiTESi SORUNLAR
A- FiziKi MEKAN
a) Egitim Fakiiltesi Binasl in§aatI
Bolu izzet Baysal Kamptistinde mevcut 14 binadan sadece ikisi devlet yatmml(itr. Ancak bunlardan Egitim Fakiiltesi Binasl odeneksizlikten yedi
yIldrr tamamlanamaun§tJr.

b) GOIkoy GOiet ve Tesisleri
Universitemiz izzet Baysal Kamptisti ile sm!r kom§usu olan bu tesislerFen-Edebiyat Fakiiltesi Biyoloji Bi:illimti Su Urunleri Anabilim Dalml Uygulama ve Ara§tJrmalan, Beden Egitimi ve Spor Ytiksekokulunun Su
Sporlan ve Kongre turizmi yonlinden onem ta§lmaktadrr.

Ii) Ak~akoca MTA Lojman ve Tesisleri, <;ok
Ogretmenevi

Ama~h

Lise BinaSl ve

Akc;akoca Turizm i§letIneciligi ve Otelcilik Yliksekokulu binasl bulunmadlgmdan gec;ici olarak MEB 'na ait c;ok amac;h Lise binasmda egitim ve
ogretime devam etmektedir. 1996-1997 ogretim yllmda aC;llacak AkC;akoca Meslek Yliksekokulu da aym binada faaliyet gosterecektir. ~ehir debulunan MTA'ya ait tesisler ile ogretmenevi ve c;ok amac;h Lise binasmm
devri gerc;ekle§irse fiziki mekan ihtiyaci bir olc;lide giderilecektir.

d) Gerede <;lrakhk Egitim Merkezi
Gerede Meslek Ytiksekokulu binasl olmadlgmdan ve in§aatmm henliz %
3'ltik bir kIsun tamamlanabildiginden Merkezin 2 katmdan yararlanilmaktadlr. Binanm tamaun liniversitemize devredildiginde sorun kalmacaktIr.
<;tinkli ilc;edeki Endlistri Meslek Lisesinde aliI kapasite mevcut oldugundan <;Irakhk Egitimi faaliyetleri bu bin ada kolayca slirdliriilebilir.

e) Diizce Tiitiin Deposu
Teknik Egitim ve Orman Fakiiltesi egitim ogretimlerini Tekel idaresin den
kiralanan ve onanml Vaklf tarafmdan yapllnlan 3 kath ttittin depo sunda
stirdlirmektedirler.1996-1997 ogre tim yilmda hizmete girmesi
planlanan TIp Fakiiltesi de aym binaYI kullanacaktlr. Binamnm kirasmm
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artmlIl1 ile ilgili sorunlar Yll§anmaktadrr. Binarurun devredilmesi kampiis
ill§aau tamam1amncaya kadar f!Ziki mekan ihtiyaCtnl iinemli iilyilde giderecektir.
f) Kamula§brdacak Araziler

Master plamnm hazlrlanabilmesi iyin smrrlanlIl1zda bulunan Bolu tzzet
Baysa! Kampiisii, Gerede ve Diizce Kampiislerinde bazl arazilerin kamul!l§unlmasl gerekmektedir. Bu konuda gerekli yah§malar yaplllIl1§ tapu
kaYltlarma gerekli §erhler konulmu§tur. Ancak, iidenek verilmediginden
hiybir kampiisiimilzde kamul!l§tJ.rma geryekle§ememi§tir.

B·PERSONEL
Ba§bakanhk genelgeleri ile ayIktan ve naklen atama!ar durduruldugun
dan, aynca istenilen idari, teknik ve yardimci hizmetlere ili§kin kadrolarayllmadigl, a<j(Ildiglpda da yeterince verilmedigiiyin her geyen ~!1 biiyiimekte olan Univeisitemizde personel yetersizligi had sathadadrr. Omegin,
Bolu tzzet Baysa! Kampiisii'nde VakIfca diizenlenen Laboratuyar ve FaIsiilte bina!an ve digerleri iyin bekyimiz ve teknisyenimiz yoktur.
Universiternizde ikisi Bolu'da olmak iizere Diizce, Gerede, Akyakoca ilyelerinde be§ ayn yerde hizmet yiiriitiilmekte olup, dagmIk yerle§im birimlerinin korunmasl, giivenligi, temizligi ayn bir sorun yaratmaktadrr.YIllar
itibariyle ldarifTeknik, Yardimci hizmetler kadrolannm durumu !l§agldaki §ekildedir.

YILLAR

SAYISI
150

Devir
1993
1994
1995
1996(310cakI996)

280
337
342
338

1993 yilmda yardimci hizmetli kadromuz 92 iken iiniversite olarak en az
6 kat biiyiimemize ragmen bugiin bu saYI 86 ya dii§mii§tiir.
Teknik ve yardimci hizmetler slmfmda eleman ihtiyacIlIl1z yok fazladir.
1996-1997 iigretim yilmda hizmete girecek 3 yeni birirnin bilhassa Tip
Fakiiltesi ve ona bagh Ara§urma ve Uygulama Hastanesi iyin talep edilen
tiim kadrolanrun saglanmasl zorunludur.
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C) MALi i~LER:

1993-1995 yIllanna ait bii~e durumu a§agldaki gibidir.
BUTC;:E DURUMU (l.OOO.TL)

B.YlIlI1lRO

1993
Personel Gid.
DigerCari

Yatmm
Transfer

1994
Personel Gid.
Diger Cari

Yatmm
Transfer

1995
Personel Gid.
DigerCari

Yatmm
Transfer

Y IC VER OD

HARCANAN

37.658.700
14.338.900
35.600.000
7.472.256
95.069.856

34.707.360
11.700.835
35.031.890

88.306.666

6.048.063
2.490.120
568.110
338.200
9.444.493

109.900.000
27.324.945
103.296.000
29.747.732
270.268.677

108.384.827
20.515.153
58.0140274
17.034.107
203.948.361

1.784.233
6.375.291
45.281.726
12.713.625
66.154.875

233.200.000
44.135.021
101.877.500
41.596.394
420.808.915

226.753.903
29.621.702
70.838.089
39.380.258
366.593.952

6.116.007
11.777.991
31.039.411
2.. 216.136
51.479.635

6.~'56.581

lPTAL 00.

OD.DI~I DEVIR
HARCAMA ODENEK

3.096.723

415.420

3.096.723

415.420

269.060

434.501

269.060

434.501

2.735.328

2.735.328

Yatmma aynlan iidenek 1994 mali yIlmdan bu yana tamamiyle serbest
blralolmamakta dolaYlSlyla devlet yatmnIlan tamanIlanamamaktadir.

D.DONANIM
Universitemizin Bolu izzet Baysal Kampiisii'nde yatmnIlarm tamarnma
yalom (ii~ii in§a halinde 17 binadan 15'i) izzet Baysal Vakfl'na aittir.Vaklf iki yIldlr Fen Laboratuvarlannm donanmllm desteklemektedir.
Bumiktar 1995 yIlI i~in 20 milyardir. Ancak devlet biit~esinden Laboratu
variar i~in gerekli 2 milyarhk sarf malzemesi Odenegini bir tiirlii saglaya
madigmllz i~in Valof bu destegini ~ekme karan alnu§tlr.
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23 MART 1995 TARiHiNDE YAPILAN TOPLANTIDAN SONRA
c;:6ZULENSORUNLAR

A. FiziKi MEKAN
a) Bolu ve Diizce Ortis Tesisleri: Ozelle~tiri1di.
b) Ak~akoca Orman Tesisleri: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Miidiirlii
giine kiralandl ve Yurt sorunu erkek ogrenciler i~in bir Ol~iide ~ozii1dii.
c) Gerede'de Yurt Sorunu: Kredi ve Yurtlar kurumu bina kiraladI. Yurt sorunu bir ol~iide ~ozii1dii.
d) Orman Arazisi: Sn. Cumhurb~kamrruzm emirleriyle tahsis edilmesi
istenilen 248 hektar orman arazisinden 186.65 hektarmm on izni veril
mi~, 61.35 hektarhk kIsrru ise hazine adIna orman Smlflarl dI~ma ~lkarI1dlgmdan tahsis edilmemi~tir.

B.. DiGER
a) Bolu izzet Baysal Kampiisii Karakoy Santralinin kapasitesi artInldl.
Yeni santralin montaj ~all~malan devarn ediyor.
b) Aym Karnpiisde PIT biirosu hizmete girdi.

C.PERSONEL
a) Ozel Giivenlik te~kilatmm personelinin bir kIsrru tarnarnlandl. Silah
lar almdl. Diger birinIlerin te~kilatmm kurulmasl i~in ~ah~malar devam
ediyor.

D. MALi i~LER
a) Yatmm harcamalarl i~in 4 Milyar lirahk, cari harcamalar
Milyar lirallk ek tahsisat saglandI.
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ADNAN MENDERES UNivERSiTESi
SORUNLAR

Universitelerin lemel sorunlan w~mdaki Universitemize ait ozel sorunlar
ile bu sorunlarm ~oziimlenrne durumlan a~aglda maddeler halinde belirtilmi§tir.
1. Universitemizin kampiis alam §ehir imar plamnda belirlemni§tir. Ancak bu alanm 1994 yilmda ancak % 20'si kamula§unlabilmi§tir. 1995 YIlinda kamula§tmna odenegi verilmemi§tir. Kampiis kamula§urmasmm
1996 yilmda tamarIIlanmasl zorunludur. yiinkii bu durumda yerle§im plam ve birimlerimizin in§aatlarl ger~ekci bi~imde yapilarnamaktadir. Bunun i9in 1996 yilmda kamula§urma iidenegimizin yakla§lk 30 milyar TL
olmasl zorunludur.
2. Universiterniz TIp Fakiiltesi Hastanesi projesi 1996 Yill yaunm planma
almmahdlf. Y akla~lk 400 yatak kapasiteli ve b61gemizin turistik potansiyeli de goz oniinde tutularak birim ve klinik geli~tirilmesi ~eklinde fizibilite ~all~masl ve projesi ge~ekle§tirilmi~tif. Aynca w§ kaynakll bir kredi de saglanabilecektir. Tiim te9hizauyla ve analitar teslimi yontemiyle
ger~ekle§tirilmesi planlanan bu proje, bOlgemizin w§ turizm potansiyeli
nedeniyle 90k uzun olmayan bir zaman dilimindeki geri getirisiyle kendisini klsa zamanda finanse edebilecektir. Diger taraftan bu projeninin bOylece klsa zamanda ger~ekle§mesi sonucunda Universiterniz diger birimle. rinin olumsuz yande etkilenmesi anlenmi§ olacaktIr.
3. Universitemiz degi§ik ve genelde birbirinden farkll fakiilte ve yiiksekokullara saliiptir. DolaylSlyla farkll makina ve te~hizata ihtiyaci bulunmaktadlr. M2Jdna-t~hizat alumna yonelik biit~erniz iideneklerinin yeterli
miktara ula~unlmasl gerekmektedir. Rasyonalite kurallarl ve diizenlemeler goz oniinde tutularak ilgili laboratuvar ve diger mekanlarm klsa zamanda olu§turulmasl gerekmektedir. Bunun i9in biifgemizin egitim sektarune en az 25 milyar TL iidenek konulmahdlr.
4. Universiterniz il bazmda hizmet vermektedir. Fiziksel mekan slklnusl
had safhadadu. Aynca ozellikle Aydm Merkez'de birbirinden uzakta toplam 6 binada hizmetini siirdiirmektedir. Bu binalann tiimii ge9ici olarak
Universiternize talisis edilmi~ bazl kurumlara ait eski binalardlr. Bunlann
amaca uygun tamirat ve tadilatmm yapllabilmesi baklmmdan yeterli al9iide iidenek verilmelidir.
Aynca ge9ici olarak saglanan mevcut fiziksel mekanlann yetersiz olmasl
nedeniyle acilen bir hizmet binasmm kiralanmasl gerekmektedir.
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5. Universitemizin il bazmda hizmet verdigi ve birimlerarasl ogretim elemaru yardiml!l§masl goz oniinde tutularak 5 adet hizmet aracl ile bir otobiisiin satm almabilmesi gerekmektedir.
6. Universitemizde 1995 yilmda tUm birimlerimizde ortalama hizmet artl§l % 25 olarak ge~ekle§mi§tir. Buna kar§lhk idari personel artl§l saglanamanu§tlr. Bunun sonucu hizmetler bu bakimdan da giiyliik ic;erisinde
yiiriitiilmektedir. 1996 yilmda idari personel yapilanmasl bakmundan Yf-terli diizeyde ac;iktan atama izni verilmelidir
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AFYON KOCATEPE uNiVERSiTESi
SORUNLAR
Universitemizin temel sorunlan ii~ ana b!l§hk halinde toplanabilir.
a- w§aatlann Yav!l§ Yiiriirnesi
b- Ogretim Eleman! Temininde Kar§Ii!l§Iian Sorunlar
c- Laboratuvar, AtOlye ve Makina T~hizat Sorunlan

a) ~tlarm Yav8§ Yfuiimesi
1994 yilmda ihale i§lernieri tamanIianan bina ve alt yap! yatmrnlan i~in
1995 yIimda konan odenekler, in§aatJaaliyetine b!l§lamay! miimkiin kilmayacak diizeyde dii§iik olmu§tur. Omegin 1994 y!h fiyatlanyla ke§if
bedelleri 77,3 milyar nolan Teknik Egitim, Miihendislik ve Fen Edebiyat Fakiilteleri binalan i~in 1995 yIimda konan odenekler 1 veya 2 milyar
n. dir.
1993 yilmda ihalesi yap!hp 1994 yIimda saym Cumhurba§kanmllz tarafmdan temeli atIian be§ blokluk Rektorliik binas! kaba in§aatmm bir kismI tamanIianabilmi§tir.
ate yandan ~ok smITh Odeneklerden serbest b!rakmalarda da in§aat mevsiminin kisal!g! dikkate almmadigmdan, talisis edilen veya serbest b!ralaIan odenegin kullan!mInda da s!kintJ ~kilmekt¢ir.
Bu durum Afyon ve U§ak n ve n~lerinde Universiteye ait in§aatlann
~ok yava§ yiiriimesine ve in§aat maliyetlerinin ~k artmasma yol ~mak
tadir.
Bu sorunun ~oziirnlenebilmesi i~in in§aat Odeneklerinin artInlmas! ve serbest bIrakmalarm in§aat mevsimine gore diizenlenmesinin yan! SIra odeneklerin toplam olarak iiniversiteye taiJsisi ve oncelik sITalamasmm dogrudan dogruya iiniversite tarafmdan yapIimas! gerekmektedir

.

b) Ogretim Elemam Temininde Kar§d8§llan Sorunlar

Yeni kurul~n ve h!zla geli§en Univexsitemizde ogretim ele~an! yetersizligi Sel~uk Universitesi ve Anadolu Universitesi gibi yaianUniversitelerin
destegi ile giderilmeye ~al!§IimaktadIT. Ancak bunda da ders iicreti ve
yollllklann zamanmda odenememesi gibi sorunlarla kaf§Iia§Iimaktadir.
Ote yandan belki yeni kurulll11. diger iiniversiteler i~in de soz konusu olabiIecegi gibi Afyon Kocatepe Universitesinin kuruldugu Afyon ve U§ak iI
rnerkezlerinde iiniversite ogretim elemanlanna talisis edilecek lojman im-
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kanlanmn yoklugu, iiniversiteye kadrosu ile gelmek isteyen elemanlan
caydmcl rol oynamaktadrr. Bu baklmdan ozellikle yeni kurulan iiniversitelerin ogretim elemanl temininde kar§lla§dan gii~liiklerin a§llabilmesi
iyin lojman yaplmma izin verilmesi ve geJi§tinne Odeneginin % 20'den %
30 veya daha yukarlya ~lkanlmasl gerekmektedir.
c) Laboratuvar, Atolye, Demirba§ ve Makina Te~hizat Yetersizligi
Afyon ve U§ak il ve ozellikle geli§mi§ sayllabilen il~elerinde Universitemize bagh olarak a~llan ve daha ~ok yiiksek ogrenim ~agma gehni§ gen~
lerimize daha klsa bir sUre i~inde bir meslek edinme imkanl saglayan
Meslek Yiiksekokullarmda bu hedeflerin ger~ekle§mesi, bu okullarm
prograrulanmn agrrhgml olu§turan dallannda laboratuvar, atolye ve makina te~hizat yetersizliginin giderilmesine baghdrr. Bu baklmdan laboratuvar ve atOlye yaplsml hlzlandmcl desteklerin yanl sua cihaz ve makina
te~hizat Odeneklerinin yiikseltilmesi ve luzla kullarumma izin verilmesi
zorunlu olmaktadlr.
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ANADOLU UNivERSiTESi
SORUNLAR
a) Universitemiz, 1982 yilmda 41 sayIlI Kanun Htikrntinde Kararname ile
kurulmu§tur. Kurulu§u izleyen usa donem il(inde geli§me ba§Ianu§ ve
2809 sayIlI Kanunla yeni birimler eklenmi§tir. 11.07.1992 gUn v." 3837
sayIlI Kanunla kurulan Afyon Kocatepe ile Kiitahya Dumlupmar Universitelerinin niivelerini, Universitemizden aynlan biriniler oIu§tunnu§tur.
Bu diizenlemeden bir yll soura I(*an 496 SayIlI Kanun HiikrnUnde K1jJarname ile Eski§ehir'de ikinci bir Universite kurulmu§ ve bu kurumu Uniy'ersitemizden aynlan birimler meydana getirmi§tir.
Universitemiz bugiin 12 fakiilte, 9 enstitii, 8 yiiksekokul, 1 Devlet Konservatuvarl ve onemli gorevler iistlenen 16 ara§hnna merk;eziyle geni§ bir
y'aplya sahiptir.
Universitemiz..A~iko$retim Fakiiltesi 496 SayIlI Kanun Hiikrniinde Kararname geregi Umverslterniz l§letme ve tktisat Fakiiltelerinin ogrencilerini
de kapsarnakiizere toplam 579.636 ogrenciye I(ok slmrh inikanlarla hizmet vennektedir. Bu hlzmetler §unlarrur:
-Kitaplann hazrrlanmasl, basmu ve ogrencilere ula§tlnlmasl
-Televizyon yaymlannm hazlflanmasl
-Bilgisayar destekli egitim materyallerinin hazlrlanmasl, ogrencilerin hizmetme sunumu
-Ytizytize egitimde btiytik onemi olan akademik dam§manhk hizmetlerinin organizasyonu
-Yurt genelinde 62 ilde, Bah Avrupa'da ve KKTC'deki btirolarullizda ogrencilerimize kaYlt, kayJt yenileme, kitap daglhrru gibi hizmetlerin sunumu
Yukanda sozti edilen hizmetlerin ytirtittilmesinde ve sunumunda pek I(ok
sorunlarla kar§Ila§llmaktarur. Bu sorunlann ba§mda bina ve personel yetersizligi gelmektedir. ~u anda hizmetlerin ytiriittildtigu yerle§irn aIanlan
farkIl binalarda oIup bu durum bakim, koordinasyon, ula§lm ve denetim
sorunlarl dogurrnaktadlr. Al(lkogretim Faktiltesimn tiim birimlerini il(ine
aIacak bir binaya ihtiyal( vardlr.
62 ilde mevcut bulunan 65 btiro kira yoluyla tutulmu§ olup, kiralarl her
yd MaIiye Bakanhgl'mn belirledigi oranda arthnlmliktadir. Bu artJ§m
ydhk enflasyon oranl kar§lsmda yetersiz kaimasl nedeniyle hakkJrruzda
yasal yollara ba§vurulmaktarur. Btirolarm taliliye edilmesl dogrultusunda
karar verilmesi halinde yenidenbtiro yeri bulunmasl, Ba§bakaIlhk'tan izin
aImmasl ve kiralanmasl zaman kaybma, i§lerin aksamasma ve ogrencilerin JlakIl §ikayetlerine neden olmaktarur. Bu bakimdan btirolarm mtilkiyeti Universitemize ait olmak iizere satm almmasl gerekrnektedir. Aynca
ogrencilerimize daha hlZh hizmet gOtiirebilmek il(in her ilde btiro al(ilmasl
zorunludur.
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A~ikogretim Fakiiltesi bUnyesinde ve btirolarda 579.636 ogrenciye hizmet
veren kadrolu idari personel saYlsl toplam 328'dir. Diger bir deyi§le bir
personel 1.500 ogrenciye hizmet vermektedir.
Bu oran orgtin ogretim yapan hi~b~. kururnla kar§tla§tmlmayacak kadar
agrr bir i§yiikiinii ifade etmektedir. Ozellikle kaYlt, kaYlt yenileme, paso
dagltImI, kitap dagltlffil, diploma da~tImI donemlerinde daha da artan i§yiikii nedeniyle btirolarrrruz onlerinde kuyruklar olu§makta, ogrenciIerin
hakh §ikayetlerine neden olumnaktadrr. Bu baktmdan soz konusu Fakiiltemizin idari personel ihtiyacl aciIen kar§tlanmahdtr.
Akademik danl§manhk hizmetleri yiizyiize egitimi ifade ettiginden a~ik
ogretim ogrenciIeri ~lsmdan fevkalade oneme saltiptir ve bu hizmetler
ak§am saatlerinde ya da Cumartesi.-Pazar gtinleri verilmektedir. 1ju anda
55 merkezde verilebilen akademik daru§manlik hizmetlerinin tiim illere,
hatta biiyiik iI~elere yaygntla§tJnlmasl zorunludur.
Bilindigi iizere i~inde ya§adt~nnz ~ag bilgisayar ~a~drr, internet ~agldrr.
tnsanlar bilgisayarlan vasltaslyla kilometrelerce oteden birbirleriyle iIeti§im kurabihnekte, bilgi all§-veri§inde bulunabihnektedirler. 1ju anda ~~l
kogretim ogrencilerinin % Tsinin evinde bilgisayar bulumnaktadrr. Oniimiizdeki yillarda bu orarun % 10'lara, % 1.~'lere ula§masl ka~mtlmazdlr.
~ok kii~iik bir yatInrnla ogrencilerimizle Universitemiz ogretim iiyeleri
arasmda bir network (ag) 0Iu§!!Jru1mas1, biirolannnz arasmda on-line
baglantJ kuruimasl miimkiindtir. Oniimiizdeki yillarda hem egitim, hem de
hizmet kalitesinin yiikseltilebilmesi i~in bu ttir iIeti§im ar~lanndan yararlarulmasl k~lmlmazdrr. Bu yonde tedbirlerin bugtinden almmasl zorunludur.
A~ikogretim Fakiiltesinin bir ba§ka onemli sorunu televizyon prograrnlanmn yaplnnnda kullamlan TV cihazlan ile iIgilidir. Soz konusu cihazlar
en az on yIldtr kullan,'maktadrr. Bu baktmdan hem kendileri, hem de teknolojiIeri eskimi§tir. Oniimiizdeki bir -00 ytl i~inde bu cihazlann degi§tirilmeleri ve yenilenmeleri k~mtlmazdrr. ~iinkii tekuoloji degi§tigi i~in
. (digital sisteme g~iIdi) eski sistemde ~all§an cihazlannnz i~in yedek par~.a bulmak giderek zoria§makta ve pahalIla§maktadtr.
Universitemize ait diger bir sorun da, Sivil Havactlik Yiiksekokulumuza,
Hazine kefaletli olarak hiikiimetlerarasl mali protokollerie saglanan kredilerie ahnan ve ahnacak u~ak, makina, laboratuvar malzemesi ve cihazlar
v.s. gi.inrriikten ~ekiImesinde yaptlan KDV ve giiruriik giderieri iIe iIgilidir. Bu giderier getiriIen u~ak ve makinalann bedellerinin % 25-30'una
ula§makta, bu nedenle bunlann odenek yetersizligi nedeniyle hemen ~e
kilmesi mi.iniki.in ohnamakta, hatta bazen bir ytl stirmekte; gecikme nedeniyle masraflara bir de ardiye bedelleri eklenmektedir. Bu arada garanti
stireleri de dohnu§ olmaktadrr. KDV konuma gore ozel sektor getirdigi
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hava

ara~lan i~in

herhangi bir KDV Odememektedir. Ancak ilgili madde
kurum sozciigu dahll edilmediginden iiniversite u~ak ve malzemesi
alrugmda KDV Odemektedir. Bu da kurumlar araSI bir farkhhk yaratmaktadJr. Bu soruna acil ¢ziim getirilmelidir.
Havaclhk personelinin palIall bir personel olmasl bakunmdan, Yiiksekokulumuzu ilgilendiren onemli bir sornn da personel iicreti sorunudur. Sivil
HavacIlIk Yiiksekokulumuzun pilotaj prograrrunda dersleri yiiriitecek profesor, do~ent, yarrumcI d~ent seviyesinde egretim elemanl olmadlgmdan
(hatta Tiirkiye'de bu nitelikte ogretim iiyesi yoktur) zornnlu olarak sozle§meli (657 saYlh kanunun 4. maddesi kapsarrunda) pilotlar, 2547 saylh kanunun 31. maddesi ~e~evesinde ogretim gorevlisi olarak derslere sokulmak suretiyle egitim-ogretim siirdiiriilmektedir. HavacIIIk sektoriinde
ozellikle pilot istihdarnmda biiyiik bir rekabet sozkonusudur; sadece iicretIe bu rekabetle ba§a ~lkmak miinIkiin degildir. Pilotlara 2547 saYlh kanunun 31. maddesi ~er~evesinde ders iicreti verilmesi de konuya ili§kin Bakanlar Kurnlu Karanna gore miimkiin degildir. Edinilen bilgilere gore
anIlan Kararda degi§iklik yapIlmasl ~all§malanna b3§lannn§ur. Bu sevindirici bir geli§me olarak kar§IlanmaktadJr.
Onemli sorunlardan bir tanesi de idari kadro slkmtlSldu. Siirekli olarak
biiyiiyen ve geli§en Dniversitemizde idari kadro kullanllTIl, biiyiime ve geli§ffie paralelinde degildir. 1995 yllmda alman a~Iktan atama izinleri,
B3§bakanllgm ilgili genelgesi nedeniyle kullarularnarru§ur.
i~ine

b) Universitemize ait kadrolann dolu-bo§ durumu 8§8g.dadtr.
Dnvanl
Profeser
D~ent
yrd.D~.

Og.Gor.
Okutman
Ar.Gor.
Uzman
EgU)gr.P.
C;evirici
TOPLAM

Dolu
92
69
160
204
116
329
66

Bo§
111
289
312
578
170
505
121
1
2

Toplam
203
358
472
782
286
834
187
1
2

1036

2089

3125
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AKDENiz uNivERSiTESi
SORUNLAR
1. BiiT<;E iLE iLGiLi SORUNLAR
Yll i..inde aynlan odenegin yetersizligi, serbest brrakmalann yllda dort
kez yapIlmasl, hi.. bir zaman verilen Odenegin % 100 oranmda kullandmlmamasl ve nakit akJ§mdaki aksamalar yatmm hedeflerimize ula§abilmemizi engellemektedir. Bunun sonueu olarak hayati onem ta§lyan 10 yatInm projesindeki fIziki ger..ekle§me oranl son be§ Yll itibariyle % 35.2 de
kalnn§tIr.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hiikiimlerinin, Universitelere de uygulanmaSl sonueunda saghk ve egitim hizmetleri olumsuz yonde §iddetle etkilenmektedir.
1991 yllmda 600 yatakh universitemiz Ara§tJrma ve Uygularna Hastanesi
i..in btiyiik ..abalarla Avrupa Konseyi Sosyal Kalkmma Fonun'dan temin
edilen 29.166.700 ECU'nun 23.478.924. ECU'su kullamlrru§trr. Aneak bu
paramn dilimler halinde her yll ba§mda hazine muste§arhgmea Tiirk parasma ..evrilerek kullamrruna musaade edilmesi ve aynea nakit akJ§mdaki aksamalar, tilkemizdeki yuksek enflasyon nedeniyle buytik zararlar
olu§tunnu§ ve hedeflerin ger..ekle§tirilmesinde sapmalara neden olmu§mr. 1991 yllmdan itibaren resmi enflasyon rakamlan goz onune almdlgmda TUrk parasma donii§tiirtilen 23.486.924 ECU'dan zararlrruz
11.500.000. ECU dolaymdadlr.

2. iDARi VE YARDIMCI HizMETLER PERSONELi iLE iLGiLi
SORUNLAR
1984 yllmda Antalya'da egitim-ogretirne a,.Ik birirnlerimizde toplam ogrenci saYlrruz 1468 iken bugtin (10.02.1996) 8317 olup ogrenci artl§ orarurruz yakla§Ik % 567'dir. 1984 yllmda toplam elemanlrruz 174 iken bugiin 743 olup ogretim elemanl artI§ oranlrruz % 427 dir. Buna kar§m
1984 yllmda idari personel sayumz 530 iken bugtin 951 dir ve idari personel artl§ oranlrruz ise % 179 duro Universitemizde yeni birimlerin a"llmaSl sonueunda bOliim ba§kanhklanna bir sekreter dalIi verebilmemiz mUmkiin olamamakta, Nisan 1996 da yeni hastanemizin 430 yatakh I.kIsrrunm
a"llmasrrun planlanruglda du§untilurse idari personel ihtiyaclrruzm ne kadar eiddi boyutlara ula§tIjjl gortilmektedir.
12

3. OGRENCiLER iLE iLGiLi SORUNLAR
8317 ogrenci mevcuduna kar~m, yJllardlr balam onanm yapJlmakslzm,
ogrencimiz hizmetinde bulunan yurt binasl 1000 ki~i kapasitelidir. Ancak
1500 ki~i kapasiteli II. yurt binaSI 1990 yJlmda .1haleye \!lkarJlrru~, halen
% 25 dolaymda fiziki ger\!ekle~me mevcuttur. Ogrencilerin had safuaya
varan bannma sorunlanmn halledilmesi i\!in yurt binalanmn biran once
bitirilmesi gerekmektedir.
Kampiislerimizdeki fiziki yapllann tamanJIanmarru§ olmasl ve biit\!emize
konan Odenegin azhgl nedeniyle; derslik, laboratuvar, okuma odasl ve kitaphklarlrruz yetersizdir.
Makina - Te\!hizat Odeneklerinin azhgl nedeniyle yeterli ders ar~ ve gere\!leri temin edilememektedir.
4. ANTALYA SAGLIK HiZMETLERi MESLEK YUKSEKOKULUNUN SORUNLARI
10 Eyliil 1982 de Saghk Bakanhgl ve Yiiksek Ogretim Kurulu arasmda
protokol geregi, Antalya Saghk Hizmetleri Meslek Yiiksekokulu Universitemiz birimi olarak 1992-1993 ogretim Ylhnda hizmete a\!Jlml§tIr.
Ancak gerek sozii edilen protokol, gerekse 23.05.1995 tarih, 18511 saYlh
Yiiksek Saghk 1;lurasl'nda alman kararlara ragmen;
Protokol irnzalandlgl tarihten itibaren, saghk Iiselerine ogrenci allrruna
devam edilmi§ ve bOylece tasfiye i§lemi yapJlamamI§, bina, menkul e§yalar, ara\! ve gere\!ler iiniversitemize devredilmemi§tir.
Protokol geregi a\!llan bu Yiiksekokulumuzun i§letmesiyle ilgili giderler,
personel egitim-ogretim ve odenekleri Bakanhk\!a saglanmamI§tlr.
Bu gibi durunJIarda iki ba§hhgl onlemek i\!in amaCI ile Yiiksek Saghk
1;lurasmda, mevcut ogrenciler mezun edilinceye kadar Yiiksekokul Miidiir'iiniin, Saghk Meslek Lisesi MUdiirliigune de atanmasl karar altma
almmasma ragmen, bir i§lem yapJlamamI§ur. Diger bazl iiniversitelerimizde de bu sorun ciddiyetini koruyarak \!oziim beklemektedir.
irnz.~anan

5. UNivERSiTEMiZ ZiRAAT FAKULTESiNE TAHSis EDiLEN
UYGULAMA ARAZisi iLE iLGiLi SORUNLAR
Universitemiz Ziraat Fakiiltesinde \!agda~ bir egitim-ogretim ve ara§urmalarm yiiriitiilebilmesi i\!in gerekli olan arazi, Tanm ve Koyi§leri Bakanhgmm 25.01.1994 gUn ve In§.Enl.1;lb.Md.l7313-23 saYlh uygun olur13

larma istinaden, Milli Emlak Mtidlirltiguniin II ~ubat 1994 giin ve
B.07.0.MEG.0.12/3121-4717-8471 saylil yazl ile tahsis i§lemi yaplinu§
ve Antalya Defterdarhgmm 18.02)994 giin veB.07.04.Def.0.07.06/411642/1363 saylil yazlian tizerine, Universitemiz Ziraat Faktiitesi ihtiyacl
i~in taltsis edilen araziler, 18.02.1994 giinti maltallinde Ziraat Faktiltesi
Dekaruna teslim edilmi§tir. Dalla sonra tallsis edilmi§ olan bu arazi tizerinde gerekli altyapl ~all§malanna ba§lannu§ ve bugtine kadilr topografik
haritalanmasl ve toprak ettitleri tamamlannu§t1r. Aradan yakla§lk iki yli
ge~tikten soma bu kez Maliye Bakanhgl Milli Emlak Genel MtidlirItigti'n.~n 24.01.1996 giin ve B.07.0.MEG.O.l2/3121-4717-2659 saYlh yazl
ile Universitemiz Ziraat Faktiltesine olan tallsisini kaldrrdtgml ogrenmi§
bulunuyoruz.
Ziraat Faktiitemizdeki egitim-ogretim ve aia§tlrulalan negatif yonde etkileyecek ve ylirtiritikteki kanun ve yonetlneliklere aykm olan bu tallsis kaldtrma yazlsmm yeniden gozdeng~irilmesi gerekmektedir.
.
Bilgi ve ytiksek takdirierinize arzederim.
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ANKARA UNivERSiTESi
SORUNLAR

Cumhurlyetin ilk iiniversitesi olan Ankara Universitesi, egitim yapttgl
alanlann ~§itliligi, ogretim kadrosu, yerle§ik gelenekleri, yaptIgI ara§ttrmalarm zenginligi ve halka dogrudan sundugu hizmetlerin niteligi ve niceligi a~:Jslndan yalmz iilkemizin degil, uluslararasl saygm ogretim kurumlarmdan biri haline gelmi§tir.
Universitemizdeki akademik kadronun dokiimii a§agldadrr:
Profesor:756
D~ent:320
YardJmcID~ent:296

Ogretim GOrevlisi : 183
Okutman:321
<;evirici:2
Ara§ttrma Gorevlisi:1552
Uzman:149
TOPLAM:3579
Universitemizin B8§hca Sorunlan;

1. Ankara Universitesi halen 750.000 m2 kapall alanda egitim vermektedir. Bu alanlann yer aldJgI binalann heIilen hemen tamamI tarihi ozellikler de ta§lyan eski yapilardrr.Bu binalarm, egitimin yanmda, kiiltiir varhklanrmz olarak da korunmalan zarureti vardrr. Durum boyle iken, 1995
Biit~emizde tahsis edilen Odenek miktan sadece 20 milyar liradJr. Bu parayla bir binaYI dahi onarmak miimkiin degildir.
2. Bir trilyon 1L.'nin iizerinde harcama yapilmasma ragmen, in§aattna
1977 ylhnda ba§lannI1§ olan " Kardiyoloji Hastanesi" biitiin gayretlerine
ragmen bitirilememi§tir. Saym Cumhurba§kanlnI1Z Demirel'in ozel ilgisiyl~ hastane bazl eksiklerine ragmen bu yIl hizmete a~IlacaktIr.
.
3. Universitenin Golba§l Viranclk mevkiinde, Miihendislik ve lleti§im
Fakiilteleri, Beden Egitimi ve Spor Yiiksekokulu ile modem spor ve sosyal tesislerinin yer alacagl 11 00 doniiIiIliik alanda 150 000 m2 kapall alana sahip yeni kampiisii ile ilgili her tiirlii biirokratik ve teknik ~all§ffialar
tamamlannu§ttr ve yakmda temel atma toreni yapllacakttr. Ancak, in§aatm hlzla bitirilmesi i~in odenek tahsisinin yeterli miktarda yapIlmasl bir
zorunluluktur.
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4. Universitemiz, ,.:iftlikleri, 2400 yatakh hastaneleriyle binlerce insana nitelikli hizmet sunmaya, boylelikle toplurna yonelik gorevlerini yerine getirmeye ,.:ah§maktadlr. SOOO civannda idari ve teknik personelden bir bOliimii dogal olarak, emeklilik ve istifa gibi sebeplerle aynlmaktadlr.
Bunlann yerine eleman almamamasl hizmetleri aksatrnakta, kliniklerin
kap.~asma yol a,.:maktadtr.
S. Universitemize bagh olarak ~ankm Orman Fakiiltesi, Sagltk Egitirni
Fakiiltesi ve Beypazan Yiiksekokulu kurulmu§tur. Bu birirnlere akademik
ve !~ari kadro ile ara,.: alamamaktaYlz.
6. Ulkemize TUrk Cumhuriyetleri ve Tiirk topluluklardan her yll y~lerce
ogrenci gelmektedir. ~.unlann Tiirkiye TUrk,.:esi egitimi genellikle Universiterniz birimi olan TOMER'de yaptlrnaktadrr. Bu ogrenciler i,.:in vadedilen Odenek maalesef zarnanmda ve ongoriilen rniktarlarda aktanlmamaktadlL
7. Universiternizde lisans ve lisansUstii egitim yapan 700 civannda Tiirki
ogrenci vardlL Bunlar i,.:in ongorUlen sembolik har,.: bile zamanmda Odenmemektedir.
8. Universiternizin laboratuar ve kiitiiphane olanaklarl bu ,.:apta bir Universiteye yakt§mayacak derecede eski ve yetersizdir. Bu e~~igi.kapatrnak i,.:in
yurti,.:i ve yurtdl§1 olanaklar ara§tmlmaktadrr. Ancak, Universiternize ayI}lan odeneklerin reel olarak azaldlgl ise aCI bir geryektir. Emsali bir Batt
Universitesiyle kar§lla§tmi<hgmda durum ,.:arplCl bi,.:imde ortaya ":Ikmaktadlr.
9. istihdam §anSl olrnayan bOliirnlerin kapaulmasl miirnkUn olamamaktadlL
10. Universiterniz bugiinkii dUzeyine ,.:ok uzun zaman siireci i,.:inde, devletin yakm destegiyle, biiyUk zorluklar ve fedakarhklarla ula§nu§trr. Mevcut durumu bile koruyamazsak, ,.:okii§i1 ,.:ok ruzh olacaktlf.
Artlk ciddi bi,.:imde kontenjan sorununa egilmek, kaliteyi blraktn korumaYI, yiikseltrnek, Bau standartlanna ula§mak zorundaYlz.
Planh bir bUyiimeden ziyade, popiilist yakla§lrnlarla §i§irilrni§ rakarnlarla oviinmekten vazgeymeliyiz. Yiice Atatiirk'iin ozel ilgisiyle knrulan Dil
ve Tarih-Cografya, Ziraat, Veteriner, Hukuk ve Siyasal Bilgiler gibi fakiilteleri bir ."alia kuramaYlz, bu diizeye ":lkaramaYl1z.
11. Ankara Universitesinde lisansUstii ogrenci oranl % IS'tir. Bu oran ktsa
zamanda % 40'a ":Ikanlmalldlr. Boylelikle iilkenin ihtiyay duydugu ara§trrma~1 ve uzman eleman a":lgl da kar§llannu§ olacaktrr.
12. Universitedeki 1550 ara§trrma gorevlisinden 1995'te 6'sma ve
1996'da 4'Une yurtdt§mda lisansiistii egitim kontenjanl tanmnu§UL 1400
ogretim elemanmdan ise hemen hi\ibirine biitye intkanlanylayurt dl§mda
inceleme- ara§urma yapma imkam saglayamantaktaYlz. Bu vallirn bir du16

rumdur. Ogretim tiyelerimiz ancak ki§isel imkanlan ya da uluslararasl
destekle yok slmrh kahhmlarla uluslararasl bilimsel arenalarda sesimizi
duyurabilmektedir.
13. Universitelerimizin yurt ch§mda birimi bulunmamaktadrr. Hemen her
kamu kurulu§unun ve kummunun yurt dl§1 temsilcilikleri varken, iiniversiteye garip bir biyimde izin verilmemektedir. Bah dtinyasmda 3 milyon
Ttirk vatanda§1 ya§amaktachr. Dogu'da mily'~nlarca soyda§lll11z vardlf.
Bunlara bilimi ve ktilttirti kim ta§lyacakhr? Qrgiitsel bagnazhklardan ve
ki§isel ylkar hesaplarmdan kurtulup, Ankara Universitesi gibi koklii irfan
yuv~anm yurt dl§mda birim kurma izni verilmelidir.
14. Ogrencilere saglanan olanaklarlll11z yetersizdir. 0 kadar acldlr ki, senede 10 ay ogrencilere, ktilttirel ve tarihsel zenginliklerle dolu, seraclhk
gibi mode1!l tanmm en geli§kin oldugu Antalya'da staj yapma imkanl veren "Side Ogrenci Rekreasyon Merkezi" miz sanki ozelle§tirilecek ba§ka
yer kalmarm§ gibi, ozelle§tinne kapsarmna allnll11§hr. Oysa, hepsi bir
yana, bu rur tesisler aymak tiniversitenin asli yasal gorevleri arasmdadrr.
Kara mizah omegi bu durum, once yargl karanyla durdurulmu§, sonra da
kapsam ch§ma ylkanlarak engellenmi§tir.
15. Universite olarak ogrencilerimize yeteri kadar sahip ylkhglll11ZI, onlarm ye§itli ihtiyaylarlm kar§llayabildigimizi maalesef soyleyemeyiz. Bu
durum, maalesef 1980 oncesinde oldugu gibi, §imdi de ogrencilerin bir
bOltimtintin tilkenin birligini ve dayandlgl yagda§ ilkeleri YlkmaYI hedef
alan yas!!; ch§1 orgiitlere ginnesine sebep olmaktadlr.
Ankara Universitesi btiytik gayret sarf~derek bu soruna smull da olsa yOztim tiretmektedir. "Cebeci Kamptisti Ogrenci Merkezi" devlet katklSl hiy
olmadan, her ttirlii modem donanlma sahip'. bir merkez olarak bu yJl ogrencilerin hizmetine sunulacakhr. Aynca Universitemiz Vakfl hizla ogrenci kantinlerini yenilemektedir. Mezunlar Demegi Kadmlar Grubu muhtay ogrencilere ba§ta burs olmak iizere ye§itli destekler saglamaktachr.
Bu yollarla saglanan yardlmlar hiy de azmsanamayacak rakarnlara ula§tJgl halde, koklti yoziim olmamn yok uzagmdadlr. Devletin dogrudan destegine biiytik ihtiyay vardlf.
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ATATURK UNivERSiTESi
SORUNLAR
1· Personel AC;lgt :
Genel !darl Hizmetler, Yardtmci Hizmetler, Saghk Hizmetleri ve Teknik
Hizmetler sImflarmda oldukya biiyiik eleman ayIglDllz bulunmaktadtr.
Bir taraftan yeni ayllan birimleriInizde istihdtmt edilmekiizere, diger taraftan emeklilik ya da naklen aynlmalar dolayIslyla ortaya ytkan e1eman aylgl giiniimiizde iyinden ylkIl!IDlZ bir boyuta ula§lnl§tIr. Sorunun acilen yOziime kavu§turulabilmesi UniversiteInizin kendi kadrolanndan 400'iine
aylktan atama izninin verilmesi ile miimkiin olabilecektir.

2· Yeni Hastahanenin Arac;·Gerec; ve Yatak Donanum :
UniversiteInizin mevcut olan 650 yatak kapasiteli Ara§trrma Hastahanesi'ne 800 ilaveyatak kapasitesi saglayacak olan yeni hastahanenin araygerec; ve personel dOnanllnl 1995 Ylh iyerisinde de tamarnlanamaml§tIr.
1995 yIllnln biitye imkanlany la ancak 340 yatak donarulnl saglanabilIni§tiro Yatak donanIlnlllm tamaml ve aym §ekilde ameliyafuane ve laboratuvarlann donarulnl iyin 1996yIlmda 800 milyar TL'hk bir odenege ihtiyay
bulunmaktadtr.
3· Yeni Lojmanlann iD§aatJ :
UniversiteIniz iyin hayati oneIni haiz olanyeni lojman yapIlnlna 1996 YIhnda da devam edilecektir. 1993 yIlmda saylSl 300 olarak planlanan ve
yapllnlna ba§larulan lojman in§aatma 1995 Yllmda odenek yetersizligi
nedeniyle maalesef ara veriIIni§tir. 1996 yill iyin bu maksatla yatIrlDl
prograrmna ~onulmu§ olan odenek miktan 20 MilyarTL olup son derece
yetersizdir. Odenegin 100 Milyar TL.'SI olmasl gereklidir.

4· YakIt Odeneginin Yetersizligi :
Son iki yIldan beri lsmma amayh yakIt alunlarmda ciddi sorunlarla kar§lla§llmaktadtr .
1996 yIlI iyerisinde sorunun yoziimii iyin halen biityede mevcut olan Odenege ilaveten 100 Milyar TL'lik bir ek Odenege dalla ihtiyay bulunmaktadlr.
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23 Mart 1995 Tarihinde YapIlan ToplantIdan Sonra C;iiziime Kavu§lln
Sorunlar
1· OZei Giivenlik Birimi Elemanlarmm Atamalanmn YapIlmasl:
Atatiirk Universitesi Merkezi Kampiisii'nde giivenl~gin sagIan.masl amaclyla 1993 yllmda kurnImasma karar verilmi§ olan Ozel Giivenlik Birimi
elemanlanmn atamalan 1995 yllmm Arahk aymda yapllffil§ ve bu elemanlarlffilz gorevlerine ba§laffil§lardlr.

2· Ismma Ama~h Yaklt Thtiyaclmn Kal'§Ilanmasl:
ilk defa 1995 yllmda ciddi bir §ekilde kaT§Iia§ffil§ oldug\lIlluZ bu sorun,
Ylhn sonlarma dogru Maliye Bakanhgl'nm yedek Odenek tertibinden saglanffil§ olan 50 Milyar TL'hk bir Odenek ile -roziime kavu§turulmu§tur.
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BALlKEsiR iiNivERSiTESi
SORUNLAR
a) Universitemize bagh Faktilte ve Yiiksekokullar (Necatibey Egitim Fakiiltesi ve Meslek Yiiksekokulu hari~) geyici ve elveri§siz binalarda egitim vermektedirler.
b) Kampiis alaru ic;inde yaplfmna devam edilen Miihendislik-Mimarhk
Fakiiltesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Turizm l§letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu in§aatlarmm htzlandmlmasl ic;in biitc;eden aynlan odenekler
arttmlmalHhr.
c) Aym dururnda temelleri atilan ancak in§aatl Odenek azhgmdan yiiriimeyen AYVallk, Burhaniye, Havrl!n Meslek .Yiiksekokullan ile Edremit
Zeytincilik Enstitiisii ve Bandlfffia Istikadi ve Idari Bilimler Fakiilteleri in§aatlarl da hizlandmlamamaktadlr..
d) Merkez kiitiiphanesinin geli§tirilmesi ic;in ihtiyac; duywan yerli ve yabaI\p yaymlann almabilmesi ic;in mevcut biitc;e imkanlan yetersizdir.
e) Universitemizin birimleri dagmik binalarda ogretimini siirdiirmektedirler. 4000 doniimliik kampiis alanmda egitim ogretime devam eden Meslek
Yiiksekokulu ve §ehir merkezinde ayn ayn binalarda bulunan iiC; Fakiilte
ve bir Meslek Yiiksekokulunun emniyetini saglamak amaclyla 50 ki§ilik
"Ozel Giiveruik Birimi"ne ihtiya~ duyulmaktadrr.
f) Ba§bakanlik tarafmdan durdurulan aC;lktan ve naklen atamalar nedeniyIe bo§alan idari ~adrolara bile atama yapilamamaktadir. Geli§mekte olan
ve yeni kurulan Universitemizde yogurua§an i§ hacmini mevcut personelIe y'~riitmek zorla§maktadrr.
g) Ozellikle Profesor ve Doc;ent ihtiyacmm kar§llanmasmda giiC;liik c;ekil. mektedir.
h) 1 ~ubat 1996 tarihi itibariyle akademik personel saYlSlndaki geli§me
a§aglda gosterildigi gibidir.
Profesor
Doc;ent
Yrd. DOC;.
Og.Gor.
Okutman
Uzman
Ar.GOr
TOPLAM

23 Mart 1995 tarihinde
16

8

53

92
32
10
139
250
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Bugiin
19
10
55

97
10
10
158

288

23 MART 1995 TARiHiNDEN BUGUNE KISMEN (:OZULEN
RUNLAR

so-

a) Bahkesir Meslek Yiiksekokulu'nun idari kIsmIiar dl§mda tamamlanan
derslik ve laboratuvarlar kIsIDlna ta§mIIIDl§tIr ve egitim ogretime devam
edilmektedir.
b) Fen-Edebiyat Fakiiltesi'nin derslik ihtiyacmm kar§Iianmasl iyin baZI
boliimleri Necatibey Egitim Fakiiltesi bahyesindeki Meslek Yiiksekokulundan bo§alan binaya ta§mIDl§tIr. Geri kalan bOliimleri geyici tahsisli ilkokul binasmda egitime devam etmektedir.
c) Kiiyiik kapasiteli de olsa bir matbaa makinasl satIn ahnIDl§tIr. (1.8 Milyar Liraya) ~u anda montaj a§amasmdadlr.
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B~KENT UMvERSiTESi
SORUNLAR

a) Bir Valof Yiiksekogretim Kurumu olarak toplum yaranna gorev yapan
iiniversiternize biit~eden yapilan devlet yardlrnlartrun klSlth olrnasl, yaplIan yarchrnlann belli bir sUre sonra belli ko§ullann yerine getirilrnesine
miiteakip yapilma uygularnasmm kalchnlrnasl, bunun yerine yapilan yatlnmm projelerinin degerlendirilerek ciddi ve yararh bulunmasl halinde finansrnanda katkida bulunulmasl, bu §eklide yatlnrnlanrmzm desteklene~
rek iiniversiternizin geli§me ve biiyfune irri.kanlanmn arttlnlrnasl,
iiniversiterrJzden beklenen arnacm ger~ekle§mesine biiyiik katk! saglayacaktlr.
b) Dort Yillik yiiksek okullara miifredatl ve egitirn uygularnalan gozoniinde bulundnrularak fakiilte statiisii verilmesi, ashnda fakiiltelerden hi~ bir
fark! olrnayan bu yiiksek okullara saYlslz psikolojik avantajsaglayacaktlr.
Bu durum saglanchgmda ogretirn elemanlan ile ogrencilerin perfonnansl
daha da artacak, egitim uygularnalan ile bilimsel ~al1§malar daha dinarnik
bir yapl arz edecektir.
c) Ara kademe insan giicii yeti§tirrnesine onem verilrnesi gerektigi a~iktlr.
Ancak egitim prograrnlanmn uygulanrnasmda pratik uygularnalann ozellikle iizerinde dnrulmasl, bu konuda piyasada faaliyet gosteren uygularna
merkezlerinin kurulmasl ya da meveutlanmn egitim uygularnasl yapaeak
tarzda orgiitlenmesinin saglanrnasl, bunlann iiniversitelerle organik baglar
kunnasl, iiniversite egitim uygulanlahmmn i~ine fiili ve hukuki olarak sokulmasmm acil bir gereklilik oldugu dii§iineesindeyiz. Kurulacak ozel
merkezlerde pratik uygulama yapaeak ogreneilerin perfonnanslanmn piyasa §artlan i~inde degerlendirilerek yapilaeak egitim uygulanlalarl egitim~en beklenen arnaem ger~eklemesine biiyiik katki saglayaeakhr.
d) Ogretim elemanlanmn kurulmakta olan Valof Yuksekogretim Kurumlarma destek ve katki saglayaeak gerekli goreviendirrri.eleri miinikiin lalaeak., gereksinirnlere cevap vereeek yasal diizenlemelerin yapilmasl,
e) Universitelere saglanan mali kolayhklann duzenleme alMa almchgl ve
olduk~a biiyiik kolayhklar saglanchiil a~ikt1r. Aneak karnu hizrneti ifa
eden iiniversitelerin faaliyetlerini tamanunm toplurnsal yarar gayesiyle yerine getirildigi gozoniine almarak tfun vergi ve harylardan muaf tutulrnasl,
karnu mallarlmn tahsisinde mali kiilfet olu§tunnayaeak diizenlemelerin
yapilmasl gerektigikanlSlndaYlz. Keza uluslararasl fonlan kullanllmnda
da devlet desteginin rnaksimum diizeyde tutularak laillamm kolayliklanmn saglanmasl, bu fonlann ternin edilrnesi iiniversiternizin an!a~lannm
ger~ekle§tirilmesine biiyiik bir katk! sagJayaeaktlr.
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BOGAZi(:i UNiVERSITESi
SORUNLAR
1. Tesis YetersizIigi:
Bogazi~i Universitesi, 1971 Ylhnda Robert Kolej'den 0 zaman var olan tesisler ve 1015 ogrenci devir almarak kurulmu§tu, ancak 1994-95 egitim
yllmda ogrenci saylSl 9.ooo'i a§nn§trr; ogrenci ..sayIlarrndaki artI§ yUzde
925 oranmda olmu§tur. Aym siire i~erisinde Universitenin kapall bina
alam 38.000 metrekareden, 128.000 inetrekareye geni§lemi§tir, tesis alanl
artl§ oranl yiizde 240 civanndadlr. Boylece tesislerin geli§me oranl ogrend sayIlarmm geli§me oranmm ii~te biri kadarrur. Bunun sonucu olarak
.
* Derslik, anfi
* Laboratuvar
* Ofis
* Yurt ve Lojrnan
.
yetersizligi had safhalara varnn§tlr. lkiyiiz kaylth ogrencisi olan bir dersin altnn§ ki§i1ik bir derslige prograrnlanmasl olagan bir uygulama haline
gelmi§tir. Aym ofisi dort profesoriin payla§tlgl dururnlar varrur. Laboratuvar alam darhgl ara§trrmalann artrnasma ciddi bir engel te§kil etmektedir. Yurtlarm durumu ise ancak aClkh olarak tarif edilebilir., dort ki§ilik
odada sekiz ki§i kalanlar kendilerini §ansh saymaktadtrlar. Universitemiz
EtilerlLevent bolgesinde, lstanbul'un !?n paltall serntlerinden birisindedir.
Bugiin bir yarrumcI do~entin maa§l, Universite civannda kiralanabilecek
miitevazi bir apartrnan dairesinin kirasmm ancak yanslm odeyebilir. Bu
duruma, ozel iiniversitelerin a~Ilmaya ba§lamalan ile ortaya ~lkan rekabet
eklendiginde, oz,,?llikle gen~ ogretim iiyelerini i§e almakta lojmanlan saYIC?a yetersiz olan Universitemiz ~ok ciddi bir sorun ile kar§tla§maktarur.
Universitemiz'in gerek eskialanlannda yeni in§aatlar yapmak, gerekse
Kilyos Santepe Kampiisiinii geli§tirmek i~in acil yatmm fonlanna ihtiyaCI vardlr.

2. Kadro YetersizIigi:

Aym §ekilde, 1971 ytlmda 99 olan ogretim iiyesi ve gorevlisi saylSl,
1995'de 388'e vararak yiizde 392'lik bir artI§ gostenni§tir. Bu artl§ oranl
ogrenci sayIlanndaki artI§ oranmm ancak yansldlr. DolaylSl i!e ogretim
iiyesilogrenci oranlan olumsuz §ekilde geli§mi§ ve b~giin Universitemiz'in kar§Ila§tmlabilecegi iiniversitelerin gerisindedir. Ozellikle stratejik
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plan uyannca Jisansiistii egitime aglrlIk verilme~j, bu oranlann "ok daha
olumlu degerlere "eIqJmesini gerektirmektedir. Universitemizin kadrolan
1981 ylhnda "lkan YOK yasasl ile on yd i"in tahsis edilmi§, ancak on yd
sonunda yeniJenmemi§tir. Bugiin tamamen dolrnaya yakm olan kadrolar,
Universitemizin geJi§mesine onemli bir engel te§kil etmektedir.
Yeni bir yasa iJe yeni kadrolarm tahsis edilmesi gereklidir.
3. Yabancl UyrukIu ogretim iiyesi istihdammda zorluklar:
Gerek yabancI diJde egitim yapan bir iiniversite olmanuz, gerek iiniversitemizin tarihi ve gelenekleri icabl iiniversitemiz belirli oranlarda yabancI
ogretim iiyesi istihdam etmek istemektedir. Stratejik plamnnza gore hedeflenen, ogretim uyelerimizin yUzde yirmisinin yabancI uyruklu olrnasl,
ve bu ogretim ilyelerinin slk slk degi§erek iiniverslteye dl§andan yeni
kan getirmeleridir. Ancak bugi1nki1 durumda yabanci ogretim iiyesi istihdanu "ok zordur. ~u anda tarnamen dondurulmu§ olan bu atamalar normal
§artlarda da zordur. Atama siireci alu aydan uzun zaman almakta ve sonu"
slk sIk olumsuz olarak geli§mektedir. Aynca yabancI ogretim iiyelerine
mevzuata gore Tiirk emsallerinin alu katma kadar ucret odenebilirken,
pratikte emsalin iki misJinden fazla ucret odenmesine izin verilmemektedir. Ancak brut maa§lar iizerinden yapllan emsal hesaplan, farkll vergi
kesilmesi, yll i"ersinde enflasyona gore uyarlama olmamasl, yabancllara
ek ders iicreti Odenememesi gibi nedenle ger"ekte yabancI uyruklu ogretim uyelerinin Tilrk ernsallerinden az ucret almasma yol a"maktadrr.
YabancI ogretim uyelerinin istilIdann ile ilgili mevzuatm yeniden duzenlenmesi ve yeterli iicret standartlanmn kabiili1 gereklidir.
4. Kiitiiphanenin Yetersizligi
Un~versitemiz'in kiittiphanesi, yurdumuzun en iyi kiitiiphanelerinden birisi

ve Istanbul kiittiphanelerinin en iyisi olmasma ragmen, ger"ek bir ara§urrna iiniversitesinin ihtiya"larma cevap vennekten "ok uzakur. 5 Nisan
1994 istikrar tedbirlerinden bu yana abone olunan siireli bilimsel yaym saylSl 1500'den 750 civanna indirilmi§tir. Zaten senede 3-5 bin gibi yetersiz
diizeyde olan kitap allmlarl tamamen durdurulmu§tur. Kiitiiphanemizin lisansiistii egitim prograrnlannm yilrUtiilmesine inIkan verecek bir diizeyde
tutulabiJmesi i"in, bugiin aynlan Odeneklerin en az ii" kaMa "lkarllmalan
gereklidir.
Kiittiphane i"in mali destek §artur.
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S.Diinyaya uyumda kal"§llIllJllan gii~liikler
Kiitiiphanenin durumu ile yakmdan ilgiJi olarak iizerinde durulmasl gereken bir konu "interuet" baglanularldu. Bugiin biitiin diinya, ve dogal olarak bilim ve teknoloji diinyasl elektronik ileti§im ve eri§im sistemlerini
yok yogun bir §ekilde kullanmaktadlr. Bu baglantIlann ru§mda kalmak,
bizim iyin dii§iiniilemez. Bugiin iyin yeterli sayIlabilecek bir baglantJ kurulmu§sa da, baglantJmn maliyeti biityemizi zorlamakta olup, yok yakmda
gerekli olan geIi§meler tamamen biitc;e imkanlanrruz dl§mda kalacaktJr.
Diinyayl takip edebilmemiz ic;in mali destek gereklidir.
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CELAL BAYAR UNivERSiTEsi
SORUNLAR
A) Fizlksel Kapasiteler At,;lSmdanGeli§mi§1ik Durumu

Mevcut durum itibariyle iktisadi ve id!¢ Bilimler Fakiiltesi kapasite kullarum slrurlanrull§ma noktasmdadrr. Universitenin kurulu§unda I(ekirdek
olan bu fakiiltenin gerek lisans egitirni, gerekse endiistriye hizmet ve halkla ili§kiler al(lsmdan tll§lWgl onem nedeniyle flziksel kapasitesinin geni§letilmesine gerek gOriilmektedir.
TIP Fakiiltesi Hastanemizin, Moris ~inasi <;ocuk Hastanesi ek binasmda
yerle§irni I(efl(evesinde bll§langll(ta 60 yatak ile verilen saghk ve egitim
hizmeti, 252 m2'lik 2 prefabrik yapl ile yatak kapasitesi 90'a I(Ikanlacak
yonde geli§tirilmektedir. Bu alanda yeni yapIlll§malara, ozellikle poliklinik hizmetleri a\(lsmdan duyulan ihtiyal( belirgindir. TIp Fakiiltesi Temel
TIP Bilimleri BOliimii ve DekanlIk hizmetleri il(in iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi kar§lsmda iiniversite geli§me alanl olarak belirleruni§ kesimde yapllacak kamula§t1rma, iiniversitenin Hastane-Tlp Fakiil~esi zincirini I(ok yakm alanlar il(inde toplulll§tlrma §ansml artt1raca~ gibi TIP
Fakiiltesi ve iktisadi ve tdari Bilimler Fakiiltesi egitim binalarmdan ortak
yararlanmaYI da miimkiin ktlacaktlr. Bu al(ldan iiniversite geli§me alanl
il(indeki arazinin kamulll§t1rIlmasl onem tll§1maktadrr.
Muradiye kampiisiinde Fen Edebiyat ve Miihendislik Fakiiltelerinin temelleri atllrru§t1r. Miihendislik Fakiiltesi binaslrun 1 bloktmun 1996 yIlI sonuna kadar tamarnlanmasl hedeflerunektedir.
SaglIk Hizmetleri Meslek Yiiksekokulunun kullanwgl bina Yiiks~kogre
tim Kurulu ve SaglIk Bakanhgl arasmdaki protokoll(efl(evesinde Universiterniz tarafmdan onanlarak hizmete sokulmu§tur. Bu binaYI SaglIk Hizmetleri Meslek Yiiksekokulu ile Saghk Meslek Lisesi birlikte
kullanmaktawr. SaglIk Meslek Lisesinin smlrh hizmet kapasitesine ragmen binarun % 80'ini i§gal etlnesi, Saghk HizmetleriMeslek Yiiksekokulunun geli§mesini engellemektedir. Bu ili§kilerin yarattlgl benzer sorunlann yurt I(apmda SaglIk Bakanhgl miilkiyetindeki diger binalarda .da
yll§anwgl gozoniinde tutulursa, binanm tamarru iiniversiteye devredilerek
sorunun \(Oziilmesinin uygun olacagl soylenebilir.
Beden Egitirni ve Spor Yiiksekokulu benzerleri il(inde en eski, koklii ve
perfonnansl yiiksek kurulu§lardan birisidir. Bu kurulu§taki binalarm I(ogu
35 yll§m iizerindedir. Yogun baktm ve yenilenme gerektiren binalann,
iiniversite in§aat giderlerini onemli oll(iide arttlrarak, biitl(enin ilgili boyutunu yiikseltmesi beklenmektedir.
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Celal Bayar Universitesinin Manisa'run 12 il~esinde yUksekokulu bulunmaktadu. Bu cografi yaygmltk, kIt olan kaynaklarm etkin kullanmuru
~le§tirmektedir. iki il~e hari~ yiiksekokullann hl~ birisi kendi binasmda
yerle§memi§tir.
~unun otesinde Akhisar ve Ala§ehir il~lerinde yaplrmna Celal Bayar
Universitesinin kurulmasmdan once ba§lanan ve her biri 1400 ogrenci kapasiteli iki bina kompleksi bulunmaktadu. Bu binalarda faaJiyet gosteren
meslek yiiksekokullatmm ogrenci mevcutlan 148 ve 174'dtir. birisi Tiitiin
Eksperligi, digeri AncIlIk, Bagclhk, Tanmsal Kooperatif~ilik ve Tanmsal
Laboratuvar alanlannda ~all§malarml siirdiiren bu iki okulun i§levlerinin
arttmlmasl ile hem bina kullanlm ora.nlannm yiikseltilmesi hem de verilen egitimin niteliginin ve tiirlerinin geli§tirilmesi saglanabilecektir. Bu
ama~la ogrenci kapasitelerinin yiikseltilmesi, bOliim ve program saytlarlrun arttmlmasl ve ~evre meslek yiiksekokullannda tekrarlanan ayru prograrnlann bu okullara aktarIlmasl yolunda oneriler sunulmasl ongoriilmektedir.

B) Ogretim KadrolarI
Universitemizde gorev yapan ogretim ele~l saylSl 1994 Temmuz aymdan bu yana 471'den, 547'ye ula§rm§ur. Ogretim elemanlan arasmda
ozellikle profesor ve do~ent saylSl % 70 artl§la toplam 25'ten 43'e yiikselmi§tir. Yardimci do~ent saylSl ise % 40 artl§la 66'tan 89'a varrm§ur. Bu
donemde ogretim gorevlisi, okutman ve uzman saylSl toplam 159 iken
152'ye inmi§tir. Uzmanlann Tip Fakiiltesi dl§mdaki diger birimlerde yogunla§masmm yanll§hgl ve bu statiideki elemanlann tamm ve ama~ d!§l
istihdarm gozoniinde bulundurularak, yonetimde bulundugumuz siire i~in
de uzman grubunun 2547 sayIlI yasadaki tanlm dl§mda istihdarm onlemeye ~all§rm§ ve bunlardan niteligi uygun olanlarm, 2547 ve 657 sayIlI yasalara gore degi§ik pozisyonlara yonlendirilmeleri saglanrm§tIr.
Goriildiigu gibi iiniversitenin ogretim kadrolanrun kullanlrmnda yeti§mi§
ve niteligi yiiksek akademisyen grubunun arttInlmasma aglrhk verilmesinin yanlsua, destek personelinin olmasl gerekenin iistiinde yogunla§masl
kIsltlanmaya ~all§Ilrm§tIr.
Universiternizin ogretim kadrolarl a~lSlndan ya§adlgl bir diger sorun, ilk
kurulu§ doneminde bazl fakiiltelere (Fen Edebiyat Fak., Miihendislik Fak.
ve Demirci Egitim Fak.) hemen hemen 10 ytlhk zaman perspektiflerine
yonelik kadro YlgIlmasl yaplhrken, baZI birimlerde kullanIlabilir akademik· kadro olanaklannm kalmarm§ olmasldlr. Konunun bir diger boyutu
da, kadro olanaklarl ~ok geni§ olan fakiiltelerin ge~tigimiz iki yllda toplam kadrolannm pek azml (%10) kullanma egilimini gostermeleridir. Hal27

buki aym donemde TIP FakiHtesinde Rektorliiko;;e ongoriilen o;;ero;;eve io;;inde toplam kadrolarm % 40'mm kullamlmaSI saglanrm§tlr. Bu aO;;ldan sorunun yoziimii io;;in, Yiiksekogretim Kurulunun onayml gerektirecek birimier arasl kadro diizenlemesi yapma geregi ortaya o;;daru§tlr.
Mevcut ilk dagIilm o;;ero;;evesinde ilo;;elerdeki yiiksekokullara akademik
kadro veril1I!-.emi§ OImaSI da, bu okullann geli§mesini engelleyen bir etki
getirmi§tir. Universitenin genel kadro yaplsl iyinde enstitiilerdeki ara§tlrma gorevlisi kadrolanrun bir kIsrmnm degi§imi ile yardimci doo;;ent ve
ogretim gorevlisi kadrolarl elde edilerek, bu yiiksekokullarda, bir dereceye
kadar akademik nitelige sahip ogretim elemanlarmm yer almasl ongorulmii§tiir. Oysa, bu okullara dalta iist diizeyde ogretim elernanlarmm da
atanrnaslyla, niteliklerinin yiikseltilmesi sozkonusu olabilecektir.
Ozellikle ilo;;elerde bulunan fakiHte ve yiiksekokullar1llllzda yerle§ik ogretim elemanl istihdarmm geli§tirmek aO;;I§mdan, kurulu§ ve geli§tirme
Odeneklerini arttlrmak gibi ozendirici tedbirlerin gerekliligi ortadadrr.
Ba§ta ara§trrma gorevlileri olmak iizere mevcut akademik personelin akademik deneyimlerini arttlfffiak amaclyla belirli siirelerle yurt dt§ma gonderilmelerini miimkiin kIlacak kontenjan ve kaynak diizenlemelerinin yapllmasl dii§iiniHmelidir.
Akademik personel saglanrnasl ve istihdarnmda hedefimiz ":l§e Gore
Adam" ilkesini benimsemektir. Mevcut elemanlann geli§tirilmesi ve yeti§tirilmesine ozel onem verilerek personel niteliginin yiikseltilmesi amao;;lanmaktadrr.

C) C;oziim Onerileri
Ulkemizde yatlnmlar genellikle istenen hlzla devam etlnemekte ve planlanan siirede bitirilemedigi io;;in zaman ve kaynak israfl ile kar§Iia§Iimaktadtr. Bu israfl ortadan kaldrrabilmek io;;in iiniversitelere genel bir biito;;e verilmeli, oncelikleri belirleme ve biito;;eyi detaylandtrma iiniversitelere
blralalmall, projelerin anahtar teslimi ihalelerine imkan tamnmalIdtr. Doner sexmaye i§letmeleri kolay o;;all§abilir bir mekanizmaya kavu§turulmal.ldrr. Universiteler mali yonden ozerk olrnahdlr.
Universitelerde yiirutiilen ara§trrmalar, yiikseklisans ve doktora tezleri
te§viklerle desteklemneli, ara§trrma fonlarl tasarruf onlemleri dl§mda tutulmall ve iiniversite doner sermayelerinden hazineye pay aynlmasma son
verilmelidir.Boylece lisansiistii tezlerinin bilimsel seviyesi artacaktlf.
Kiitiiphanelere yaym allrm io;;in aynlan Odeneklerin doviz kurlarmdaki artl§tan etkilenmemesi amaclyla, mali Ylhn ilk aymda tamarmrun kullanlrmna izin verilmelidir. Bu onlem almdt~nda ozellikle yabanci yaym temininde sdantl ortadan kalkacaktlr. Tiim birimlerin kiitiiphanelerinin
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takviye edilebilmesi i"in daha fazla odenek aynlmahdlr.
Oniki meslek yiiksekokulumuz Diinya BankaSI projesi kapsarrnna ahnmahdu.
AkadeInik personele Odenen kurulu§ geli§tirme Odenekleri ogretim iiyesi
saglanmasmda gii"Iiik "elrilen DeInirci, Gordes, Kopriiba§l gibi ·yorelerde
"ah§anlar i"in arttmlmah, idari personel de belli oranlarda bu tazIninattan
yararlandmlmahdlr.
Manisa merkezde 4500 ogrenciye kar§lhk 1010 yatak kapasiteli, Demirci'de 1450 ogrenciye kar§Illk 850 yatak kapasiteli yurtlar mevcuttur. Aynca Ala§ehir ve Akhisar'da ogrenci mevcutiarimizm iizerinde (3OO'er ki§ilik) iki yurt bulunmaktadrr. Ancak ba§ta Manisa merkez olmak iizere
fakiilte ve yiiksekokullanrruzm bulundugu Saruhanh, Kukaga", Soma,
Gordes, GOlmarrnara, Kopriiba§l, Salihii, Ahmetli ve Turgutlu il"elerinde
acilen yiiksekogrenim ogrenci yurtlanna ihtiya.. varrur. Konu Yiiksekogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Miidiirliigiine intikal ettirilIni§tir.
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CUMHURiYET UNivERSiTESi

SORUNLAR
1. Bina, derslik, laboratuvar, atolye ve benzeri fiziki yapl sorunlarJ Akadernik-tdari personel ve ogrenci sayIrlliZm son 3 yilda % loo'e varan artJ.§I, yeni Fakiilte ve YiiksekokJillarJn alillmasl mevcut Fakiilte ve Yiiksekokul binalarJrllizm fiziki yetersizligi, yatmm biitliemizin lasltlanmasl,
odenek tahsisatJ ve nakit akI§lmn eksiklikleri, biirokratik zaman kaYlplarJ
en onernli sorunlar olarak iiniversitemizin istenilen seviyede geli§mesini
engellemektedir.

(

2. Ismma ve YakIt Sorunu

Universitemizin yerle§im alanl ilierisinde egitim-ogretim-idari ve sosyal
hizmet binalarJrllizm lSlnma alarn olarak yiizolliiimii 200.000 rn2'dir. Ismmada yIlhk ortalama 5 bin ton 2 no'lu fujI-oil ihtiyaci olup bugiinkii parasal kar§lhgl 60 milyar TL'dir. Sivas ilinde Ia§ mevsiminin 6 ay gibi uzun
siirmesi nedeni He mevcut binalarJn kapl ve pencerelerinin lSI yalltJmrnl
saglamasl ve yakIt giderlerinden dii§iilmesi 8\ilSlndan bir an once ozel
odenek verilerek tam yalltJrnll sisteme geliilmesi ve tasarruf saglanmasl
uygun olacaktJr.

3. m8§un Sorunu
Universitemiz Karnpiisii §ehir merkezinden 10 kin. uzakta olup, akademik-idari personel ve ogrencisi ile birlikte toplam 12 bin niifuslu yerle§im
alamdIr. Akadernik-idari personel ve ogrenci Sivas-Kampiis arasl mesai
geli§-gidi§leri mevcut 40 ki§ilik 5 otobiis ve 15 ki§ilik 6 minibiisle yapIlmaya liall§Jlmakta ise de her g~en giin sorunlar artInakta, hizmet aksamaktadIr.
Aynca ogrenci sosyal, kiiltiirel, sportif faaliyetleri istenilen durumda yapllamamakta, arali tahsis edilememektedir. Ar8\i kiralarnnasl ise odenek ve
tahsisat sorunu nedeni ile yeterli diizeyde yapilamamaktadir.

4. Personel Sorunu
YukarJdaki liizelgede sunJildugu iizere akademik ve idari personel saylrlliZ
yeni 8\il1an Fakiilte, YiiksekokIil saYlsma paralel olarak artmamakta, mevcut akademik ve idari kadrolarla mesai farla gozetIneksizin egitim-hizmeti
verilmeye liah§IlmaktadIr. lllielerde yeni alillan YiiksekokIillarm akade30

mik-idari i§lemleri mevcut kadrolarla ytiriitiilmeye 9all§tlsa da yeterli hizmet verilmesinde gii91iiklerle kaf§tla§tlmaktadtr. Akademik ve idari kadrolardan yeni a9tlan Fakiilte ve Yiiksekokul kadrolarmm oncelikle 9lkanlmasl gerekmektedir.

5. Yurt Sorunu
Universitemizin toplam ogrenci saylSl yukanda arz edildigi iizere
9270'dir. Ancak Yiiksekogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Sivas Yurt
Miidiirliigii'niin Kampiis ve §ehirdeki kapasitesi toplarm 2560 ogrenci
olup, kampiis igerisindeki mevcut yurtta 1408 klz, 414 erkek ogrenci bulunmakta, diger 738 ogrenci §ehirdeki yurt miidiirliigiine bagh binalarda
kalmaktadrr. Geri kalan 6710 ogrencimiz bu yurtlar dl§mda kendi imkan1.~l'1yla ikamet etmektedirler.
Universite Hastanemizin 1992 ytlmda bo§altt!gl Saghk Bakanhgma ait 9
kath Gogiis Hastanesi halen ikinci kat!nda hizmet vermekte,7 kat! ise hasta yoklugu ve ekonomik nedenlerle kapat!lnu§ ve terkediimi§ durumdarur. Acil yurt ihtiyacllR1za istinaden Sivas valiligimiz He yapllan gOrll§mede Saym Valimiz Saghk Bakanhgma ait bu binanm ogrenci yurdu
olarak hizmete ~dmasl onerisini arz etmi§ler ise de ilgili bakanhk uygun
gormemi§tir. Bo§ ve atd durumda bulunan ve her gegen gUn Ylpranan binanm Kredi ve Yurtlar Kurumu GC::!lel Miidiirliigiine veya KlZllay Genel
Miidiirliigiine acilen devredilmesi Universitemizin yurt sorununa 90ziim
getirecegi gibi ..evre gOrllniimiine de katla saglayacaktJr.
6. Ar8§tIrma Fonu
Universitemiz Ara§tJrma Fonu tahsisatlan ylllar itibariyle klsmen artrru§
olsa da mevcut ogretim iiye ve yarrumctlanna yeterli ara§t!rma Odenegi
saglamamaktarur. Bu nedenle ara§tJrma fon Odeneklerinin daha yiiksek tutulmasl iiniversitemizin ara§tJrma potansiyelini arttrracaktJr.
7. Deret Sorunu

Ogretim Uyelerine Odenmekte olan akademik tazminatlann belirlenmesinde iiniversitelerin geli§mi§lik diizeyi yanmda iiniversitelerin kurulu oldugu bOigelerin (iller) geli§mi§lik diizeyi de dikkate allmp oranlarm geli§mekte olan iiniversiteleri cazip hale getirmede ve klsa siirede
geli§melerinde onemli ol..iide belirleyici olacaknr.
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8. Lojrnan Sorunu
Universitemizde 160 adet lojman mevcut olup, ogretim iiyelerimizden profesor, Do~ent ve YarchmcI Do~entlere tahsis edilmi§tir. Ancak iiniversitemizde lojman srraSI bekleyen 150 ogretim iiyesi daha mevcuttur. Bu ihtiya~lan kar§Ilamachgl i~in ba§ka iiniversitelere gitme ugra§l i~erisinde
olanlar bile varchr.
Vine ba§ka iiniversitelerden iiniversitemize gelmek isteyen ogretim iiyeleri on §art olarak lojrnan tahsisini ileri siirmekte, ~ok ihtiyaclIDlz olmasma
ragmen lojman istekleri kaf§llanamachgl i~in arulan taleplerinden vaz g~
mektedirler.
Bu nedenledir ki iiniversitemizde lojman sorununun ~oziimii i~in odenek
ve tahsisat verilmesi bu sorunumuzu ~ozmemize yardrrncI olacaktrr.

9. Universite Hastanemizin Ara\!-Gere\! ve TIbbi Malzeme Sorunu
Hastanemi?; 720 yatakll olarak btilgesel hastane hizmetini, 24 saat ifa etmektedir. Universite hastanemiz kampiis i~erisindeki binaSma 1992 yIlmda ta§lllffil§ olup, 3 senedir saghk hizmeti mevcut §art1ar ve imkanlar i~e
resinde yiiriitiilmektedir. Hastanemiz 2547 SayIlI yasanm 58. maddesine
gore de Doner Sermaye i§letmesi ve genel biit~e imkanlan ile ara~, gere~,
tlbbi malzeme vb. gibi ihtiya~larml kar§Ilamaya ~al!§makta ise de Sivas
ilinin ekonomik yaplsl Doner Sermaye girdilerini onemli til~iide etkilemekte,Doner Sermaye girdilerimiz yeterli olmamakta bu nedenle de bilhassa tlbbi demirba§ malzemesi ve teknolojinin geregi cihazlarm almmasl
miimkiin olamamaktachr. Genel bii~e imkanlan da yetedi o'machgmdan
saghk hi~etinde cihaz eksikligi nedeniyle hastalar Ankara-Istanbul gibi
illerdeki Universitelere gonderilmekte, sonu~ olarak da bu iiniversite hastanelerinde zor §artlar altmda tedavi imkaru aranmaktadlr.
Genel Bii~e tidenek, tahsisat ve nakit sorununun ~oziihnesi durumunda eldeki mevcut ogretim iiyesi kadrolanrrnz ile ba§ka iiniversite hastanelerine
sevk asgari diizeye getirilecektir.
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<;ANAKKALE 18 MART UNivERSiTESi
A- SQRUNLAR:
1- Universitemizde toplam 1579 Akadernik kadro bulunrnasma ve bir yIlda biitiin serbest kadrolarm 5 defa ilan eQilmesine ragmen bugiine kadar
282 Akadernik kadro olu§turulabilrni§tir. Universiternizde Akadernik kadro yetersizligi mevcuttur.
2- Dniversiternizde dagmlk yerJe§irnin ve aynlan biit~e odeneklerinin yetersiz olmasl sebebi ile fiziki mekanlar heniiz tamarulanamarrn§tIr. Bugan, Lapseki Turizm t§letJneciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu ile Ezine,
Bayrarni~, Ayvaclk, <;an, Yenice I1~elerindeki Meslek Yiiksekokullanrruzm bina sorunlarl kiralama yolu ile kIsa stire i~in ~oztimlenrni§tir ..Gelibolu Meslek Yiiksekokulu, bina bulunamarugmdan Lapseki Turizm I§letJneciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu i~in kiralanan binada egitirnini
siirdiirmektedir.
3-Universiternizin yatInm projeleri i~in ongoriilen Odenekler yetersizdir.
4- Universiternizin ara§tIrma ve Egitim-Ogretime yonelik laboratuvar,
atO~ye ve uygulama cihaz ve tesisatlarl yetersiz durumdarur.
5- Universiternizin merkezi bir kiitiiphanesi mevcut degildir. DI§ kaynakb
yaym ve periyodikler yoniinden iiniversiternizin biit<;:e odenekleri yetersizdir.
6- Universiternizin mevcut fiziki imkanlarl ve ogretim iiyesi saYlSlna gore
ogrenci kontenjanlan fazladlr.
7- Universiternizde mevcut 189 adet idari personel ~all§maktadlr. Universiternizin geli§me safhasmda oldugu dii§iiniildiigiinde idari personel ihtiyacI ortaya ~Ikmaktarur.
.
.
..
8- Cumhurba§kanlrruz Saym Siileyman DEMlREL'in talimatI ile Univer~tternize kiralanan halen RektOrliik binasl olarak kullandlglrruz binamn
Universiternize tahsisi gerekmektedir.
9- Htiseyin Akif Terzioglu Kampiisiiniin heyelan ve aga~lanrurma sahalan
sebebiyle kIsltll olan yerle§im sahaslm kampiisiin en kullanl§h yerinden
ge~en yiiksek gerelim hatt! daha da azaltmaktadlr.
10- Ogrenci olaylarl ve Universite kampiis sahalarmm giivenligi i\!in Universite Gtivenlik Te§kilatI gerekmektedir.
11- 1996-1997 Ogretim YIlmda <;anakkale Merkezde bulunan fakiilte ve
yiiks!)kokullarm 24 yeni derslige acilen ihtiyacI varrur.
12- Universiterniz Ziraat Fakiiltesi'nin uygulama ve ara§tIrma i\!in geni§
arazilere ihtiyacI vardu.
13- 5 Nisan 1994 kararlarl ile pek \!ok fakiilte ve yiiksekokullarlrruzm yardlmcl hizmetler smIfI kadrolarl, fakiilte ve yiiksekokullar faaliyete ge\!33

meden iptal edilmi§tir. Bugtin bu birirnlerimizin §iddetle ve acilen yardimci hizmetler slmfi personele ihtiya\ilan vardrr.

B-(::oztiM ONERiLERi
1- Universitemizde akademik kadrolann teminini cazip hale getirebilmek
i\ii~:
..
a) Ogretim .plemanlannm Geli§tirme Odenegi ilk be§ yil (::anakkale Onsekiz Mart Universitesi i\iin % 50 Olmasl gerekmektedir.
b) Lojman temini i\iin yeni kurulan Universitelere Odenek tahsis edilmesi
ger~)anektedir.

c) Universitemiz birirnlerinin ve Kiitiiphane ve Dokiimantasyon Daire
Ba§kanhgl'nm "intemet" baglanmasl gereklidir.
\i) Yurt i\ii ve yurt di§1 Ara§trrma Sempozyumu, panel, sempozyurnlar
i\iin Te§vik harcIrah ve yolluklarm verilmesi gerekmekt~~.
2- Thaleleri yapI!mI§ olan; Rektorliik, Fen-Edebiyat, Su Uriinleri, Biga tktisadi idarl Bilirnleri Fakiilteleri, Mediko-Sosyal ve alt yaplmn odeneklerinin serbest buakilmasl ve 2-3 yil i\iinde in§aatlann bitirilebilmesi i\iin
Odeneklerin arttmlmasl gerekir.
3- Universite Kiitiiphane ve Dokiimantasyon Merkezi'nin bina ve te\ihizata
ihtiyaci vardIr. ..
4- Yeni kurulan Universitemize a\iiktan ve naklen idarl kadro almllnda
inikan saglanmasl Sakll kadrolarm serbest brrakilmasl gerekir.
5- Universitemizde bilimsel ara§urmalar i\iin devlet desteginin proje bazmga saglanmasl g~rekir. ..
..
6- Universitemize Ogretim Uyesi yeti§tirme, mevcut Ogretim Elemanlannuzm bilgi ve gorgiilerinin arttmlmasl ve daha ba§anh. olabilmeleri i\iin
..
onlm:a Yurt DI§I irnkanlannm saglanmasl
7- KIT'ler dahil, bOlg~mizdeki Kamu tesislerinin Egitim veOgretime uygun. ta§I~~lannm Universitemize tahsisi yapilmalidir.
8- "Ikili Ogretim"e personel ve iidemeler konusunda gerekli destek saglanmahdir.
9- Bo§alan tdari kadrolara Universitemiz atama yapma yetkisine her zaman sahip olmallCJ.g-.
10- Yeni kurulan Universiteler Tasarruf Tedbirleri di§mda tutulmall, biit\ie Odeneklerinden kesintiler yapilmamalldIr.
11- Halen rektorliik Binasl olarak kullandlglnuz binanm Tekel Genel Miidiirliigii'nden Universitemize tahsis edilmelidir.
12- Hiiseyin Akif Terzioglu Kampiisiinii bOlen yiiksek gerilim hattmm giizerg~mn degi§tirilmesi gerekir.
13- Universitemiz, Ziraat Fakiiltesi i\iin ihtiya\i duyulan geni§ araziler,
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Kumkale Tanm i§letmesinin (TiGEM) Universitemize tahsisi sagIanmalldlr.
14- Universite Giivenlik Birimi i~in Universitelere Giivenlik Kadrolanmn
tahsisi gereklidir.

C- GEf;EN YIL BELiRTiLEN SORUNLARDAN f;OZUMLEMELER
1- Ogretim Elemam ihtiyacI, 1995 yilmda yeni alman 2 kadrolu profesor,
10 yardimci dO\!ent, 17 ogretim gorevlisi, 16 okutman, 53 ara§tIrma gorevlisi ve 5 uzman ile kismen kar§llanrru§ur. Ancak ogretim elemanl du....
rumumuz halen ~ok yetersizdir.
7- Ziraat Fak\lltesi i~in, Tanm Bakanhgl'ndan Ezine-Uvecik Zirai Uretim
I§letmesinin Universitemize tahsisi saglanrm§ur. 385 doniim arazisi olan
i§letme iizerindeki bina ve tesisleri ile Ziraat Fakiiltesi i~in iyi bir alt yapl
olu§turmaktadir.
3- 1995 Mali ylh biit~e imkanlarl i~erisinde Fen-Edebiyat Fakilltesinde Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboramvarlan kurulmaya ~all§lld1. Gerekli ara~
ve gere~ imkanlar O1~iisiinde temin edildi. Ancak laboratuvarlar halen ~ok
yetersizdir.
4- 1.995 Biiyiik Onanm iidenegiyle, mevcut binalarda derslik, lab<?ratuvar
ve Ogretim elemanlanna ~all§ma biirolan yapilarak, 1995-1996 Ogretim
Yill i~in gerekli olan derslik ihtiyaci kar§llanrm§ur.

D-NETicE
Universitemizin; gene! durumu, akademik ve idari persone!, fiziki imkanlar, ara§tIrma-geli§tirme, makina-te~hizat v.b. problenIleri ve ~oziim yollarml ana hatlarlyla vermeye ~all§uk.
..
Hedefimiz, bUtiin zorluklara ragmen "f;anakkale Onsekiz Mart Universitesi" nin adma laYlk, milletlererasl seviyede ilmi iistiinliigiinii gosterecek bir
~niversite olmasl i~in ~all§makur.
Imkanlarda devletimiz ve milletimizin yardlmlanyla temin edilecektir.
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<;UKUROVA UNivERSiTESi
SORUNLAR

1973 yllmda kurulan Universitemiz Yliksekogretim KurunIlannm te§kilatlanmasl ile ilgili 1982 ytlmda yiiriirltige giren 41 saYlh Kanun Hlikmtinde Kararname, 2809 Saylh Kanun, 3837 Saytil Kanun ve 93/4313 SaYlh Bakanlar Kurulu karan ile yapllan dtizenlemeye gore: 10 Faktilte, 10
Ytiksekokul bir Devlet Konservatuvan ve 23 Ara§tlrma ve Uygulama
Merkezinden olu§makta fiziki ve akademik geli§mesini stirdtirmektedir.
Universitemizin ozel sorunlan a§aglya sualannu§tu.

1. Universite Kampiis AlaDlDln Adana Biiyiik§ehir Belediyesi tarafmdan Toplu Konut Alanma Diinii§tiiriilmesi
Adana Btiylik§ehir Belediyesi 3194 SaYlh 1mar Kanununun 18. maddesi
hliktinIleri il(inde yaplldlgl iddia edilen arsa toplula§tlrma i§!.enIleriyle,
tilkemizde omek saytlabilecek bir kamptisti olan <;ukurova Universitesi'nin hentiz 25'nci ylhm doldurmadan parl(alamaya ve bir o\l(tide yok etmeye mahkum etlnektedir. Nazlm 1mar Planl degi§ikligi ile Universitenin
dogal smulan il(erisinde bulunan ve esasen Seyhan Baraj Goltintin koruIJ:la alanl olup Belediyeye ait ve Kamuya al(lk bulunan ormanh~. alanlar,
Universitenin kurulu§unda kamula§tlnlnu§ 5 bin dekara yakm Universitemiz Ara§tlrma ve uygulama alanlan ile takas edilmek istenmektedir.
Bu sorun, 1994 ve 1995 ytllarmda .$aym Cumhurba§kam Universite RektOrleri ile yaptlklan toplantllarda "Universite Kamptislerinde bulunan Kamu tdareleri, Kamu Kurum ve Kurulu§larl ve De~lete ait veya Devletin
htikiim ve tasarrufu altlnda bulunan ta§lmnazlarm Universite adma tescili!l.in saglanmasl" §eklinde genel bir sorun olarak arzedilmi§ti.
Universitemizin bu sorunu dalta geni§ kapsamh olarak stirmektedir.

2. Personel Sorunlan
a) Yeni ayllan ve aytlacak olan fakat akademik-idari personel kadrosu bulunmayan Di§ HekinIligi Faktiltesi, Gtizel Sanatlar Faktiltesi, Otelcilik ve
Turizm i§letmeciligi Ytiksekokulu, Beden Egitimi ve Spor Yliksekokulu
ve Devlet Konservatuarma kadro ihdasl.
b) Egitim-ogretime devam etmekte olan F*tilte ve Ytiksekokullarlnuzm
geli§melerine katkt saglamak baktnundan Universitemize ait bagh bulunan muhtelif tinvan ve derecedeki 584 akademik kadronun serbest blraktlarak kullanma izni verilmesi.
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c) 1994 Y1lmdan bu yana iki fakiilte, lisans diizeyinde ogretim yapacak iki
yiiksekokul, iki meslek yiiksekokulu a,,11masma ragmen kadro ihdas1 yapIlmanu§ ve a"lktan atama izni verilmemi§tir. Bu nedenle yeniden aplnu§ bulunan ve egitim-ogretime devam eden ttim birimlerin idari personel
gereksinimi kar§Ilayabilmek amac1yla mubtelif iinvan ve derecedeki bo§
bulunan 750 adet 657 SaY1h Kanuna tabi kadroya a"lktan atama izni verilmesi.
d) 1995 yJlmda 379 daimi i§~i kadrosundan 4 adedi iptal edilmi§, istifa ve
emeklilik nedeniyle bo§ bulunan muhtelif pozisyondaki 25 daimi i§..i kadrol\lPna a"lktan atama izni verihnesi.
e) Universitemize 1994 y1hnda 1170 Adamlay, 1995 yllmda 950 Adam/ay
ge.. ici i§.. i vizesi verilmi§ iken, 1996 Y1hmn ilk dort aymda 132 Adam/ay
ge..ici i§..i vizesi verilmi§tir. Hizmet alanlan geni§lernesine kar§m gel;ici
i§.. i vizelerinde goriilen eksilmenin telafi edilerek 1994 Y1h diizeyine ,,1kar11masl.
f) 390 Hizmet Ahmlan Harcama Kalemine 1994 yllmda 8 milyar Odenek
verilmi§ iken 1995 yllmda 2 milyar Odenek verilmi§tir. 3308 Say1h Yasa
geregince yaptn"ilrnasl zorunlu olan staj iicretlerinin kar§llanabilmesini temin amac1yla belirtilen harcama kalemine konulacak Odenegin artmlmasl
biiyiik onem ta§lmaktadlr.
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DicLE UNivERSiTESi
SORUNLAR
Son ylliarda buyiik bir geli§me kaydeden Universitemizde egitim-ogretim,
bilimsel ara§tmna ve yaym faaliyetleri yanmda, bOlgenin ekonornik, sosyal ve kiiltiirel yonden kalkmmasmda itici bir gii~ olmasl balammdan
a§aglda belirtilen konulara oncelik verilmesi ayn bir onem ta§lmaktadrr.
1- Ogrencilerin ilItiya~Ianna yonelik oIanlar ba§ta oImak iizere, tekIif edilen projelere oncelik verilmelidir.
2- Ba§latllan yatmmlarm zamamnda tamamlanmasl i~in yeterli Odenek
tahsis edilmelidir.
3- Mevcut fakiiltelerimize ek olarak Onnan Fakiiltesi, iktisadi ve Mari Bilimler Fakiiltesi, GiizeI Sanatlar Fakiiltesi ve EczaClhk Fakiiltesi gibi yeni
fakiilteler a~Ilmalldrr.
4- Yeni Meslek Yiiksekokullan a~Ilarak ~vre il ve il~elere yaygmla§tmlmahdu.
5- Ogretim Uyesi saylSl, ~e§itli uygulamalarla artmlmalldrr.
6- Ogrenci saylSl 25.000'e ~Ikanlmalldrr.
7- Sakh bulunan Akademik ve Mari kadrolar serbest brralaimali ve idari
kadrolar i~in a~Iktan atama izni verilmelidir.
8- Akademik personele Odenmekte olan geli§tinne Odeneginden, idari persone! de yararlamnalldrr.
9- Ogretim elemanlanmn belirli periyotlarla yurt dl§an gonderilmeleri
i~in kaynak saglanmalIdlr.
10- Kampiis i~i yollar ve benzeri alt yapl sorunlm giderilmelidir.
11- p'urdurulmu§ bulunan lojman yapmll tekrar ba§latllmalidu.
12- Universite kampiisiinii kent merkezine baglayan yeni koprii bir an once hizmete ginnelidir.
13-Tl?plu ta§lmaclhk i~in en az 12 adet otobus almmalldrr.
14- Universitemizde gorev yapan Akademik ve tdari personele THY'mn
indirimli tarife uygulamasl sagIanmalldu.
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DOKUZ EYLUL UNivERSiTESi
SORUNLAR
1.Kaynak Yetersizligi
Universitemizin 1995 yilt bii*sinde ozellikle yapt-tesis yatmmlan yoniinden verilen Odenekler \(ok yetersiz kalmt§, uzun ytllardan beri egitimogretim yapan ve hatta mezun veren bOliimlerin binalart i\(in dalti kaynaklar Kampiisiinde in§aatt devam e4en Miihendislik Fakiiltesi, ~marltk Fakiiltesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi, I§letme Fakiiltesi ve Deniz I§letmeciligi
ve Yonetimi Yiiksekokulu'na yeterli odenek saglanamarru§ttr. 1996 ytlt
i\(in haztrlanan biitl(ede de egitim ve sagltk sektorleri i\(in yapt tesis Odenegi olarak talep edilen 1.666 trilyon TL'na kar§t ancak 421.4 milyar TL
9.denek tahsis edilmi§tir. Bunun yanmda Makina-TeI(hizat yoniinden de
Universitemizde biiyiik stkmttlar \(ekilmektedir. 1995 ytlt biit\(esinde Makina-TeI(hizat altmt i\(in 10 milyar TL egitim ve 44 milyar TL sagltk sektOriinde olmak iizere toplam 54 milyar TL mevcut idi. Bu meblagm, ogrenci adedi 30.000' i a§km olan bir iiniversite i\(in fevkalade dii§iik bir
miktar oldugu al(tkttr.
1996 ytlt biit\(esinde Makina-Te\(hizat altmt i\(in egitim ve saghk sektorleri toplamt 459.1 milyar TL Odenek talebine kar§Iltk Devlet Planlama Te§kilattmn kabul ettigi Odenek yanhzca 21.5 milyar TL diizeyinde kalmt§ttr.
Universitemizin 1995 yilt cari biit\(esinin yetersizligi nedeniyle, bir\(ok birimimizin, ozellikle yil sonuna dogru yolluk odenekleri kalmarru§, yaktt,
elektrik, telefon ve su bedellerinin Odenmesi intkanstz hale·gelmi§tir. Bu
son derece yetersiz biit\(e baz ahnarak haztrlanan ve Maliye Bakanltgt'nca
1995 ytlt cari biitl(esine nazaran yalmzca % 59 oramnda artt§la kabul edilen 1996 ytlt cari biit\(esinin de \(ok yetersiz kalacagt a\(tk\(agoriilmektedir.
9 ayltk 1996 ytlt biit\(esinin haztrlanmasmda gerek yatmm Odenekleri ve
gerek cari harcama kalemlerinin belirlenmesinde yukartda belirttigimiz
hususlann gozoniinde tutulmast ve sozkonusu rakamlann revize edilerek
biiyiik oranlarda artmlmast gerekecektir.

2. Akademik ve idari Personel Eksikligi
Universitelerde nitelikli ogretim elemant kadrosu olu§turmak ve nitelikli
kadrolan Universitede tutabilmek i\(in, ogretim iiyeligini daha cazip hale
getirmek gerekmektedir.
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Ogretim Uyelerine, ara§l1rmaya ozendirici olanaklann saglanmasl, ball
iiniversitelerinde uygulanan "Sabbatical leave" sisteminde oldugu gibi,
maa§h-uzun siireli izin alma durumunun yaygmla§tmlmasl uygun olacakl1r.
Bilimsel ara§l1rmaya oncelik getirilerek ogretim iiyelerinin ek ders yiiklerinin kaldmlmasl ve buna kar§lhk iicret diizeyinin iyile§tirilip diger iicret
kesirnleriyIe e§itligin saglanmasl iiniversitelerde ara§l1rma kalitesini arl1racakl1r.
Universitelere tahsis edilen akademik kadrolann iinvana bagh olmakslzm,
iiniversitenin geli§imine ve ihtiyacma bagh olarak verilmesi ve kullanlma
ili§kin takdir ve karann iiniversitelere buakIlmasl iiniversitelerdeki kadro
slkml1slm onernli Ol"iide azaltacakl1r. Yurtdl§ma yiikseklisans ve doktora
ic;in gonderilen ogretim elemanlanmn sayIlarmm azall1lmasl, geli§mekte
olan iiniversitelerde ogretim iiyesi ac;lgmm kapal1lmamasmm nedenleri
arasmdadIr. Bu dUrunI ihtiyac;la oranl1h olarak yeniden prograrnlanmalldu.
Universitelerde, egitim-ogretim ara§l1rmamn kalitesini arI1ran onernli faktiirlerden biri de akademik personel)le uyum ic;erisinde c;all§an yeterli sayldaki idari ve teknik personeldir. Universitelerde bugiine kadar istenilen
nitelik ve nicelikte idari ve teknik personelin saglanamaYl§mdan dolaYl
laboratuvar c;all§malarmda, rutin c;all§malarda ve ara§l1rmalarda onemli
olc;iide aksamalar meydana gelmektedir.
Bu aksakliklar, genellikle, Ba§bakanhk Personel Dairesi Ba§kanhgl'nin,
iiniversitelerin "e§itli birirnleri ic;in gerekli olan nitelikli idari, teknik ve
yardlmcl personele ili§kin rasyonel kadro tahsislerini dengeli bir §ekilde
belirleyememesinden kaynaklannu§l1r. Sonuc;ta, iiniversiteler arasmda ve
aym iiniversitenin birirnleri arasmda c;e§itli farkhhklar olu§mu§ ve bu durum iiniversitelerin geli§mesini onernli olc;iide engellemi§tir.

3. Uzerinde Universitemiz Yapllarl Bulunan Bazine Arazilerinin Ta
pularmm Verilmesi:
Biitc;emizin, her sene ortaya "lkan yiiksek teknoloji alan.mdaki dinamik
geli§meler, bulu§lar, Biyoteknik, Genetik Miihendisligi, neti§im Teknolojisi, Uzay Teknolojisi gibi yeni bilimsel alanlarda yer almamlZl saglayacak "insana ve egitime yonelik yal1nrnlara" gereken kaynagl saglayamadlgl bilinmektedir.
Gelecek yillarda iiniversitemizin geli§mesini saglamak, bir c;ok iilke gibi
teknolojik yatmrnlarlnuzl hIzlandumak, c;agm yaplSlna uygun egitim ve
ogretim modellerini geli§tirme hedeflerine ula§abilmek ba§hca istegimizdir. Bunun ic;in iiniversitemiz biitc;esine yeni gelir kaynaklan bulmaYl
amac;lamaktaylz.
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Bu nedenle, Rektorliik binasmm bulundugu; Tapunun, Konak ii<;esi, Kiiltiir Mahallesi, 186 Pafta, 2186 Ada, 9 parsel no'sunda kaYlth 12.788
m2'lik maliye hazinesine ait gayrimenkul ile iiniversitemize bagh Giizel
Sanatlar Fakiiltesinin yer aldlgl Umurbey Mahallesi, ~ehitler Mevkii 279
pafta 1445 Ada, 21 Parsel no'sunda kaYlth 15.165 m2 maliye hazinesine
ait gayrimenkuliin tapulanmn iiniversitemizin adma devrinin yaplimasl
vygun olacaktlf·
Uni versitemiz Izmir'in 10 ayn semtinde yer alan bagnDSlz bina ve tesislerde egitim ve ogretimini siirdiirmektedir. Bu dururn egitim ve ogretimin
ekonomik ko~ullarda gers;ekle~tirilmesini zorla~tlrmaktadlr.
Bu nedenle egitim-ogretim ve ar~tlfma hizmetlerinin en yiiksek diizeyde
verimli ve koordineli bir §ekilde yiiriitiilmesine imkan saglayacak belirli
bir kas; alanda toplanmJ§ merkezi kampiis tarzl bir iiniversite yaplsl olu§turmak iizere Buca, Karapmar dere serisi, 47, 50, 75, 79 no'lu bOliimleri
is;ine alan 4.500 doniim Devlet Ormarumn 49 yllhgma tahsisi 1990 yllmda gers:ekle§tirilerek iizerinde yaplianmaya ba§lannu§tlr. Bu alanm iiniversitemize tapu devrinin yaplimasl ile iiniversitemiz bu alanlardan daha
fazla yararlanma imkanl bulacaktlf.
4. KamuJa§tJrma
Universitemiz Ara§tlrma ve Uygulama Hastanesi ile Giizel Sanatlar Fak~ltesi arasmdaki alan Biiyiik§ehir Belediyesi Ba§kanh~ tarafmdan
"Universite alam" olarak aynlnu§tlr. Soz konusu alanm daha once iiniversitemizce kamula§hnlan kisnunda TIp Fakiiltesi ile Ar~tJrma ve Uygulama Hastanesi Binalan ve devam eden in§aatlar bulunmaktadlr.
Ancak, binalarl bulunmayan eski birimlerden, Saghk Hizmetleri Meslek
Yiiksekokulu ile 3837 saylil kanun ile yeni kurulan Onkoloji Enstitiisii,
Hemodiyaliz Transplantasyon Enstitiisii ve Hem§irelik Yiiksekokulu'nun
egitim-ogretimlerini yapabilmeleri is;in bina, laboratuvar ve s;e§itli saghk
tesislerine ihtiyas; bulunmaktadlr.
Soz konusu egitim kururnlarmda ogrenim goren ogrencilerimizin sportif
ve sosyal ihtiyas;larma cevap verecek as;lk ve kapall spor alanlarma ihtiyas; vardlr.
..
Imar planmda Universite alam olarak lekelenen bu alan 21 parselde
165.627 m2 dir. Bu parsellerin kamula§tmlmasl ile iiniversitemizin bu
alanda saghk birimleri ve spor iiniteleri is;in gerekli kamula§tlrma i§leri
tamamlannu§ olacakhr.
Ancak, kampiis alamnm ko~esinde millkiyeti Biiyiik§ehir Belediye Ba§kanh~na ait olan yakla§lk 6.000 m2'lik bir parselin yansl iiniversite kampiis alanmda bulunmaktadlf. iJgili belediyenin millkiyetindeki bu parselin
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tamamml iiniversiteye hibe etmesinin saglanmasl bu kampiisiin biitiinliigu
a<;lsmdan son derece onernlidir.
.
5. Spor Tesislerinin Y oklugu
Universitelnizde otuzbini a§km ogrenci, ikibine yakm ogretim elemanl ve
ikibinii<;yiiz kadar idari personel olmak iizere toplam 35.000 ki§ilik bir
toplulugun buJunmasma ve bu toplulugun % 90'mm en aktif olarak spor
yapabilecek y3§larda olmasma ragmen, bu kitleye hizmet verebilecek hi<;bir spor tesisi yoktur. Aktif olarak spor yapabilecek y3§ta bOyle bir toplulugun 150-200 bin niifuslu bir yerle§im merkezine e§deger oldugu dii§iiniiliir ise spor tesislerinin y'oklugunun ne biiyiik bir noksanllk oldugu
a<;lk<;a ortaya <;lkrnaktadir. Universitelnizde sportif ve diger sosyal faaJiyetlerin te§vik edilmesi i<;in gerekli yatmmlarm ihtiya<; gosterdigi parasal
kaynakJann mutlaka ve biran once yaratllarak bu yatlnrnlann hlzla ger<;ekle§tirilmesi saglanmalldlr.
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DUMLUPINAR UNivERSiTESi
SORUNLAR
Universitemiz yeni kurulmu§ olup hlzla biiyiiyiip geli§mektedir. Halen 5
Fakiilte, 17 Meslek Yiiksekokulu, 2 Enstitii, ile 21 ayn M;!lrkezde ogretimin siirdtiriildiigll mekanlann ancak % 28 lik boliimii Universitemizin
kendi miilkii olup, % 72 lik lo.SIlli kira ve ge~ici tahsis ile verilen binalardtr. Ozellikle il~elerde a~ilan Meslek Yiiksekokullanmn kendilerine ait
binalarl olmaYlp bir ~ogunda ise kalorifer sistemi ve sosyal faaliyet alam
yoktur. Kadro yetersizligi ve diger sosyal nedenlerle Akademik ve tdari
Personel sllo.ntlsl ~ekilmektedir. Birka~ il~enin dl§mda ogrencilerin barlnabilecegi yurt bulunmamaktadlr. Bu nedenle birbirine yalo.n olan il~eler
deki Meslek Yiiksekokullannm birle§tirilmesi gerek akademik ve idari
personel temini gerekse fiziki mekan ihtiyacmm en aza indirilmesi yoniinqe faydall olacaktJr.
Universitemizin fiziki mekan ihtiyacmm kar§IIanabilmesi ve yatlnm projelerinin zarnanmda bitirilebilmesi i~in odenekleri artJnlmalldlr. Makine
teyhizat Odenekleri yeterli degildir. Ta§lt ihtiyaclmn giderilmesi iyin ta§lt
alunlanna izin verilmelidir. Ara§tlnna laboratuvarlan ihtiyaca kafi degil<!:ir Kurulmasl , geli§tirilmesi iyin gerekli Odenek saglanmalldu.
Universitemiz Kiitiiphane ve Dokiimantasyon dairesi biinyesinde bir cilt
atolyesi ile bir matbaa kurulmasl ve modem bir kiitiiphane i~in yeteri kadar bilgisayar, ozel kart yazlCI printer, barkot okuyucu, manyetik §erit ve
manyetik kontrol sisteminin kurulmasl i~in gerekli odenek saglanmalldlr.
Oe~ici personeI ve yabanci ogretim elemanlan iyin Universitelerin resmi
i§lerinin takibi a~lsmdan Ankara, tstanbul ve tzmir gibi illerde birer Universite evi kurulmalldu.
1996-1997 Ogretim Yilmda Otobiis §ofOrliigii Meslek Yiiksekokulu a~il
masl plap.lanllli§, bunun i~in tiim hazrrhklar tanJarnlanllli§ olup, ileriki
yillarda Universitemizin mevcut fakiiltelerine ilave olarak Egitim Fakiiltesi, Oiizel Sanatlar Fakiiltesi, lIeti§im Fakiiltesi, Di§ Hekimligi ve Saghk
Bilimleri Fakiiltesinin a~ilmasl planlanmaktadlr.
Hedefimiz bilimsel ara§tlnna, yaym, ulusal ve uluslararasl bilimsel kongre, konferans ve seminerlere katilma faaliyetlerini hlzla artmp en modem
ve geli§mi§ egitim ogretim diizeyini tuttJrraxak mezun ogrencilerimizi aramlan niteliklerde yeti§melerini saglarnak, Universite vatanda§ i§birligi ile
bulundugumuz bOlgenin ve iilkemizin bilimsel, sosyal kiiltiirel kallo.nmasma onemli derecede kat1o.da bulunabilmektir.
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EGE UNivERSiTESi
SORUNLAR
Egitimimizin kalitesini yiikseltmek ve.. nitelikli arll§tmnalann saYlSlm artmnak suretiyle, hem toplumumuzun Universitemizden beklentilerini kar§Ilamak hem de uluslararasl alanda laylk oldugu saygm yeri almasml saglamak gayreti ve hedefi i~inde olan iiniversitemiz Tiirkiye genelinde
ylI§anan ekonomik slk1nt!lardan etkilenmektedir. Bu nedenle tasarlad!glnnz pek ~ok projenin hayata ge~irilmesinde ciddi gii~liik1erle ..kar§lla§llmaktadlr. Tiirkiye'nin geh§mi§ iiniversiteleri arasmda yer alan Universitemizin ihtiya~lan artarken (omegin ogrenci saylnnz 1995'de 25064 iken,
bu sayl 1996 yllmda 29440'a ulll§nn§trr ve hedefleri biiyiirken, biit~e imkanlan artmak yerine azalmaktadrr. 1995 y!ll biit~esi 2 trilyon 77 milyar
TL.dlr. Bu biit~e 1994 ylll biit~esinin % 66 fazlasldrr, oysa bir yll oneeki
qiizeyde kalmasl i~in % 150 daha fazla olmasl gerekmekte idi.
Universitemizin 1996 mali Ylh biit~esi ise 3 trilyon 810 ruilyar TL.drr. Bunun % 7Tsinin personel giderlerine aynldlgl gozoniine almd!gmda egitim
ve yatrrrrn i~in aynlan paym yetersiz oldugu ortadadlr.
1996 mali yll biit¥esi ;

3 trilyon 810 milyar TL.
2.930 milyar Tl. (%76.9)
280 milyar TL.(%7.3)
477 milyar TL.(% 12.5)
123 milyar TL.(%3.3)

Personel Giderleri
Diger Cari giderler
Yatmrnlar
Transferler

Yukanda belirtigimiz gibi zor §artlara ragmen ~ok yogun ~abalar ve ~ah§
malar sonueu ogrenci ve ogretim elemanlannnz i~in gerekli olan alt yapl
. onernli dereeede geli§tirihni§tir. fakat bu alt yap-Imn modemizasyonu i~m
gerekli egitim ara~ gere~leri, auido-visual teknikler, yaygm bilgisayar ve
yeterli teknik donamrnlara ve bunlan aktif hale getireeek kaynaklann teminine ihtiyay vardrr. Bu konuda kar§lla§!lan gii~liiklerin, yeterli odenek
verilmesi, venlen Odenegin kullanllmasl §eklinde giderilmesi en biiyiik arzumuzdur.
23 Mart 1995 tarihinde yapllan toplantlda belirtigimiz ogretim elemanlanmn mall§larmm yetersizligi ve konut fonu uygulamasmm kaldmlmasl
konusundaki sorunlarlnnzdan ogretim elemanlanmn mall§lanndaki yetersizlik 1995 y!ll sonunda giiniin ko§ullarma uygun bir duruma getirihni§ti,
aneak aradan geyen ~ok klsa bir siire sonunda bu iyile§tinneden reel olarak bir fayda saglanarru§tlr.
Konut fonu uy'gulamasmm kaldrr!lmasl sevindiricidir.
Sonu~ olarak Universitemizin ihtiya~lanmn istenen diizeyde ve arzu edildigi zamanda, temin edilmesi en biiyiik temennimizdir.
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ERCiYES UNivERSiTESi
SORUNLAR
Erciyes Universitesi 1978 yIimda kurulmu§ ve aradan g~en onsekiz yIllIk siire i~j!lde ii1kemizin olduk«a geli§mi§ iiniversitelerinden biri haline
gelmi§tir. Universitemizde, 8 tanesi Kayseri'de, 3 tanesi de Yozgat'ta 01mak iizere 11 fakii1te; 6 tanesi Kayseri'de 2 tanesi Yozgat'ta ve bir tanesi
de Nev§ehir'de olmak iizere 9 yiiksekokul; 3 tane de enstitii bulunmaktadlr.
Universitemizde yakla§lk 16 bin ogrenci, 312 si ogretim iiyesi olmak iizere 978 ogretim elemam ve 1200 idari personel bulunmaktadir. Buna gore
ogretim elemanl ba§ma dii§en ogrenci saylSl yakla§lk 16, ogretim iiyesi
ba§ma dii§en ogrenci saylSl ise yakla§lk 50'dir.
Erciyes Universitesi'nin en onemli sorunlarI §unlardIr:
1) Son ii~ yIi i~inde kurulmu§ olan bazl birinilerimizde ogretim elemanl
slkmtJsI «ekilmekte, ancak, daha once kurulmu§ olan birinilerimiz kendine yeterii hale gelmi§ bulunmaktadlr. A«lgnnIzm bir kis1Il1 Tiirk Diinyasl'ndan gelen ogre tim elemanlarl ile kapatJlmaya «all§llmaktadir.
2) Universitemizin yanmdaki Birinci Komando Tugay Komutanllgl'na ait
askeri alanda hafif ve aglr silah atJ§ egitimi yapIimaktadir. Bu atJ§lar iiniversitemiz i~in hayati bir tehlike olu§turmaktadir. Egitim birirnlerimize
yakla§lk 100 metre mesafede yapIian, kampiis alam1Il1za slk slk mermi
dii§tiigii ve bir defasmda hastanemize isabet ettigi i~in, telafisi imkanslz
bir kazaya ve can kaybma yo! ~masmdan endi§e edilen bu atJ§lann acilen durdurulmasl; slhhatli bir kampiis planmm ve slhhatli bir yapIia§mamn saglanabilmesi i~in, askeri alandan 280 doniinIliik bir arazinin iiniversitemize devredilmesi gerekInektedir. Bu konu 23 Mart 1995 tarihinde
yapIian toplantJda Saym Curnhurba§kam1Il1za arz edilmi§, aynca, bu konuda «e§itli yazl§malar ve gorii§meler yapIi1Il1§, ancak, halen bir sonu~
ahnamaml§tu.
3) Universitemizin arazisini ikiye hOlen ve egitim birinilerimize yakla§Jk
50 metre, hastanemize ise 200 metre mesafede bulunan, Kayseri Biiyiik§ehir Belediyesi'ne ait bir asfalt §antiyesi vardir. Bu tesis bir yandan yaraUIgl kirliIik ile insan sagligml tehdit etmekte, diger yandan da kampiis planlamasl yapma1Il1z1 engellemektedir. Kayseri Biiyiik§ehir Belediyesi'ne
hazineden bir ba§ka yer tahsis etrnek suretiyle, bu tesise ait arazinin iiniversitemize devredilmesi gerekInektedir. Bu konu 23 Mart 1995 tarihinde
yapilan toplantJda Saym Curnhurba§kanl1Il1za arz edilmi§, aynca, bu konuda da ~e§itli yazl§malar ve gOrii§meler yapIl1Il1§, ancak, halen bir so-
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nue; ahnamamI§trr.
4) Universitemizin bina, altyapI ve donamm ihtiyacI onemli boyutlardadlr. Ancak, Saym Cumhurba§kanmllz'm delaletiyle Kayserili haYlfsever
i§adarnlm iiniversitemize e;ok saYlda bina yapma taahhiidiinde bulunmu§tnr. Bu binalarm onemli bir klsnu 1996 yIlI sonunda tamarnlanarak iiniversitemize teslim edilecektir. Fakat, bunlmn hizmete ac;Ilabilmesi ie;in,
altyapl in§aatlanmn da paralel bir bie;irnde tamarnlanmasl ve donammlannm yapIlmasl gereklnektedir. Bundan dolaYI, iiniversitemize 1996 yIlmda acilen, altyapl yatmmlarl ie;in yakla§Ik 150 milyar lira ve donamm ie;in
yakla§lk 250 milyar lira olmak iizere toplam 400 milyar lira odenek tahsis
edilmesi gereklnektedir.
5) Universitemize hazineden alman gayri menkuller "talIsis" §eklinde verilmi§tir. Bunlmn ie;indeki bir kiie;iik bOliim dalIi hie;bir §ekilde talIsis
amaCI dl§mda kullanIlamamaktadlr. Mesela, bir ogrenci kantininin kiraya
verilmesi halinde bile, hazine bu kantine ve kirasma el koymaktadlr. Bundan dolaYI, hazineden alman gayrimenkullerin "talIsis" olmaktan e;lkarIllp
"devir" haline donii§tiiriilmesi yarar!J olacaktlf.
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FIRAT UNivERSiTESi
SORUNLAR
a. Kurulu§ ve Geli§me
Universitemiz kuruldugu 1975 y!lmdan beri gerek ogretim iiyesi ve ogrenci sayIlan, gerekse fiziki imkanlar baklUundan hlzh bir geli~me ve biiyiime "abasl i"inde olmu~tur. EIazlg'm uygun bir cografi konuma sahip 01masl ve Tiirk kiiltiiriiniin en onen!li merkezlerinden biri olmasl sebebiyle
iiniversitemizin biiyiik bir geIi§me potansiyeli vardlr. Bu arada iiniversitemiz Elazlg yamnda, BingO], Mu§ ve Tunceli gibi ii" ilde ve Keban, Maden ve Sivrice il"elerinde kIsaca ismi ile miisemma olarak Firat Havzasmda hizmet vermektedir. Bu itibarla gerek cografi konumu, gerekse bOlgesel
sosyo-ekonomik ve kiiltiirel yapl nedeniyle iiniversitemizin sorunlarl ozellik arzetmektedir.

b. Biit~e Odeneklerinin Yetersizligi ve YatIrImlann Aksama Sebeple.
ri:
Universitemiz biit"esinin tiimiinde, ozeIIikle yatlnn!larla ilgiJi fasIllarmda
gereken ve beklenen artl§ saglanamanu§tlr. Bu durum iiniversitemizin
hem geIi§mesini ve hem de egitim-6gretim gotevinin yiiriitillmesinde darbogazlarm ortaya "Ikmasma sebep olan bir faktar olarak kar§lnuza "Iknu§tlr. Y!lhk biit"e tablolarl incelenirse a"lk"a goriilecegi iizere devam
eden yatmn!lara verilen y!lhk Odenekler sabit fiyatJarJa azaIan bir egilim
izlemektedir.
Universitemiz katlna biit"eJi bir kurulu§tur. Yatmm odenekleri her yI!
Devlet Planlama Te§kilatlnca yap!lan gorii§meler neticesinde biit"e kanunlarlyla yiiriirIiige girmekte yIlI i"erisinde MaIiye Bakanhgmca yaymlanan biit"e uygulama taJimatiarlyla harcanmaktadlr.
Bu uygulamaIarm birinci 3§amasl olan D.P.T. gorii§ffielerinde gOtiiriilen
tekliflerin hemen hemen %. 80'lik bir kIsnu degerJendirilmeye dahi tutulmadan reddedilmektedir. Universiternizin geIi§mesine paraIel olarak hazIflanan bu teklifler gerek devam eden projeleri ve gerekse yeni yatmn!lan ihtiva etlnektedir. Son birka" Yllchr yeni yatlnm taleplerimizin hi" birisi
kar§Ilanmachgl gibi devam eden yatmn!larada projeyi zamanmda bitirecek yeterIi Odenek saglanamamaktachr.
funci a§ama olan biit"e kanunun "Ikmasllll miiteakip MaJiye Bakanhgmca yaymlanan biit,<e uygulama taIimatIarl ise yatmn!lan tamamen aksatmakta belirtilen serbest blrakma oranlarl Odeneklerin in§aat mevsimi i"e-
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risinde harcanmasma imkan vermediginden in§aatlar ktitii hava §artlanna
sarkmaktadrr. Aynca ihalelerle ilgili §artlann biirokratik ozellikleri bu
Odeneklerin zamanmda harcanmadan iade edilmesini veya uygunsuz mevsim §artlarmda harcanmast sorunlanm getirmektedir.
Baymdtrltk birim fiyatlarmmda ge~ yaymlanmast, .gerek Odemelerde ve
gerekse iltale i§lerinde gecikmeler dogurmaktadtr. Odeneklerin proje bazmda yeterli verilrnemesi bazt projelerin onceliklerinden dolayt acilen bitirilmesini aksatmakta bir projeyi bitirebilmek i~in ek Odenek almak §oyle
dursun diger projelerden bu projeye odenek aktarmakta yok uzun yazt§malar ve biirokrasiye sebep olrnaktadtr.
Biitiin bu aksamalan gidermek amactyla Odeneklerin iiniversitelere global
olarak verilerek bu Odenekler iizerindeki her tiirlii tasarrufun iiniversite organlarma btraktlmast D.P.T. ve Maliye Bakanhgma detay prograrnlar
§eklinde bilgi verilmesi Odeneklerin yeterli zaman araltklannda harcanmasma imkan saglayacakttr.
Ihale yetkileri ve diger yazt§malan en normal bir ihaleyi dalti ii~ aydan
daha ktsa bir siirede yaptlramamaktadtr. Bu siirelerinde yeniden tanzirni
i§leri yabukla§tlnct olacaktlr. Emanet ihalelerdeki lirnitlerde ~ok kii~iik
tutulrnaktadtr. Acil i§ler i~in bu limitlere ktsttlama getirmemesi biiyiik rahatltk saglayacakttr.
c. Ar3§tmna UyguJama Hastanemizin in§llatJ:
Bu arada iiniversitemiz biinyesindeki Ara§tlrma ve Uygularna Hastanernizin kendi binasmda hizmet verememesi hem bOlgesel hizmeti aksatarak
biiyiik §ehirlcre hasta gOyiine yol aymakta ve hem de yagda§ teknolojiye
uygun olarak alman ve alanlan devam eden ara~ ger~lerin kurulamamasma, ya da uygun olmayan §artlarda dii§iik kapasite ile ~alt§tmlmasma
yol aymaktadtr.
Bu itibarla iiniversitemiz hastanesinin kendisinden beklenilen ~agda§ saghk hizmetlerini ve bunun yant stra tlp egitimini verebilmesi i~in yatlnm
tekliflerimizin ktsmtlstz olarak onaylanmast geregine inanmaktaytz. Nitekim 1984 ytlmdan 1992 ytlma kadarki 8 ytlda 208.540.000 TL. harcama
yaptlffil§ken, 1992-1995 ytllan arasmda 1995 ytlt fiyatlanyla
46.815.000.000 TL. harcama yaptlarak onceki dilimin yam siiresinde iki
misli bir ~alt§ma yaptlffil§tlr. 1996 ythnda, ihtiyay olan 100.000.000.000
TL. bir harcama yaptldtgt takdirde, acil bloklann 20.000 rn2 bir ktSIDl
115 yatak, 3 ameJiyatltane, 4 laboratuvar ve diger yardtmct bOliimlerle
hizmete girecektir. Bahse konu alamn hizmete a~tlmast gereken odenek
saglandtgt takdirde Haziran 1996 da geryekle§ecektir.
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d. Biiyiik Onarlm:
Universitemiz halihazlr durumda 33 bloku lojman 23 blokuda egitimogretim ve idare binalanndan miite§ekkil 56 bina olmak iizere 348.758
m2 kapah alana sahiptir. Bu binalarl1TI1Zm 30 adedi yakla§lk 150.000
m2'lik kapall alan 1975 Yllmdan once in§aa edilmi§ olup bu giine kadar
onernli hi"bir biiyiik onanm gormemi§tir. Miihendislik Fakiiltesi kampiisiindeki bazl binalanffi1zda 1969 yIlmda in§aa edilmesine ragmen hala
kullanIlmakta kapI ve pencere dogramalan "ok kotii durumdadIr. Her yIl
verilen biiyiik onarlm iidenekleri bu binalann bakIm Onarlffi1 bir yana "at!
akIntIlan ve boya i§lerine bile yetmemektedir.
Biiyiik onarlm odeneklerinin yIllara sari olarak verilmesi taleplerimizin
Devlet Planlama Te§kilatmca kabul edilmemesinden dolayl yIlI i"erisinde
verilen odeneklerle pencere dogramalanm veya kapl onanmlarml yapmak
miimkiin olmamaktadlf.
YIIlara sari biiyiik onanrnlar verildigi takdirde bir"ok onanm sorunumuz
"oziilecektir.

e. Kampiis Entegrasyonu
Oniversitemiz halen Miihendislik Fakiiltesinin, 1lahiyat Fakiiltesinin ve
Saghk Hizmetleri Meslek Yiiksekokulu'nun bulundugu kampiis ile FenEdebiyat F~pltesi, TIp Fakiiltesi, Teknik Egitim Fakiiltesi, Veteriner Fakiiltesi, Su Uriinleri Fakiiltesi, Teknik Bilirnler MYO, Sosyal Bilirnler
MYO ve Sosyal BiIirnler Enstitiisii, Sagbk Bilirnleri Enstitiisii, Fen Bilimleri Enstitiisii ve Rektiirllik BirinIlerinin bulundugu iki kampiisten olu§maktadIr. Birbirirte "ok yakIn ve list smlflannda birle§en bu iki kampiis
arasmda Tanm ve Orman Bakanhgl'na ait halen "100. Yll Mesire Yeri"
olarak hizmete sunulmu§ takriben 10 hektar civannda ormanhk bir saha
vardlr. Hizmette devarnbhk ve etkinlik saglayacak tarzda ve D.P.T. Uzmanlarmm da ongordligu bi"imde iki kampiislin entegrasyonu gerekli goriilmektedir. Bu durum, g~en yIllar iiniversitemizi ziyaret eden devlet biiyiiklerine arzedilmi§, Ba§bakanhgm olurnlu gOrii§lerine ragmen bugiine
kadar sonu"landmlamarm§tJr.
Bu Maksatla,
"100. YII Mesire Yerinin aym hizmeti devam ettirecek §ekilde iiniversitemize tahsisinin saglanmasl §arttIr ve gereklidir.
f. Universite-Kamu KumlU§lan Arasmda i§birligi:
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miz arasmda irnzalanan bir protokol He her ill kurumun akademik ve bilimsel ~ah§malannda kar§lhkh biribirlerinin personel, laboratuvar, atolye
ve makine-t~hizat imkanlarmdan yararlanmalan imkam saglanffil§tlr. Bu
uygulama He Enstitiiniin bOlge ve iilke hayvanclhgma gotiirdiigll hizmetin
gerek hacim gerekse kapsadtgl alan baktffilndan biiyiik ol~iide geni§lemesini saglayacaktlr.

g. i§~i Konusu:
Universitemizde vizeli ve vizesiz olarak 1984 yllmdan beri iki ayn statiide
~all§tlnlan geyici i§~ilerin kldem ve ihbar tazminatlan Odenerek 1995 Ylh sonu itibariyle hizmet akitleri feshedilmi§tir. Ancak, 30.11.1995 tarihinde irnzalanan 01.01.95-3112.1996 yiiriirliiliik siireli toplu i§ sozle§mesinden dogan iicret farklarmm Odenebilmesi i~in ek Odenege ihtiya~
duyulmaktadu.

OGRENCi SORUNLARI
Universiteler, egitim ve ogretimin yanl Slfa ogrencilerine sosyal ve kiiltiireI hizmetler vermesi gereken kurulu§lardu. Ogrencilerimizin onemli bir
klsffilnm mali yetersizlikler i~erisinde bulundugu gozlenrnektedir. Bu durum iiniversitemizce yapIlan ara§tlfffialaria da a~lk~a goriilmii§tiir. Bu sebeple isteyen tiim ogrencilerimizin hary kredisi ve ogrenim kredisinden
y.ararlandtnlmalarmda fayda miilaltaza edilmektedir.
Ogrencilerimizin kiiltiirel aktivitelerle ugra§malanmn kendi aralanndaki
dayanl§mayl artlrdlgl ve ~e§itli zararh aktmlardan korudugu gibi halkla
da biitiinle§meyi te§vik ettigi a§ikardu. Bu ciimleden olmak iizere yaplIan yan§malarda iiniversitemiz ogrencilerinden olu§an folklor ekibimiz
1994 ve 1995 Yllmda Tiirkiye birinciligini elde et1ni§ ve spor taklmlanffilzda bolge ve Tiirkiye ~apmda dereceler alffil§lardtr. Bu ba§anlarm
kendi imkanlanmIzm zorlanmaslyla diizenlenen basit antrenman saltalannda saglandtgl dii§iiniildiigiinde hlzla geli§mekte olan iiniversitemizde
bir kiiltiir merkezinin kurulmasl gerek ogrencilerimizin ve personelimizin,
gerekse Elazlg halklmn sosyal ve kiiltiirel ya§arnlanna biiyiik katklda bulunacagl a~lk~a goriilecektir.
Konu ile ilgili olarak in§aatl devam eden mediko sosyal merkezimizin bir
an once tamarnlanarak hizmete almmasl problemleri hafifletici bir etki
saglayacaktlr.
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OGRETiM

UYELERiYLE iLGiLi SORUNLAR

Genelde Tiirkiye diizeyinde tiim iiniversitelerimizin ~oziim bekleyen biiyiik sorunlan bulunmaktadlf. Ancak gerek cografi konumlan gerekse biilgesel sosyo-ekonomik ve kiiltiirel yaplian nedeniyle Dogu'daki iiniversitemizin sorunlan ayn bir ozellik arzetmektedir.
a. Ozellikle kalkmmada oncelikli yorelerde bulunan illerimizdeki iiniversitelerde gorev alacak ogretim iiyeleri ve yarmmclian i~in ~ok liizunliu olan
lojmanlann yapmllm arttlncl tedbirler almmgl takdirde bu yorelerdeki
iiniversiteler digerlerinden daha cazip hale gelecek ve temininde gii~liik
~ekilen ogretiIp. iiye ve yardlmcllanm daha kolay bulmak olanagma sal!ip
olacaklarmr. Universitemize tahsis edilen akademik kadrolann serbest blrak!lma ve kullan!lma oranlarmm arttlnlmasl ile Akademik personelin
egitim diizeylerinin ~agda§ egitime ula§abilmesi i~in yurti~i ve yurm§mda belirli siirelerle gorevlendirilme illlkanlarmm arttlnlmasl ve bunun i~in
yeterli mali destek sagIanmasl yerinde olacaktlr.
b. Ara§tlrma gorevlilerinin yurt dl§ana gidebillllesi io;:in biito;:eye daha fazla maddi kaynak konmasl yararh olacaktlr. Ogretim elemanlarmm bilimsel ufkunun geli§lllesi ve lisan bilgilerinin geli§tirilmesi i~irl yurt m§l bilimsel seyahatlerin i§lerliginin saglanmasmda da yarar varmr.
Bu arada kalkmmada oncelikli yorelerdeki iiniversitelerimizin ogretim elemanlarma verilmekte olan geli§me odeneginin her Yll Bakanlar Kurulunca
tesbit edilmesi hiikme baglanml§tlr. Yukanda da deginildigi gibi mai!fumiyet bOlgesinde bulunan ve ogretilll iiyesi temininde ve yeti§tirilmesindeki slkmtllarl biiyiik Ol~iide duyan iiniversitemizden, eleman kaYlplarlmn ve ogretim iiyesi goo;:iiniin onlenebilmesi i~in s6zkonusu Odenegin
Bakanlar Kurulunca tavan rakamla tesbit edilmesi elzem olarak g6riilmektedir.

FIRAT UNivERSiTESi ARA~TIRMA FONU
Universitemizde, ilgili yasa hiikmiine dayan!larak 1986 Yllmda Ara§tlnna
Fonu kurulmu§tur. Ara§tlnna Fonu'na sunulan projeler, konunun ulusal
~aptaki uzmanlanna incelettirilip desteklenmeye deger bulunduktan sonra
Ara§tlnna Fonu'nca desteklenmekte, ~ah§malar Fakiilteler ve Enstitiilerin
i§leyi§ ve denetim mekanizmalarmm koordinasyonuyla yiiriitiilmektedir.
Ara§tlnna Fonu bunlara ek olarak, iiniversite elemanlarmca yiiriitiilen
DPT destekli projelerin satmalma hizllletierinin diizenli ve denetinlii yiiriitiilmesini de saglamaktadlf. Ara§tlrma Fonu mali giiciinii her yll genel
bii~eden aldlgl paya ilave olarak iiniversite biinyesindeki doner sennaye
i§letmelerinin gelirlerinin belirli oranlardaki katkllarmdan almaktadlr.
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Ara§tmna Fonumuz 1996 yilmda sunulaeak projelere yakla§lk toplam 8
milyar TL. tutarmda bir destek saglayaeaktIr. Kurulu§undan ~ubat 1996
tarihine kadar 184 proje desteklenmi§, aneak bunlarm 26 adedi ye§itli nedenlerle geri yekilmi§ veya yonetim kurulu karan ile yiiriirliikten kaldmlffil§tIr. Halen 78 proje sonuylandmlffil§ ve 106 proje de devam etInektedir.
1990-~ubat 1996 yillan arasmda FIrat Universitesi ogretimelemanlarl tarafmdan uluslararaSI dergilerde yapIian 102 yayma te§vik odiilti verilmi§tiro Bu uygulama stirdtiriilmektedir.
FUNAF'm Yurtdl§mda Yapllan Yaymlara Sagladlgl
Te§vik Desteginin yIilara Gore DagIilffil
YIilar

Te$vik Destegi SaylSl

1990 ve Oneesi
1991
1992
1993
1994
1995
1996

30

8
15
8
11
26
4
102

TOPLAM
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GALATASARA Y UNivERSiTESi
SORUNLAR

Universitemizin, yeni kurulan bir iiniversite oimasl nedeniyle ~oziim bekIeyen bazl sornnlan van:l!r.
- Kurnlu oIdugu allglm fiziki yetersizligi kurnrnu yer problemiyle yilz yiize blrakmaktadlr. Ogrencilerimiz kendilerine tanmmasl gereken olanaklardan yararlanamamakta (~e~itIi, spor alanlan, kafeterya, ~e~itIi sanatsal
etkinliklerin silrdiiriilebilecegi kompleksler gibi); yetersiz saYlda slruflarda egitim almaktadular. Bu tiir fiziki sornnlar kiitiiphanemizin de arzu edilen Ol~ilde geli§mesini bir Ol~ilde etkilemektedir. Bir iiniversitenin en biiyiik gurnr kaynaklarmdan biri olmasl gereken kiitilphanemiz, yeterli alana
yay!lamamakta ve ogrencilerimizin ~ah§ma taleplerine cevap verememektedir.
- Kurnlu§ a§amasmda ogretim kadrolarlfruz zamanla olu§turuldugundan,
varolan anabilim dallannda kadrolu ogretim iiyesi eksikligi de duyulmaktadlr.
- Akademik Personel:

Fakilltemizde devam etmekte olan egitimin saghkll olarak yiitiiriilebilmesi
i~in omegin ileti§im fakiiltemizde uy.gulamaYI ~ok iyi bilen ozelliklede
ogrencilerin staj egitin!leri a~lsmdan Ogretim Gorevlisi Kadrosuna ihtiya~
vardlr. Ayru §ekilde hukuk fakiiltemizde 7 ila 10 Profesor kadrosu, 4 ila,
7 Do~. kadrosu, 1 ila, 4 Yrd.Do~.kadrosu ve 12 Ar§.Gor. kadrosuna ihtiya~ vard!r.
Bunlardan profesor kadrolan serbest 1 Do~ent kadrosunun Profesorliik
kadrosuna talIVili suretiyle, digerleri tutulu bulunan 14 Profesor kadrosundan lO'nun Serbest blfakIlmasl suretiyle, Do~ent kadrolarmda tutulu bulunan 10 Do~ent kadrodan 7'sinin serbest blrak!lmasl ve 4 yeni Yrd. Do~.
kadrosu ile, Ar§.Gor. kadrolarmm tutulu bulunan 4 Ar~. Gor. kadrosunun
serbest buakIlmasl ve 12 yeni ~.Gor. kadrosu ihdasl gerektigi kanlSlna
vanlmaktadlf .
- idari Personel

Bu ~er~evede, iiniversitemizin idari personel a~lgl da iizerinde onen!li durnlmasl gerekli bir husustur. Nitekim, tahsis edilen idari kadro saylS! 533
oldugu halde ~all~an personel 131 ki§idir. Ba§bakanhk Personel ve Prensipler Genel Miidiirlilgil'niin 30.1.1995 tarih ve 1434 (1995/4) say!ll,
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21.9.1995 tarih ve 13484 (1195126) sayill, 23.9.1995 tarih ve 13537 sayill
yazlSI ve genelgeleri ile aylktan ve naklen personel alum durdurulmu§tur.
Aynca 1996 Mali Yllmda ilk iiy ay iyin 20 adamlay mevsirnlik geyici i§yi
verilmi§tir.
Dniversitemizin kurulu§unu tarnarnlarnasl ve egitim-ogretim hizmetleri- .
nin yiiriitiilmesi iyin idari kadrolannuzm tamammm serbest blfalalmaslm
ve 40 daimi, 20 ki§ilik mevsim i§"i kadrosunun verilmesi gerekmektedir.
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GAzi UNtvERSiTESi
SORUNLAR
~- Fiziki Alan: Tlirkiye'de birim saylSl bakmundan birinci durumdaki
Universitemizin fiziki alam yetersiz olup, ogrenci kontenjanlanUllz devamh artmaktamr.
2809 saylh kanunla Universitemize baglanan birimlerin kullanlUllnda bulunan fiziki alanlann bir ktSUll bu birimlere tahsis edilmemi§tir, halen Ankara'da rektorliik kampiisii i~erisinde bulunan bazl alanlar degi§ik gayelerIe Milli Egitim Bakanitgl birimleri tarafindan kullamhnaktadlr.
(M.E.B.Devlet Memurlarl, YabancI Diller Egitim Merkezi Fen-Edebiyat
Fakiiltesi Dekanhglyla mii§tereken; komple bir bina .l<:orler okulu olarak
20 ogrenciye hizmet vermekte) Soz konusu alanlarm Universiteye tahsisinin saglanmasl gerektigi, dalta once de arzedilmesine ragmen bugiine ka-

darger~ekle§ememi§tir.

Ankara merkez olmak iizere <;:o~!ll, Kastomonu ve Ktr§ehir illerinde t9Plam 46 birimden meydana gelen Universitemiz de 1995-1996 Egitim- Ogretim Ylhnda 45.181 civarmdaki ogrenciye 2677 ogretim elemam ile hizJ?:let verilmektedir. Bu derece yaygm ve ~e§itli illere dagtlUll§ bulunan
Universitemizin faaliyete ge~irilmesi planlanan birimlerinin bina, laboratuvar ve atOlyelerinin mevcut olmamgl, ozellikle Miihendislik, Havaclhk
ve Su Uriinleri gibi Fakiilte ve Yiiksekokullann kurulu§larmm tamamlanmasl ve faaliyete ge~irilmeleri; teknik personel, ~ok paltah ara~-gere~ ve
yiiksek maaliyetli yatlflm gerektirmektedir.
Yetersiz ve kullanlUlln slmrlandlfllan odenekler ve diger problemlerimiz
ge~timiz ytlda Saym Cumhurba§kanlUllza arzedilmi§ti, bunlardan bloke
odeneklerin serbest blraktlmalarl sonucu,4.246 trilyon TL. tutarh 35 projeden Miihendislik-Mimarhk Fakiiltesi ek binasl, Fen-Edebiyat Fakiiltesi
Egitim Binasl, TIp Fakiiltesi ogretim binasl, kapall yiizme havuzu ve Spor
Kompleksinin bir bOliimii hizmete a~IIUll§trr. Aynca TIp Fakiiltesi ogretim binasl ile Ara§tlrma ve Uygulama Hastanesi II. ktslm in§aatr %70 seviyelerinde tamamlanml§t1r. Diger in§aatlanUllz Odenekleri dahilinde siirdiiriilmektedir. %25 bloke'mn kaldlfllmasl ve Odeneklerin serbest
blraktlmasl sonucu 1995 Mali Ylh Odenegi da1lllinde Makina-Te~hizat
ahmlarlUllz ger~ekle§tirilmi§tir. 1995 ytlmda ~oziimlenen bir hususu da
ogretim elemanlarmm iicretlerinde yapllan ktsmi iyile§tirmedir. Biitiin
bunlardan dolaYI Saym Cumhurba§kanlUllza §iikranlarlUllzI sunarlZ.
Bunlarm m§mda kalan ye ge~tigimiz YII da arzolunan; biit~e odeneklerinin yetersizligi, Devlet Ihale Kanununda yapdmasl gerekli diizenlemeler,
Doner Sermaye gelirlerinden alman pe§in vergiler ve biit~e kanunlan ile
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getirilen ve Doner Sennaye gelirlerinden hazineye aktanlacak Odenek,
ger~ekle§emeyen mali ozerklik gibi mali sorunlannuzm yanmda kamu·
kurumlan arasmda mevcu~ olan licret dengesizligi sebebiyle kalifiye idari
ve yarmmcl elemanlarm Dniversitemizden aynlmalan ve bo§alan kadrolara a~lktan allm yapamamaktan dolaYl ortaya ~lkan eleman eksikligi,
Ta§rada bulunan birimlerimizce temininde ~ekilen zorluklar ve yetersiz fiziki alanlarda verilmeye ~all§llan egitim ile liniversitelerde sozle§meliakademik ve idari personel isdihdam edilememesidir.
Temennirniz; konuyla ilgili kaynaklarm oncelikle temin edilerek Ankara
m§mdalq. illerde, bulunan Yliksekogretim Kurumlannuzm bu illerde kurulacak Universiteler blinyesine almmasldlr. Aynca liniversitelerin genelini ilgiilendiren sorunlara ilave olarak yukanda arzetmeye ~all§t1g1nuz 80runlannuza ilgilerinizi saygllar1ffila arzederim.
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GAZiANTEP UNivERSiTESi
SORUNLAR
Universitenin kuruldugu 1987 yllmda 43.000 metrekare olan kapalI alan,
1995 YllInda 130.000 metrekareye ula§nu§l:!r. Devam eden in§aatlarlnuz
60.360 metrekare, yakm gelecekte yaplnu planlanan in§aatlar ise 14.000
metrekaredir. DolaylSlyla 2001 yIlmda hedef olarak belirlenen yakla§lk
204.000 metrekarelik kapall alana ula§!lnu§ olacaktrr. 1995 yIlI birim fiyatlarlyla, 1995 yIlI sonuna kadar 1.3 trilyori harcannu§ olup, tUm in§aatlarm bitirilebilmesi iliin 0.7 trilyon TL'ye daha gereksinim varwr.
Universitenin iidenek yetersizligi, Odeneklerin kullanIlmasmda, nakit ve
kadro teminindeki zorluklar gibi sorunlarmm dl§mda onenIli bir sorunu
yoktur.
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GAziOSMANPA~A UNivERSiTESi

SORUNLAR
Bilindigi gibi iiniversitemiz 1992 yllmda kurulmu§ "yeni" iiniversiteler
arasmdadtr. Yeni kurulan biitiin miiesseselerin oldugu gibi bizimde problemlerimiz vardtr.
Bunlar:
1.1. Ogretim elemam yetersizligi
1.2. Odenek yetersizligi ve verilen Odeneklerin kullanlm zorluklarl
1.3. 1.2 ile ilgili olarak alet, malzeme yetersizligi,
104. Yer (Fiziki imkan, dershane, laboratuvar, kiitiiphane, i§lik, atolye, ogretim ve idari eleman ofisleri yoklugu, yetersizligi)
Yukanda belirttigimiz pro,\>lemlerimiz arasmda §u anda en oncelikle problemirniz yer problemidir. Universitemizde egitim birbirinden uzak dort ayn yerde gii" §art1arda siirdiiriilmektedir. Bu ise ogretim kalitesine, iSfafa
ve huzursuzluga sebep olmaktadtr. 1995-1996 ders Ylhnda 2 Ylldrr faaliyet gosteren Fen-Edebiyat Fakiiltesi'nin ii"iincii slmn da olacagmdan, ogrenci saYlsl bizim iraderniz haricinde daha da artacak, bununla ilgili problemlerirniz de daha da "ogalacak bizi gii" durumda blrakacakttr.
Yer problernimiz, kampiis alanmuzda 1988 yllmda ba§layan ve % 95 bitrni§, yahllz su, kanalizasyon ve elektrik ile ilgili bitirilmesi ile azalacakttr.
Bu binaya iki fakiilteyi (Fen-Edebiyat ve Ziraat'i yerle§tinneyi dii§iiniiyoruz.) Gerek Maliye Bakanhgl'nda gerekse Meclis Biit"e-Plan Kornisyonu'ndaki biitiin gayretlerimiz bo§a "lkrru§ttr. Bu durumda bu binarruzm
oniimiizdeki ders Ylhna yeti§meme durumu ilttimali vardlr.
Yer ile ilgili olarak, diger bir problernirniz de yine Kampiisiimtlzdeki
HANGARLAR ile ilgilidir. Bu hangarlar, iiniversiternize 1985 yl!tnda
TUMOSAN'dan (Tiirkiye Motor Sanayii) intikal etrni§tir. Maalesef bugiine kadar, Odenek yetersizliginden bu hangarlar degerlendirilmemi§ her sene daha da ylpranII11§ eskimi§tir. Halbuki Kampiis'e ta§mdlglII11zda, Kiitiiphane, Kantin Kafeterya ve Yemekhane ihtiyaClII11Z olacaktrr. 15-20
milyar TL bir masrafla bu Hangarlan degerlendirebilecegirniz. dii§iiniiyoruz. Biitiin "abalanII11za ragmen 15-20 milyar TL. bulamadtk. llginize arz
ediyoruz.
.
Diger bir problernimizde Dniversitemize 1985 ylhnda devredilmi§, ancak
kimsenin otunnadtgl, bu sebeple harap oldugu 16 lojman ile ilgilidir. Bu
Lojmanlar i"in §imdi talep vardlr. Hem bu Lojmanlann daha fazla harap
olmamasl, ilerde daha fazla masrafa sebep olmamasl, hem de degerlendirilmesi i"in, yine 10-15 milyar TL bir Odenege ihtiyacmnz vardlr. Bu ode58

nege de biitiin gayretlerimize ragmen sahip olamachk.
Acil \!oziilmesi gerekli bir problemimiz de, "Tokat BOlge Cezaevi" i\!in se\!ilen ve kamula§tJnlan yerin kampiis smmna 500-600 m. mesafede olmasldlr.
.
Heniiz iizerinde bir in§aat olmayan 1. smlf Tartm arazisi blL yerde, BOlge
Cezaevi m§aatma ba§lamasl, Ziraat Fakiiltemiz i\!in kunnaYI planlachglrruz "Ara§ttrma ve Uygulama <;iftligi"nin kurulmasml engelleyecek. Heniiz yeterli Tanm arazisi olmayan Universitemiz tanm Sahasl olarak daha
fazla geni§leyemeyecektir.
Aynca; iiniversite-Bolge Cezaevi kom§ulugunun da hi\! ho§ olmayacaglm zannediyoruz. Bu yattnrrun buradan Tokat'taki daha miisait bir yere
nakledilmesi i\!in yarchmlarmlzl rica ediyoruz.
Problemlerimizle ilgilendiginiz i\!in §ahslm ve iiniversitem adma te§ekkiirlerimi sunuyorum.
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GEBZE YUKSEK TEKNOLOJi ENSTiTusii
A)SORUNLAR
YaplS! itibariyle sadece lisansiistii seviyede egitm-ogretim yapan Enstitiimiiz, Istanbul civannm ikinci biiyiik sanayi bOlgesinde yer almaktadu. Bu
nedenle sanayinin teknolojik rehabilitasyonuna dogrudan katlada bulunabilecek, ferdi veya ekip halinde projelere katJlabilecek ve proje iirete
bilecek, nitelikli ogretim elemanlanna ihtiya~ vardu. Enstitiimiiz bu gerek~eler dogrulmsunda kendi biinyesinde bilim adanu yeti§tirme gorevini
biiyiik bir titizlikle yiiriitmektedir. Ancak, mevcut Ara§tuma Fonu bii~e
sinin yetersizligi nedeniyle gerek ogretim elemanlarIrU1za yapacaklan
ara§tJrmalar i~in, gerekse ogrencilerimize tez a§amasmda yeterli mali
destek verilememektedir. Bu ~er~evede Ara§tJrma Fonu 1996 Odeneginin
arttmlmasl zarureti vardu.
GYTE 2 Ekim 1995 tarihinde Et-Ballk Kurumu'ndan devralarak onardigl
C;:ayuova tesislerine ta§mrru§tJr. Sozkonusu tesisler mevcut ihtiyaclrruzl
kar§llamakla birlikte, 1996-97 ogretim yilmda yeni ogrencilerin kabulii
ile birlikte yetersiz kalacaktJr. Bu durum dikkate alan GYTE RektOrliigii,
C;:ayuova tesislerine biti§ik arazide bulunan ve Tarim Bakanllgl'ndan
deviralman bir binaYI onararak egitim-ogretim ve ara§tuma amacl ile kullanmaYI planlamaktadu. Bunun i~in biit~enin biiyiik onanm kalemine ye~~rli Odenek aynhnalldlr.
Universitelerin laboramvar ve iicretler nedeniyle cazibesini yitirmesi, yeti§mi§ ogretim elemaulannm ozel sektore veya sanayi sektoriine kaymasma sebep ohnaktadu. Bundan dolaYidir ki ogretim iiyeleri i~in lojman
vb. destek iiniteleri onem ta§unaktadu.
.
Enstitiimiiziin 1995 mali Yill Makina-Techizat alum ile ilgili toplam Odenegi 5 milyardu (kullamlabilen miktarl 3.5 milyar) Bu Odenekle Yiiksek
Teknoloji Enstitiileri gibi TUrk bilim hayatl ve sanayi kesimi i~in fevkalade onem arz eden bir Yiiksekogretim kurumunun biinyesinde buakImz
herhangi bir laboratuvann kuruhnasl, bir cihazm bile satJn almmasl miimkiin degildir. Belirtilen nedenlerle 1996 Yill biit~sinin ilgil kaleminin
Enstitiimiiziin talebi dogruItusunda degerlendirilerek kabul edilmesi zarureti vardlr.
Enstitiimiizde donatJm a~lSldan halen belirli bir mertebede bulunan Kimya, leodezi ve Fotogrametri ile C;:evre Miihendisligi Laboratuvarlarl kurulmu§tur. Ara§tJrmalar adl ge~en bu ii~ laboratuvar ile, kIsmen de Tiibitak
~lAM Laboratuvarlarmda yiiriitiilmektedir.
Ogrencilerimizin yurt ihtiya~larml kar§Ilamak amaclyla Gebze'de yapllan
giri§inIler sonucunda, miilkiyeti Tarim Bakanllgl'nda bulunan ve 8-10 YIl60

mr kuIlamlmamgl i~in kapi ve pencereleri ile bazl bOliimleri kIsmen tahrip olmu§ C;:aYlrova Tohum SertifIkasyon Enstitiisii Dinlenme Tesislerinin
abl bir vaziyette bulundugu tespit edilmi§ ve daha soma buraslmn arsaSI
ile birlikte GYTE'ye devredilme i§lemlerine ba§lannu§tlr. 1996 ylll biit"esinin biiyiik onanm kalemine yakla§lk 15 milyarllk bir Odenek aynlmgl
taktirde burasl onanlarak ge~ici ogrenci yurdu haline donii§tiiriilebilecek
ve bOylece ogrencilerimizin barmma problemi ge"ici olarak ~oziilmii§ olaCaktlf.
Ogrencilerimizin 2ooo'li YIIlarda bannma ihtiyacml kar§llayacak olan
500 ki§ilik ogrenci yurdu in§aatlnm ger~ekle§ebilmesi i~in GYTE Muallimkoy Kampiis alanmda yer gosterilmi§tir. Kredi ve Yurtlar Kurumu adlna BaymdHhk Bakanllgl tarafmdan ihale edilen ve ancak ~.n erken 3-4 y11
sonra kulan11abilecek duruma gelecek olan Muallimkoy Ogrenci Yurdunun temeli 1995 y11mda atllnu§tlf.
Kampiis i~in tahsis edilen arazinin 1.500.000 m 2lik boliimiiniin kamula§tlnlmasl zorunlu olup, 1994 Yill biit~esine bu i§ i~in konulan 50 milyar
TL'lik Odenekten Biit"e Kanunu ve Maliye Bakanhgl tarafmdan yap11an
kesintilerden soma kalan 37.4 milyar TL Arsa OfIsi Genel Miidiirliigii
tarafmdan 203.502 m 2lik bir alanm kamula§tlnlmasmda kupanllllll§tlr.
1995 ylll biit~esine eklenen 10 milyar TL'nin bir bOliimii temeli at11an ogrenci yurt binalarmm yapllacagl alandaki ta§mmaz mallarm kamula§tlnlmasl i~in kullamlnu§tlf. 1995 sonu itibariyle kamula§tlnlan toplam alan
218.000 m 2 mertebesinde kalnu§tlr. 1996 ylll biit~esine kamula§tlrma i§lemleri i~in yeterli Odenek aynlmadlgl takdirde Kampiis'teki fIziki geli§me de smlrlanacaktlr. Bunun m§mda tezyid-i bedel davalarl i~in gerekli
olan Odeneklerin de Maliye Bakanllgmca en kIsa zamanda verilmesi zorunludur.
Kampiis alanl i~inde bulunan ta§ ocaklan i§letmeleri, Kocaeli Valiligi'nin
giri§imleriyle 1994 Ylh i~inde faaliyetleri durdurulmu§ ve Gebze'de kendilerine gorterilen yeni bir bOlgeye ta§lnu§larmr. Orman Bakanllgl'na ait
olan bu eski Ta§ Ocaklarl alanlarmm taraflmza tahsisi hususunda ilgili
bakanhk nezdinde gerekli giri§imlerde bulunuhnu§tur. Amlan tahsis i§leminin en kIsa zaman i~inde sonu~lanmnlmasl, kampiis planlanmn hayata
ge~irilmesi a"lsmdan onem ta§lmaktadlr.
Oniimiizdeki Yillarda in§aatl ba§layacak olan TEM-Yalova-lzmit Korfezi
baglantl yolu kampiis alanlmlzm kuzey bOliimiinii katetmektedir. Bu yolun elverdigi ol~iilerde Kampiis alammn dl§ma almmasl i~in Karayollarl
Genel Miidiirliigll nezdinde yap11an giri§imler, olumlu kar§llannu§ olup,
~oziim a§amasma gelmi§ bulunmaktadrr.
Muallimkoy Kampiisii kIYlsmm dogu uzantlsmda yap11an Belde A.~.'ye
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ait liman ve dalgakrranl, Enstitiimiiz biinyesinde kurulmasl kararla§unlan
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakiiltesi'nin ara§tmnalan ile Marmara
Denizi'nin kirlenmesi ile ilgili bilimsel ara§t1nnalarm ger~ekle§mesine
engel te§kil edecektir. GYTE gibi bir ara§t1nna kurulu§unun yaruba§mda
kimyasal, petrokimya, kuruyiik ve likit SIVl maddalerinin depolanacagl tesislerin yapilmasl, hem ~evre i~in, hem de yapilmasl planlanan TEMYalova-Izmit Korfezi baglanu yolu ve kopriisii i~in de tehlike arzetmektedir. Bu limarun sadece kuruyiik depolama i§lemleri i~in planlanmasl daha
dogru olacakur. Limana yapilacak dalgaklfan GYTE ara§t1fffia alanml
daraltacakUr.
Muallimkoy Kampiis alarundaki Rektorliik ile Fen ve Miihendislik Fakiiltelerinin temelleri 31 Ekim 1995 tarihinde aulnn§t1r. Toplam 48.000 m2
kapall alana haiz olacak olan bu ii~ iinite, 1995 ylll birim fiyatlanyla 480
milyar TL'ye mal olacaktlf. Tamannmn en az 10 yilda bitebilecegi tahmin
edilen GYTE MualHmkoy Kampiisiiniin temelleri aulan ilk 3 iinitesinin
en erken 3 yilda bitirilmesi ongoriilmektedir. Bu iinitelerin in§aatlannm
luzlandmlarak Enstitiimiizden beklenilen ara§t1nna ve ogretim faaliyetlerini arzu edilen mertebeye ~ikanlmasl ana hedefimizdir. Kampus altyapl
projelerine de Odenek yetersizligi nedeniyle ba§lanamarm§ olup, bu projelere 1996 ylll i~inde ba§larulmasl ka~milmazdir. ate yandan, 1994 yill
Arallk aymda ba§laulan ve halen devam eden mimari projeler aym §ekilde odenek yetersizligi nedeniyle arzu edilen seviyede ger~ekle§emeyece
ginden kampiis in§aatmm gecikmesine neden Ohnaktadlf.
Rektorliige 10 km uzakta yeralan ve gecekonda tehdidi alunda bulunan
kampiis alaru ile §ehir merkezine 4 km uzakiikta yer alan <;aYlrova tesisleri i~in siirekli ta§lt hizmetine ihtiy~ vardrr. Gerek idari, gerekse ikmal
i§leri i~in siirekli olarak Kocaeli ve istanbul baglanularlm siirdiinnek zorunda olan Enstitiimiiziin sahip oldugu 4 adet ta§ltm yanmda, en az bir
midibiis, bir kamyonet ve bir adet de binek otomobil olmak iizere ii~ adet
ta§lta ihtiyacl bulunmaktadrr. 1995 ylh bii~esinde ta§ltlann baklmonarmilan i~in 30 milyon TL., yakltlar i~in 70 Milyon TL gibi ciizi bir
Odenek tahsis edilmi§tir. Mevcut ta§ltlann baklm ve ikmal i§leri i~in
1996 biit~esine yeterli Odenek aynhnalldrr.
Sonu~ olarak, Enstitiimiize yeterli odenek verilmemesi ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ~er~evesinde mevcut Odeneklerin zamanmda kullandinlmamasl nedeniyle; idari bina He bunun donammlan, ara~-gere~, haberle§me
cihazlarl ve ta§ltlar ihtiyaca cevap vercek miktarda temin edHememektedir. Ta§ltlarm baklm-onanmlan He yaklt ihtiya~larl yeterince kar§ilanamadlgmdan siirekli geli§me temposu i~inde bulunan GYTE'nin bir~ok
alandaki ~all§malan onemli Ol~iide aksamaktadir.
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B) OgretJm Kadrolan
Enstitiimiiz halen 11 btiliimde, 300 lisansiisiit ogrencisine verdigi egitim
ve ogretim faaliyetlerinj. yiiriitecek saYlda ogretAm elemanma sahiptir
(Toplam 142), Aynca, t.U., Tiibitak MAM ve I.T.U. gibi iiniversitelerden
de bazl dersleri vennek iizere ogretim..elemanl gelmekte~r. Enstitiimiizde
ders aylgl bulunmamaktadu. GYTE, Universite-Sanayi l§birligi projelerine katIlabilecek ve yiiriitebilecek, yeni teknolojiler iiretebilecek nitelikli
ogretim elemanlanm biinyesine alarak saglIklI bir biiyiime siirecine girmi§tir.
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HACETTEPE UNivERSiTESi

SORUNLAR
Hacettepe Universitesi dokuz Fakiiltesi, oniki Enstitiisii, oniki Yiiksekokulu, ondokuz Ara§tmna ve Uygulama Merkezi ve Devlet Konservatuvan
ile «e§itli kriterlere gore iilkernizin en biiyiik ve ge1i§rni§ iiniversiteleri
arasmda yer almaktadlr. Egitim programlan ve akademik persqp.eli a«lsmdan genel olarak iist diizeyde bir statiiye sahiptir. Hacettepe Universitesi
varolan akadernik ve fiziksel donanmll ile uluslararasl norm ve standartlarda ogretim ve ara§tIrma yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu
statii ve egitim performansl yatmm odeneklerinin yetersizligi ve ogrenci
saYlSlndaki art!§ nedeniy Ie zaman i"erisinde giderek dii§meye ba§lanu§tlr. Varolan bu potansiyelin daha da biiyiitiilmesi ve etkin bir bi"imde kullamlmasl i"in bazl ek onlemlerin almmasl gerekmektedir. Bunlar §oyle
slfalanabilir:
- Hacettepe Universitesi yiiksek lisans ve doktora egitirni aglrhkll bir egitim progranu ile yiiriitmelidir. Bugiinkii olanaklar ile ancak lisans progrann ogrenci saylSlru azaltIp, yiiksek lisanstaki ogrenci saYlsml art!rmak
miimkiin olabilecektir. Bunun i"in de "ok yonlii ve disiplinlerarasl yeni ihtiya"lara gore diizenlenen prograrnlar a"ilmalld1f.
- Lisans prograrnlarmda egitim kalitesinin yiikseltilebilmesi i"in "agda§
teknolojinin ongordiigll egitim ara" ve gere"leri ile ders yapilmasl saglanmalldlr.
- Lisans prograrnlarmda ana-dal, yan-dal uygulamasma ba§lanmalldlr.
- Yurti"i ve yurtdi§l ileti§im imkanlarmm "agda§ diizeye getirilmesi saglanmalldlr.
- Beytepe Kampiisu i"inde ya§anan anfi ve derslik saYlSlndaki yetersizlik
giderilmelidir. Bu ama"la ikinci bir merkezi anfi kurulmalld1f.
- BOliinilerdeki ofis otomasyonu siiratle tamarnlanmalldir.
- Anfi ve dersliklerde <;agda§ teknolojinin ongordiigii egitim ar~-gere"leri
i"in gerekli degi§iklik ve diizenlemelerin yapilmasl gereklidir.
- Beytepe Kampiisii'ndeki binalann bakim ve onanm ihtiya"lan siiratle giderilmelidir.
~. Beytepe Kampiisii'nde iiniversite ortanuru yaratacak ve geli§tirecek olan
Ogrenci Ah§-Veri§ Merkezi kurulmahdlr.
- Beytepe Kampiisii'nde Kiiltiir ve sanat etkinlikleri ile bilimsel kongre ve
sempozyumlann diizenlenebilecegi Bilim ve Kiiltiir Merkezinin a«ilmasl
ve bu merkezde yogun bir bi"imde bu tilr faaliyetlerin organize edilmesi
saglanmalldlr.
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- Beytepe ve Merkez Kampuslarda ogrencilerin ve personelin sportif geli§melerine yonelik ~ok ama~l! bir spor sitesinin kurulmasl gereklidir.
Stadyum ve diger sportif tesisler ile "ok yonlii sportif ili§kiler geli§tirilmelidir.
- Beytepe Kampusu'nda iiniversite evi, otel, rnisafirhane ve diger sosyal tesislerin yaptmimasl uzun siireden beri beklenen bir giri§imdir.
- Beytepe Kampusu'nun ~evre diizenlemesi ile ye§illendirme faaliyetinin
ba§latIimasl artIk bir zorunluluk halini alrru§tlr.
- Beytepe ve Merkez Kampuslannda ozellikle ogrencilere yonelik otopark
sorunu "oziilmesi gerekmektedir.
- Birimlerin emekli olan idari personel (sekreter, daktilograf, teknisyen
vb.) yerine yeni atamalar konusundaki slkmtIlar giderilmelidir.
- Ogrenci i§lerine ait olan ..bir dizi gorevin akadernik personel iizerinden
almmasl gerekmektedir. Ogrenci Weri Daire Ba§kanl!j;l'nm birirninin
performansl !!lutlaka yiikseltilmelidir.
- Hacettepe Universitesi'ndeki biitiin i§lemlerde goriilen "Kurumsalla§ma"
konusundaki eksiklikler bir an once giderilmelidir.
- Parasal sorunu olan ogrencilere iiniversite ifinde part-time i§ olanakiarlnm saglanmasl, burs olanaklan i"in Halkla Ili§kiler Miidiirliigii'niin mezunlar dernekleri ve diger ki§i ve kurulu§larJa iJi§kiye ge~mesi bir ba§ka
onemli konudur. Bu sayede ba§arll! ve parasal slkmtl "eken ogrencilere
yonelik finansman olanaklan "ok geni§leyecektir.
- Beytepe ve Merkez Kampuslan i"inde giivenlik ve trafik konusunda uzmanla§rru§ ve etkin bir sisternin kurulmasl gerekiidiI
- Hacettepe Radyosunun kurulmasl konusunda giri§imler ba§latllmallrur.
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HARRAN UNivERSiTESi
SORUNLAR

Harran Universitesi'nin b3§hca sorunIarl §unlardlr:
1- Birinci nokta lojman .!conusudur. Geri kalnu§ bir bOlgede kurulan bir
iiniversite olan Harran Universitesinin geli§mesi i<;in birinci §art geni§
lojrnamnm olmasl(ilr.
Bu konuyu saym Cmhurba§kanmllZa bundan evvel yapuw.nuz 2 toplanuda da sundugum gibi saym Ba§bakarunuza da istek iizerine raporlar halinde arzetmi§tirn. Ogretim iiyesi ilanlarmuzda, bize ilk sorulan lojman konusudur.
2- Ogretim iiyelerinin iiniversitemize gelmesi rotasyon veya diger yollarla
mutlaka temin edilmelidir.
3- ~evre illerle maa§ [arlo mutlak giderilmelidir. ~k yalorunuzda bulunan Diyarbalor Dicle Universitesi ogretim iiyeleri ile aym seviyeye getirilmelidir. ~nkii aym bOlgede olrna ozelligi ve geri kalnu§hk balonundan
aym ozelliklere sahiptirler. Arada 10-15 milyonluk biX fark olmasl, iistelik
Dicle Universitesinin lojmanlannm olmasl Harran Universitesi i~in ~ok
biiyiik bir dezavantaj ol~!lktadrr.
4- Bilindigi gibi Harran Universitesinin, iiniversite kampiisii mimari proje
yarl§masl yapIinu§ur. Bu yan§ma ~o1!:. biiyiik ba§anlar ve giizel planlann ortaya ~Jionaslyla neticelenmi§tir. Odiil venne toreninde yapuw.m konu§mada arz ettigim gibi, (28.11.1995) asgari olarak bazi birinIierinin in§aasma mutlak ba§lanmahdlr.
Kampiisiin rniman projenin yanISlra, altyapI ve diger binalann erud-proje
Odenekleri yeterli olmad!g~ndan, arzu edilen ~all§malar ba§laulamarrn§ill. GAP Bolge Kallonma Idaresi Ba§kanhw.mn bundan. sonra da katkIsInm devam etmesi gerekmektedir.
~aym Cumhurba§kanlnuz tarafmdan 1992 yIimda temeli aulan RektOrliik
Idari Binasmm kaba in§aatJ bitlni§, ince in§aau haJa tamanIianamarrn§, 4
sene g~mesine raw.nen olduW-I gibi durmaktadrr. Universitemizin onenIii
bir meseleside budur.
5- Son bir konu fiziki altyapldrr. Valilik, belediye ve kaymakanIilklar tarafmdan ~ehrimizde ve il~elerinde a~uglnuz okullar i~in bize bina talIsisleri yaplhm§tIr. Kamu kurum ve kIrrulu§lannm elinde olan ve dii§iik kapasite ile kIIilanIian binalar siiratle iiniversitemize. talIsis edilmelidir. Bu
konuda Atatiirk Baraji bOlgesindeki binalar ile DSI'nin tasarrufundaki binalar bu duruma giizel birer misaldir.
Not: 23 Mart 1995 tarihinde yapIian toplantJda belirtilen acil ihtiya~lanuz
dan hi~biri ~oziime kavu§turulmarrn§trr.
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iNONU UNiVERSiTESi
SORUNLAR
1- TIp Miihendislik Fakiiltesi'nin kuruIu§u Slfasmda kadro kanunlan ~Ik
madigmdan bu iki fak~Jtede onemli kadro sIlanhsl vardir.
2- DI§ Kredili Turgut Ozal Tip Merkezi Projesi'nin 60 milyon $'hk kredisinin 41 milyon $' I kullanIlffi1§hr. Yahnffi1n pilaniandigi gibi 1997 sorunda bitirilmesi i~in OZ kaynaklardan da yeterli Odenegin verilmesi gerekmektedir.
3- Turgut 6ZAL Tip Merkezi ~Ilma a§amasma gelmi§ olmasma ragmen
hem§ire, teknisyen, sekreter gibi hizmet i~in zorunlu personel ahffi1 yaplla~!lml§tJr.

4- Universite kampiisii ortasmdan g~n Malatya-Elazlg yolunda trafik
Tip Merkezinin hizmete ginnesi ile a§Ir1 ol~iide artacakhr. Kazalann onlenmesi i~in bu yolun yift yol projesinin programa almmasl gerekmektedir.
5-Malatya Battitlgazi Ziraat Meslek Lisesi'nin Makina-Techizat ve kadrosu ile birlikte Universiteye devri talep edilmi§ ancak geryekle§memi§tir.
Bu binalar once Battalgazi Meslek Yiiksekokulu olarak kullanilacak daha
ileri de fazla masraf gerektirmeden ii~ bOliimlii (Bag bah~e, Zooteknik ve
Tarla bitkileri) bir Ziraat Fakiiltesi'ne donii§ebilecektir.
6- Malatya §ehir merkezindeki Malatya Meslek Yiiksekokulu binasmm
biti§igide bulunan Siimerbank Lojmanlan ve 40 doniim arazinin iiniversiteye bedelsiz devri teklif edilmi§ ancak geryekle§tirilememi§tir.
7- Son ii~ yilda iiniversitemizden Bah Anadolu'daki yeni kurulan iiniversitelere158 ogr\<tim elemanl (5 profesor, 26 Yardimci DOyent, 78 ara§hnna
gorevlisi, 12 Ogretim Gorevlisi, 17 OkutInan ve 5 Uzman) gitrni§tir.

TE.5EKKUR
1- Saym Cumhurba§kamffi1zm Universitelerimize yalan ilgi ve destegi
iyin mernnuniyetimizi belirtiyor §iikranlarlffi1Z1 sunuyoruz.
2- 1995 yill toplanhsmdan sonra ogretim iiyelerinin bilirnsel ama~lI yurtdl§1 seyehatlerinde fon kaldinlffi1§trr.
3- 1995 yill i~in saym Cmhurba§kanlffi1Za arz ettigimiz Turgut 6zal Tip
Merkezi dl§ kredi kullanlm talebimiz yerine getirilmi§ ve 1996 Haziramnda Tip Merkezinin bir bOliimiiniin hizmete hazlrlanmasl a§amasma
gelmesi miimkiin olmu§tur.
4- 1995 yilmda dile getirilen ogrenci katla paylannm dii§iikliigii 1995-96
yilmda diizeltilmi§ ve katla paylarmdaki artJ§ makul ve tatrninkar olmu§tur.
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isTANBUL UNiVERSiTESi
SORUNLAR
Ogretim Uyesi

Ogretim Uyesi baknnmdan istanbul Universitesi ~agda§ normlara ula§maIlll§ olmakla beraber, yurdumuz ko§ullarmda tatrninkfu- durumdachr.
16 Fakiilte, 10 Enstitii, 7 Yiiksek Okul ve 30 Ara§tuma ve Uygularna
Merkezi bulun!!l1 linive~~iternizde 5000 civarmda ogretim liyesi ve elemam mevcuttur. Ogretim Uyelerinin licret durumu ge~en ytl Saym Cumhurba§kanmllzm giri§intleriyle klsmen dlizeltilerek bir kriz onlenrni§tir ve
bunun i~in mlite§ekkiriz. Ancak durum MIll. ciddiyetini korumaktadlr ve
yeni
ayarlanIalara ihtiya~ varchr.
Ogrenciler

istanbul Universitesi 60.000 lisans ve 8000 list lisans-doktora ogrencisiyle
Ttirkiyenin en biiyiik U~iversites~!lir. istanbuldaki 7 Uniyersitede 120.000
ogrenci olduguna gore, Istanbul Universitesi tek ba§ma Istanbuldaki yiiksek ogrenim genliginin yansm~ bannchnnaktadIr. Bu muazzarn saymm
getirdigi soruntluluk ortadachr. Iki yIidan beri, §ayanl §iikrandlr ki, ogretim hi~ kesilmemi§ ve ciddi hi~bir asayi§ sorunu ya§anmaIlll§t1r.
Son zarnanlarda az saYlda ogrencinin har~larla ilgili gosterileri olmu§t.ur.
Bunlarl h~ kredilerini daha iyi diizenleyerek gidennek mtirnkiindlir. Ogrencilere yemek yardmll ba§anh uygularnalarlffilZdan olup, ogrencilere
sadece 20.000 lira kar§lhgl 4 kap yemek verilmektedir. Ancak, ozellikle
kiiltiir ve spor tesislerirniz ~ok yetersizdir.
Tesisler

Tesislerirniz biiyiik Ol~iide yeterlidir. Ancak Kiilttir ve Spor Tesislerimiz
yetersizdir. Bilhassa 3 Fakiilte ve 1 Yiiksek Okul bulunan AvcIiar karnpiisiinde hem egitim ve hem de sosyal tesisler ~ok yetersizdir. AvcIlarda kapall spor salonumuz bitmek iizeredir. Bunun yanma bir yiizme havuzu, bir
futbol sallasl, bir merkezi kiitiiphane yapmak zorundaYlz ve bii~e kanunu
~lkmachgl i~in bunlar i~in tallsisat alal!laIlll§ durumdaYlz.
Diger taraftan a~:Ihnasl takarriir etrni§ Ilalliyat Fakiiltesiyle yine ~ok yetersiz ve kotii durumda olan Konservatuar i~in birer bina in§a etmek zorundaYlz. Keza bunlar i~in de §u anda tahsisatlrruz yoktur. 5 kamplise dagIi68

nu~ bulunan istanbul Universitesi ayni zamanda motorlu ileti~im ara\!lan

balanundan \!ok yetersiz durumdadlr.
Ge\!en yIl Saym Cumhurba~kanlnuza arzettigimiz Doner Sermaye dileklerimiz maalesef ger\!ekle~memi~tir.
Doner Sermayeyi her \!e~it ihtiya\!larlnuzl kar~llayabilecek ~ekilde (in~a
at, on<;rrlm, makina alInu,..kadro ilidasl, vs.) kullanabilmek istiyoruz. Keza
YAP-I~LET modelinin Universiteler i\!in kolayla§tlnlmasml rica ediyofUZ.

Yukarlda arzettigimiz yetersizliklere ragmen, istanbul Universitesinin bilime ve Tiirk Milletine iftiharla ve ~erefle hizmet ettigi inanclnuz ve azmimizi bir kere dal! belirtir, en derin saygl ve §iikranlarlnu sunmm.
657 sayIll Devlet Memurlan Kanununa tabi memur personelimizin iicret
seviyesi \!ok dii~iiktiir. Dii~iik iicret seviyesinde nitelikli eleman \!all~tlr
mak miirnkiin degildir. Kavrama kapasitesi yiiksek, kendine giivenen ve
nitelikleri olan memur personel iicret yetersizligi nedeniyle ozel sektOre
ge\!tigi i\!in elde mevcut kalan personelin performansl ve verirnliligi alt seviyelerde kalmaktaillr.
Personeli hizmette tutabilmek i\!in motive etlnek gerekmektedir Memurlara verilecek ekonomik ve sosyal te~vik sisternleri geli~tirilmelidir. Ba~a
nII olan emsallerine gore iistiin performans gosteren personele 657 saydl
Kanunun 123. maddesine gore verilen bir aylIk tutmndaki Odiil, sembolik
seviyededir. ~oyleki, bu Odiil en dii§iik ayhktaki memura 700.000.-TL, en
yiiksek seviyedeki memura ise 6.000.000.-TL. olarak Odenmektedir. Bugiinkii ekonomik §artlar altlnda bu meblaglarm hi\! bir ekonomik degeri
yoktur.
Psikolojik tatmin yamnda personelin maddi yonden de tatmin edilmesi gerekir.
Oniversitemiz ~rsoneline muntazam olarak servisle ta§mma hizmeti verilememektedir. 9denek yetersizligi nedeniyle bu hizmet slk slk kesintiye
ugramaktadlr. Istanbul gibi biiyiikkentte ya~ayan personelin zamanmda
rp.esaiye gelip gitlnesini saglamak idarenin asli gorevlerinden olmalldlr.
Universite olarak personelin ta~mma hizmetini kIt kaynaklarla \!e§itli olanaklarl zorlayarak yerine getirme \!abaSl i\!ersindeyiz. Gelir seviyesi dii§iik olan personelden katlhm payl almarak servis hizmeti yUriitiilmeye \!aII~Ilmaktadlf ki bu katlhm payml dahi rahathkla Odeyecek durumda
personel azdlr.
Memurlara ve akademik personele verilen ogle yemegi iicretleri katlhm
bedelleri olduk\!a artnu§tlr. KatllIm bedellerin asgari seviyeye indirebilmek i\!in Devlet KatkI paymm yiikseltilmesi gerekir.
Memurlara odenmekte olan konut yardlnu bedelleri yok denecek seviyededir. Biiyiik kentlerdeki kira artl§ oranlan gozoniinde bulundurularak bu
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konut yardunlanmn kisa siirede arttmIrnasl saglarnnahdlr.
1995 EyIiil ayrndan itibaren BlI§bakanhk GeneIgeIeri ile atarna ve nakil
i§Iernlerine srnrrIama getiriIrni§; c;ok zorunlu hallere rniinhasrr oIrnak iizere bizzat Ba§bakanllk Makarnmdan uygun alrnrnasl prosedfuii atarna i§Iernlerine eklenrni§tir. Bu husus gereksiz brtasiyecilige yol ac;rnakta, kadro gorevIerine kisa siirede atama yap!larak i§Iernlerin bir an evvel
sonuc;Iandlr!llp i§giiciinden onceIikle yararIarnnaYl engellernektedir.
Yukandaki olurnsuz dururnu ortadan kaldlrrnak ic;in naklen ve aC;lktan atamalarIa ilgili Ba§bakanhk GeneIgeIeri yiiriirliikten bir an once kaldmlrnahdlr.
Akadernik kadrolann Anabilirn D allan arasrnda, ozellikle FakiiIteIer arasrnda aktanIrnasl ic;in Yiiksekogretim KuruIu ile bir takirn yazl§rnaIra..yap!lrnaktadlr. Zaman israflm onlernek ic;in serbest olan bu kadrolann Universite Yonetirn Kurulu Karan ile birirnler arasrnda naklinin yaplhnasl
ic;in Yasal diizenlerne yap!lrnalldlr.
Bu konuda yap!lacak diizenlerne He Yiiksekogretirn Kurulu ile yap!lan yazl§rnalar onlenecegi gibi siire ve i§giicii kayblda onlenecektir.
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iSTANBUL TEKNiK UNivERSiTESi
SORUNLAR
l-idari Kadro saYlsl 2004 oIup, Ocak 1.?96 tarihi itibariyIe 1364 adedi doIu 640 adedi ise bo§ buiunmaktadrr. Universitemizden ~e§itli hizmet Slmflarmdan 1994 ytlmda 98, 1995 ytlmda 52 ve Ocak 1996 tarihi itibariyIe de 9 oimak iizere topiam 154 personelimiz ~e§itli neden1erden doiaYl
aynInn§ur. Buna ragmen Ba§bakanhk Makarmmn tasarruf tedbirleri nedeniyIe 1994 ve 1995 ylhnda memur ahnn yaptlamarm§ ancak e§ durumundan 1 ve ozelle§tinne kapsarmnda buiunan kuruIu§Iardan 5 oimak
iizere topiam 6 elemanm naklen atantaSl yapllnn§ur. 1996 Ylh i~inde de
~e§itli nedenierden doiaYl aynianlar oimasl halinde, halen yakla§lk
23000 ogrenciye hizmet veren iiniversitemizde egitim-ogretim ve diger
J:l:izmetlerde mevcut olan aksamalar dunna noktasma geIecektir.
Universitemiz Ayazaga, Ta§k1§la, Ma~ka, Giimii§suyu ve Tuzla yerle§im
~jrimlerinin 2495 saylh Kanun kapsa~ma ahnarak komma ve giivenligin
Ozel Giivenlik Te§kilau personeli ve Oze1 Giivenlik onleml~rj ile saglanmasl hakkmdaki talebimiz 29.08.1995 giin ve 1995128 saYlh II Koordinasyon Kurulu karan He uygun goriilmii§ olup konu hakk1nda istanbul ValiIiginden alman 16.11.1995 giin ve 1934 saYlh yazl ekindeki i~i§Ieri
Bakanhgl Emniyet Genel Miidiirliigiiniin 06.11.1995 giin ve 256107 saYlh
yazlsmda an.~lan yerle§im birimlerinin 2495 saYlh Kanun kapsarmna almrug! ve 378 Ozel GiivenIik personeli taltsis ediidig! beIirtilmektedir.
Bu nedenie 2495 saytll Kanun kapsarmna alman Universitemiz koruma ve
giivenligi haien iiniversitemizin Sakll tutulan 200 kadronun a~tlmasmm
saglanmasl, a~tlan 200 Sakll kadro iIe berab.l?r halen bo§ bulunan ~e§itli
slmflara ait 178 kadronun iptai edilerek 378 Ozel GiivenIik personeli kadrosunun ihdaslmn sagianmasl gerekmektedir.
Sonu~ olarak 223 ytlhk ge~mi§i, yerle§mi§ geIenekleri, gii~Iii akademik
kadrosu olan iiniversitemizde aksarm§ bulunan hizmetlerimizin bir an once nonnal hale getirilebilmesi i~in 657 saYlh Kanuna tabi kadrolannnzdan
halen bo§ olan kadrolara (~e§itIi hizmet smlflarmdan bo§ olan 177 kadromuza a~lktan atarna izni verilebilmesi i~in 19.01.1996 gUn ve 246 saYlh
YazJnnz iIe Yiiksekogretim Kundu Ba§kanhgma YazJlru) Ba§bakanhk
Makarmndan a~lktan atama izni verilmesi, aynca yeni a~tlan M.Y.O. nun
ihtiyacl olan idari kadronun bir an once ihdaSl gerekmektedir.

2-Universitemizin Akademik Kadro ihtiyacl
Bilindigi iizere 3837 SaytlI Kanun geregince Universitemize ait DenizciIik
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Yiiksekokulunun adl degi§tirilerek Denizcilik Fakilltesi olmu§tur. Ancak,
bu degi§iklikten sonra Denizcilik Fakiiltemize herhangi bir akademik kadro ihdasl.. yapllmaml§hr.
Aynca, Universitemiz Kimya-Metalwji Fakiiltesi'ne bagh Glda Miihendisligi Boliimii ve Mimarhk Fakiiltesine bagh Endiistri Uriinleri Tasarnlll
Boliimii al(llrm§ ve ogrenci de almarak egitim-ogretim faaliyetlerine ba§laml§hr. Anllan birimlerimize akademik kadro verilmesi il(in miiracaatta
bulunulmu§ ancak bugiine kadar istenilen kadro taleplerimiz kar§llanama..
ml§tlr.
Bunun yanmda Universitemiz Rektorliigiine bagh bir Meslek Yiiksekokul
a\(llrm§ ve 178 ogrenci ile 1995-1996 egitim ogretim yllmda faaliyete
ba§laml§hr. Bu birimimize de kadro ihdasl il(in miiracaatta bulunulmu§
olmasma ragmen bugiine kadar istenilen kadro taleplerimiz kar§llanamaml§tlr.

3-Periyodik ve Yaym Abmlan
Gerek ogretim elemanlarlmn gerekse ogrencilerin bilim ve teknolojideki
yeni 1(1geli§meleri izlem~lerinde en etkin aral(lar bilimsel periyodikler
kan kitaplardu. Universitemize bu amal(la verilen odenekler iiniversitemizde kolleksiyonlan bulunan bilimsel periyodiklerimizin abone bedelini
dahi kar§llayamamaktadlr.
..
1996 Ylh biitl(e taslagmda periyodik ve yaym ahrnlarl il(in Universitemize
52 Milyar TL Odenek aynldlgl gOriilmektedir. Oysa ki, bu hizmetin goriilebilmesi il(in 1996 yllmda 111 Milyar TL ya ihtiyacnlllz bulunmaktadlr.
DolaylSlyla bu fasll il(in 59 Milyar TL.hk bir ek Odenek gerekmektedir.

ve

4-Bilgi i§lem Altyaplsml Yenileme ve Geli§tirme Projesi
Giiniimiizde bilgisayar kullanlrm ve bilgisayarlar araSl ileti§im egitimogretim ve akademik ara§hnna etkinliklerinin vazgel(ilmez bir unsuru haline gelmi§tir. Bilgiye eri§me arhk baslhru§ dokiimanlar yerine elektronik ortarnlar iizerinden yapllmaktadlr. Ham bilgi ye ula§mada ve ham bilgiyi i§levsel bilgi haline donii§tiirmede harcanan zamanm en aza
indirilml?si bilgi I(aglmn .geregidir. Bu dii§iincelerden hareketle istanbul
Teknik Universite, Bilgi I§lem Altyaplsllll Yenileme ve Geli§tinne Projesini hazulaml§ ve 1994 Ylhndan itibaren uygulamaya koymu§tur. Hazlflanan ve 9 projeden olu§an proje demetinin toplam maliyeti 3.800.000
USD'i 3§maktadlr. 1994 ve 1995 biitl(elerinden projenin ancak yakla§lk
800.000 USD'lik klsrm gerl(ekle§tilebilmi§tir.
Projenin kaynak eksikligi dolaYlSlyla heniiz gerl(ekle§tirilmemi§ en
72

onemli klSlll1ll1 fakiilte ve birimlerin ki§isel bilgisayar ve i§ istasyonu ek. sikliklerinin giderilmesi olu§turmaktamr. Bu ~t projenin maliyeti 1996 fiyatlanyla 130 Milyar TL.'sma ula§acakttr. Ozel bilimsel hesaplamalan
yapacak olan Inzh hesaplama biriminin maliyeti ise 40 Milyar TL olarak
ongoriilmektedir. Fakiilte ve enstitii yerel aglanmn arzu edilen diizeyde
geni§letilebilmesi i~in 10 milyar TL,kampiis lisasll. y¥lhmlar i~in 6.5
milyar TL 1* ek kaynaga gereksinim duyulmaktamr. ITU'yii Inzh ve etkin
bir yurtdl§l Internet baglanttsma kavu§turacak dogrudan ABD baglantlslnm yIlhk maliy.~tinin 130.000 USD (yakla§lk 8.5 Milyar TL.) dlr.
Sonu~ olarak, Universitemiz i~in ya§amsal onem arzeden projenin 2 yIlda
ancak % 20 lik bir kIsrrn ger~ekle§tirilebilmi§tir. Heniiz ger~eklenemeyen
kIslm i~in gerek~n yakla§lk 200 Milyar TL. tntanndaki finansmanm saglanmasl halinde ITU ~aga uygun, geli§mi§ bir bilgi i§lem ve ileti§im altyaplSlna kavu§mu§ olacaktlr.
5-Denizcilik Fakiiltemizin Sorwilan

Dniversitemiz Denizcilik Fakiiltesinde meslegin geregi olarak iiniformall
ve yatlh egitim ogretim yapIlmaktadrr. Bu nedenle Fakiiltemizin yatlllllk
diizenine uygun bir §ekilde yapIlanmasml saglayacak idari ve mali diizenlemelerin biran once yapIlmasl, aynca, Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanllgl amna Denizcilik Fakiiltesi Kampiisiinde kurulan TC Deniz Giivenligi Egitim Merkezi i~in gerekli olan biit~e ve kadro ihtiyacmm
kar§llanmasl gerekmektedir.
Dniversitemizin Deniz Ara§tlrma ve Egitim faaliyetlerini yiiriitlnek ve diger denizcilik kurulu§lanna hizmet vermek amaclyla bir okul egitim ve
ara§ttrma gemisine acil olarak ihtiya~ bulunmaktamr.
6-y atInmlanffi1z i~in Gerekli DIan Ek Odenek

Dniversitemizde devam eden yatlnmlarm, planlanan siirede bitirilmesi
i~in 1996 mali YIll ek Odenek ihtiyacI 1.111.000.000.000 TL.'dir.
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iZMiR WKSEK TEKNOLOJi ENSTiTUSU
SORUNLAR
Onceden hilibir fiziksel imkarun ve insan giicii oimaksizm "slfrrdan" bll§layarak kurulmakta olan izmir Yiiksek Teknoloji Enstitiisiiniin bu raporda
belirtilen yiiksek ogretim kururnlarmm bazi temel sorunlan yarunda a§agida klsmen ozetlenmi§ sorunlarl da bulunmaktadrr.
A.KAMPUS iN~AATI
17 Kasim 1994 tarihinde Cumhurbll§karu1lllz Saym Siileyman DEMiREL
tarafmdan karnpiis akademik binalannm in§aatma ba§lanmasrru temsilen
Rektorliik binasmm temelinin torenle aulmasmdan bu yana gelien bir yll11k siire iliinde, devam eden toplam 29.618 m 2 in§aat iyin 89;1 milyar TL.
sarfedilmi§tir.
A§agidaki tabloda D.P.T. tarafmdan verilen sari ihale yetkisine dayarularak yapl1lllna ba§lanan in§aatlarm m2 kapall alanlan, 1995 ylli birim fiyatlanna gore maliyetleri ve §imdiye kadar taltsis edilen Odenek miktarlan ve geryekle§me durumu verilmi§tir.
In§.K

Muh.

ThaIe

Blmn

lklkli

llliIW.

95Birim
~

Tab.dilen edilen
KlIlIBOIlBllili[ Od

m2

Mil TL.

Mil,TL,

Mil.IL

Mil):on IL.

Rektlir.
(I.Kts.)

7.000

23.200

19.589

51.040

21.600

6.685

FenF

30.518

91.000

66.530

200.200

19.200

7.640

Miih.Fak

20.000

61.800

46.968

135.960

21.600

.640

Mim.Fak

22.724

68.000

50.592

149.600

14.400

7.640

TOPLAM

80.242

244.000

183.679

536.800

76.800

29.605

59.500

29.605

(Uus.)

Gefl;ekle

Not: (1) 1994 yllma gore 1995 Yill resmi fiyat aru§1 katsaylSl 2.2'dir.
(2) 1994 yill Odeneginden 59.5 milyon TL. sarfedilebilmi§ ve 1995 ylima
aktanlamayan 16.2 milyar TL.kullanllama1lU§ur.
(3) Ba§langly Odeneginden yapllan % 4.5 kesinti dii§iiriilmii§tiir.

74

thalesi yapIlnn§ akademik binalann in§aatlanmn 1995 birim fiyatlanna
gore, fiyat artl§Ian da dikkate ahnarak hesapIannn§ maliyetleri 1996 yIlI
dilimi oIarak EnstitUmiiz onerisi ve D.P.T. tarafmdan uygun gOriiIen miktarIar a§agldaki tabIoda goriiImektedir
1996 yIlI i~in
gore maliyeti
MilyonTL

Enstilii Oneri
MilyoDTL.

Uygnn gor.
Milyon TL

RektOrliik
Fen Fakiillesi
Miih. Fak. (I.KIs.)
MimarFak

51.040
200.200
135.960
149.600

45.000
150.000
80.000
100.000

26.000
25.000
30.000
30.000

TOPLAM

536.800

375.000

111.000

1995 Bir.Fiy.

D.P.T.tar.

Bu dururnda; Iaboratuvar, stiidyo ve atOlyeIerin i~ donammlan hari~, sadece dort duvar oIarak in§a ediImekte oIaJ} binalann, bu Odenekle ne zaman
hizmete girebilecegini takdire blrakIyoruz!
Kampiis alanmm belirli boliimiinde tUm binalar ve tesisler; arazinin topografik:.yaplSl zorunlu Ialdlgmdan, arallkll olarak geni§ bir a1ana yayl§nn§tIr. Oruegin, akademik tesisler ile Iojmanlar arasmda yakla§lk 7 km.lik
mesafe vardrr. Kampiis yerle§im alamnda halihazirda hi~bir altyapI (yol,
su, kanalizasyon, eIektri!c, haberle§me, ISltJna-sogutJna ve antJna tesisleri
v.d.) bulunmamaktarur. I~me ve kullanma suyu ile atIksu ve arltma tesisatI en onemli sorunlardan biridir. Sadece akademik binalann bulundugu
alanda ara yollar dahlI 20.735 mt. yol yapIlacaktIr. Y ollann dl§mda kalan
a~lk alanIar ve otoparklar 83.200 ru2'dir. m§aatI devam eden binalarm
yerle§im yerleri dogaI oIarak birbirlerinden uzak oldugu i~in, tiim akademik binalarm bulundugu alanda yollar ile birlikte diger altyapI tesisIerinin
onceIikle birlikte yapIlmasl zorunlulugu varrur. ~iiphesiz, biiyIesine bir
altyapmm 1995 mali yIlI biit~esinde tahsis edilen 1995 Ylb dilimi 2 milyar TL. ve topIam tutarl 20 milyar TL. olan projesinin ihalesinin yapIlmaSl dahi miimkiin oIamarm§tIr. Projeleri ve aynntIh ke§if ozeti D.P.T'ye
sunuImu§ k¥.TIpiis altyapI tesisIerinin topIam maliyeti, yakla§lk 2.3 triIyon TL'dir. OnceIikle yapIImasl gerekli akademik binalar alanmm altyapIsmm maliyeti ise, sadece 1995 Ylh birim fiyatlarma gore 5 yIl i~in yakla§Ik oIarak topIam 850 miIyarrur. thalesi yapIlnn§ ve in§aatI devam eden
binalarm altyaplsl oImadlgl i~in kat! ve SIVI atikiar materyeI i~in mecburen ~ukurlar kullanIlacaktIr.
lhalesi yapIlnn§ topIam 80.000 m2'Iik binalar i~in ayn ayn alt yapl tesisIeri dii§Uniilmeyecegine gore, bu binalarm yaplnn siiresince alt yapmm
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onemli bir bollimiiniln derhal yapmllna ba§lanmasl ve kIsa silrede tamamlanmasl ka~mI!maz bir zorunluluktnr. Bu nedenle, alt yapl i~in projenin
1996 ylh dilimi olarak 150 milyar TL. onerilmesine kar§lhk, 10.5 milyar
TL. odenek talIsisi ongorilhnii§tiir. Buna ragmen, ne §ekilde ger~ekle§e
cegi §imdilik belirsiz olan 1996 biit~e tasarlsmda bu Odenek arttmlmasa
dahl, ihale yapIlmasma ~all§llacaktIr.

B. MEVCUT FiziKSEL iMKANLAR
Basmane semtinde bulunan Rektor~iik te§kilatImn ve bazl akademik birimlerin gorev yaptIgl Petkim A.~. Irtibat Biirosu olarak kullamlan mekana ilaveten, Tiirkiye Petrolleri Anonim Ortakllgmm binasl da kiralannn§tI. Bu binada, yer darhgl nedeniyle uzun siire olu§turularnayan Fen,
Miihendislik ve Mimarhk Fakiiltelerinin yonetim ve akademik personeli
yerle§tirilmi§, Fen ve Miihendislik Fakiilteleri i~in toplarn 680 m2 kullamm alanl olan 20 laboratuvar, Mimarhk Fakiiltesi i~in 305 m2 kullanlm
alanl olan 5 adet stiidyo ve atOlyeler, 196 m2 kullanlffi alarn olan 6 adet
slmf, §imdilik bagl§larla birlikte 2.500 ciltlik kitap ve 78 siireli bilimsel
yaymm bulundugu kiltiiphane ile tiim programlara hizmet verecek bilgisayar laboraruvarlan, biirolar ve ogrenci sosyal hizmet alanlarl olu§turulmu§tur. Bilgisayar Uygularna ve Ara§trrma Merkezine bagh idari i§ler,
egitim-ogretim ve ara§tIrmalar arnaCI ile kullamlan mM 9000 ana bilgisayarl, 40 ki§isel bilgisayar ve 17 terminal bulumnaktadlr.

C.MAKiNA-TE<;HizAT DURUMU
Egitim-ogretim ve ara§tIrma i~in makina-te~hizat saglarna yolundaki tiim
~abalarlnnz sonu~ vermediginden, T.P.A.O'dan kiralamp tadil edilel). ve
onarIlan binadaki laboratuvarlarda tek alet dahl bulunmarnaktadlr. Oniimiizdeki bir k~ yIl i~eriSinde yurtdl§mda doktoraslm tamarnlayacak 100
civannda akademik personel de yurda donerek EnstitiinIiizde biiy~.k bir ihtimalle gen~ ogretim uyeleri olarak gorevlerine ba§layacaklardu.Umit dolu olarak yurda donecek bu gen~ yetenekli elemanlara fiziksel imkan saglayamarnanm iiziintii ve endi§esini ta§IYoruz. Diger taraftan,
laboraruvar imkanlanmn olmaYI§I, Enstitiiniin kurulu§ arnacma uygun diger prograrnlarda da ogretime ge~ilmesini engellemektedir. Biitiin bu ko§ullar dikkate almarak, makina-te~hizat ihtiyacmm kar§llanlp VII. Be§
Y Ilhk KalkInma Planmm hedefleri dogrulrusunda oncelikli alanlarda egitim-ogretime ve ara§tIrmalara ba§layabilme imkanml elde edebilmek
iyin, iki yIl siiren uzun yall§madan sonra aynntIh olarak hazlrlanan ekipman listeleri dort cilt halinde Devlet Planlarna Te§kilatIna sunuhnu§tur.
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1996-2000 YIIlanna sari olarak toplarn 955 milyar TL. (1996 mali Y Ih
Biityesi hazlrlarna talimatma gore I U.S. Dolar; 42.887 TL. iizerinden hesaplannu§tlr.) ve 1996 yill dilimi olarak 185 milyar TL. onerilmi§tir. Buna kar§lhk, 1995'te tiim Enstittimiiz i~in tahsis edilen 5 milyar TL.'hk makina-te~hizat Odenegi ile herhalde Enstitiiniin ihtiyacmm onemli ol~iide
kar§ilandlgl varsayilarak slflrdan hatta eksi degerden kurulmaya ba§lanan ve yoktan varedilmeye ~all§ilan Enstitiimiize D.P.T. tarafmdan 1996
yilmda sadece 4 milyar TL. makina-te~hizat Odenegi onerilmi§tir.
A.B.D'de Miihendislik dallannda ilk 25'e giren iiniversitelerin YIIlarca once kurulmalanna ve ttim fiziksel ihtiya~lannm tamamlannu§ olmasma
ragmen, 1994 ylhnda toplam Miihendislik ara§tmnalarl biit~eleri, bugiinkii doviz kuru (I A.B.Dolarl yakla§lk 65.000 TL) iizerinden yakla§lk 93
trilyon TL'dir. 1865 yilmda kurulmu§ olan MIT'in sadece bu arn~la aylrdlgr 1994 ylh biit~esi 9 trilyonun iizerindedir. ~Uphesiz bu rakarnlara
ula§maYI beklemiyor ve §imdiIik hayal olarak goriiyoruz.
D.EGiTiM-OGRETiM DURUMU
T.P.A.D. binasmm kullamma uygun duruma getirilmesi ile egitimogretim prograrnlanmn ve ogretim iiyeleri saYlsmm arttmlmasl miimkiin
olmu§tur.
.,
Halen Mimarhk, ~ehir Tasannu, Endiistri Uriinleri Tasannu ve Bilgisayar
Miihendisligi prograrnlarmda yiikseklisans ogretimi devarn etmektedir.
1995-1996 bahar yarlYllmda Malzeme Bilimi ve Miihendisligi progranunda yiikseklisans ve Mimarhk ile ~ehir Planlarna prograrnlarmda ise doktora ogretimine ba§lanacaktlr. 1996-1997 egitim-ogretim yilmda Uygulamall Matematik ve Biyoteknoloji lisaniistii prograrnlanna ba§lanmasl ve
Mimarhk ile ~ehir Planlarna bOliimlerine lisans ogrenci almmasl planlannu§tlr. Bu durumda; karnpiis alanmdaki ihalesi yapilnu§ binalar kIsa siirede tarnamlanarnadrgl takdirde, halihazlrda 3 fakiiltenin dekanhklarl, ogretim elemanlan, derslik ve laboratuvarlarmm bulnndugu bina belirtilen
ogretim programlarl i~in dahi 1997-1998 egitim-ogretim yilmda yetersiz
kalacaktlr.
E. AKADEMiK VE iDARi ELEMAN DURUMU

1.0gretim elemaru durumu
Bundan 5 ay once 8 olan ogretim iiyesi saYlsl; 9 profesor, 3 Do~ent, 12
Y ardimcl Do~ent olmak iizere §imdilik 24'e yiikselmi§tir. 5 okutman, 13
uzman ve yiikseklisans ogretimi i~in tahsis edilmi§ kadroda 21 ara§trrma
gorevlisi bulunmaktadlr.
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Aynca, A.B.D.'de ytikseklisans ve doktoraslU1 yapmak iizere dogrudan
Enstitiimiizden ve Enstitiimiiz adma Milli Egitim Bakanltgl tarafmdan
gonderilen 99 elemana bu Yll 29 eleman daha eklenecektir. Boylece, EnstitiimiizOO kadrolu toplam akademik personel saylSl 124'e ula~rnt§ur.

2.Devlet MemurlarI Statiisiine Tabi Eleman Dummu
Enstitiimiize 527 saYlh K.H.K. He ~e~itli slU1flardan 693'ii serbest olan
1146 kadro tahsis edilmi§tir. Yardtmcl hizmetler slU1fmdan 22 teknisyen
yardtmclS!. dahil toplam 160 kadronun iptali ile serbest kadro saYlsl 511 'e
inmi§tir. Onceki ylllarda, gen<ek~i davramlarak i§ hacmine gore ~OZ az
personelin atanmaSl nedeniyle biiyiik saYlda kadronun iptali, telafisi miimkOO olmayan gii~liik yaratrru§ur.
Halihazlrda, daire ba§kanlan, miidiirler ve ~efler dahll idari hizmetlerde
33, teknik hizmetlerde 21 ve yardlmcl hizmetlerde 11 olmak iizere toplam
66 personel bulunmaktadtr.
Rektorliikte i§ hacminin giderek artmasl ve yeni kirahk binada dekanhk
ve diger akademik birimlerin te§kilatmm mevcut olmamasl nedeniyle 153
kadronun ilanl i~in Ba§bakanhk ve Maliye Bakanhgmdan onay almmt§tlr.
Yakm zamanda bu kadrolar ilan edilecek, atama i§lemleri yapllacakur.
Ancak zorunlu olarak istihdam edilecek personelin yerle§tirilmesi de fiziki mekan yeterliligi sorununu artttracakur.

3. Cad Bii4e
Cari biit\!enin hazlrlanmasmda; ii\! fakiiltenin faaliyete ge\!irilmesine bagh
olarak ogretim elemanlarl ve memur kadrolannda gorev yapan ve yapacak
personel saYlsmdaki art1§, laboratuvara ihtiya~ gosteren prograrnlarda da
ogretime ba§lanabilmesi, lisaniistii prograrnlarmm artmlmasl, ogretim ve
ara§urmalar i\!in mevcut olmayan kimyasal madde ve carn malzemelerin
saglanmasl, ogretim elemanlarmm ara§ttrmalarmm ara§ttrma fonundan
desteklenmesi, iki Ylldan beri siire gelen merkezi kiitiiphane i\!in kitaplarm
ve periyodiklerin almmasma aglrhk1l olarak devarn edilmesi ve ogretimegitirn ile tiim yeni personelin ihtiyacl olan demirba§ malzemenin allrnt
gibi ana unsurlar dikkate almrnt~ttr.
Ancak biitoo gayretlerimize ragmen cari biit\!ede aglrhk verilen kiitiiphanecilik ve yaym, ara~ttrma fonu ile demirba§ malzeme giderleri i\!in yeterli Odenek saglanabilmesi miirnkOO olarnarm§ur. Oysa, Enstitiiniin biitiin
birimle ile yeni kuruldugu dikkate almarak yeterli kaynagm saglanmasl
gerekirdi.
78

KAFKAS UNivERSiTESi
BiR YIL ONCEKi BA~LICA SORUNLARIMIZ:

1. BOlgenin ve Kars llinin ozellikleri dikkate almarak gerek yatlnm ve gerekse carl odeneklerimizin tamanma defaten harcama izni (90ziimlenmedi).
2. Ta§lt yetersizligi ve yeni ta§lt almamamasl (Sadece bgrenci Sosyal
Hizmetler Biitgesinden bir minibiis ahndl).
3. Tasarruf genelgesinden muafiyet (tanmmadl)
4. A91ktan idari personel atanmalanna izin ve aynlanlarm yerine yeni eleman almmasl (geryekle§medi)
5. bgretim iiyesi teminindeki gii9liik (giderilemedigi gibi slmf ve birim
saYlSlnm artm~sl 6gretim iiyesi ihtiyacml dalJa da artlrdI)
6. Geli§tirme Odeneginin Arunlmasl (% l00'den % 75'e dii§i!riildii).
EKLENEN YENi SORUNLAR:

1. 1996 Ekim ba§mda yeni slmflann yaratacagl derslik ve laboratuvar ihtiyacI i9in, yeni binalannuz 0 tarlhe kadar hizmete giremeyecegine gore,
onarlma muhta9 binalann hizmete sokulabilmesi i9in yeterli onanm odenegi verilmesi
2. Laboratuvarlarm makina-te9hizat yoniinden donanlnu i9in, yeterli 6denek verilmesi.
Son bir yllda kaydettigimiz geli§meler, CUMHURBA~KANI'nuz Saym
Siileyman D~.M:tREL'in yakm ilgisi, destegi ve takibi ile gergekle§mi§tir.
Kendilerine Universitemizin ve Kars'm §iikranlarJ sonsuzdur. Saygl ile
arz olunur.
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KAHRAMANMARA~ SUWU iMAM UNivERSiTESi

SORUNLAR
Universitemizin 11.07.1992 tarih ve 21281 sayIlI Resmi Gazete'de yaymlanan 0~:07.1992 tarih ve 3837 SayIlI Yasa ile kurulmu§ olup; 1993-1994
Egitim-Ogretim Yllmda Ziraat Fakiiltesi, Kahramanmara§ Meslek Yiiksek
Okulu ve Kahramanmara§ Saghk Hizmetleri Meslek Yiiksek Okulu ile fa~iyete ba§lallll§ur.
.
Universitemiz 1995 yIlI Haziran aymda mevcut Ziraat, Iktisadi ve Bilimler, Fen-Edebiyat ve Orman Fakiilteleri'ne ilaveten 04.07.1995 tarih ve 951
7044 sayIlI Bakanlar Kurulu Kararl ile Miihendislik-Mimarhk, Teknik
Egitim ve nahiyet Fakiilteleri olmak iizere 3 yeni fakiilteye daha kavu§arak 7 fakiilte, 7 yiiksekokul, ve 2 enstitii ile faaJiyetlerini siirdiirmektedir.
Dniversitemizde halen 14 profesor, 12 dor;:ent, 32 yardimci dor;:ent, 78 ogretim gorevlisi, 35 okutman, 180 ara§tlrma gorevlisi, 20 uzman olmak
iizere toplam 371 akademik personel ile 291 idari personel gorev yapmaktadlr. Akademik personelden 5'i sozle§meJi yardlIDcl uyruklu ogretim elemamdlr.
Kurulu§ halindeki Dniversitemizin .. oziirnlenmesi gerekli olan bazl sorunlarl vardlr. Bunlarm ba§hcalarl a§agldaki §ekilde ozetlenebilir:

1- Kadro Sorununun ~oziimii
21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 saylh Resmi Gazete'de yay'!nlanarak yiiriirliige giren 9517044 SayIlI Bakanlar Kurulu Karan'yla U~ivrsitemize
bagh olarak kurulan Miihendislik-Mimarhk, Teknik Egitim ve Ilahiyat Fakiilteleri ile yu~arda belirtiJen 7 adet Meslek Yiiksek Okulu'nun kadro lhdas cetvelleri Universitemiz Senatosu'ndan ge.. irilerek Rektorliigumiiziin
04.08.1995 tarih ve "B,30.2.KSD.0.70.71.00/2lJ!1340/2699 sayIlI ve
22.09.1995 tl!fih ve B.30.2.KSD.0.70.71.00/211/1627/3149 sayIlI yazilanyla YiiksekOgretim Kurulu Ba§kanhgma sunulmu§tur.
Kadro ihdas taleplerimizin bir an once kanunla§tlnlarak yasal kadrolann
olu§turulmasl gerekmektedir. ~u anda eski yillarda kadro kanunlan "Ikanlml§ bulunan 3 Fakiiltenin personeli ile 7 Fakiilte, 7 Meslek yiiksekokulu ve 2 Enstitiiniin personel ihtiya.. lan giderilmeye ..all§llmaktadrr. Kahramanmara§'ta goreve ba§lallll§ Ziraat Fakiiltesi kadrolanndaki akademik
ve idari personelin, tslahiye, Andlrm, Elbistan, Goksun ve Af§in gibi il..elerde bulunan Meslek Yiiksekokullar'da gorevlendirilrneleri r;:ok biiyiik boyutlarda yolluk Odenegi ihtiyaci ortaya "Ikarmaktadlr. Bir oruek vermek
gerekirse K.Mara§'tan Elbistan Meslek Yiiksekokulunda egitim-ogretim
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siiresince gorevlendirHen bir miktar idari personelin ortaya yIkardIgI yolInk ihtiyacI 250-300 milyon TL.'SI gibi meblaglara ul3§mI§tu.

2- Yeni Akademik Birimler A..I1masI
Universitemizin ana hedeflerinden birisi de Universite Senatomuzun aldIgI karar uyarmca, en kIsa zamanda TIP ve Egitim Fakiilteleri He, ozeIlikle
4 yuhk Beden Egitimi ve Spor YUksek Okulu'nun da ayIlmasmI saglamaktIr. DolaYIsIyle, konuyla Hgili olarak kanun teklifinin haZIrlanarak
TBMM'ne sunulmasl gerekmektedir.

3- Meslek Yiiksek OkullarlmlzlD in§aat YatIrun Biib.elerinin Artmlmasl
Unive~sitelerimizde halen Kahramanmara§, Elbistan, Af§in, Goksun, Anmon, Islahiye Meslek YiiksekokuIIan He Saghk Hizmetleri Meslek YUksekokulu olmak iizere 7 Yiiksek Okul vardIr. Bunlardan 5 tanesinde yok
kISItlI ve yetersiz biitye olanaklarImIZa ragmen ozlenen diizeyde olmasa
bile, olunllu yonde Herlemeler saglanmI§tIr.
Diinya BankasI'ndan saglanan kredi kapsamIna giren KalJramanmara§
Meslek Yiiksek Okulu yeterli ve yeti§kin akademik kadro, fiziki mekan,
ara9-gere9 ve laboratuvar olanaklarl He egitim-ogretim bakImIndan oldukya iyi bir konumdadIr. Ancak' bunlardan Elbistan Meslek Yiiksek Okulu
hariy digerleri gerekli dershane, laboratuvar, makina ve ekipman, aray ve
gerey, yurt yemekhane gibi altyapI hizmetlerinin heniiz tamamlanmamaSI
nedeniyle soz konusu egitim,ogretim faaliyetlerini Kahramanmara§ Meslek YUksek Okulu'nda siirdiinnektedir.
DolaYIsIyJe, insan giiciine biiyiik oranda ihtiyay duyulan iilkemizde bu
okuIIardan mezun olacak genylerin rahathkla i§ bulabilen ye aranan ins anlar durumuna getirilruesi iyin Af§in, Goksun, AndIOn, Islahiye Meslek
Yiiksek OkuIlarI'nm kendi iIyelerinde kIsa siirede faaJiyete geyebilmelerini saglamak amacIY la 1995 yIlI biityesinde yok klSlth tutulmu§ bulunan
yatmm biitye miktarmm 1996 yIlI biitgesinde artmlmasl gerekrnektedir.

4- Universitemize Verilen Ara§tIrma Biit..esi Olanaklarmm ArtIrllmaSI

Mevcut akadernik birirnlerirnizce ye§itli kaynaklardan saglanan imkanlarla bazI ara§tIrrna projeJeri yiirtitiilrnektedir. Bunun yamSlfa, bilimsel yah§malan artumak ve maddi yonden desteklernek iizere kurulan Ara§tIrrna Fonu uygulamasl ile de 1995 yIlI i<;:erisil1de toplam 67 ara§tuma
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projesine 582 milyon TL. maddi destek saglamru§tlr. Ancak, giivenilir
ara§tlrma i~in yetenekli insan giiciiniin yanlslra ~e§itli modem ara~, gere~, ekipman,
laboratuvar ve fiziki yatlnmlara gereksinim vardir. DolaylSlyle, ozverili
ara§tlrmacl saYlSlnm v~. ara§tlrma potansiyelimizin artmlmasl bakurnndan kurulu§ halindeki Universitemize verilen ozel malzeme ve makinete~hizat bii~e olanaklanmn geni§letilmesi zorunlulugu varillr.
5- Arazi Kamula§t1rma Sorunu
Universitemizin Av§ar karnpiisii'niin yer aldlgl toplarn 13 bin dekarhk kamula§orma sahasml,llOO dekan karnula§tlnlnu§ olup, ancak kamula§onlan alanm anayolla baglantlsl olmadlgmdan, ozel miilkiyete ait tarlalarm
i~erisinden ~Ilan yoldan dolaYI ~e§itli sorunlar dogmaktadlr. 300 milyar
TL'lik bir yatlnnun temelleri atilnu§ oldugundan 100-150 dekarhk bir
arazinin Kahrarnanmara§-Kayseri anayoluna baglanosmm saglanmasl
i~in 1996 ylll yatmm bii~esine karnula§tmna odeneklerinin konulmasmda zorunluluk vardlr.
6· Lojman ihtiyacmm Kar§danmasl
Kurulu§ halindeki iiniversitelerde lojman; profesor, d~ent, Y3f.illmcl do~ent gibi list diizey akademik personel temininde ana etmendir. Universitemizin geli§mesinde nitelikli ogreti~ elemanlanrnn temininin onemi tartl§ilarnayacagma gore, Siit~ii hriam Universitesi'ni diger iiniversiteler
den veya iiniversite dl§mdan gelebilecek ogretim elemanlan i~in cazip hale getirebilecek lojman ve benzeri sosyal olanaklann saglanabilmesi arnaclyla destek verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Kahramanmara§ Valiligi
tarafmdan ge~ici olarak tahsis edilen 8 adet lojmanm saYlsl artmlmall veya biit~elerinde iki ylldIr yer aldlgl halde Odenek konmayan lojman yatlnmlanna odenek konulmasl saglanmahdlr.
7· Geli§tirme Odeneginin Yiiksetilmesi
Universitemizin ihtiya~ dugdugu akademik personel ihtiyacmm kar§llanabilmesi, diger iiniversitelerden ve liniversite dl§mdan gelebilecek ogretim
elemanlan He .!lliimkiin olacagma gore, bu ogretim elemanlarl tyin kurulu§ halinde~ Universitemizi cazip hale getirebilmek arnaclyla Universite
Geli§tirme Odenegi'nin yiikseltilmesi gerekmektedir.
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8· Yurt ihtiyaclDlD Kal"§danmasl
Universitemizdeki ogrenci saylS! 2850'ye ytikselmi§ bulunmaktadlr. 1996
ytlmda 1350 ogrenci daha almmasl ve toplam olarak bu ytl4200 ogrenciye ula§llmasl planlanml§ttr. Mevcut Karacasu Kampiisii'ndeki 400 ki§iIik erkek ogrenci yurdu ile §ehir merkezinde kiralanlll1§ 190 ki§ilik bir
ktz yurduna ek olarak 1500 ki§ilik ogrenci yurdunun in§aatt halen devam
etmektidir. Yeni a~tlan Fakiiltelerimize ve diger akademik birimlere 1997,
1998 ve 1999 Yillarmda ogrenci ahndlgmda bu yurtlar yetmeyeceginden
yeni yurt in§aatlarl i~in §imdiden giri§imlere ba§lanmahdlr.

9· Universitemizin Mekan ihtiyacmm KaI"§Ilanmasl
Yeni a~tlan ve ~Ilacak olan akademik birimlere ogrenci almabilmesi i~in
I?alen temelleri attllll1§ bulunan yeni in§aatlar tamamlanmcaya kadar,
Universitemizde egitimin siirdi'riilebilmesi amaclyla derslik, laboratuvar
ve ofis alanlarma acilen ihtiya~ t!uyulmaktadir. Bu nedenle, fiziki mekan
ihtiyacmm ktsa sUre i~erisinde kar§tlanabilmesi i~in, Universitemiz merkez kampiisiiniin biti§igindeki Fatih iIkogretim Ok!-:llu ile M.E.B. Ders
Ara~larl Merkezi'nin 5 ytl gibi ge~ici bir siire i~in Universitemize tahsis
edilmesi konusundaki ~ah§malara hlz verilerek, bir an evvel sonu~landl
nlmasl gerekmektedir.

10· T3§lt ihtiyacmm Kal"§danmasl
Universitemiz acil binek araci ihtiyacl i~inde bulunmaktadir. Halen dort
Fakiiltemize birer, dort adet Meslek Yiiksek Okulumuza da sadece bir adet
olmak iizere, toplam 5 adet binek arac! hizmet vennektedir.
Bu arada Universitemize bagh Elbistan, Af§in, Goksun, Andinn ve islahi·
ye Meslek Yiiksek Okullan Kahramanmara§'a 100 illi 180 km. arasmda
bir mesafede bulunmakta olup, bu okullarm akademik personel ihtiyaci
ana kampiisteki kadrolarmdan saglanmaktadlr. Bu nedenle, okullarmllza
gidi§-geli§i saglayacak ta§ltlara acilen ihtiya~ duyulmaktadir. 1996 mali
ytlmda da ta§lt alllll1 saglanamamasl durumunda, sozii edilen okullarllll1zm bir ~ogunda egitim-ogretimin durma ihtimali soz konusundur. Bu acil
ihtiya~ dolaylSlyle en az 6 binek araci alllll1 i~in 1996 mali ytll biit~esine
Odenek konulmasl zorunludur.
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11· Tasarruf Tedbirlerinin Kaldmlmasl
Geli§me safhasmdaki Universitemizin , eski iiniversitelerle birUkte miitalaa edilmesi ve halen yiifiirliikte bulunan tasarruaf tedbirlerinin Universitemize de uyguianmasl, Universitemizin kurulu§una ve geli§mesine biiyiik
bir engel o.lu§turmaktadlr. Bu sebeple uisarruf tedbirlerini kurulu§ halindeki yeni Universitelerden kaldmlarak, kamul~tmna ve ta§lt allm odeneklerine ek olarak in§aat, demirba§, makina- tec;hizat, akaryaklt alunlarl
ve tarnir-baklm ic;in biitc;eye yeterli odenek konulmasl gerekmektedir.
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KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi
SORUNLAR
l-Siirekli ge1i§me gtistererek bir btilge iiniversitesi haline gelen KTU' nin
akademik personel saylSl hlzla artmakta ve mevcud akademik kadrolar ihtiyacI kar§t1ayamamaktadlf. Mevcud akademik ve idari personel tutuklu
kadrolamllizm tiimiine yakmm serbest blfakIlmasl, ya da yeniden serbest
kadrolann saglanrnasl yoluyla mevcud kadro slkmtlsmm giderilmesinin
ve bu kadrolara iiniversite rekttirliigiince aylktan atama izni almadan atama yapIlabilmesinin saglanmasl,
2-TIp fakiiltesi biinyesinde bulunan ara§tlrma gtirevlisi kadrolarl saylca
yetersizdir. Bu nedenle TIp Fakiiltesine daha fazla saylda ara§tlrma gtirevlisi kadrosunun tahsis edilirek (TUS) smavml kazanan adaylarm atamalarmm kIsa siirede yapIlabilmesi i<;:in yeterli saYlda ara§tlrrna gtirevlisi
kadro
sunun saglanmasl,
3-Mevcud YardImcI Doc;ent kadrolarmm en biiyiigiiniin 3.derecede olmaSl ogretim iiyelerimizin magduriyetine sebep olmaktadlI. Bu nedenle yardImcI doc;ent kadrolarmm l.dereceye kadar yiikseltilmesi ic;in gerekli yasal diizenlemenin yapIlmasl zorunludur.
Genel idari hizmetleri slmfmdan mevcud personelden ogrenim degi§ikligi
sebebiy Ie bulunduklarl kadrolara derece yoniinden yiikselmeler meydana
gelmekte, ancak;bazl kadrolarada iinvan yoniinden istenilen derece degi§ikligi yapIlamadlgmdan, ilgililer magdur edilmekte ve bu sebeple kurum
degi§tirme yoluna ba§vurmaktadlflar. Bunun ic;in bu ttlr iinvanlara sahip
personelin l.dereceye kadar ini§i i<;:in gerekli yasal diizenlemenin yapIlmaSI,
4-Universitemize siirekli yeni birimler kurulmakta,yeni kurulan yiiksek
okullar, bOliimler ve ara§tlrma merkezinin c;ogunlugunun akademik ve
idari personel kadrolan bulunmadIgmdan, hizmette aksamalar meydana
gelmekte, eski birimlerden kadro aktarmalan ve gec;ici gorevlendirmelerle
hizmet giic;liikle yiiriitiilmektedir.Bunun ic;in yeni birimler kurulurken kadrolarmmda tahsis edilmesinin saglanmasl,
5- TIp Fakiiltesi Ara§tlrma ve Uygulama Hastanesi ic;in adl olarak hem§ire kadrosu :yerilmesi ve Saghk Bakanhgmda mecburi hizmeti olan hem§irelerin KTU Farabi Hastanesinde mecburi hizmet yapabilmesinin saglanmasl,
6- Universitemizin yatlnm projelerinin uygulanmasl, Elektrik enerjisi,lSltma, ic;me ve kullanma suyu, telefon santrah, ta§lt i§letJne ve onanm, bina kiiC;iik onanm, c;evre temizligi gibi ihtiyac;larmm saglanmasl, i§85

letilmesi ve baknmndan sorumlu daire ba§kanhglIIDzda yeterli personel
(hem saylca hem de yeti§mi§ eleman a~lsmdan) bulunmamaktadrr.
Emekli olan personelin yerine yeni eleman konulannnaktadrr. Adi ge~en
daire b3§kanhgllll1Zm sorumlulugundaki gorevlerin daha saghkll yiiriitiilebilmesi i~in; otomatik kontrolcii ve elektrikci, Kaloriferci ve sIhhi tesisatcl, asansorcii, marangoz, in§aat ustasl,makina tesisatclsl, operatris,briili:ir tesisatclsl, izoleci ve tuglacl, demirci ve tenekeci, diiz i§ci
gorevlerini yiiriitebilecek 50 civannda teknisyen, teknisyen yardimclsl ve
i§ciye ihtiya~ vardrr. Bunlann temini yolunda ~all§malarm yapilmasl,
7- Universite kampiisii i~inde bulunan hastane ile ~evre karayolu baglantISlm saglayacak yolun in§aa edilerek iiniversite giivenliginin artmlmasl,
8- Ak~aabat il~esinde bulunan Fatih Kampiisii i~in ~evre yolu,kampiiskarayolu baglantIsl ve karayolu iist ge~it kopriisiiniin in§aatJ.
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KIRIKKALE uNivERSiTESi
SORUNLAR VE TALEPLER
a) Biitl,;e imkanlarl ve KuUanmu:
Universitemizin ilk yIllan tasarruf genelgelerine rastlallli§, boylece zaten
yetersiz olan btit..e de kullanIlamanu§trr. 1996 yIlmda)se ge.. ici btit..e ongoriilmti§ttir. <;ok btiytik geli§me potansiyeli olan Universitemiz btit..e
olarak desteklenebilirse luzh g~li§me gosterebilecektir. ~u anda ihale edilen in§aatlar yiiriimemektedir. Universiteler tasarruf tedbirleri i..inden acilen "lkarllmah ve yeni btit..ede yeni tiniversitelere ozel ilgi gosterilmelidir.

b) Bina SorllDu:
Universitemizin kurulan 4 faktiltesi heniiz a..Ilamallli§ur. En oneItlli engel
bina yetersizligidir. Yatmm odenekleri yetersiz oldugu i..in in§aatlar ytiriimemektedir.
iIimizde bulunan Makine ve Kimya Endtistrisi Kurumunun (MKEK) .. ok
miktarda aul bina ve tesisi mevcuttur. Aynca, personeli azalllli§, fakat
1000 civarmda lojmaru mevcuttur. Bu aul bina ve lojmanlardan bir kIslllinm tiniversitemize ge..ici olarak talIsisi yeni faktilte ve boliimlerin a.. IlmaSllll kolayla§uracakur. Birka« blok, 20-30 civarmda lojman ise ogretim
tiyesi teminini hlzlandmlacaktIr.

c) Ogretim Uyelerine Geli§me Odenegi:
Ankara'da btiyiik miktarda ogretim tiyesi birikimi m~vcuttur. Kurulu§ Ylllarmda geli§me Odeneginin biraz ytiksek tutulmasl Universitemizin ogretim iiyesi teminini «ok hlzlandlracakur.
d) Laboratuvar, Atolye, Makine-Te..hizat ihtiyacl slmflar ilerledik..e btiyilk sorun haline gelmektedir.

e) Yeni Kurulan Fakiiltelerin Kadrolan:
Universitemize 1995 yIll i..inde, Saym Curnhurba§karulllizm ve YOK'tin
talebi sonucu Bakanlar Kurulu Kararl ile TIp, Hukuk ve Egitim olmak
tizere 3 yeni Fakiilte kurulmu§tur. Fakat bu Fakiiltelerin kadro kanunu
"lkmanu§ur. Kadro Kanun TasarlSI TBMM'ne kadar gelmi§, fakat §u an87

da kadiik olmu§tur. B u fakiiltelerin ayilabHmesi iyin kadro kanununun
ylkmasl gerekmektedir.
f) Devlet Hastahanesinin TIp Fakiiltesi Hastahanesi OIarak Kullamlmasl:

Universitemiz Tip FakiiItesi ayilamamaktadlr. Biryok ilde oldugu gibi,
kendi hastahanesi yapilana kadar ilimiz Devlet Hastahanesinden faydalandmlmasl TIp Fakiiltesinin ayilmaslm kolayla§trracaktrr. Kmkkale'de ayIlacak bir Tip Fakiiltesi ve Hast~anesi AJlkara'run yiikiinii de azaltacakur.
Kmkkale'de TIP Fakiiltesi iyin Ogretim Uyesi sIkmtlsl yekilmeyecegi tahmin edilmektedir, bu yondeki taIepler de bunu gostermektedir.
g) idari Personel Sorunu:

Universitemizin 657 SayIh Kanuna tabi personel SlkmtlSI yogundur. Hemen kurulu§unun akabinde yiiriirliige giren tasarruf tedbirleri He aylktan
ve naklen eIeman alum durdurulmu§tur. Kadrolar bo§ durmakta, iiniversitemiz ise geni§leyen hizmetleri smlrIl elemanla yiiriitmeye yall§maktadlr.
GER<;EKLE~ENLER:

a) Ogretim Elemanlarmm iicretlerinde yapllan yeniden diizenleme ve aru§ onernli bir geli§me olmu§tur.
b) Bir KIT kUJ;!11u§u olan Koyteks A.~:den Keskin Tesislerinin Universitemize devri, Ozelle§tirme Yiiksek Kurulu'nun kararl He Eyliil 1995 tarihinde geryekJe§mi§tir. 300 doniim arazi iizerinde 8.000 m2 kapall alanl
olan tesisin tadili yapilmakta olup, Keskin Meslek Yiiksekokulu kullanacaktlr.
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KOCAELi UNivERSiTESi
SORUNLAR
Dniversite i~in Arslanbey Kiiylinde elde edilmi§ 1500 dtintirn1iik Kampiis
alarurun 400 dtiniimii Devlet Su i§leri Genel Miidiirliigii'niin istirdadl altmdaillr; 500 ~iiniime yakm lasrrunm ise kamula§tlnl~asl gerelanektedir. Devlet Su I§leri Genel Miidiirliigiiniin elindeki arazi Universiteye devredilmemesi ve Devlet Planlama Miiste§arhgmm kamula§tlnna iidenegini
biit~emize koymadtgl takdirde kampiiste tasarlanan 17 Fakiilteyi olu§turmak olanakslzdlr.
Kampiis'te in§a edilecek Fakiilte, Rektiirliik, Sosyal ve Sportif Tesisler,
Kitaphk, Konferans salonlan ve Alt Yapl i~in 11 trilyon liraya ihtiy~ vardlr. 5 Yllda bitirilmesi planlanmasma ragmen DPT 1995 de 60 milyar lira
iidenek vermi§tir. Halen in§a halinde olan iktisat ve idari Bilirnler Fakiiltelerinin verilen bu yatlnm iidenekleriyle 2000 y!lmda bile bitirilmesi
miirnkiin degildir.
En biiyiik problem, iktisadi ve idari Bilirnler, Hukuk, Fen-Edebiyat, Egitim Fakiilteleriyle, Miihendislik Fakiilteleri Biiliirnleri iigrencilerinin
1996-1997 ve ondan sonraki egitim iigretim y!llarmda iigretim giirecekleri
dershane mekanlarma sahip olmamarruzdan kaynaklanmaktadrr.
Bir 0 kadar da Laboratuvar mekaru ile cihazma (makina t~hizatlna) ihtiy~ vardlr.
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KOf; U'NiVERSiTESi
SORUNLAR

Ko«; Oniversitesi'nin 1992 yIhndan beri «;oziilememi~ tek fakat son derece
onemli bir sorunu vardrr. 26 Nisan 1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararl ile
Ko«; Oniversitesi'ne tahsis edilen istanbul iii, Sanyer iI«;esi, Rumelifeneri
koyii hudutlan i«;inde bulunan 193 hektarhk arazinin imar izninin bugiine
kadar biiyiik gayretlerimize ve Saym CunIhurba~ammlZ1n yardlmlarma
ragmen almamarru~ olmasl kampiis in~aat1m gecikn);i.~tir. istinye'deki ge«;ici tesislerin kapasitesinin smlrh olrnasl nedeniyle Universite'nin ogrenci
kontenjanlanm dii~iik tutma iorunlulugu devam etmektedir. A«;ilmasl
planlanml~ MUhendislik Fakiiltesi de aym nedenle heniiz kurulamarru§t1r.
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MARMARA iiNNERSiTESi
SORUNLAR
Universitemizin ba§hca sorunlan, 600 yatakh Universite Hastane in§aatlnm Llasmmm 1997 Ylh sonuna kadar tamamlanmasl, Merkezi Kiitiiphanenin 1996 yll1 sonuna kadar tarnamlanmasl, d.ort yere bOlii!Jmii§liignn ortaya S;lkardlgl sorunlarm giderilmesi i..in Iktisadi Je Idari Bilimler
Fakiiltesi, Sosyal Bilimler Meslek Yiiksek Okulunun Universitemiz Halkall Karnpiisii'nde konu§landmlmasl i.. in gerekli yatmm projesinin tal!akkuku, Goztepe Karnpiisii'miizdeki ogrenci sosyal tesislerinin ilaltiyat Fakiiltesi Kiiltiir Sitesi in§aatlannm 1997 YIll sonuna kadar tarnamlanmasldlr.
Bu yatmmlarm tarnamlanmasl Universitemizin fiziki altyapIsmm biiyiik
Ol ..iide ger..ekle§mesini temin edecektir.
Killtiir Bakanbgl'na korunmasl gereken tarihi yapllar i..inde biidiriIen tarihi Haydarpa§a binasl'nm iiniversite irnkanlanm a§an balam ve onanm
rnaliyetlerine devIet destegi zorunlu goriilmektedir.
Universitemiz TIp Fakiiltesi Ara§t1rma ve Uygulama Hastanemizin doner
sermaye irnkanlanm a§an rnakine ve tes;hizat idarne ve yenilerne yatlnmlarmm, istanbul'un Anadolu yakasma hizrnet veren tek iiniversite ve referans hastanesi olan ve sundugu sagllk ve egitim hizmeti He kendini kanltlarm§ TIp Fakiiltemizin i§levlerini laYllayla yerine getirmesi is;in zaruri
bulunmaktadlr.
Universitemizin idari personel a"l~ ve biit..e irnkanlarmdan yararlanmada
kar§1 kar§lya oldugu e§itsizlikler de yonetimi giis;le§tirmektedir.
Marmara Universitesi 1995-1996 egitim-ogretirn ylll itibariyle 8316'sllisans, 1743'ii Iisansiistii olmak iizere 10059 ogrenci kaydet1ni§tir. 36134'ii
Iisans, 6063'ii lisansiistii toplarn 42197 ogre!)cisi ile Tiirkiye'nin istanbul
(72376), Gazi (46868) ve Ankara (42875) Universitelerinden sonra dordiincii biiyiik iiniversitesidir. 1992-1993 egitim ogretirn y!lmda 28516
olan toplarn ogrenci saylSl, 1993-1994'te % 16.7 artl§la 33348'e, 19941995'de %)2.2 artI§la 37414'e, 1995-1996'da da % 12.8 artl§la 42197'ye
<t1lam§t1r. U.. y!ldaki artI§ % 48 oIrnu§tur.
Ogretim elemam itibariyle baktldl~nda halen iiniversitemizde 2435 ogretim elemanl istihdarn ediIrnektedir. Bu elemanlann 325'i profesor, 220'si
dos;ent, 358'i yardlmcl do..ent, 360'1 ogretim gorevlisi, 911 'i ara§tlrma gorevlisi, 177'~.i okutman, 76'sl uzman, 6'sl s;evirici, 2'si egitim ogretim planIaYlclSldlr. Ogretim iiyesi saylsl 903, ogretim goreylisi ve yardlmclsl saylSl ise 1532'dir. Universitelerarasmda Gazi, Istanbul, Ankara ve
Hacettepe'den sonra 5. slradadlf.
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1992 y!hnda 2059 olan ogretim eleman! saylSl % 7.8 art!§la 1993'de
2179.'ya, 1994'de % 10 artJ.§la 2395'e, 1995'de % 2 artJ.§la 2435'e ~!lam§
tlr. Universitemiz aynca 45 adet yabanc! uyruklu sozle§meli ogretim eleman! ~al!§tlnnaktad!r.
Gorilldiigu gibi, 1992'den bu yana ogrenci saynIDz .'fa 48, buna mukabil
ogretim eleman! saymuz ise sadece % 18 artm!§t1r. Ogrenci, ogretim ~le
man! rasyosu 17'dir. Bir ogretim elemanma 17 ogrenci dii§mektedir. Ogretim iiyesi, ogretim gorevlisine gore hesaplanan rasyo ise 33'e yiikselmektedir. Sadece ogretim iiyesi ba§ma dii§en ogrenci miktan ise 46'dlf.
Oniversitemiz egiti.J:ll ogretim i§levini olduk~a s!IDrh mali kaynakla ger~ekle§tirmektedir. Universitemizin 1995 mali yIl! bii~esi 1.345.530 mily.on olup, ogrenci ba§ma 32 milyon TL. maliyetle ogrenci okutmaktadlr.
Ogrenci slfalamasmda dordiincii, ogretim elemanl srralamasmda be§inci
olan iiniversitemiz, idari personel srralamasmda maalesef ~ok geridedir
(iiniversiteler arasmda onsekizinci). Biit~e slfalamasmda da 1992'de 13.,
1993'de 12., 1994'de 12 iken 1995 yllmda 11. slfaya yiikselmesine ragmen
olduk~a geridedir. Halbuki okuttugu ogrenci saylSl dI§mda iiniversitemizin gostergeleri olduk~a iist seviyededir.
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MERSiN UNivERSiTESi
SORUNLAR

l)Yer Sorunu:

Mersin Universitesi Rekt5rliik birimlerinin yer aldlgl Metropol binasmdaki 6 kaun 1993 yilmda ba§layan satm alma i§lemleri hala sonu~lanma
ml§tlf.
Mersin'de Universitenin yerle§ebilecegi ba§ka hi~bir binamn tabsis edilememesi bulunamamasl nedeniyle, kurulu§ ~ah§malan once bir i§ hanmda ba§laulrm§ur. Mersin'in merkezinde, her kau net 1250 m2 olan ve her
tiirlii bOliimleme yapilabilen Metropol binasmdaki bo§ mekanlarm egitim-ogretim ve yonetim ~all§lI!?larl i~in ~ok uygun oldugu sonucuna vanlarak 1993 yill sonbaharmda Universite i~in saun almma i§lemi ba§laulrm§hr. Binanm sahibi Ustay firmasmm i§lemlerin sonu~lanmasml
beklemeden soz konusu mekanlan (6 katta toplam 7500 m2 ) tabsis etmesiyle 4 fakiilte ve 2 enstitii ile Rektorliigiin biitiin dairelerini ve merkezi
kiitiiphaneyi faaliyete ge~irme imkam bulunmu§tur. Halen katlardan birinde egitim-ogretim siirmekte ve biitiin mekanlardan en iyi §ekilde yararlamlmaktadlr.
Ote yandan, bazl ~evrelerde bu binanm allml yerine Kampiiste bina y.~PI
rm i~in para harcanmasmm daha yararh olacagl ifade edilmektedir. Universitemizin <;iftlik Koyii Kampiisiiniin yerle§im planlamasl tamamlanrm§, Fakiilte binalan ile Rektorliik ve Merkezi Kafeterya binalarmm
projeleri hazlrlanrm§, ihaleleri yapilrm§t1r. Ancak yahnm i~in aynlan
Odenekler sembolik nitelikte olup, bu diizeyde harcamalarla in§aatlann
~ok uzun yillara yayilacagl a~lktir.
Metropol binasmdaki 6 kahn satm almmasl yerine Kampiiste in§aat i~in
Odenek verilmesi, elbette ~ok olumlu bir geli§me olur. Ancak ne boyle bir
para verilebilecegine dair i§aret mevcuttur, ne de bu saglansa bile, in§aatlarm tamarnlanmasma kadar soz konusu binada ~all§malarml siirdiiren birimler i~in bir mekan bulunabilecegi yoniinde bir limit buJunmaktadlr.
Mekan sorununda ~oziim saglandlgl takdirde Mersin Universitesi daha
fazla bOliim a~ma, daha ~ok ogrenciye egitim-ogretim saglama imkanma
ve potansiyeline sahiptir.
2) "Tasarruf tedbirleri", biitiin yeni iiniversiteler gibi Universitemizin de
geJi§mesini ve biiyiimesini olumsuz olarak etkilemi§tir. Ara~-gere~ ta§lt
ve diger alt yapl malzemesi konusunda soontilar biiyiik boyuttadlf. Yeni
kurulan birimler i~in Slfa, sandalye, kitap, yazl tahtasl vb. nin soron olu§93

turmasl <;ok iiziicii ve dii§iindiiriiciidiir.
Yeni iiniversitelerin biitiin mali ve idari konularda her tiirlii tasarruf tedbirleri dl§mda tutulmasl <;ok yararh olacakur.
3)Yabancl uyruklu sozle§meli ogretim elemam <;all§tmlmasmm durdurulmasl, bilimsel geli§meyi olumsuz etkiledigi gibi, dl§ iilkelerdeki iiniversiteler ve bilimsel kurulu§larla ili§kileri de zedelemektedir. Ogretim
iiyesi saglanmasmda gii<;liik <;ekilen birimlerde yabancl uyruklu ogretim
elemam <;all§unlmasl imkam, ozellikle yeni kurulan iiniversitelerimizde
biiyiik onem ta§lmaktadlr ve mutlaka yeniden saglanmahdlr. Halen bulundugumuz ve kendileriyle anla§maya vardlgmllz Bosna-Hersekli, Alman, Azerbaycanll ve Rus bilim adamlan, Slrf bu klslt1amalar nedeni ile
<;ah§tmlamamaktadlr.
4)Kampiis alanml Mersin-Erdemli yoluna baglayacak 2700 metre uzunlugundaki yol i<;in <;all§malann yeni egitim-ogretim donemi ba§lamadan
oncesonu<;landmlmasl <;ok yararll olacakur. Halen <;iftlik Koyii i<;inden
ge<;en dar yol trafigi dalla §imdiden kaldlrmanIakta, yogun ara<; trafigi koy
halk1m rahatslZ et1nektedir.
Bu konuda ilgiliBelediyelerce ba§laulnu§ <;ah§malarm ba§langl<; a§amasl sonu<;lamm§ olup, yol giizergftm 3. ki§ilerin miilkiyetinden armdlnlnu§tlf. Baymdlrhk Bakanhgl, Karayollan ve Koy Hizmetleri Genel
Miidiirliikleri k~tk1da bulundugu takdirde, yolun <;ok klsa siirede tamamlanmasl ve bir Universite bulvarmm a<;ilmasl i§ten bile degildir.

5)Universitemizde, ciddi bir idari personel slklnusl vardlf. Universitemizin <;iftlik Koyii Kampiisiinde iki biiyiik bina ve 6 atOlye bulunmaktadlf.
Son olarak a<;ilan Su Uriinleri Fakiiltesi ile birlikte 5 fakiilte, aynca bir 4
yIlhk yiiksekokul, 7 meslek yiiksekokulu ve 1 konservatuvar egitimogretim siirdiirmektedir. Buna kar§illk iiniversitenin idari hizmet kadro
saYlsl 887 olup, sadece 280'i dolndur. Yardlmcl hizmetler alanmda sadece
24 ki§i <;all§tlnlabilmektedir. <;ok saYlda biiyiik binada egitim-ogretim
siirdiiren iiniversitemizde goriildiigii gibi ozellikle yard1fllCl hizmetler Slmfmda <;ok onemli bir darbogaz vardlf. 3000 doniimliik kampiis alaI?:lm,
binalarl ve ekli yerleri, korumayla gorevli bek<;i saYlsl sadece 8'dir. Universitemiz ozellikle giivenligi ilgilendiren bu konuda <;ok kaygl duymakta,
tallsis edilecek yeterli saylda kadroyla kendi giivenligin saglayacak dururna gelmeyi dilemektedir. DolaylSlyla idari personel kadrosunda yeteri kadar elemana a<;lktan atama yetkisinin verilmesi en oncelikli dileklerimiz
arasmdadlr.
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MiMAR SiNAN UNivERSiTESi
SORUNLAR
Mimar Sinan Universitesi, iilkemizin ilk ve kurulu§u 1882 yllma dayanan
sanat yiiksekogretimi kurumu Giizel Sanatlar Akademisine, Fen ve Edebiyat Fakiiltesi ile Devlet Konservatuvannm katthrruyla olu§mu§ bir iiniversitedic. Kompozisyonuna balaldzgmda biitiin sanat dallarmda ogretim
yapIlmasl nedeniyle, Universitenin dz§ iilkelerde de ornekleri goriilen bir
sanat aglrhkll bir iiniversite oldugunu soylemek yanh§ olmaz.
Mimar Sinan Universitesi, gene dl§ iilkelerdeki benzeri kurunIlarda oldugu ve olmasl gerektigi gibi 5000 ogrenciyi a§mayacak bir modeli benimsemi§ bulunmaktadzr. Am~, saYIsal a~ldan degil, niteliksel a~mdan saygm bir kurum olmakttr. Ger~ekten de bu kurum gen~ Tiirk
Cumhuriyeti'nin sanat~l kadrolarml yeti§tirmi§, dolaylSlyla Atatiirk Tiirkiyesi'nin sanat dagarcIgmm olu§turulmasmda biiyiik gorev iistlenmi§tir.
Mensuplarmm ve mezunlarmm yurt dl§mda da tanmdlgl iiniversitemiz
gayet deneyinIli ve saylsal a~ldan yeterli kadrolara sahiptir. Kendi alanlannda iilkemizin onde gelen isinIlerinden olu§an ogretim kadromuzun ogrenci saylSl He kar§Ila§tmlmasmda 1/12 veya bazl birinIlerde 1114 gibi,
uluslararasl standartlar a~lsmdan ideal oranlar bulunmaktadlr.
Biitiin bunlara ragmen Mimar Sinan Universitesi mekan yetersizligi nedeniyle verebileceklerinin biiyiik bir klsrrum verememektedir. Mimar Sinan
Universitesi, Avrupa Birligi'nin kapIlanm aralamaya ~all§an Tiirkiye'nin
"~agda§, batlh" imajml gii~lendinnekte ~ok etkin oIabiIecek oIanbir sanat
ve kiiItiir kurumudur. Sanat ve kiiltiiriin iilkelerin uluslararasl platfonnda
saygmhk konusunda ne derece etkili oIdugu gozoniinde bulunduruldugunda, bunun onemi daha iyi belirlenecektir.
Mimar Sinan Universitesi biitiin deneyimine, birikimi ve kadrosuna ragmen iilkernizin geIecegi a~lsmdan ~ok etkin olabilecegine inandlglrruz i§levinden, yapttglrruz biitiin ba§vurularm sonu~suz kaldlgl gozoniinde buIundurulursa, adeta ahkonulmaktadlr.
Ge~ekten de Saym Cumhurba§kanlrruzm Ba§bakanl1g1 donerninde, iiniversitemizin yanmdaki, Sallpazan Antrepolanndan ikisinin bize verilmesi
giri§iminin, kendilerinin direktifine ragmen, sonu~suz kalmaslyla ba§layan ~abalarlrruz ne yazlk ki sonu~ vennemi§tir.
Durnm Saym Cumhurba§kanlrruzm Rektorleri kabul buyurduklan
23.03.1995 tarihli toplanttda kendilerine, Antrepolara alternatif oIarak klsmen bo§ bulunan Cibali Tiitiin fabrikalarl giindeme getirilerek yeniden arzediIrni§tir.
Durum rektOrIerirnizi toplantlya ~aglran Saym Ba§bakarurruza da
95

19.03.1995 giinlii toplanuda ~izim ve ifade .§eklinde yanslulITIl§tJr.
Daha sonra Kiiltiir Bakanhgmdan Sultanahmet'teki eski Darphane binaslnm tahsisi, Tanm BakanlJgmdan da Sahpazannda bo§a1t!lITIl§ bulunan
Zirai Donaum Kurumu'nun tahsisi yolunda giri§imlerde bulunulmu§, ancak birincisi Tiirk Tarih Vakfma, ikincisi ise bir ba§ka kurulu§a verilmi§tiro
Bu arada, konu Devlet Planlama Te§kilatma da yansluIITIl§, ogrendigimize gore raportorlerin olumlu gorii§ bildirmelerine ragmen prosediir, s~im
ler ve hiikiimet degi§ikligi gibi nedenlerle, tamamlanamam1§tJr.
Bu konu iiniversitemizin en hayati konusu olarak olumsuzlugunu siirdiirmektedir.
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MUGLA iiNivERSiTESi
SORUNLAR
Yurt Durumu:

Universitemizin geni§Iemesiyle birlikte artan ogrenci saYlSlmn ihtiyacma
cevap verecek kapasitede bir yurt bulunmaYI§I, ogrencilerimizi oIumsuz
etkilemekte ve saghkslz §artlarda ya§amaya mecbur kaldlklan koylerde,
pansiyonIllfda ogrenirnIerini siirdiirmeye "all§maktadIrIar. Bu da, ogrenciIerimizin Unive~~iteden soguyup uzakla§malarma neden oImaktadIf. ~u
anda miiIkiyeti Universitemize ait, ama YURT-KUR tarafmdan i§IetiIen
512 ki§iIik bir yurt kapasitesi bulunmaktadIr. YURT-KUR tarafmdan
Devlet Planlama Te§kilatI'na yeni yurt yapmu i"in giitilriilen teklif.ten iki
yIidlr olurnIu sonuy almamarm§tIr. Ancak st?vindirici bir geli§me Universitemiz kampiisii i"erisinde Milli Piyango Idaresi tarafmdan 500 ki§ilik
bir ogrenci yurdu yaptInlmasl konusundaki giri§irnIerin olul!)lu sonu"landInlnu§ olmasldlT. Yapllacak olan yurt 1996-1997 Egitim-Ogretim Ylhna yeti§tirilerek, ogrencilerimizin ihtiyacI bir ol"iide hafifletilmi§ olacaktIr.
Ara.. ve Lojman Durumu:

Tasarruf tedbirleri iIe yeni ara" allnu her kurum i"in yasaklannu§tIr. Bu
karar iilkemizin ekonomik §artlarl a"lsmdan "ok isabetli oIabilir, ama ne
yaZlk ki bize gore adil degildir; "iinkii geli§mi§ iiniversitelerimizde gerek
binek gerek ogrenci sosyal hizmetleri i"in ye!~r saylda otobiis, minibiis,
kamyonet ve benzeri ta§lt mevcuttur. Oysa Universitemizde sadece bir
makam araCI, dort hizmet.. araCI ve bir midibiis vardlr. ~u anda be§ ayn
yer1e§im yerine dagIinu§ Universitemiz birirnIerine hizmet sunma ve ogrencilerin kiiltiirel ve sportif faaliyetlerini ger"ekle§tirebilme olanaklanndan neredeyse mahrum durumdaYlz. Bu bakImdan hiikiimetimizin ta§lt
abnum yasaklayan kararlm, yeni kurulan iiniversiteler a"lsmdan bir kere
dalJa gozden ge"irmesi ger"ekten zaruridir.
Geyen yIi ifade etmeye "all§tIglm gibi gerek yurt gerek Iojman ihtiyacImlZln hlzla kar§I!anmasl gerekli goriilmektedir; "iinkil Mugla gibi kii"ilk
ve konut sIlantIsl biiyilk olan ve yilksek kiralarm sozkonusu oldugu ilimize ogretim e1emanl ve ogrenci "ekebiImek i"in ilk akla gelen "oziim lojman ve yurt sorunudur. Bu yiizden Hilkiimetimizin yurt ve lojman yaplnu
veya satIn ahnmasml klSltlayan kararmm, yeni kurulan iiniversiteler a"lsmdan tekrar gozden gec;:irilmesi yararh oIacaktIr. Ya ga son derece isabetli bir kararla Mugla II Merkezimizin "Geli§mede OnceIikli Yoreler"
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kapsamma almmasl hususu ger\(ekle§tirilmelidir.

in§aatlarlmlzm Durumu
Universitemizin Kotekli kamplis alamndaki yerle§im pl~ma uygun ,olarak 26 Eylill 1994 tarihinde temeli aulan Fen-Edebiyat ile lktisadi ve Idari
Bilimler Faktilteleri i\(in 1994 yllmda 9.216.000.000 TL ve 1995 Ylhnda
15.000.000.000 TL talIsis edilmi§ bu talIsisten 24.216.000.000 TL harcannu§ olup, in§aatlann su basmanlarl bitirilmi§tir.
23 Mart 1995 tarihinde yapllan toplanuda Zat-l Devletlerine arzedilen
Universitemizin acil sorunlarl ba§llgmda "1995 ylh hlit\(esi i\(in aynlan
havuzdan bu faktiltelerin in§aatl i\(in 30.000.000.000 TL verilmesi" istegimiz yerine getirilmemi§tir. 1996 Yill i\(in talIsis edilen ve edilecek olan
Odenegin tamarmnm kullamhnaslmn saglanmasl, en azmdan kaba in§aatm enflasyondan etkilenmeden bitirilebilmesi i\(in zorunluluk arzetmektedir. Artan ogrenci saylSl ve ilave programlann da devreye girmesiyle bina
talebi herglin dalIa da artacaktIr.

Fiziki Mekan Konusundaki Giri§im1erimiz:
Devlet Bakanllgma bagh. Koycegiz Yang! Koy Hizmetleri Menemen
Ara§unna Enstitlisli Tali Istasyonu (1200 <!~kar) yedi ylldan beri yar!
metruk halde bulunmaktad!r. Bu istasyonun Universitemize verilmesi durumunda, Su Urlinleri Fakilltesi ve Meslek Ytiksekokullar!nuzm uygulama ve ara§unnalar! i\(in kullan!~.masl imkan! dogacaktIr. Yeni kurulan ve
h!zla geli§me \(abasmda olan Universitemiz gerek ara§tIrrna ve egitim,
gerekse de bolge ve illke ekonomisi a\(!smdan soz konusu atIl tesisleri \(ok
dalIa verimli kullanma imkanma kavu§turabilecektir.
Turizm i§letmeciligi ve OteJciIik Yliksekokulu'nun turizm potansiyeli
yiiksek il\(elerden birinde ~Ilmasmm hem uygulamal! egitim-ogretim a\(!smdan hem de illke turizmi a\(!smdan bliylik fayda saglayacag! gozoniinde
bulundurular~, Kurulu§ Kanunumuzda yer alan ancak, henliz faa! olmayan Turizm I§letmeciligi ve OteJcilik Yliksekokulu i\(in uygun niteIiklere
salIip olan Mannaris il\(esi Beldibi Koy~. sm!rlan i\(indeki Hazine ve Ormana ait yakJa§!k 100.000 m2'lik alanm Universitemize tahsisi konusunda
1993 Yllmdan beri Onnan Bakanhg! ile slirdliriilen yaz!§malar sonucunda ad! ge\(en alanm Milli Park olarak ilan edildigi bildirildiginden konu ile
ilgili gi~i§imlerimiz maalesef olumsuz sonu\(lannu§ur.
Mugla IIi Mannaris Il\(esi Bozburun Beldesi KameEiye Adasmm Ytiksekogretim Kurulu Ba§kanhg! koordinasyonunda Universitemize tabsis
edilmesinin, kurulacak bir ara§tInna merkezi ile adanm ve bOlgenin tarihi,
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kiiltiirel ve dogal ozelliklerinin yeniden canlandmlacagl, uluslararasl bilim, sanat ve kiiltiir diinyasmm da katllacagl, akademik ~ah§malara onciiliik etmesinin son derece isabetli ve yararh olacagl dii§iiniilerek
14.02.1995 giin ve 2680 sayIll yazlilllzia talepte bulunulmu§ ancak, Dl§i§leri Bakanhgl'mn 02.02.1995 giin.. ve 382-65 sayIll yazlSl ile adanm
YOK Ba§kanhgl koordinasyonunda Universitemiz tarafmdan degerlendirilmesinin yararh olacagmm belirtilmesine ragmen, adanm talep tarihimizden sonra 1. derece dogal sit alanl olarak tescil edildigi Kiiltiir Bakanhgl Kiiltiir ve Tabiat Varhklarml Koruma Genel Miidiirliigiiniin
12.07.1995 giin ve 3149 saylll yazlSl ile bildirilmesi son derece iiziicii 01mu§tur.
U niversitemizin geli§mesinin ve biiyiimesinin bir Ol~iide" fiziki mekanlarm
geni§lemesine bagh oldugu dii§iincesinden hareketle degerlendirilmeye
~ah§llan y').lkarlda belirtilen yerler dl§mda olumsuz sonu~ alman bir diger
konu da; Universitemiz rektorliik merkez kampiisiiniin ~ok yalanmda (100
metre) iki Ylldan beri bo§ ve atll durumda bulunan Zirai Donatlm Kurumu
Mugla ~ube Miidiirliigii tesislerinin (l idari bina ve 3 adet depo) Universitemize kazandmlmasl ~abalarldlr. Ancak, YOK Ba§kanhgmm
28.06.1995 giin ve 12515 saylll yazlSl ekinde alman Zirai DonatlID Kurumu Gene! Miidiirliigu'niin 19.06.1995 giin ve 729-8061 saylll yazlSl ile.
anllan binalann tahsisinin miimkiin olmadlgl bildirilmi§tir. Yatmmlarm
en alt diizeyde seyrettigi Universitemizin hlZh geli§mesi i~in fiziki mekan
ihtiya~larmm had safhada bulundugu bir donemde Universitemizin ~ok
yakmmda bulunan bu binalarm ii~ ylldan beri bo§ tutulmasl son derece
iiziiciidiir. Bu durumda bulunan kamu binalarmdan faydalanllabilmesinin
iilke ekonomisi ve egitim politikasl a~lSlndan dogru ve gerekli bir yol 01dugu inancmdaYlz.
Ara\!-Gere\!- Te\!hizat Durumu:
Universitemize makina ve t~hizat ahilll i~in kurulu§ yllmdan bu giine
kadar verilen odeneklerle oncelikle egitim ve ogretim hizmetlerinin aksatllmamasl i~in g~rekli olan acil makina ve te~hizat ihtiy~lan kar§llanmaya ~ah§llml§t1r. Universitemizde ge~en yIllara oranla egitim-ogretim i~in
gerekli aIt yapl dahada geli§tirilmi§ durumdadlr. Bilgisayar laboratuvarlan, Bilgisayar Sistemi, i~in gerekli malzemeler, marangoz, metal ve elektrik atiiIyeleri, biyoloji laboratuvarl mevcut imkanlar en iyi §ekilde kuIIamlarak olu§turulmu§ ve hizmete sokulmu§tur. Ancak, fizik, kimya ve
biyoloji laboratuvarlan, biIgisayar programclhgl i~in gerekli olan sistem,
iklimlendirme ve sogutma atolyesi gibi acil ihtiya~lar da heniiz giderilememi§tir. Kiitiiphanemiz dalla da zenginle§tirilmi§ ve CD-ROM'larlmIZ
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12 ayn bilim dah kolleksiyonuna ula§rrn§ur. Biitiin ogrenci i§leri, personel, idari ve malt i§lemler merkezi bilgi-i§lem merkezimiz araclhgl ile
yiiriitiilmektedir. Universitemiz artJk bugiin ~ok onemli bir yeniligi ve bilimsel a~ldan onemli bir ba§arlyl ge~ekle§tinni§ ve internet'e bagtanml§t1r.
Egitim am~h olmak kaydtyla hizmetin en iyi §ekilde yiiriitiilebilmesi i~in
gerekli olan diger ara~, ger~.~ ve te~hizat tasarruf tedbirlerinin elverdigi 01~iide saglanrrn§tJr. Egitim-Ogretim faaliyetleri her ne kadar da elde bulunan biitiin imkanlar kullanllarak en iyi §ekilde yiiriitiilmeye ~all§lhyorsa
da planlanan hedeflere ula§llabildigi soylenemez. Hiikiimetimizin uyg\Jladlgl tasarruf tedbirlerinin olumsuz sonu~lanndan diger kurumlar gibi Universitemiz de fazlaslyla etkilenmektedir. Alt yapl Ara~-ger~, makina te~
hizat ihtiya~lannll~. had safhada ya§andtgl geli§mesini tamamlamak
zorunda olan gen~ Universitemizde odeneklerin yetersizligi her alanda geli§me lnzml kesmekte, hatta zaman zaman durdunnaktadrr. Gen~ Oniversitelerin tasarruf tedbirlerinin dl§mda tutulmasl yukanda belirtmeye ~a
h§tJgllnu.: geli§me ~izgisinin siirdiiriilmesi i~in zorunludur.
Mugla Universitesi son derece ktt kaynaklarla zorluklara ragmen bugiin
bulundugu seviyesine gelmi§tir. Belirtilen hususlardaki soonularm gerek
maddi imkanlar, gerekse fiziki mekanlar baktrrnndan bir ol<;iide giderilmesi geli§me seviyesini daha memnun edici boyutlara ula§ur.
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MUSTAFA KEMAL UNivERSTESi
SORUNLAR
Universitemizin temel sorunlanndan bazilan §oyle ozetlenebilir;
lske.':lderun ll~esi Pirin~lik Mevkiinde Saghk Bakanhgma ait tesislerde,
Su Uriinleri Fakiiltesi, Uygulamah Turizm ve Otelcilik Yiiksek okulu ile
iilkemiz a~Ismdan ~ok onemli olan Gemi AdamI programlan a~Ilacakur.
Universitemize tamamImn tahsisi dii§iiniilen bu tesisin sadece %40 1, 5
yll siireli olarak verilmi§tir. Ancak bu yerler birimleri biri i~in dahi yeterli
oimadigi gibi hizmetin biitiinliigu ~!<lSlndan da par~alanmasl sakmcahdIr.Tesisin tamamI Mustafa Kemal Universitesine tahsis edildigi taktirde
adl ge~en iic; birimin Jeurulu§u ve egitimi ger~ekle§ebilecektir. Aynca bu
tesis Mustafa Kemal Universitesi ic;in, gerek ulusal ve gerekse uiusiararasl
konferans, sempozyum ve paneller ic;in ayncalIkli bir konum olu§turacakt1r.
Hatay lli Reyhanli llc;esinde TIGEM'e (Tanm l§leri Genel Miidiirliigii) ait
21.000 dekarhk arazinin 3.000 dekarhk klSlrumn iiniversitemizin Ziraat
Fakiiltesi ve kurulacak olan Veteriner Fakiiltesinin egitimi; ogretim, ara§tmna ve uygulama hizmetlerinde kullamlmak iizere acilen tahsisi gerekmektedir. Bu konuda TiGEM'e talep yaziSI yazillDl§,Tanm ve Koy i§leri
BakaniIgi tahsis konusunu Yiiksek Planlama Kuruluna intikal ettirmi§lerdir. Yiiksek Planlama Kurulu DPT, Maliye Bakanhgi ve Hazine Miiste§arlIgmdan uygun gorii§ allDl§Ur. Konu TiGEM Yonetim Kuruluna intikal etmi§ bir netice ahnamamI§tIr. Bu alanda aciIen bir bitki klinigi
kurulacak yeterli alan temini ile birlikte "Ara§tmna Kompleksi" devreye
sokulacaktIr. Burada yurt ic;i ve yurt dI§mda yapIllDl§ ve yorede uyarlanabilirligi olan ara§tInnalar sec;ilecek, bunlarm adaptasyon c;ah§malan
yapilacaktIr. GAP dahil bOlge ic;in c;e§itli tanmsal paket programlar geli§tirilecektir.
Kmkhan' da ac;Ilan Meslek Yiiksekokulu ic;in Kurtlusoguksu mevkiinde
Meyvecilik istasyon Miidiirliiguniin arazisinden sadece 100 doniimliik boliimii iiniversitemize tahsis edilmi§tir, ancak tahsis edilen 100 doniimliik
arazi amacnmza yeterli degildir. Soz konusu 523 dekar arazinin mii§temilau ile birlikte tamamImn tahsisi ic;in TarIm ve Koy i§leri Bakanhgmdan
uygun gorii§ almmasl gerekmektedir. Bu tesiste Kmkhan Meslek Yiiksekokulunun 2 programI daha egitime ba§layabilecek, uzun zamandn bo§
olan kiimes ile birlikte diger bo§ mekanlar Ziraat Fakiiltemizin ilgili boliirnlerince hemen kullamma almacak, bu arada halen yapilmakta olan faaliyetler daha verimli ve yaygm bir §ekilde Ziraat Fakiiltemizin kontroliinde devam edebilecektir.
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Kmkhan l\feslek Yiiksekokulu ic;in uygulama alan! olarak kullanllmak
amaCI ile GOlOVasl (Suvath)) mevkiinde kain Tarim ve Koyi§leri Bakanhgl tarafmdan kullamlaI!. 500 dekarhk arazinin taltsisi istenmi§tir. Diger ta"
raftan Mustafa Kemal Universitesi Kampiisiine yakm olan bu alanda Ziraat Fakiiltemiz Amik Ovasl ile ilgili yeni bitki desenleri iizerinde
c;ah§malar yapacakur. OvanmbOyle birc;all§maya ihtiyaci vardtr.
Ba§lanu§ olan ve bitirilmesinde zaruret bulunan Ziraat Fakilltesi in§aatl
ic;in 90, Merkez Kafeterya in§aatl ic;in 87, kampiis alt yaplsl ic;in 50 milyar TL., aynca devam eden lojman in§aatlnm bitirilmesi ic;in 7 milyar TL.
ile Dortyol Meslek Yiiksekokulu in§aatlmn bitirilmesi iC;in 40 milyar TL.
olmak iizere toplam 274 milyar TL. ' sma acilan ihtiyac; vardtr.
Kampus alanlnuzm kamula§lrrma i§lemleri tamamlanamarm§tlr. Biitc;e
teklifimizden C;lkarUlan 50 milyar TL. kamula§tlnna bedelinin yeniden
taltsisine §iddetle ihtiyaclnuz vardu.
3837 saylh yasa ile 1992 ylll sonunda kuruhnu§ olan iiniversitemiz biinyesinde mevcut 9 fakillteden 6 adedi ac;llnu§ ve ogre!ime devam etlnekte
digerleri de yakm zarnanda faaliyete gec;irilecektir. Iki Enst,itii ogretime
devam etlnekte, 3 yiiksekokuldan birisi, 10 meslek yiiksekokulundan 7' si
faaliyette olup, iic;iiniin kurulu§ c;all§malarl bitmi§tir.
Aynca 2 Yiiksekokulda faaliyete gec;irilmi§tir. Bunlann dl§mda 2000 Yllma kadar 6 Yiiksekokul dalta ac;llmasl ic;in plan hazlrlannu§tlr, Bu nedenle;
Akademik kadrolara acilen atama izni verilme zorunlulugu;
Mari kadrolar, atama izninin verilmesinin c;abukla§masl,
Yardlmcl Hizmetler slmfmdan 200 kadromuz iptal edilmi§tir. Eleman yetersizligi had safhadadlf,
RektOrliik orgiitii dl§mda 16 ayn birimde egitirnini siirdiiren ve yakmda
20 birimde egitim ve ogretim yapacak olan iiniversitemizde yapllann fiziki yonden korunmasmm diizenli bir §ekilde siirdiiriilmesi ic;in de 200 adet
siirekli i§C;i kadrosuna ihtiyac; vardtr. Aynca; Siirekli i§C;i kadrosu taltsis
edilinceye kadar yeterli saylda gec;ici i§C;i kadrosunun tahsisi gerekmektedir.
Universitemiz Antakya Merkez, Antakya Serinyol, iskenderun Merkez, iskenderun -5evre kampiisii, Dortyol, Kmkhan, ReyhanlJ, Samandag gibi
c;ok dagmlk bir alanda egitim ve ogretim hizmeti vennektedir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi ic;in 2 Otobiis-2 Midibiis aynca 2 adet 4*4 c;eker
arazi aracl ( Ziraat F akiiltesinde arazi arabasl olarak kullanllmak iizere) ve
degi§ik hizm~tlerde kullamlmak iizere 6 adet station vagon otomobile ve
Antakya ve Iskenderun kampiislerimizin §ehir dt§mda olmasl nedeniyle
birer adet saghk donatlmh ambulansa ihtiyac; vardtr.
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NiGDE UNivERSiTESi
SORUNLAR
Nigde Universitesi'nin yeni kUf!!lmu§ ve geli§mekte olan bir iiniversite 01dugu yiiksek malumlanmzdrr. Universitemizi arzu edilen bir seviyeye 0;:1karmak ve biilge halkma hizmet gotiirmek io;:in yonetim olarak elimizden
gelen her §eyi yapmaya gayret gosteriyoruz. Ancak kar§1 kar§lya kaldlglrmz bazl durumlara o;:oziim bulmakta yetersiz kalmaktaYlz.
C;oziimiinde hizmetinizi bekledigimiz bazl sorunlarl arz ediyoruz:
1- Nigde iIi Merkez A§agl Kayaba§l Mahallesinde Rektorliik binaslmn
biti§iginde Cumhf!riyet Temel Egitim okulu olarak kullamlan bina kurulu§ kanunumuzla Universitemize verilmi§tir:. Ancak bu binada Temel Egitim Okulu ogrenimine devam etmektedir. Universite ogrencisiyle Temel
Egitim ogrencileril1in io;:io;:e olmalarl pedagojik bakrrnmdan sakmca arz etmektedir. Aynca, Universitemiz bina bakIrmndan da son derece yetersizdir. B~ sebeplerden dolaYI bu binanm Milli Egitim Bakanhgi'nca bo§a1tJlarak Universitemize devri uygun miitalaa edilmektedir.
2- Nigde iii Merkez Kayaba§l Mahallesinde pafta 130-131, ada 5, parsel
18'de Nigde Ozel tdaresi adma kaylth 26.515 m 2 'Iik bir arazi iizerinde
vilayetce yaplrmna ba§lanml§, fakat in§aatl heniiz tamarn1anmarru§ olan
Otelcilik ve Turizm Egitim Merkezi tesisleri bulunmaktadlr.
..
Zat-I alinizin direktifi ile nat.l;III1am olan bina yirmibe§ yIlhgma Universitemize kiralanrm§tJr. Ancak Universitemizin millkiyetinde olmayan bu binaya herhangi bir harcamada bulunarruyoruz. Eger binanm millkiyeti Universitemizi devredilirse; gerekli odenek temin edilerek binanm
bitirilmesine o;:all§J!acaktJr.
3- Nigde iIi m.erkezinde, kamuya ait ihtiyao;: fazlasl bina bulunmamaktadrr.
Her ne kadar Universitemiz yeni olmakla beraber 1996-1997 egitim ve ogretime onbini a§lan ogrencisiyle devam edecektir. Ancak fiziki mekan imkanlarlrmz o;:ok yetersizdir. Bu nedenle zat-I alinizin huzurlarmda temeli
atJlan, Saym Ayhan $ahenk tarafmdan yaptmlan Tekuik Li~e binasl, Universitemiz binalan tamamlanmcaya kadar on Yll siire ile Universitemize
talIsis egilirse mekan ihtiyaclrmz biiyiik olo;:iide giderilmi§ olacaktJr.
4- Bir Universite biinyesinde banndlracagl Akademik personelin mevcudu ne kadar fazla olursa egitim ve ogretimin de 0 kadar kaliteli olacagl
zat-l a1inizin malumlarldlr. Ancak Nigde'ye bu elemanlan kazandlrmak,
biraz da kendilerine verilecek irnkanlarla olacaktJr. Bunlarm ba§mda lojman gelmektedir. $u anda Nigde'de Devlet Lojmanlan satJlacak diye tah~is edilmemektedir. Tahsis edilmeyen ve bo§ olan Devlet Lojmanlarmm
Universitemize devri akademik personelin Nigde'ye gelmelerini hlzlanmracaktJr.
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5- Universiterpizin,. Nigde iii Ulukt§la il~esinde bir Yiiksekokulumuz bulunmakta ve Ozel Idareye ait bir binamn orta kaynda egitim ve ogretim
gii~ ve yetersiz ko§ullarda, devam etmektedir. Onfuniizdeki 1996-1997
ogretim yilmda ise dersliklerin saYlsal olarak yetersizligi ne.deniyle bu binada egitim ve ogretime devam etmemiz miimkiin olmiidlgl i~in okulu
Nigde'deki merkez kampiise nakletmek zorunlulugu ortaya ~lkmaktadlr.
Bunu onlemenin de birincil ~oziimii Ulukl§la'da orta ogretim ogrencileri
i~in yaptuilan ve uzun yillar kull~ilmayacak olan yurt binasmm kendi
oklil binarruzm yapilmcaya kadar Universitemize de'vredilmesiyle miimkiin olacaktlr.
6- Universitemize bagh Bor Meslek Yiiksekokulunda, Dericilik ve Deri
Konfeksiyonu Prograrru bulunmaktarur. Bor'da 1540 yilmdan bu yana ilkel yontenilerle devam eden ve bugiin Tiirkiye'nin % 10 glase, sahtiyan ve
me§in gibi iiretirni saglayan dericilik i§letmeleri bulunmktadu. Bor'da, bu
kadar koklii bir ge~mi§e saltip olan bu deri sanayi, ~agm geIi§en ve degi§en teknolojisine uyum sagIayabilmei ve ggii~lii bir y~plya kavu§abilmesi, iluacata yonelik kaliteli iiretim yapabilmesi ancak, Universitemizle yapacagl i§birligine bagh bulunmaktadu. Bunun i~in de Bor Meslek
Yiiksekokulumuzdaki Dericilik ve Deri Konfeksiyon Prograrrunm ~agda§,
yurt dl§mda faaliyet gosteren benzeri tesislerle e§deger bir diizeye gelme~~ gerekmektegir.
Ote yandan,. Universitemizde bilimsel ve ara§tlrma faaliyetlerimizin diizenli dige~.Universitelerle e§deger bir diizeyde siirdiirillebilmesi, diger iilkelerdeki Universitelerle amnda baglantl kurulabilmesi i~in bilgisayar aglnm olu§turulmaslyla miimkiindiir. Aynca ogrencilerin de bilgisayar
ogrenerek mezun olmalarl iilkemiz i~in, biiyiik bir kazan~ olacaktlr. Bu
nedenle gerek egitirn-ogretim, gerek bilimsel ~all§malar i~in bilgisayarm
~ilY1Sal olarak yeterli diizeyde olmaslyla miimkiindiir.
Universitelerin gorevlerinin biri de ara§tlrma yapmanm yamndayaym da
yapmaktlr. Yaymlar bilimsel olabilecegi gi~~ pratige yonelik halkln ihtiya~lanm giderebilecek nitelikli de olabilir. Universitede ara§tlrma sonu~
lar1ll1, teksir, kitap, makale vb. ogrenciye ve halka yonelik yaymlar basIlabilecek gii~lii bir baslmevine ihtiya£ vardu.
Yukanda ozet olarak belirtilen Universitemiz ihtiya~lanm giderecek,
ara§tlrma ve ~all§malanffilzl )ilke sorunlarl ~ozecek diizeye getirecek
olan 75 milyarm Toplu Konut Idaresince kar§ilanmasl hususunda yarrumCl olmamZl diliyoruz.
..
....
7- 1992 yilmda kurulan Universitelerde Ogretim Uyesi ihtiyacml kar§llamak amaclyla yurtru§mdaki iiniversitelere yiiksek lisans ve doktora yapmak iizere ogrenciler gonderilmi§tir.
Bizim Universitemiz aruna da gonderilen ogrencilerin Odenekleri yetersiz104

dir. Ogrencilerin egitim ve ogretimlerini diizenli siirdiirebilmeleri, iilkemizin diger iilkelerde bu bakImdan gii~ durumda kalmamasl i~in odeneklerin
artmlmasl gerekmektedir.
8- Nigde Dniversitesi Aksaray Melek Yiiksekokulu halen onceleri
ASOK'a (Aglr Sanayi Otomotiv Kurumu) ait olan fakat ~u anda Yiiksek
Planlama Kurulunun 18/0411990 tarih ve 90fT-33 sayIil karan ile tiim varhklan Makina ve Kimya Endlistrisi Kurumu'na ge~en tesislerde faaliyet
gostermektedir. MKE, 22/03/1991 tarihinden beri Yiiksekokulun ta1Iiiyesini istemektedir. Eger bu ger~ekl~irse Ekim 1987 tarihinde ogretime ba~
layan Aksaray'm bu ilk Yiiksekiigretim Kurumu a~Ikta kaiacaktJr. AratolKonya yolu mevkiinde 3. pafta ve 1417 parseldeki .. 145.540 m2
arsanm kargir lojman ve misafirhane binalan ile birlikte Universitemize
devrini,bilgilerinize arz ederim.
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ORTA DOGU TEKNiK iiNivERSiTESi
SORUNLAR
1- ODTU bir kampus iiniversitesidir. 45.000 doniim arazisi iizerinde
350.000 m2 kapah alam ile geceleri 6.000 giindiizleri 25.000 ki§iyi barmdlfan bir ilc;;e hatta kiiC;;iik bir il biiyiikliigiindedir. Bu kiiC;;iik ilin tiim belediye hizmetleri ile barmma, beslenme, saghk ve giivenlik hizmetleri biiyiik olc;;iide iiniversite tarafmdan yerine getirilmektedir. Ancak, ODTU'
niin bu ozelligi ne devlet biitc;;esinden kaynak daglhmmda ve ne de idari
ve yardnnci personel ic;;in kadro dagllmllnda gozoniine almmamaktadtr.
2- ODTU en nitelikli akademik kadrolara salrip olmasma kar§m bu personele verilen iicretler diger devlet iiniversitelerine oranla en alt dilimde ve
lojman olanaklan da en alt diizeydedir. Vaktf iiniversiteleri ile kar§lht§hnldtgmda dengesizlik c;;ok daha biiyiik boyutlardadtr.
3- Aym hakSlzhk idari personel ic;;in de gec;;erlidir. ODTU' nde yeti§en
idari personel daha iyi olanaklar sunabilen kamu kurulu§larma gec;;mektedir. Bilgisayar ve/veya ingilizce ogrenen idari personelimizi bu iicret diizeylerinde iiniversitede tutInannz artlk adeta olanakslz hale gelmi§tir.
4- Ulkemizdeki en zengin kiitiiphane olmasma kar§m kiitiiphanemiz bah
standartlanna gore yetersizdir. Yine benzer §ekilde en geli§mi§ enfonnatik ve bilgisayar altyapisma sahip olmannza ragmen heniiz bu altyaplnnz
da bah standartlanna eri§ememi§tir.
5- ODTU, iilkemizde dt§ ili§kileri en yogun olan iiniversitedir. YIlda ortalama 15 adet uluslararasl kongre, konferans veya seminer yiiriitmektedir.
Ancak iiniversitemizde sadece bir tek 250 ki§ilik salon bulundugundan bu
etkinlikler ba§ka kentlerde diizenlenmeye c;;all§llmaktadlr. in§aah ba§layan kongre merkezimize yeterli kaynak saglanlfsa, ODTU yIlda 25-30
uluslararasl kongre diizenleyip, Ankara'da ciddi bir kongre turizmi yaratabilir (Kongre merkezimizin bitirilmemesi nedeniyle 4.000 ki§ilik Diinya
Matemetik Kongresi ve 2000 ki§ilik diinya Kimya Kongresinin 1996 YIlmda Ulkemizde gerc;;ekle§mesi miimkiin olmann§hr. Sadece bu iki kongrenin iilkemize saglayacagl dogrudan ve dolaYI maddi katkr in§aatm bitirilmesi ic;;in gereken kaynagm iki kahdu.)
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ONDOKUZ MAVIS uNivERSiTESi
SORUNLAR
Oniversite~zin yakla§lk 240.000 m2 kullamm alanlI fiziki kapasitesi
mevcuttur.Ogrenci ba§ma 11,25 m2 alan dii§mektedir.<;agda§ egitim ve
ogretim verebilmesi i~in 15 m2 nin iizerinde bir alan hesaplamasl yapIlmaktadlr.Bu durumda iiniversitemizin en kIsa zamanda en azmdan 80.000
m2 fiziki kapasiteye ihtiyacI vardlr.
Bu ama~ dogrultusunda siirdiiriilen yatmmlarllllizdan :
- Fen Edebiyat Fakiiltesi yeni bloklan,
- Ziraat Fakiiltesi yeni bloklarl,
- Miihendislik Fakiiltesi,
- Boyabat iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi,
- Boyabat Meslek Yiiksekokulu,
- Havza Meslek Yiiksekokulu,
- Samsun Egitim Fakiiltesi Anfisi,
- Kapab Yiizme Havuzu in§aatlarllllizl bitirebilmemiz odeneklerin yeterince ve zamanmda verilmesine baglIdu.Bu yatmmlarm bir ~ogunun gegen yIllarda tamamlanllli§ olmasl gerekmekteydi.Bu gecikmeler fiziki kapasitemizin yeterli diizeye gelmesini engellemesi yamnda yeni
yiiksekogretim kurumlarlmlzm a911masml ve mevcutlarda da kontenjan
arttmlllim engellemektedir.
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OSMANGAZi UNivERSiTESi
SORUNLAR
1994 yilmda kurulan SivriJ,llsar Meslek Ytikseko!cWu ile 19.~5 Ylhnda kurulan Ziraat Faki.iltesi ve llahiyat Faki.iltesi i<;in Ogretim Uyesi ve idari
personel kadrolarlml).. ihdasl ile ilgili bugtine kadar yapilan yah§malar bir
sonuy vermemi§tir. Ogretime devam eden Sivrihisar Meslek Ytiksekokulunda dersler tamamen dl§arld~ getirilen ogretim elemanlannca stirdtiri.ilmektedir. Sozkonusu okulun II merkezinden 90 km. uzakta olmasl ogretimin stirdtiri.ilmesi aylSlndan btiytik zorluk1ar arzetmektedir.
Osmangazi Universitesi bir Kamptis i.iniversitesi olup hentiz btittintiyle tamarnlanmll!:lli§ olan kamptistine ta§lnma ve yerle§me a§amasmda bulunmaktadlr. Universitenin RektOrli.ik birirnleri, TIp Faki.iltesi, Ara§t1rma ve
Uygulama Hastanesi, Fen Edebiyat Faki.iltesi ile Mtihendislik-Mimarhk
Faki.iltesinin bazl bOltirnleri, Saghk Hizmetleri Meslek Ytiksekokullarl ile
iki Enstitti Karnptiste faaliyetlerini stirdi.irmekte buna kar§lhk, Fen Edebiyat Faki.iltesi ile Mtihendislik-Mimarhk FakUltesinin onernli bir bOltimti,
lktisadi ve tdari Bilirnler Faki.iltesi ve iki Enstitti §ehir iyinde ayn ayn geyici, yetersiz mekanlannda egitim ve ogretim faaleyetlerini stirdiirmektedirler. Yeni kunilan llahiyat ve Ziraat FakUltelerinin ise bir tek dikili agaylarl yoktur.
Osmangazi Universitesi Kal)!ptisti in§aatlanna ilk kez 1978 yilmda Eski§ehir DMMA ve Anadolu Universitesi kamptis in§aatlan olarak ba§lanrru§t1r. Ba§langlYta luzla ilerleyen in§aatlar bir stire soma tamarniyle durma noktasma gelmi§tir. ~u anda kamptis alarunda bulunan ve 1978
yilmda temeli atilrru§ olan Mtihendislik-Mimarhk Faki.iltesi ve Fen Edebiyat Faki.iltesi gibi iki onernli yapl kompleksi tamarnlanmarru§ durumda
beklemektedir. Ba§larru§ in§aatlann bitirhnesi ve kurulan yeni faki.ilteler
ile aka<¥.:mik geli§me projeniiz daliilindeki diger birim in§aatlanmn ba§lamasl Universitenin bugtinkti ve gelecege yonelik faaliyetlerini stirdi.irebilmesi bakirrundan en onernli sorunlanndan birini olu§tl!rmaktadrr.
Universite kamptistinde hentiz merkezi bir ktittiphane yemekhane ve sosyal tesisler mevcut degildir. Altyapl hentiz tamarnlarunarru§t1r. Aylk spor
alanlan dl§mda kapall spor alanl bulunm~aktadlr.
Genel btitye soont1lan dl§mda, ozellikle Universite Ara§t1rma ve Uygulama Hastanesi'nin yemek, yakit ve elektrik giderleri odeneklerinin yetersizligi fevka1ade slkmt1lar yaratmakta, zaman zaman hizmetin durmasl
t.~h1ikesini gtindeme getirmt:lctedir.
Universitemizin Anadol~ Universitesinden aynlmasl srrasmda merkezi
hizmet birirnleri (Bilgi I§lem Merkezi v.b) ile destek hizmet birirnleri
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(Atelye, Matbaa v.b.) ta§lt ve i§ makinalanrun 0 Universitede kalmasl bu
hizmetlerin yiiriitillmesinde ciddi ve onemli aksamalara neden olmaktadlr.
Biit~elerde bu yetersizlikIerin telafisi i~in yeterli odenek tahsisine ihtiya~
bulunmaktadrr.
Fakillteler kiitiiphaneleri yetersiz olup yeterli saylda kitap, siireli yaym
saglanmasmqa gii~liik ~ekilmektedir.
.
Osmangazi Universitesinin ileriye yonelik akademik geli§me projeleri i~e
risinde teknik egitim, egitim, giizel sanatlar, hukuk, veteriner, di§~ilik ve
eczacllik fakilltelerinin kurulmasl ile fen edebiyat fakiiltesinin fen ve edebiyat fakiilteleri olarak iki fakiilteye donii§tiirillme tasarilan bulunmaktadlr.

B.KADRO DURUMU
Mevcut akadernik yapl ve tasarlanan geli§me projeleri i~inde Universitenin oniine ~Ikan en onemli sorunlardan biri kadro sorunudur. Bu konu ile
ilgili mevcut durum ve oneriler a§aglda sunulmaktad!r.
496 sayill Kanun HUkmiinde Kararname ile 80 adedi bagli olmak iizere
toplam 1164 akadernik kadro verihni§tir. Bu kadrolarm 107 adedi yeni ihdas edilen kadrolar olup, geri kalanl Miihendislik-Mimarlik, TIp ve Fen
Edebiyat Fakilltelerinin ~ogu dolu olan kadrolannm aktanlmasmdan ibarettir. Yukarlda belirtildigi iizere 3 yeni fakiilte, 1 yiiksekokul ~ilnu§ ve
5 yeni fakiiltenin de ~ilrnasl planlannu§ur. Mevcut kadrolar ile bugiinkii
ihtiyacm dahl kar§ilanmasl miimkiin degildir. Bu nedenle Ziraat ve .i:J.ahlyat Fakiiltelerinde heniiz ogrenime ba§lanamarm§ur. Kadro verildigi takdirde yeni a~limasml planladlglnuz fakiilteler ve mevcut fakii.~telerirnizle
onenili aulinilar yapabilecek potansiyele sahibiz. Osmangazi Universitesi
kadar geli§rni§ fakiiltelere ve akaderni~ personele sahip olmayan iiniversitelerin toplam akademik kadrosunun Universiternize kJyasla ~ok fazla 01dugu gorillmektedir. 496 Saylil Kanun Hiikmiinde Kararname ile getirilen
bu olumsuzlugun yeni bir yasa ile diizeltilmesini talep ediyoruz.
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PAMUKKALE UNivERSiTESi

SORUNLAR
Pamukkale Universitesinin genel sorunlar ve bununla baglantlh bazl konular hakkmda geni§ aylklamalar yapilnu§, a§aglda bu sorunlar ozetlenmektedir.
1. Daha ozerk bir mali yapilanma
2. Kamula§tlrmalarm oncelikle tamarnlanmasl
3. 25-50 yilhk geli§im planlanmn olu§turulmasl
4. Ozellikle akademik personelin mali, sosyal olanaklanmn iyile§tirilmesi
5. ~~ari personel allnunda kolayhklar getirilmesi
6. Ozellikle yeni kurulan iiniversiteleri desteklemek arnaclyla kurulan vakiflardan §artlan yerine getirenlere vergi muafiyetlerinin getirilmesi
7. Doner sermaye gelirlerinden kesilen pe§in verginin azaltllmasl
8.Cari ve yatmm odemelerinin arttmlmasl ve ozellikle mali yilba§mda en
az yanslmn serbest b11'akilmasl
9. Bili§im teknolojisinin kurulmasl iyin bilgisayar ve donanunlanmn almmasl gerekir.

BAZI SORUNLARIN A(:IKLAMALARI
1. Fiziki Alan Sorunlarl :
Geryek anlamda iiniversiteler egitim-ogretim yapabilmek iyin, liniversitelerin fiziki kapasiteleri insan kaynaklan kadar onemlidir. Geli§im siireci
dikkate ahnrugmda mevcut Knukll Kampiisii alamnm saghk hizmetleri
ile ilgili birimlerimiz iyin yeterli olmarnasl ve 15-20 yil sonrasl iyin §imdiden 10-15.000 donlimliik yeni alanlarm saptanmasl zorunluluk arz etmektedir.
3 kampiisten olu§an liniversitemizde 9 boliim saylSl 69' 2000 ogrenci saylSl 7ooo'e ylktlgl goz online almdig.nda birimlerdeki hizmet ve egitim,
binalarmm yeterli olmamasl kampiis di§mda kiralama ve miilkiin geyici
devri yollan ile kar§ilanmaya yall§ilnu§tlr. Bu alanlarda yeni ayilan ve
ayllmasl planlanan boliimler nedeniyle yetersiz kalmaktadir. Yeni prefabrik yapilanma ve kiralama ile ozellikle kapall alan gereksinimi kar§llanmahdir.

2. Kamulll§tlrlua:
A) Kmlkll Kampiis Alanl Kamula§tlrmasl
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3837 sayIlI yasa He 1992 yIlI Temmuz aymda kurulan Universitemizin
kuruldugu tarihte Denizli iii Merkez Kimkh Kiiyiinde bulunan 1.056.000
rn2'lik hazine arazisi Dokuz Eyliil Universitesine tahsis edilmi§, aynca bu
araziye biti§ik toplam 146 adet parselden olu§an 274.000 m2'1ik arazi 01mak iizere toplam 1.300.000 m2 imar plam ile Universite arazisi olarak
belirlenmi§tir.
Universitemizin kurulu§undan sonra bu alandaki iizel miilkiin konusu ta§mmazlann kamula§t1nlmasl i~in 1993 yilmda gerekli haZlfhklar yapilrm§, arazilerin ~aplarl ~ikanlrm§, mal sahiplerinin isim ve adresleri ile tapu kaYltlan celp edilmi§ ve kiymet takdirleri yaptmlrm§t1r.
1993 mali Ylh Biit~esinde iingiiriilen 5.000.000.000 TL.'lik kamula§tnma
iidenegi bu biit~e Ylhnda harcanrm§, ancak bu iidenek ile sadece 13.993
m2'lik ta§mmazm bedeli iidenerek bazl ta§mmazlann miilkiyeti Universitemize kazandmlrm§t1r. 1994 Mali Ylhnda, Universitemiz biit,.esinde yer
alan iidenek ile TBMM Plan ve Biit~e Komisyonu'nda kamula§t1rma i~in
verilen iidenek birle§tirilmi§ ve 8900 rn2'lik arsa iizerinde kurulu bulunan
5 katll iizel (Miiderrislik) yurt binasmm kamulll§t1rma bedeli
9.637.355.000 TL Odenebilmi§tir. 1995 Mali Ylhnda ise Biit~e Yasasmda
kamula§t1rma Odenegi yer almamakla birlikte, TBMM Plan ve Bii~e komisyonu'nda verilen 3.820.000.000 TL'lik kullanllabilir iidenek harcannu§
ve toplam 7.397 m2'lik ta§mmazm kamula§t1rma bedeli iidenmi§tir.
Sonu~ olarak; 1995 Ylh MaYls ayt sonu itibariyle kamula§t1rma alanmda
bulunup da iidenek yetersizligi nedeniyle parasl iidenmeyen, dolaYlSlyla
Universitemizce tasarruf edilemeyen, ancak yapilan etiid-proje ve planlamalar uyannca en kisa zamanda Universitemizce tasarruf edilme zorunlulugu bulunan toplam 136.125 m2'lik alanm Universitemize kazandmlmasl
i~in 1995 yIlI itibariyle, 67.142.269.590 TL. iidenege ivedilikle ihtiya,.
vardir.
Bu iidenek 1995 ylh Eyliil ayma kadar sagiamp, kamula§t1rma bedellerinin hak sahiplerine iidenmedigi takdirde, 2942 saYlh kamula§t1rma yasasmm 10. maddesi uyannca bedel takdiri ve tapu kiitiigiine kamula§t1nna
§erhinin i§lenmesinden itibaren iki yil ge~mi§ olmasl nedeniyle bedel
takdirlerinin yeniden yapIlmasmm zorunlu olmasl kar§lsmda, kamula§t1rma maliyeti daha da artacaktlr. Kamula§t1rma bedeli iidenmeyen ta§mmaz miktanmn 136.125 rn2 oldugu, 1996 Ocak ayl itibariyle biilgedeki
birim (rn2) arsa degerinin 5.000.000 TL oldugu ger~egi dikkate almdlgmda kamula§t1nnanm tamarnlanmasl i~in (Belediye paylan hari,.) en az
208.375.000.000 TL. iidenegeihtiy~ duyulacagl ortaya ~lkmaktadlr.
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B) Hastane Binasl Kamulll§tlrmasl
Kmdol Kampiis alamnda yapllru planlanan Tip Fakiiltesi EgitimAr!l§ttrma ve Uygulama Hastanesinin Tip Fakiiltesi ogrencileri ve TIpta
Uzmanhk Smavl (TUS) yolu ile istihdam edilen ar!l§ttrma gorevlilerinin
egitimine elveri§li hale getirilebilmesi iyin en az 10 yIlhk bir siirerun geymesi gerektigi anl!l§llmaktadtr. Bu amayla amaca uygun bir hastahane arayl§l iyine girilmi§tir.
a) Del}izli Merkez Hastane Caddesinde kurulu bulunan ve miilkiyeti <;iftyiler Ozel Hayat Hastanesi Ltd. ~ti'ne ait 155 yatak kapasiteli 5573 m2
miktannda kapall alana sahip 2 Bodrum+ 1 Zemin ve 6 kattan olu§an 88
pafta 148 ada 100 parselde kaylth 1044 m2 miktannda arsa iizerinde kurulu hastahane binasl,
b) Ayru maltallede yine <;iftyiler Ozel Hayat Ltd. ~ti'ne ait 41 yatak kapasiteli 1451 m2 kapall alana sahip 1 bodrum+ 1 zemin 2 kattan olu§an 88
pafta 145 ada 28 parselde kaYltl1 bulunan 604 m2 miktannda arsa iizerinde kurulu hastane binasl ve bu ta§lnmaza biti§ik 88 plifta 145 ada 113
parselde kay.!th 479.60 m2'lik arsa;
Pamukkale Universitesi Tip Fakiiltesi Vakfl tarafmdan 12.08.1994 tarihinde hasIlat kira bedeli esas almarak yapIlan kira sozle§mesi ile kiralanrru§
olup, hastane binasl ve iyerisinde kurulu (Ta§mabilir Rontgen qhazl, Color Ultrason Cihazl, Bilgisayarh Tiim Viicut Tomografi Cihazl, lki Masall
Rontgen Cihazt, Mamografi Cihazl, Ultra Sonografi Cihazl, Sintigrafi Cihazl, Ta§ Ktrma makina~l) adh tlbbi cihazlar, Vahf tarafmdan leasing
usulii ile temin edilerek Universitemizin saghk,egitim ve uygulama hizmetlerinde kullanlrruna sunuhnu§ olup buna ek Mobil MRl cihazl
21.09.1995 tarihinde kurularak Denizli'mizin hizmetil!:e sunulmu§tur.
Diger taraftan sozkonusu hastane binalan ve arsaSl Universitemizin Egitim-Ara§t1rma ve Uygulama Hastanesi 12.08.1994 tarihinde yapllan hasllat kira sozle§mesi hiikiirnleri uyannca bedelsiz olarak kullanllmaktadtr.
Yukanda arz edildigi iizere, Km!ldl Kampiis alanmda yapllacak hastane
binasmm tamarnlanmasl siiresindeki belirsizlik ve beklemeye taharnmiiliin
olmarnasl gerek Denizli ili ve gerekse yevre illerin saghk hizmetlerine
olan ihtiyaylann yeril!:de kar§llanmasl, ancak ve ancak sozkonusu hastane
binalan ve arsanm Universitemize kazandmlrnasl ile miimkiin olacagl
!l§ikardtr. Kamula§t1rma ile hizmet siireklilik arzedecek, Universitenin
hastane ve egitim faaliyetlerinin durma ve durdurulma olaslhgl ortadan
kaldmlacak, Universitemiz dalta giivenli ve istikrar iyerisinde geli§mesine
devam edecektir. Kamula§ttrma iyin gerekli meblag 78 milyardtr.
Km!ldl kampiisii ve hastanenin kamula§tmlmasl iyin 1996 yllmda toplam
290 milyara gereksinim vardtr.
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3. insan Giicii:
Universitemiz idari personel ihtiyacml kar§llamak iizere bir kez 1993 YIlmda alilktan personel ahm smavi yapdarak 146 personelin almmasl saglanrru§tIr. 1994 ve 1995 ydlannda ali1ktan personel allm taleplerimiz 01mu§sa da izin almamarru§trr. Aync~ katma biitlieden gerekli i§lii
liall§tIrma imkanl da saglanamarru§tIr. Idari personel ihtiyaclrruz sadece
tayin yoluyla kar§danmaya liall§drru§ ise de, gerek kurumlarm muvafakat vermemeleri gerekse ozelle§tirme nedeniyle getirilen klSlntIlara bagh
cok az saYlda e§ ve ogrenci durumuna bagh olarak naklen tayin i§lemi
yapdabilmi§tir.Aynca 1995 ydmda naklen tayinlerinde durdurulmaslyla
Ba§bakanhklia ozelle§tirilen kurumlardan naklen ahmlar yapdabilmi§tIr.
4. Donamm:
Universitemiz Merkez ve bagh birimlerinin ihtiyaci olan demirba§ ve biiro mefru§atI, biitlienin harcama kalemine talisis olunan Odeneklerle kar§l1.lU1maya liall§llrru§ ancak yeni a\(dan bOliimlerimiz ve geli§mekte olan
Universitemiz iliin her gelien giin artan donanlm ihtiyacmm fazla olmasl
bu odenekleri yetersiz kIlrru§tlr.

s. Kaynak ihtiyacI:
Universitemiz biitliesine yeterli Odenek konmamasl ve Maliye Bakanhgmca lie§itli oranlarda uygulanan bloke~~rden dolayl verilen Odeneklerin de
harcanmamasma neden olmaktadu. Ozellikle 600 - Makine Telihizat ve
Ta~1 Ahrru ve 700 - Yapi Tesis ve Biiyiik Onanm Gideri harcama kalemlenne yeterli Odenek verilmedigi iliin projeler yava§ yiiriitiilmektedir.
Bunun yanmda 100 - personel giderleri ve 200 - yollWdar harcama kalemleriyle yukarlda kamula§tIrma kIsrrunga a\(lklanan Universitemiz Egitim
Uygulama ve Ara§tIrma Hastanesi ve Universitemiz Kampiis Alam iliinde
olup ta kamula§tInlmasma karar verilen yerlerde in§aat ihaleleri yapdrru§ olmasma ragmen bedellerinin hak saliipler.ine Odenmemi§ olmasl sorunlara neden olmaktadIr. Bu da yeni kurulan Universitemizin geli§mesini
engellemektedir.
6. Ara§tIrma-Geli§tirme Faaliyetleri:
Universiteler ve yeti§tirdikleri bilim adarnlarl dilnya literatiiriine katkIlarl
diizeyinde deger kazanlflar. Ara§tIncl saylSl ve ara§tIrmamn niteligini et~ileyen en onemli faktorler; para, alt yapl, lisan ve koklii bir egitimdir.
Universitemiz biitliesinde Ara§tIrma Fonuna aynlan Odenekler arttlfllmall
ve %22 oranmda fon gelirinden mii§terek Fonlar hesabma yapIlan kesinti
miktarl ciiz'i olan gelir miktarml dalia azaltInaktadlr.
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SAKARYA tlNivERSTESi
SORUNLAR
23. MART. 1995 tarihinde Saym Cumhurbl!§kanlllliza sunulan iiniversitemizle ilgili kampus yolu, yatmm Odenekleri, akademik ve idari kadrolar,
telefon §ebekesi ve ogrenci yurdundan olu§an 5 onemli sorundan kampus
yolu ile telefon §ebekesini i§ler hale getiren Dortyol- Esentepe araSl yakIl!§Ik 10 km.' lik fiberoptik hat do§enerek ikisi Saym Cumhurba§kanmllzm talimatlanyla ..oziime kavu§turulmu§tur. Bu vesile ile Zat-l Alilerine
en derin §iikranlarmllzl ·arzederiz.
Yatmm odenekler ile ilgili problem sadeee iiniversitemizi kapsamamaktadrr. Yeni kurulan diger iiniversitelerin de aym problemleri vardrr. 1995 ylImda ozel gayretlerimiz sonueu ek Odenek ile %20 blokelerin bir kIsnunm
kaldmlarak Miihendislik Fakiiltesine ait 2 bina ve a..Ik spor tesislerine ait
bir bina tamamen bitirilmi§tir. ~u anda yukanda da arzettigimiz gibi iiniversite kampusumiizde in§aau devam eden 8 projemiz vardIr. Oniimiizdeki donemlerde bilhassa yeni kurulan iiniversitelerdeki yaplll!§manm kIsa
siirede bitirilebilmesi i..in mutlaka torba biit..enin uygulamaya sokulmasl
gerekmektedir.
~ademik ve idar~ kadrolar yoniinden problemlerimiz devam ehnektedir.
Universitemiz II. Ogretimi yogun bir §ekilde siirdiirmektedir. Bilhassa bu
egitim iyin mutlaka idari kadrolann verilmesi gerekir.
~u anda iiniversitemizin en biiyiik problemi erkek ogreneilerin bannma
yani yurt problemidir. 1994 yIlmda 4300 olan ogrenci saYlnuz 1995 yIlmda 7600'e 1996-1997 egitim ogretim yIlmda ise 9500'e "lkaeagl dii§iiniilerek her ge ..en giin ogreneilerin artan bannma probleminin en kIsa siirede
..oziilmesi gerekmektedir.
1996 yIll biit..esinde iiniversitemizde bir tekIlOpark i..in odenek "lkarIlmaSl saglannu§ur. <;lkan Odenek ihtiyaea cevap verebileeek nitelikte degildir. B u Odenegin arttmlarak en kIsa siirede teknoparkm ger..ekle§tirilerek
sanayl bOlgesi olan Sakarya' nuza biiyiik yararlar saglayaeagl inanemdaylZ.

In§aau devam eden projelerimizden ogrenciye hizmet verecek Merkezi
Kafeterya ile Mediko-Sosyal Merkezi i..in 1996 yIll biit..e Odenegi ihtiyaea eevap veremeyeeektir. ~u anda Miihendislik Fakiiltesi ile iktisadi tdari
Bilimler Fakiiltesinin hem giindiiz ogrenim ogreneileri hem de II. ogretim
ogreneilerinin tamanu (3000 ogrenci) kampuste bulundugu dii§iiniiliirse
bu tesisler i..in mutlaka ek odenege ihtiya.. olaeagl l!§ikardIr. Bu hususta
onemli sorunlarm ba§mda gelmektedir.
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SEL<;UK UNiVERSTESI
SORUNLARI
Sel¥uk Universtesi 1975 ytlmda iki fakiilte ile ogretime bll§lanu§, 1982
ytlmda yeniden te§kilatlanarak bugiin, onlisans, lisans, lisansiistii seviyede egitim-ogretim ile arll§tmna ve uygulama yaptlan 55 akademik birime
ula§nu§ur. 1982 ytlmdan sonraki bu luzh geli§me bir¥ok sorunu da beraberinde getirmi§tir. Bunlardan en onemli ve acil olanlarl fiziki altyapi sorunlan, makina te¥hizat ve laboratJivar sorunlarl ile personel ihtiyaci sorunlardlf.

1- Fiziki Aityapi ihtiya~lan:
Universitenin, dershane laboratuvar vb. fiz.iki alanlar yoniinden mevcut
durumda kendi kendine yeterli bir fakiilte ( llalIiyat) ile bir meslek yiiksekokulu (Teknik Bilimler Yiiksekoknlu) vardIr. Bunun dl§mdaki biitiin birimlerde, laboratJivar ve atOlye mekanl ve techizat yoklugu veya yetersizliginden uygulamalar yetersiz kalmakla ve hatta hi¥ yaptlmamakta, bazl
fakiiltelerde ( Ziraat Fen- Edebiyat) dersane yetersizliginden normal ogretim ¥ift tedrisatla (sabaiIcl-oglenci §eklinde) yiiriitiilmektedlr.
Daha once ba§lanu§ olup programa gore 1994 ylh sonunda bitecegi kabul
edilerek ogrenci alman bazl birimlerde, in§aatlann programlandIgl gibi
bitirilmemesi ve 1995 ytlmda da tasarruf tedbirleri uygulamasl ile yatInmlann devam etInemesi sonucunda bu binalar bitirilmediginden biiyiik
slkmtIlar ya§anmaktadlr. 1996 biit¥esinde ongoriilen odenekler de enflasyonun etkisiyle ¥ok yetersiz oldugundan yine bitIneyecek ve bu birimlerde
~gitim-ogretime devam etInek biiyiik bir sorun olacaktlr..
In§aatlar i¥in gerekli acil ek Odenek ihtiyaci 396 milyar TL dir.

2- Makina Techizat ve Tiiketim Malzemesi ihtiyat;lan:
Yeni kurulan, fakiilte ve yiiksekokul saylSl hlzla artan Universitenin teknik ve saghk bilimleri alarundaki fakiiltelerinde laboratuvarlara ytllardlr
yeni makina ve te¥hizat almmanu§tIr. Tiiketim malzemesi harcama kalemindeki odenek yetersizliginden, ozellikle kimyevi malzemeler ba§ka 01mak iizere tiiketim malzemesi ahnmadlgmdan mevcut bazl cihazlar dalii
kullamlamamaktadlr.
TIp Fakiiltesine 1991 ytlmda kredi ile alman 12 adet cihazm borcu faizleriyle birlikte 144.500.000.000 TL.' ye ¥Iknu§ olup, bunun §U ana kadar
90.500.000.000 TL.' si Odenmi§, geriye kadar 54.000.000.000 TL.halen
odenememektedir.
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3- Personel ihtiyacl De Dgili Sorunlar :
2809 Sayul Universiteler Kadro Kanunu \;:1ktlgmda ilniversitenin 8 fakillte
ve 4 yilksekokulu mevcut idi. Zamanla yeni a~llan yilksekokullarm gerek
akademik, gerekse idari personel ihtiyacl diger birirnlerden kar§l1anln1§
ve kar§l1anmaya devam edilmektedir. Bu uygulama, fakilltelerde ozellikle
yardlmcl doc;:ent ve ogretim gorevlisi seviyesindeki kadrolarda aynca idari
ve yardlmcl hizmetler slmfl kadrolannda soontllara sebep olmaktarur.
Yilksekokullarda akademik, idari .ye yarrumcl hizmetler slnlfmdan kadrolara acil ihtiyac;: duyulmaktarur. Universite hastanelerindeki bo§ hem§ire
ve yardlmcl hizinet kadrolarma atama izni almamaYl§l, bu hizmetlerin
aksamasma sebep olmaktadrr.
4- Ul3§lm Sorunlan:
Belediyece yaplln1 tamarnlanan rayll sistem 1996 Ylll ic;:inde hizmete aC;:llacaknr. Ancak mevcut sistem ile kampils alammn bir ucuna kadar ula§lm
saglanamayacagmdan, ogrencilerin ta§mmasl i~in kamp'ils ic;:inde aynca
bir ring sistemine ihtiyac;: varrur. Bu Ula§lm rayh sisterrile saglanamarugl
takdirde ogrencil~r tekrar otobilse binerek binalara ula§mak zonmda kalacaktrr. Belediye, Universitenin bir miktar mali katklSl ile bu hizmeti yapacagml v~!ldetmi§tir. Bunun i~in ek Odenege ihtiya~ vardrr.
Sel~uk Universitesi'nin acil olan sorunlanndan onernli olanlan burada
ozetlemi§tik. Bu sorunlar 23 Mart 1995 tarihinde de dile getirilmi§, ancak
§imdiye kadar hi~ birisine c;:ozilm getirilmemi§tir.
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SULEYMAN DEMiREL UNivERSiTESi
SORUNLAR
Fiziki Kapasitenin Artmlmasl: 1995 yilmda sllDulan raporda soz edilen ve
programda yeralan yatmrnlarm ihale izinl.c::ri almlll1§, ihaleleri geryekle§tirilmi§tir. Ay..nca Siimer Hall A.~.'ne ait OzeIIe§tinne kapsammdaki bina
ve eklerinin Universitemize devri saglanrru§tJr. Ek Odenek talepleri ile diger fiziki kapasiteyi artmci sorunlann ger~ekle§mesi miimkiin olmarru§tlr.

Son ii~ yil i~inde Dniversitemizdeki ogrenci sayilan ile olmasl gereken ve
mevcut olan ortiilii alan a§agldaki gibidir.
Eg.Ogretim

llh
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

Ogrenci
saYlsl

Stan.Kap.AI.
C15m2xog)

Mev.Fizi
Kat> Cm2)

Fark
m2

5603
7590
9665
13572
16820
20004

84045
113850
144975
203580
252300
300060

52131
57131
85384
98013
125000
14000

31914
56719
59591
105567
127300
160060

Yukandaki tablonllD incelenmesi sonucunda ogrenci saYIlll1zda % 142, ortiilii alan miktarmda ise % 88'lik bir artl§m saglandlgl goriilmektedir.
Uluslararasl standartlara gore ogrenci ba§ma 15 m2 ortiilii alana ihtiya~
oldugu dii§iiniiliirse, bugiinkii ogrenci ~!iylsma gore fiziki kapasite a~lsm
dan 105.567 m2 a~ik bulllDmaktadlr. Oniimiizdeki iki yil i~inde ogrenci
saylSl :;>.0 bin'e ula§acagmdan ortiilii alan a~lgl, 160 bin m2'yi a§acaktlf.
Okulla§ma ve ogrenci saYlSlndaki artl§lara paralel olarak, fiziki kapasitenin artmlmasl amaclyla bir yandan klSltli biit~e imkanlarlyla yatJnrnlara
devam edilmekte, diger taraftan g~ici ~oziirnler olarak ba§ka kamu kurum ve kurulu§larla yapilan protokoIIer ~er~evesinde fiziki kapasiyeti artlnCI tedbirler almmaktadlr. Bunlarm yamslra acilen almmasl gereken tedbirler §unlardlr:
l.Isparta Ciiniir kampiisiinde kamula§tJnlacak 3.650.522 m2'lik alan ile
halen Ziraat ve Orman Fakiiltelerinin bulundugu Atabey Huzurevi'nin kamula§tJnlmasl i~in en az 100 milyar TL'lik Odenek gerekmektedir.
2.Yatmm, makina-te~hizat ve biiyiik onanm Odenekleri, tasarruf tedbirleri
kapsammdan ~Ikanlmall ve ozellikle yatmm odeneklerinin tamaml serbest blfakilmalldlr.
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3. Di§ HelF:imligi Fakiiltesi iyin, !sparta Devlet Hastahanesi di§ poliklinik
binaslmn Universitemize devri saglanmahillr.
4. Ara§tlrma ve Uygulama Hastanesi ile egitim kompleksleri ve polildinik
binalan in§aau ve donanlIDl iyin gerekli ill§ kredi imkanlan saglanmahdu.
5. 1992 yllmda Saghk Bakanhgl ile YOK arasmda yapllan protokola i§lerlik kazanillnlarak Saghk Bakanhgl'na bagh Saghk Meslek Liseleri binalannm Universitemizin Saghk Hizmetleri Meslek Yuksekokullarma
devri yapllmahdu.
6. Yeni ayllan 5 Fakiilte ve 6 Meslek Yiiksekokulunun bina projeleri, yaunm prograrmna almmalldu.
7. Eski Isparta Askeri Hastahanesi veya in§aau bitmek uzere olan SSK
Hastanesi, Ara§urma ve Uygulama Hastahanesine devredilmelidir.
Makina·Te~hizat : Universitemize bagh 32 birimde egitim ve ogretiminin daha verimli ve kaliteli bir §ekilde yapllabilmesi iyin laboratuvar, atOlye ve uygulama alanlannm istenilen diizeye ula§tlnlmasl gerekmektedir.
1995yllmda sunulan sorunlar Odenek yetersizligi nedeniyle yozumlenememi§tir. Bu nedenle aym sorunlar ve almabilecek onlemler a§agldaki
gibidir.
1. RektOrluk butyesinde toplanan makina-teyhizat Odenegi artmlmalldrr.
2. Poliklinik ve klinik hizmetlerine ayllan Ara§urma ve Uygulama Hastahanesi'nin ubbi donaruIDl en klsa sure iyinde saglanmalldrr.
3. Tip Fakiiltesi ogretim uyeleri ve yardlmcllanmn bilimsel yall§ma yapabilecekleri Ara§urma Laboratuvarlan kurulmalldlf.
4. 1996 Yill makina-t~hizat yaunmlan ile yeni ayllan Ziraat ve Teknik
Egitim Fakiiltelerinin egitim ve ogretimini siirdurmesi mumkiin degildir.
Bu nedenle aill g~en fakiiltelerin makina-teyhizat ihtiyaylan yatlflm
programma almmalldu.
5. Fen Ed.Fak. FKB laboratuvarlan en klsa siirede tamamlanmalldlr.
6. ~girdir kampusiimuzun biti§iginde bulunan Tanm Bakanll~'na bagh
~u Urunleri Ara§urma Enstitiisu, tesis ve donanlIDl ile birlikte Egirdir Su
Uriinleri Fakiilternize devredilmelidir.
7. Egirdir Su Uriinleri Fakiiltesi'nin Ara§tll1Illl Laboratuvarlanmn geli§tirilmesi ve Ballkyl Bannagl, Balik Uretim Tesisi ve Havuzlan iyin gerekli
odenek saglanmallillr.
8. Meslek Yuksekokullan, Dunya Bankasl Projesi kapsarmna almmahdu.
9. Kutiiphanelerimizin kitap ve siireli yaym yoniinden zenginle§tirilmesi
iyin yeterli odenek saglanmallillr.
10. Alan yall§malarl, tekuik geziler, ogrencilerimizin sportif ve kiiltiirel
faaliyetleri iyin yeterli saylda aray ve otobus allIDlna verilmelidir.
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Bannma ve Yurt: Isparta, Burdur, Egirdir ve Yalv~'taki YU~T-KUR'a
ait mevcut ogrenci yurtlan ihtiyacl gii~liikle kar§tlamaktadrr. Universitemizde oniimiizdeki 5 ytl i~erisinde ogrenci saYlslrun 20 bine Ula§masl hedefiendiginden, Isparta, Burdur, Egirdir, Atabey, Yalv~, Senirkent, Uluborlu, Ke~iborlu, Bucak ve Sii~liler'de yeni yurt binalarmm ivedilikle
planlanarak in§aatma ba§lanmasl yada kiralanmasl gerekmektedir.
Aynca birimlerimizin bulundugu il ve il~elerde ogrencilerimizin bo§ zamanlarmm degerlendirebilecekleri spor tesisi, kafeterya, kiiltiir merkezleri
gibi sosyal tesislerin artmlmasl i~in gerekli onlemler almmalldrr.
OZliik Haldan - Personel Durumu; 1995 ytlmda sunulan raporda Ara§urma ve Uygulama Hastanesi i~in had safuada olan saghk personeli ihtiyacl
Ba§bakanhk~a 46 kadroya ~lktan atama izni verilmesiyle kIsmen ~oziim
le~pri§tir. Diger sorunlar a§agldaki gibidir.
l.Universitemize yeterli saYlda ogretim iiyesi temin edebilmek i~in, lojman ve sosyal tesislerin en kIsa siirede yaptlmasl gerekmektedir. §u anda
iin.~versitemize ait hi~bir lojman ve sosyal tesis bulunmamaktadIr.
2.Universitemizin geli§me ruzma uygun olar* yeterli akademik personelin saglanmasl amaclyla, % 20 olan Geli§me Odenegi en az % 50'ye ~tka
nlmallmr. iI~elerde bu oran daha da artmlmalldlr.
3.0nnan Bakanhgl'nca Egirdir'de gO! kenannda Universitemize talIsis edilen hiilgede sosyal tesis yl!PlITu i~in izin ve yeterli Odenek saglanmalldlf.
4.Sagltk Bakanhgl'ndan Universitemiz Ara§tJnna ve Uygulama HastalIanesi'ne naklen ge~mek isteyen hem§ire ve yardimci saghk personeline
izin verilmelidir.
5. Yeni a~tlan birimlerimizin acil ihtiyaci olan idari personelin a~tktan atama izni veriImelidir.
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TRAKYA UNivERSiTESi
SORUNLAR
"Qniversitemizde akademik kadro yetersizligi mevcuttur.
Universitemizde dagmlk yerle§imin ve aynlan biit\(e Odeneklerinin yetersiz olmasl nedeniyle fiziki mekanlar heniiz tamarnlanmann§hr. Bu giin
Edirne, Tekirdag ve Krrklareli illerindeki. bazl Fakiilte ve Yiiksekokullann
~gitim-ogretirnleri zorlukla yapIlmaktadrr.
Universitemiz Egitim-Ara§trrma ve Uygulama Hastanesi 1976 yllmda
750 kapasiteli bir hastane §eklinde projelendirilerek temeli atlJrru§hr. Bu
gUn hastanede 400 yatak kapasitesi ile hlzmet verilmektedir. Odenek yetersizliklerinden hastanenin dl§ kaplamalan dahll biiyiik bir bOliimiiniin
in§aah heniiz bitirilemerni§tir. Bu durum hizmeti olumsuz yonde etkilemektedir.
Universitemizin Fen-Edebiyat, iktisadi ve tdari BilinIler, MiihendislikMimarhk, C;orlu Miihendislik Fakiilteleri ile Rektorliik Merkezi ve bagh
birinIler, Devlet Konservatuvan in§aatlan devam etmektedir.
Universitemizde ara§hrma ve egitim-ogretime yonelik laboratuvar-atOlye
y.e uygulama cihaz ve tesisatlan yetersiz durumdadrr.
Universitemizin Merkezi Kiitiiphanesi mevcut degildir. DI§ kaynakll ve
p.eriyodik yaymlar yoniinden iiniversiternizin biit\(e odenekleri yetersizdir.
Universitemizde ozellikle hastane ve mediko sosyal alanlarda hem§ire ve
~ilghk teknisyeni gib saglIk personeline ihtiya\( vardrr.
Universitemize aynlan yurtdl§1 ogretim elemam yeti§tirme kontenjanlarl
y,etersizdir .
Ogretim elemanlannm iicretleri giiniin ko§ullarl kar§lsmda yetersiz kalmaktadIr.
Universiternizde bilimsel ara§hrmalar i\(in Ara§trrma Fonuna aynlan devlet desteginin proje bazmda devam etmesi gerekir.
ikili ogretime personel ve Odemeler destegi saglanmahdlr.
~o§alan idari kadrolara miisadesiz atama yapma yetkisi verilmelidir.
Universiternizde, iiniversite Odenegi yiizde oranlarl tiim ogretim elemanlan i"in aym Ol"iide tutulmasl gerekmektedir.
Biit"e harcamalannda Odenek bazmda birinIlere serbestlik getirilmeli ve
t.asarruf genelgesinde iiniversiteler uygulama dl§1 blrakIlmalldIr.
Ogretim iiyelerinin belli akadernik donenIlerde yurtd!§ma gidi§lerinde
biit"eden kaynak aynlmalldlf.
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23 Mart 1995 tarihinde Cumhurba§kam Saym Siileyman Demirel'e yaplIan toplantJda giindeme getirilen sorunlardan, a§agldakiler ~oziime kavu§turulmu§tur.
1-Universitemiz Egitim Ara§tIrma ve Uygulama hastanesinin ii~ Yllhk sa..
ri ihalesi yapIidl.
2-Hastane biinyesinde Anjiyo Merkezi ve Hemodializ Unitesi hizmete
a~llm.

3-Avrupa Konseyi Sosyal C;all§ma Fon'undan temin edilen krediyle, hastanenin ~e§itli birinIlerinin ihtiyacl olan ara~ ger~ almu sonu~landmlm.
4-Hastane i~in gerekli olan toplam 64 personel allffil i~in Ba§bakanhktan
on~y t;aktI.
5-Universitemizde ikili ogretinIle ilgili ~all§malar etkin hale getirildi ve
ogr.enci sayIiarl artmlm. Yeni birinIlede egitim-iigretime ba§landl.
6-0grenei har~larl artJ§1 ile Mediko Sosyal hizmetlerinin iyile§tirilmesi
saglandl.
7-0grenci har~lannm artJ§1 nedeniyle, ilk defa 1996'da 6 mjlyarhk ogreneiye yonelik spor tesislerinin ihalesi yapIim.
8-25 Kaslm 1995 tarihinde Cumhurba§kam Saym Siileyman Demirel tarafmdan iiniversitemiz ~e§itli birinIlerinin ~Ih§ ve temel atJna torenleri
ger~ekle§tirildi.
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ULUDAG tiNivERSiTESi
SORUNLAR
A) Fiziki Mekanlar:

"Ternel Tip bilirnleri", "iktisadi ve idarl Bilirnler Fakiiltesi", "Veteriner
Fakiiltesi", "Deney Hayvanlan Arll§trrrna Merkezi", binalannm tarnarn!;
"TIp Fakiiltesi-Saghk Uygularna ve Arll§orrna Hastanesi" binasmm %
85'i, "Miihendislik-Mirnarhk Fakiiltesi'nin "Mirnarhk BOIiirnii" di§mda
tarnarn!; "Mediko-Sosyal" binasmm % 90'1, "Bursa Meslek Yiiksekokulu'nun bir Iaboratuvan, "Kirazhyayla Kongre-Konferans Merkezi'nin %
90'1 bitirilerek hizrnete almlll1§or.
"Saghk Uygularna, Ara§tlrma Hastanesi'nin %15'lik kalan kiSlll1 ile "Ziraat Fakiiltesi", "Egitirn Fakiiltesi", "Mirnarhk BOIiirnii", "Bursa Meslek
Yiiksekokulu", "Karacabey Meslek Yiiksekokulu", "Mus~afakernalpll§a
Meslek Yiiksekokulu", "Akadernik Merkez ve Kiitiiphane", "Arll§tlrma
Uygularna <::iftligi Tesisleri", "AyJk Spor Tesisleri" in§aatlan devarn etrnektedir. Bunlann oncelik slrasma gore bitirilrnesi gerekrnektedir.Aynca
egitirn ve ogretirn aylSlndan karnpiis iyinde acil olarak "Ortak Anfi Bloklan"mn in§aatma bll§lanmasl ve bitirilmesi en onernli fiziki mekan..sorunlan ait ihtiyaytrr. Keza, Fen-Edebiyat Fakiiltesi'nin Fen kislll1 iyin Universite iyinde SagiIk Egitimi iyin aynlan 2 Blok tahsis edilmi§ ise de bu mekan
yetrnemekte; ozellikle Edebiyat bOliirnleri iyin yeni mekana ve projeye ihtiyay bulunrnaktadrr.
B) Makina-Te"hizat, Kitap-Periyodik Durumu:

Fen ve Miihendislik Fakiiltelerine, her ne kadar ye§itli kaynaklardan (1ugiliz teknik yardilll1 gibi) egitirn iyin gerekli bazl ciliazlar saglandi ise de;
diger fakiiltelerin yok biiyiik oranda makina-Teyhizat eksik1igi vardrr. Fakiiltelerin bilgisayardan yararlanrna oram yok dii§iiktiir. Gerek "Bilgi i§lem. Merkezi"nin, gerek fakiiI~~lerin bilgisayar laboratuvarlan mutlak kuru~.mah ve desteklenrnelidir. Universite Bilgi i§lern Merkezi'nde EARNTURDOK ve INTERNET baglant1lan geryekle§tirilmi§ ve hizmete sokulmu§tur. Ancak bunun fakiiltelere bagianosl iyin gerekli kaynak yoktur.
Makina~:reyhizat aiIlll1nda, ihtiyaca gore geryekle§me oranl yok yok dii§iiktiir. Ote yandan, devarnll artan doviz fiyatlarl nedeniyle, abone olunan
periyodiklerin aboneleri yenilenememektedir. Aym §ekilde, istenen kitaplarm da biryogu almarnarnakta ve tasarruf tedbirleri nedeniyle yaYlnlanmasl gereken biryok kitap ve dergi yaymlanarnarnaktadir.
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C) U1uslararasl ili§kiler:

Aynca, Universitemiz son iiI( yIi il(inde Almanya'da Siegen ve Bonn Universiteleri ile; Bulgaristan'~a "Plovdiv-Ziraat. ve TIp Universiteleri" ve
"Stara Zagora Veteriner Universitesi" ile; Israil'de "Volcani CenterAra§trrma Merkezi" ile; ingiltere'de "~.inningham Universitesi" ile.;. Amerika Birle§ik devletleri'nde "Harward Universitesi" ve "Nebraska Univer~~tesi" ile; Fransa'da "Paris-Nord Universitesi" ile; Ozbekistan "Ferg.ana
Universitesi" ile i§birligine ba§larm§ur. Bu arada ozellikle Harward Universitesi ile 1997'de doktora egiti~. diizeyinde ortakla§a bir yaz okulu diizenlenmi§tir. Aym §ekilde Siegen Universitesi ve Korber Vakfl ile ortakla§a olarak genl( bilim adarnlanna hitap eden "Tiirk-Alman Yaz
Akademisi" I(all§malarl 3 yIidlr Tiirkiye ve Almanya'da yiiriitiilmektedir.
D) Universitemiz-Sanayi-~ehir i§birligi:

Universitemizde, Tof3§ ile otomotiv Prograrm, Sonmez Holding i~.e Tekstil Prograrm, Co§kun Et Sanayi ile Et Endiistrisi Progrmll1, GUMTOP
(Giiney Marmara Otelciler Birligi) ile Turizm-Otelcilik Progra1ll1, Metro
Grosmarket'ler ile Glda Teknolojisi ve Et Endiistrisi Progra1ll1 ogrencileri
protokol I(erl(evesinde uygulamalarml yapmaktadrrlax.
Aynca KOSGEB, Bursa Biiyiik§ehir Belediyesi ve Universitemiz i§birligi
ile Kampiis alanmda bir TEKNOPARK kurulmasl protokol 3§amasma
gelmi§tir. Tekstil §ehri olan Bursa'da aynca, Tekstil i§verenleri ile olu§turulan i§birligi komitesince nasIi bir tekstil miihendisi yeti§tirilmeli ve
bunlarm yeti§tirilmesinde gerekli olanaklarm saglanmasl yolunda onemli
adlmlar atIi1ll1§t1r. Aynca, .il bll?;mda I(evre sorunlan ile dogrudan ilgilenilerek yapIiacak iyile§tinnelere Universite olarak katloda bulunulmaktadlf.
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VUZUNCU YIL UNiVERSiTESi
SORUNLAR
1- Dniversitemize daha fazla yatmm Odenegi verilmelidir ki luzh geli§me
saglanabilsin. Fiziki Slla§lkhk bu suretle giderilebilir.
2- Yatmm programlanna ahnnu§ projelerin zamarunda bitirilebilmesi
iyin yeterli Odenek verilmesi gerekmektedir. l;iinku yliarca siiren yatmm
projelerinin bitirilmesi, egitim-ogretimi fiziki alan balanundan aksatmakta,1?,u durum biryok olumsuzluklan meydana getirmektedir.
..
3- Universitemize kallanmada 1. derecede oncelikli bir yorenin Universitesi olarak harcama lasltlamalan ve tasarruf tedbirleri uygulanmamall ve
ozellikle yatmm biityesinin tamarru bir defada harcamaya aylima1ldrr. Ancak bu §ekilde yatmm biityemiz, lasa olan in§aat siiresi iyinde daha verirnli olarak kullanliabilecektir.
4- Prof. ve Doy. temini iyin aylian kadrolara ba§VUfU yetersizdir. Kadrolu
ogretim iiyesi teminindeki smnu 418 saylil K.H.K. ile bir Olyiide giderilmi§tir.Ancak, kadrolara tanman ayncallkh, geyici gorevle (2547 140-b ve
41) gelenlere de aynen tarunrugl iyin, kadrolu olmak ozendirilmemi§ bulunmaktadrr. Kadroya gelenlerin belirli bir siire (6-9 Yll gibi ) gorev yapuktan sonra eski iiniversitelerine bo§ kadro ko§ull,1 aranmakslZln donebilmesinin yasal garantisi getirilmeli veya istedigi Universiteye atanabilme
hus):lsunda g!?reken kolayllk ve onceli.Jc saglanmalldrr.
5- Ogretim Uyesi temini iyin diger Dniversitelerden maddi yonden farkll
bir uygulama getirilmesi gerekmektedir. Ancak b):lgiine kadar yaplian uygulama bir geli§me saglamarru§tlr. l;iinkii diger Univesitelere gore uygulanan farkh iicret politikasl yetersiz ve ozendirici ohnarru§ur. Yorenin
sosyal, kiiltiirel ve ekonomik durumu dikkate almarak ogretimelemanl temini iyin ozendirici ve kallCl tedbirlerin almmasl gerekmektedir.
6- Yorenin durumu dikkate almarak personel iyin lojman tahsisi gereklidir. l;iinkU bu durum ozendirici bir husus olarak on planda goriilmektedir.
l;unkii y6renin ekonomik durumu nedeniyle ev kirasl ve diger ihtiyaylann
kar§lianmasmda maddi yonde saglanan farkhllk yetersiz kalmaktadrr.
Ka1lanmada oncelikli olan bu yorede personele lojman temin etlnek zorunludur. Aksi takdirde ogretim elem~l temini miinlkiin degildir.
7- Yaplian tadilat ve onarlm sonucu Universitemiz TIp Fakiiltesi iyin 350
yatakh ara§t1rma ve uygulama hastanesi te§ekkiil ettirilmi§tir. Ara§urma
ve Uygulama Hastanesi asli gorevinin yarunda yoreye saghk hizmeti vermek iizere yogun yaba sarfetmektedir. Bu durum Ara§t1rma ve Uygulama
Hastanesini bir htilge hastanesi durumuna getinni§tir. Tiim dallarda saghk
hizmeti veren hastane verilen yetersiz odenek nedeniyle makina ve teyhi124

zattan yoksundur. Yeterli makina ve t~hizatm, verilen biits:e Odenekleri
ile temini mtlmkUn degildir. Hastanenin, anl§ttrma ve uygulama yanmda
yorenin talebine kar§lhk verebilmesi is:in makina-tes:hizat temininin saglanabilmesi arnaclyla, yorenin durumu, devlet vatanda§ ili§kileri dikkate
almarak yeterli Odenegin verilmesi gerekrnek~edir.
8- Vango!U sulan~n yiikselmesi nedeniyle, Universitemizin gO! kIylSl sUrekli lI§mmakta, Universite arazisinin bUyiik bir kIsrrn su alttnda kalmaktadrr. Onlem alJDmadlgl taktirde bir s:ok tesis, a§JDw.rma etkisiyle tehlikeye maruz kalacaktlr. Mevcut tesisler ile Universite arazisinin
korunabilmesi is:in gol· kIYlSlnJD heyelan halinde a§JDmasJDI acil olarak
onlemek gerekrnektedir. Bu nedenle acil Odenege ihtiyas: vardJr.
Yukanda belirtilen sorunlanrrnzdan his:birisi s:oziimlenememi§tir.
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YILDIZ TEKNiK UNivERSiTEsi
SORUNLAR
Universitemizin ba§hca sorunlan a§aglda ozetlenmi§tir:

Mali Slkmtdarmuz
Son iki ydda yeterli odenek verilmemi§tir. Egitim ve ogretimin saglIkh
olarak devarm balammdan:
- Mevcut binalanlDlzlD balam ve onanntlanDi yapt1rmak,
- LaboratuvarlarllD1Z1 yenilemek,
- KUtiiphanemize gerekli saYlda periyodik ve kitap almak, CD ROM aglDl
geni§letmek
- lnternet bagIantlSlDl yeterli kapasiteye ~ikartmak,
- Kaglthane KarnpUsU'ndeki binalann onanlDl ve ~vre dUzenlemesi yapmak
- SaYlD Cumhurba§kamlDlZlD degerli yardintlanyla tahsis edilen BUyUkbakkalkoy KampUsU'nUn gUvenligi ve proje ~all§masIna ba§lamak i~in en
kisa zamanda yeterli odenegin temin edilmesi gerekmektedir.

Personel YetersizJigi
Ozellikle emekli olan personelin yerine eleman allDamadi~ i~in gittik~e
soontlya dU§mektedir. Gerekli izin verilmedigi takdirde gUnlUk i§lerimizin yaptmlmasmda zorluklara dU§Ulecektir.
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ZONGULDAK KARAELMAS ii'NivERSiTESi
SORUNLAR
Alarunda oncelikli bir proje olarak, egitim-ogretim, ar8§tmna faaIiyetIeri,
saghk, teknoloji, tarIm, ekonomi, kiiltiir ve turizme kadar iistlendigi lokomotiflik gorevi iIe, iilke genelinde oldugu kadar bOlge kalkmmasmda .,:ok
onemli bir misyonu yiikIenmi§ olan iiniversitemizin tiim fiziki mekanlan
tamamlandlgmda Zonguldak, BartIn, Karabiik, <;::aycuma, Devrek, Alaph,
Eregli ve Safranbolu olmak iizere sekiz adet kampiisii olacaktlr. Kurulu§
ve i§letme giderlerinin en aza indirilmesi, yonetim ve organizasyonun kolayhgl a":1Slndan baIaldlgmda, fakiilteleri bir kampiiste, meslek yiiksekokullanm da iI.,:elerde orgiitleyen iiniversite yaplSlnm ideal bir .,:oziim olacagl tartI§Ilamaz. Bu konuda kurulu§ yasasmda yeni bir diizeniemenin
yapIlmasmda zorunluluk oldugu dii§iiniilmektedir. Ancak kuruIu§ yasarmzm an1ir hiikiimIeri uyannca kurulu§ ve geli§tirme faaliyetlerine, yasa<!:a belirtiIen olumsuz yerIe§im modeline bagh olarak devam ediImektedir.
Universitemizde gerek fiziki yaplla§ma gerekse egitim-ogretim hizmetIerinin diizeyi balarmndan onemli mesafelerin allmnasma ragmen, .,:oziim
l?ekleyen genel sorunlar ve oneriIer 8§atJda slralanrm§tlr:
Universitemiz fakiiltelerinin Zonguldak merkez kampiisiinde, yiiksekokullarm il.,:elerde olacak bi.,:imde kurulu§ kanunumuzun degi§tirilmesi zorunlu gOriilmektedir.
Tip fakiiltesi uygulama ve ar8§tmna hastanesinin biran once tamamlanarak, gerekli aletlerin temini i.,:in A vrupa iskan Fonundan veya benzeri
yurtdl§l kaynaklardan kredi saglanmalldrr.
In§aatlna b8§lanllan fakiilte binalarmm biran once tamamlanabiImesi vera Odeneklerin artlnlrnasl gerekmektedir.
Universitemize aynlan Odenegin mali Ylhn ilk aymda tamarmnm kullarulwasma olanak saglanmaIldlr.
Universitemiz, t8§lt ve lojman varhgl balarmndan hem yerel kamu kuru1.1,l§larl hem de diger iiniversitelerle e§deger diizeye getirilmelidir.
Universitemize ait yurtlarm Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devrine imkan
saglanmallwr.
Bina sorunurnuzun .,:oziimIenmesine destek olmasl i.,:in, iiniversitemizin
bulundugu havzada ozeIIe§tirilmekte olan sanayi kuruIu§larmm yeteri ka<!:ar degedendirilmeyen binalan iiniversitemize tahsis edilmelidir.
Ogretim iiyelerinin, belirli periyotlaria egitim, biIgi ve gorgiiierini artlrmak amaclyla yurt w§ma gidebiImeleri saglanmalldrr.
tdari kadrolara onceden herhangi bir izine gerek kalmadan a":lktan veya
naklen atama yapma imkanl sagianmallwr.
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Yeni kurulan U niversitelere kaliteli idari personel temini i~in akadernik
personele odenrnekte olan geli§tinne odeneginden idari personelin de yararlanrnasl saglanmalIdrr.
.
Universitelerarll!lI idari gorevlerde uyumluluk ve paralellik i~in yetkili idari personelin YOK tarafmdan periyodik olarak hizmeti~i egitime tabi tutulmasl sagIanmalrdrr.
Universite doner sermayesinin kurulabilmesi i~in gerekli yasal izin verilmelidir.
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