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l7:}1.196?,. ,Salı günü sabah saa,t !.OO d.a Taksİm Anrtına çe1enk ko.yd.uktAn sonra İ.r"Ü. ö5renc.j,leIi, sörni;rü düzeninin
saıkan
bj_r _parçasr o]_an özğ} okullara karşr savaşmak ama.-

, c].yla Ank3İa'ya

doi":ru

ı,l

yürüyişe geçti}er,

tarihinde İ.ı.Ü.c.ı- tiirnarlık FaküICemiyeti ve İ.ı.Ü,t.o.T.B. Mimar}ık
Şrıbesi Talebe Cemiyeti k6r amacr g:üden kisller
tarafrn,lan kuruJan ve çok düşük se]viyede teknik
güç yetiştiİen özel oku] sorununun bj.r an önoe
çözü}ııernesinin öneın]"i düzenşj.zlik]er doğuracağını
bild j.ı,iyorlardr.
1ı{-1)"Şubat

tesi

.

Ta]-a.be

karşı çıkan nıj.rıa:.ları-n j_şlerj.ndeıı atriımasr üzerine, İ.r.Ü,r.l. Mimarlrk Fakülteşi
Talobe Cemiyeti itlstanbul Boğaz Köprüsüll konufu bir açık
otuıun düzen].erken, }ıJ.Iı{art.lp6d.de |.Dizeni bu gün ellerind.€ tutaj9ak empelyalist}erle işbirliğ,i J,apan şömürücü sı-n:.f
halkııı kanını daha çok enebl}mek, daha çok sönürobi}mek,
daha çok afyonlamak içj-n, bit erne]rçilerirl gücünden doğan
teknotrat}arr düzenle]:inin yarcai;çr}a.rr durumuna sokmuştur.|lCiyordu.

Bele<lişed.en Boğaz Köprüsüne

yısaktanmaİı üzerine 20.Mgrt,}968 de
3u'bild:_rrııin
l,
231 ;.T.U. ,lTiçiarlık Falıültesi ö5:,encisi toplum
SoIunlarlna eğ-ilmelerj-ni en6elli,./en eğltim sisteııine karşr çrkıyorlar Ve üniversite yönetiınine
kı t ı lr,ıak dileklerini belirtiyoflaİd1.

I,1irnaıl r.k fakültesinde bi,1dirj_nrn yaıaki arınas ından
d.oğan o}aylarr, öğı,encı j-ler j^i:] izil,Isl z oLarak yaptık}arı toplantılar Ve a,f j_ ş..,.erırg:a, el(rşr;İl,en faiıiilte yö-,

netimj kuru]una öğrenciler şu kai,şil!ğı v.e],iyorlard.ı. l!üniversitenin 1çsei dinamizminj.. bi__'],insel nj.teliğinin aşamalarinr öğ:,eır_ı:.nin ei}:-n_|iği. vax,edel"
Biz yasasal değ,j-şimlerin aıiciık ,iopluın diizeni,nin değişmesiyle olanak bulacağrı; _iıii.ıycı,uız ",!'akü}ıemizdeki o}aylarr da tCpluiİsa:'- ]]j_i|].jloe varırı:.ş öğrenci.*
]erin j"ç ve Cı]'ş d,:ınami zrt] ini.İl bİçim-Lenlşi c]ıaı,a]t nij-l,e
t e}endiriyoru z ,, Bu ieh ioğı,us;ıi b:,r bi.lgil.eniş
bi]imse1 bir birey oiiıe-, ı:ı ie -l,:ı.ğ-ini i,aş:yan öğrenci,-

nin çatışmas:"nı da

d-r}e

pjet

j.rmektei-i:,. ''

toplanan i.T.Ü.T.B. Gene1 Kur] u,:i. u
şu kararları alıyordu.
.r) :"t,Ü. Rekt<jrü İ.T.Ü. ö5rencileri tarafrnd,an
,seçi).melid"ir
b) İ.T.Li" Fakü].te}erinin Dğkğnlaİı; o fakülte
öğrenci}eri taraf udan se ç iImeli.dir.
c) İ.t'.Ü. kesin o]arak mali'özeikliğe kavuştu' rulmairdrr.
d) Yönetme}ik}er ve eğitim programbarı İ"T.Ü,
Öğrenci 31r}iğinin Seçeceğj" temsilcilerin
. ka,tı}drğr komisyonlarca gözden geçirilmeli,
gereken değişiklikler buna göre yaprlma}rd-ır.

2

ji.I.laTt .l,p6B. g"iinü

.T.ü. I{akina r,akü,t"si ı;i:-nl Prof,Dr,Saffei

.

İ

,

tvliif

tüoğ}ü' nun öğre

nc i s.,. t a,raf 1nd

an

ö].,dürü].mğs

j_

and.a üni.versite i.çi_nd.e yankı}andı. 3u olayın
sonund.tr ünj.veİsite içindeki öğrenü:i örgiit]erine

bir

baskılar yaplld1 ve t.r.Ü. Mimar.j.ık Fakültesi
öğrenci.leri aşağ:-daki crldiriyi ].ay!n_Lı,d ı}ar
.EZİLEN EMEKçİ HALK YIĞ]ii]LARINDAN YANA ,,OST

öĞnerrlı LjyEr,ERt vE öGnENcj KnRıEşLrRiı,:iz
İ.r.Ü. au gün tüınüy}e em9kçi. hallr ylğlnlarln].n
çlkarlarından ve yaşamasrnd-an kopmuş sörnürgenJ.erle işbirliği yapan sırrı,f,ların r-h,i i-;,laçiar],na
karşılık veren bi.r kurum durrırnundad-, r " Gerek
toplum kalkrnmas1 yaraj,:.na J/ap,masl gerekli araştı,tmalarınrn, gerok yetiştirdi,ği ınühendislerin
niteliği, bunu açıkça göstermekted-ir^ İ.T.'Ü."nün
içinde bulunan ve yönet iınj.nd.e bashr ırnsuru olan
emperyaliirne ortaklrk eden Türkiye'nin eğdtfuen s1'ntf]t bj-tim adam}arımı_zı, kapital.izmin kültürel
ve teknolojik sömür,üsünün kucağrna itmekte ve
;l
mad.cli koşullarl iç ind-e yoz l.aşt rrmakt adır.

,

"

şekilde gelişirken
ülkelerinde de öğrenci hareket],eri yayılryor ve işçi

Üniİ,'ersiİemiİae- öğrenci hareketleri bu
d.ünya

haxeketleriy].e bj.r]i]rte,!opJ.umlarınrn düzenini sarsıyordu,
K:.sa bür süre sonra Türkiyelde d.e aynı durum söz konusu o1uyor{ fakülte}er.;e yüksek oİ;uLlar boykota başlryorlar ve,
binatriaı,r öğre:ııi}er tarafından işgale.]iliyoxdu,
./."

- J.3unun üzeIine 15.6,196B ae

i.r.ij,o,:ı.,İ.T.Ü.T.O"T.İİ.y,ı.o.r.ı. ve j_A"T.T.c"T"B" eğ:.İiıide d.ev:-i,rnl:ı ge-,
reklil iğ]ini §avunuı.].arıt,:n, biı şi_in,ıiü cii1,-:- bi;]r;ıanın: n
ÇÖzünüiçin bir tcrc._ ,i=dbir o}:::-,i ( _r:; c]f(,,.in öğ: ğtim kururı-az,;n:ı_ı ,. ,ı,-,-rı,.-rin,- .-:, 1].l|.,a_.1:-1 aa:. _._+; -ni Aöy]üi.or]3rc1.
IlF

İc/!

T
^

Yukarrda aÇıhladrğrıııız öğ:,e;,:c: ha
ünivOrSiterniz öğrenc i : ı: i:r:ı.ı e;,..en i9 j_ı.j_e
i_

lamrştrr.

"t:

L.:e1]_eri. -.,iııeç]cr1 i,ciııcle ge_ı_rşc:,,J;

]aj):l,,i]|]_-:sı:,l,

}]__ı

]:,i]inc9 ı:_].aşi:ı:_]ar:rıı,

-sarj.-

Topluınsa1 bi]_iıce ı.ra:an öğreiıc_.ı'_c:-

s _ı_ııılj_J.e .iılr ]ianu olıu önün.:i ı: h,:.lk yı-.
ort:ya koyrnıı şJ-a::,d:- .,,. ,, ,1,.ı; , _l_.,. ır- tik ..,-ıs:., ire J.,-!],r,],ıı_-]_i.k (.]r_
1e yöneti}en halktan ]ropmı:s ve h...J_k çrk:_ı.lı_ r_nı a,;,,iı,ı::: biı c1,,..v::ı:ıı_s j_çindı: b..ı_l,unan bir ortaııd_a yaş ıyoI]ıa:.c1_1 .

rarlna

eY]-em],er

Bu ortam öğrencıleri dev;nr] l_ gdj,1: ın cuı:.,ınl-a blr:kryor.. kiŞj.likLerinj,
baskı altında tutuyordu . Demokratıi_ ;,.o:_l ai
t: -]',.:i.ıi:].]l i.-apatı}rııot:ı.
'Ögreıcj.feı, he alrnan k:r:illara iJi üD;,i,(:,İ§İ ,.ıönctrcıiic::
töyE bi jr t5ti{-:r c.]l-...]rl lut:)]J1]_tytfİ: ğ:,a itE*.
d.e yönetj-cj_lerin aJ_drğr ka:rarf aı:caa b::.b:::c.ar cl_a'Jı:_1.1;ro;la,,:ti:.;l:};-.;ğri:l,a],] :i ].t.l,i
nOktada öğrenCile" Varlrklaİın:_ vt .,]ır,li}:-:::ırı:ı ;.-ıı,-,-ı,'cı1::.e ]: şsı:t:.i-ı.reiı: zo:ııi._,
d.a idi]er. Bunu demokratik yol1a ı:diın J 1r :ı,ıa ]].1].i:_ c]ı,f c:.in,_lr; b_'ıı, i.-.k yci va|d
o da f iili bir durum 7ır ı-t,mak"
_j

]

1?,6,1968 akşım,- yur-; f oiça'|:'ıc1|, 1.T..İ. t]-ıt:ic:1,_ı: tr,ı fcrilm d-;i:9ı]:e!,]]..ei.
Torumddn sonra i.T.Ü.nj_n 3iN,\Lrii: işc,ı:, ıli:.lr l":- ],ü,:j.]]i6ij GU-ıj _:J._.Ll_, ii,VxOı. l,,ja
]şG^L BAşLADT.

''

,].:

-]
. !.

i: ).

,1i ,..
.,

-^ -

TEMELtEir,IE

üNİVERŞİTE KAVRA},IJ VE üNİVERSİTEN]N öğELERİ üaRİNE DüşüNCEI,ER

.

üNİVERSiTE

KAVRAIYII

VE üNiVERSiTE-ToPLUl{ İL]şKiSI

Üniversite bir top].um :.çinde, bir üst yapr kuruJ-uşu ofırak en üst eğitimi
yapıp, uzmanlaşm:.ş, bilimsel d.üşünme yeteneğline sahip Ve araştırlc1 elemanfa]. yetiş_
tirmekle, toplum için-halk yararına araştırınalar yapııakla törev}ldir. üniversitenin
yetj.ştirdiği kişiler beyinlerİyle, bi]imse] düşünebilme ve uy3ı.ılama yetenokleriy]e
ülkenin üretim güçleri arasında veekono.nik yaşarnr içinde yeTallTlar. Bir üniversite
aynı z arrıand,a ü}kenın sosya} ve politik yaşamrna yani üst yapls}na da ürettlği, kültür,
yarattığ:- değer, plÇn ve program}arI ite etkir veya dlğer bir deyi.şle etkimek görevid ir]
DeğiştiIiçi, ,ber]etici. ve araştrrrcı bir eğitlrn, o]umlu bir emektir. Krsaca
eğitimi_n amacı; ü}kesinin koşul}arrnr değiştiricj., ileriye götürücü ve bunu sağlanıak
için de araştırıcı ve bi}imsel düşünebilme yeteneğinde ki.şiler yetiştirdbj,].mektil,.
Üniversite hiçbir z:ıman so;nıt, toplumdan kopuk bİr konuııda o larnryacağrndan, yukarrda_
ki amacrnı uygu}arken, ülkenin gerek ekonomik ve gerekse sosyal-poli,tik ortam:-ndan
etkileniT. 3ir üniveısitenin biçimi, eğitj.nıve öğrenim prog"am1, araştrrııa}arr, yani
ünİversj.tenin nİüehiği, toplumun sosyal veekoncmi.k koşu1l,arı ile sınlrlrdr.r. Bu nedend,en, bir üıliveTsitenin eğltim, öğretirn ve araşt:-rma programlarlnli ü]-keSj-nin o
günkü koşu}larınc,an hareketle toplumunun pJ-nnlanrnrş, ekonornik ve tokrıolojik 5eleceşiine uygun bir bıçimde saptaması gerekir, 3u programı yapmarn]_ş, bu prograrna göre gele_
ceğini çizmemiş bir ünlversite, ülkesinin gerçek}erinden kopuk o}arak topluııunun üst
ve alt yapı§].ildaki görevinl yeline getiremez. Yani bu şart}ar a}t ],nd.a bir üniversitğ-,
nj.n yetiştireceği ÖIemğh ve araştırıoılar, ülkesinin ekononik ve tekno}ojik koşu1l:ırr
ile uyuşmryan, d"cla/isiyle top}um içinde hi'bir işe yaram]_yan kişiler ofıcaktrr. i]u
d.urun ise üniverşitenin görevini yerine ge t iTememe s inden ötede, ülke:,inin 61eleceğ'ini
baltalamak sonucunu d_tığurur,

Üniversitenin yapmak veya yapt rrnakla görev}i. olduğ.u, bugünkü ün j.ve:irsitclei'
kanununun 3. mad.desinin b ve d. fıkraları j,le de saptaİmış bu]-unan araştırmalar ki.ınusuna ge]ince; Üniversite araşt ırınalarrnın anacı, ü}ke§inin g9lişimini etkj,}emek, toPlumunu sosyal ve ekonornj.k yönden ileriye götürebilmak olmalrdır. Ar.cak bu':,,'araŞtrrrnalar da so},ut, toplumun sosyal ve ekonomik şartla.rınd.an bağımsız değildlr. ArıŞtrlmalar,
./.,

'. .- ..-'.-- |:':]:l .','a]!3 ],T:.-:] l." be ,L]r ii.,.,
ı]el:'Şneprogram1 1çinde o1uştur..ıl'ı:--tr ge ru' . -_.i _'l::: ]_ıi::,. --li;'1vc.. ii,,ırvçrı:,1ı,ıriı ,.J;;p3,caij1 br,ilııse } ıraştııııai-rr
l.;..'ıı,;;ıııı;r
_ l-:
, . .l] ::,,ç1'irn]ar i..Ci i I,!:ji-1 ,;..;.ı.ıl l l:l:l ı:.:; af,Z kazandlr§,n b;r
ıı*tei;kt:: .],']_]ri,_i,, ]
.: '''|"',: .'.ji;ıi:l l,:'ıii,-::_:-;ıi :]..l'tlj, ]r,,)..iiİ:.,r i,.:.o
o ;.:itikü i.:u;-l: ]_ğ-ran];] 1,1 d;]'ij_]j(€njı
. '
,. - :. ,".] _e i,]g, t^a]-,n,,r,]İ }ı]:ij]j li:1 -]].,] i:(-oi] i,ıiı rk ._ıe tekno].aiJii.. gclea::J_ili: ürğ.:l,i. .J,
.
. ... _ - j,.:; ,: ,: j.
_.:-rİ \:}r.l],] ci:l]y.i J .\_, -L _; ; .i i, _ ..". ..
.,:, .,i,, , !iıji;,ı bıl5ı_'ı_vl c_L:j. j:,ü.i ] :.
.
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o]rr]a].tJl:ı
'
. ljnıve,:",sı i"
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. ..',]:_.'-'ı,ı.j.ı.lı:iı,
araştl1mala1. araor1:"ğ: ıia J.a])1!ı, "
'
:, /,
i':.';i]::]i-ii L.-'ijn a;:-.,ii],ı]]ı1:.!].-. pi j,ıı a.ırıa kıııunlarinın
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bi:, ortaklıh j_çind,, planiama kr.jİ.i_] İl_:i_
- ;.. .'., , ,,,.i:,,
..: i. :,ı _ r.k,r. Örn.ljln : Tijrk],J,e'ıic D r-].
: - .ll: ," ] (i j':],-'!r § jt.i\:1-;l:l1:i bıı,h:;,:iı,1.1.crı ]-loouk .,ıe eyr1 ç2]rşmala],]. düşüİrijJ_ eiıa] z ,
- "(]:', ']"']]::'ii;ıı iı;ıı'ckljt1.] üIl;,,,c::,lj j ,;ç, Şii,er üs+ı yapı kırunılarryla eraS]ndak]. _r]_ig_
,:',,ı , ,..
.,].... i]:r.j pl.iirı rıe jJ].ot1":];ı i,;,-_:]ic j.üjenleiıe}i.] jr. Veya biJ,irnsei bir rieyişie,
l] -: li ]. ,:.-.,j1.. İ;'İ ;ı3pi lt-iı:lı!uşlair iı j,3si]1.].]., i,'-işki]-Qrj_n cüzenl-ediği
bir ke ::ıci.lrğincien
:| ,:..,, ;.7,,,,,,, ,ıj ıııı_'', ir|ır.. !..:, }ıi.ı- ,ii j;,:ı;ı]ri. iist
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l-]]l:..,,ijIs]tele;.rn üs,t yl;,l: _i;ıi;r d: i_l.'u ı, bir, 5örevi iSe; t3irlurOiiii İü 1,bü:. jrlr- e-ik-]i-'l:ji :,, 'ıiilı]en:j-ı-ıııesi, {ic] ;_:,i j:I|ji.ai. 1,,eıii j-ii.,ğerleI yaratmı.sıilı:. Üiıj.ı"eı"şi j;ı_:i-;ırı |u
],,,ı |i]]'::-:l'r]-]:,]i"..'-'Jlittrk- bj.:' l)rt.].ın
iç:ı.iı_c ::o:,çcki;şebi}ir. iu nericnden ürıiyers..j:t],"r
i,"';i,-i, .;.l ::,-1],,!.|}: i];jijİ( :]tiij.ıtiırj-.;ı
ii.ı i.]::ırklik .gerçekte bllj.ir3e1 ajz,3ıl,,]. ].aı sa],] ı.::ıı,
:
..
,t.: : ]'..,, ._.ş...i i ,
',.. i ':-].ü br]imsil tğmil1 olr;. İ,:;...,... ..j
ıı- ],ll ,,,,,'. t!:,' ':::-:|: i"---,il;ıs.', ,İ. i-'.; ii1,i,-_ilu ;-,,_:,.:tıırlc:,i u]rrju]_ı,n;ıbi]_melidıı. Yanı
iiniı,-cı;.l_:.. l
':,-l"i';"-::'l, "-,i:l:!,i- l ]', ;';',,:-'- c-ııa'],] ],.l:-],.,. !;:;u:ı i.çın gı;rekli ortarn, ya]ii he;, crJ_şünc,;.e a;:ı,

:,::,

],. "_],,,:,

.,

_,].,i,, c,l;|,,]:,}i,:,:ı,:, i/ı.li|_],i.tı.C.ii

v,ı iJiiretecekle:.diı..

-_.. ,.,li ]_-r],,i;e]ıil]ne ko}aylrk}a
].],].]: !:!;:iljij]';_1',,. ',,__,_ '
-':,:'l :'-'-,;ıl .;i;ç];;'" ı:.]::ı. l];.i':- .j.,ir.l]ar;l], j1 bjçinde ünivers;tcyi

,-

kavuşanız, ,lii

etk.!i!,:.ıt;e
";] .,-_
::_]|.,,
l : ,,i,,L],],:'!i| ,-İ.İ _-,ilıalü:i ;_:;;;,1]_1-.1;.1;.1, c.,]rşaC,ıkle-rdlr.
']]:-]- '-'| - - ' i'l;ilı..].-|].jj].,Ei] j,i] iı]ıı]iiıi ıii; ;2,;]L !iR iOSİT; TEX]JİK Üıİvıı"sırı
di]

i';ıı'ii;; 9s:üıj]:t]" iç

!.e

TiirkiyelCe]ri iluruiıı_ı ııctliye 1iıı;
, ı:-l.i-i.-,ii 5i,-ı-ıi, }ır:r iici; .'r':.ı ı:_ j.:ııı:,.ı,ııu o]-:ıı-i üıiversite,
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J]t ],: ]-liü]- yaparak

pazarlaa]. bu.!rnak ve korurıak,
eVIense1 bir kaİ mekanizinırsı,

l- Ernperya,list ü}keler. politik eğemen}ikleri ve ekcnomi,k güaleri ilc
az 5eirşmiş ülke]erin tekno}ojik gelişmesİai engelleııek için teııel yatrrrm1ar:" baltalar}ar, ailır ve üreiibi: san;i]ır:l, i"n kuı,ulmas:,nr enge}lerler, Şöyle ki,;
gelişmiş ü}keye çörelk_
8e].işrni_ş iilkc]er bütün standar.dt.|.aİ1r_ paten,l}eri :j,le a2
lüks üreiem
vermeye]],
aev3p
1enerek kurd.uğu ve toplumun tdmcl ihiiyaç]-arIna
,endüstrrsi biç1,?ıinde o1uşturur.
nıaf1arını üreten hlrf if sanayli, biIa mont:rj
Böy}ece ağ:_r sanayiini bir tüı.].ü kuranayan ü1.!e tekno}ojik bak:_rıdan gelişmiş
ülkeye bağlanarak ha]kln.ve İ}kgnin gtrçek. iht j.y3.ç]aİlnr karşrlamayan sa}lte
bir kalkınma 1çldde, eıılıeiya}ist ülkenin istetj,iği nitelikle: rıni_:l::ü"O",,
onlaı taraf rnd.an sörnürülür. Bu işle;7işin ı,dr"na 'lTEKNOL{rJII{ Ei,lPEi]YAL ii]],i'l do;ı
"

mekted.ir,

Böylece eırıperyal-i.zı1, az tjciişrliş ülk(]de a]t jİ:tplJa SeImaye ör3ü-tl;ri,
.1yatırlm}arr ite kontro1 altrna aırrken, üst yapıda iSe kOndilerine bai..lı ser_
ile politİk bir sıvaş vererek| ü§t ).apl kururnlarrna hakiın olmak
rneiye sı,nıflarr
iŞtörlğİ.- Bunlir sağlanLrsJi aZ j,]1içmlş ,il]çe]erin halk}arı, kcndi iÇlerincieki sömürücülerden başka, dünya sönürüciif .;r,].nr ce beşieııt,k zorı]nda kılrIlar,
' OrtaYa
,koyduğıirnuz bu koşu}laı t ş.indlye,lek ba]ims"I c],,,:i- k:nrtlandrğr
l;,ıi"rç.k :"lirkrsr
üzjre tümüyla ,ilkemrzJ.. .,.ırcirı-" Şu ıı:lcic, Türk hı]krn.n ,,.,',.-....,-'..J
drş sömürücülurIc (er1,..r,,,, rst ı}k. L.r.] . 1ç ç_l1.kiı.L rse? .daş sö,ıirücüI.,r
iarafrnd.an var edilen Vt, bes1.Il"-jn iş brrir}:.çi sel,nal,aci. srnrf iledrr,"
.,BüGÜNIüÜ D,jZrNlE ÜNİ VT]İSİTıLERtti nlnuv]U l
,nugün

söınürücü sermıya ile işolr.:"r5r
sınrflarrn hakj_miyeti alt.ı.no.ad_rr. çünkü bu sını.f , pol1tj,k m,iicadele sonucu
iktİdarı ele geçiıır,ıiştir Ve iist ],api k,lri:mJ,aı,lna po]itik e!kln}lğ1 il e h:"klııl
olmaya çalrşınaktad:-r. Ayırca ayııı srnrf, alt yaprya sermaye örgütlenücsi v.:
üretim ilişki.lerinin düzen]-cn]Tiesi açı"srnrian hlki_ındiıı, 3u rieCondbn, 31t yap1
koşu}larıda, üst yaprya :h]kim şlnıfüar,ın çrkarlarlna uyEll]n ofarak etkileİ Ve
kend i sidt etkllen j.r.
3u gene1 drırunıu .beiitlediki;.n sonr:, .bu24ün haİio, cltın dınrfrn" üst ;ıaprnrn bir ikururnu .o1an ünivers j,tE",iizt,rirıi.e geiek :1t yab j., gerckse üst yap:.dık j,
etkl]erini incel,.y,:,I in :
brri a],an; tten üst kiıde;nedehi eğitrm
üniversiteııin terc1

Türkiyelde üst yapr kııruluşlarr.

;üreı,ıIer:,nlvn
yaparak, uzmanlaşrnış, brliinse1 aı::siı:r,na yapabilecek ve bi]jnse]
}retisine sahip elemıın1].r ,..,ji]şti:cjn.i:'i i:ı:i,erısrbi blr ğühkü düzĞnirı

si ve

ekonomj.k koşul]ai,ıd ı.Ihal3f
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Çünkü; Törkryeinrn t.:j:nc1o,i..sr hı!:iın Slnİfl:ir taraf ındail, yr,,i,;aii,cr 1rrlirti]diti üzere, blr mon,ı; s:ıa3,-iI-J i:,J:.İCI:_Limak rsı,cnn,kı, -qiı:, 3,ylusint
yaplmc1 o1ina;.an, bütün bilgi dcğe::1eri rLe ü]kernize crşardın ihre.ç edlicn bir
sanayiin bi_}iınse1 d.üŞünğbi]me yete]lcei];e sahrp, araştlrma yapabıltoek vc uzman1aşmış kişr}ere ihl, j,7ar r .,/oktLr,
Bu nedend.en, ü]k,"nin teknolojrk kuşu}ları_ üniversitÇyet keridini ye]ii]_e_

nnesi, da}ra,bilimsel o]_ması? araı]iı.rııalar yapmi:ıs1, bilirnse] dÜŞüuebi}eı-ı ve a:]aŞtrrabilen eleman yetıştirmesi iğin et.i<i yaprnarnakt adrı. Tersirıe, üni.Versitcfüıin brıgünkü duragan, değer ve fikir üretemiyen konumunu koıuma_.7a çalışmıktadrr"
_:l
Ayrrca böy}esine yetiştir9,bilecek, bilrmse1 düşüncbilen aydan g"lçler
hatim sınlflan:.n çrkarlarrnl zedcfeyeoektj-I. Çünkii, bu yetiiere s3hip kişiler,
. dçğiştirj.ci, ileriye götiirücü düşünebilen Ve ürettiğ,ı fikirleT]ğ topsumsal
yaplyl etkile],]er. Hakim srnlflar var]_ık}arrnı koruyabilmek için bunu en€e]__
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-9i6jıii". açls]-r,d:n T(.knik İİnive*ıite}" düşen bir ğLrev ce şıeuı1 Hızırl+;ıacağl eğitim prögramı ite ii]_]çemizlı: l,ı;knolo jik .lrıdro}arınrn d-üzenle;,1gi5i
olrıaJ_ıdrr. Pratiktr: tekırolojik kadrolar işgidon, üıühendi§eciek be}li bir hiyerarşik düzeniç:lnde işler. Bugllnkü eğitin şistcni içindd bu iılye:,arş j.ni_n ç-:şitli kat}:ırrnl ol,ış,i.]Txan lradrolar, oriak bir ploğran içinCe o1ma]arl gerekrnesine karşın, b j.riJir,lerinden }<opuk, bİrbir]erinden hebersiz lre bir ortık
pro8ralı içinde ölrnitr)jan bir konrlmdir,drrf aı. Bu taknolojik 3,çldaıl son ce]:coe yan1rş bir du:,ı-.ımdur. Çünkii, bu kcpukluk;
. Tekn j.k F',.rın.]-1in s:-nhıtsizliği.,
. Ayrı kuruluşlardan J,elen çeşit]]_ teknik elemanlıırrn bj.raraya
geldik}eı,i,nde 5erekii organik işleyişin kuru}amanası sonuçla,
].
rrnr d-oğurnıakt:ıdrr.
3u g,)n bu iki etken teknolcjinizin organiza§yonu açrsından baş sorun}arrnn o1u.,tı:r,ıııaktıdrr. Bu sorun_Larrn 5iderilhesi için üniversirenizc büyiik görev1er düşmektedir. Şöyle ki; Teknik Üniv"rsite bugün ker:.d.5- ğışında, oluşrıuş,; ve"çeşitli teknolojik klı.tlırdı e]eman yctişti]'en kuruluşlarü kdndi bijnyesi içinCe toplamal:_d"rr. Ayrlca, üll:emizdeki diğer Teknik üniversite}er]e ortak
bir kurut kuru]_;ıısr Ve Teknik Ünive],site}.r arısı ortak strateji Vc plogİ3m
uygulamalar1 için tez elden 8irj.şi.mler başlamalıdır.
A;,rı.aı. yukırda be]-rri riğiniz eksik]ik]crin <io6mısına en} önemLi .tkiyi
yapan ve teknik p irami t in, kö}lünden Sarsm6ıyı hed,ef}eyen, planslZ Ve pnogran§].z
o}arak ku"ulan Öze1 Oku}lard:-r. Teknolojimizin geleceğlni sağlam temel}ere
oturta ilmek için Özen Oku]-l;ı::rn mut}aka d.evletJ,eştiı,ilmt; sj. ve devlet Üniversite}eriııin olanak]-ar], genlş}eti}erek, özet oku]larda okuyan öğrenc:.]er bu iı:rumlara kayCrr:-ümalı ve özel okul}ar bu şeki.trde kapatr}rna}rdrr.
Üıriversitelere yiiklenen ikinci göreve 8elincei ltBj.}imse1 Ve toplum i-

çin-ha]k yarar:.r\a araştrrmalar yapmakn:
Dir ülkenin kendi veri]erine uygun o]arak te]mo]ojik gelişi.mi gerçek
bir kalkrnı,:ıa yolunda o}d.uğunu gi' +erir. Teknolojinin ı$e o ülkenin ekcnonrik
.koşullar:.na göı,e ge j"işrnesi ise, genişölçüde değiştirmeyi, ileliye göt ürıneyi;
toplumuna ve ha].kına yararbı o1mayı amaç1:_yan bi}imse1 ara şt:-rrna 1arla sağlanabilir. Ancak bu nitelikleIiy]e yapı}acak araştırrnalaıa, hakin §:.nrf}aI kesiılikle karşı ç rka cak]- ard"rr . Bu nedenden, araştırma kurumlarrnr duraganlaştırınak1 o}d.uğ,unda bu kurunları çrkar}ııına uygun olarak ku1],anmak i.stiyeceklerdir. Bugünkü durum bunu yansıtmaktadıT. Halklna ve toplumuna hlçbir şey
,katmryan, ülkemizin gerçeklerinden uzak- -ya çok ilerde, veya çok gerilerdearaştırma}ar yapılrnaktad.ır, üniversite]_erj.mizde
Bu durumun en e+".kin nedenferirıd.en biı,isi- de, yine ülkemizin tekno}ojik
dururnunun böylesine ıraştrrııılara jhtiyıcr o]namasındand.rr. Oysa ki üniversitemiz saptıyacaığr pıogramlar içlnde, aınaçlad.ığr !eknolojik düaeye varınak içi.n
gerek}i bir araş':rrnıa pro8ram1 l-iazırlamalç zorundadlr. ]\ncak bugünkü duraganlrğı ve ekkimişliği, böylesinc davranmasına engeld^ir. Böylece üniversitelerimiz
hiçbir diişü.ıce veya fikir üreterniyen, saC.ece eski b:.}gilerin tekraılandrğı,
öğrencilerin kafasına sokulCrığu, gerçek a}naclırdan çok ızai<}aşan bir ;.elg *.1miştir. Cerek eğitim,.gereksearaştlıma konusunda b6ylesine duragan ve toplumdan kopuk o}an üıiversitelerj-niz, doğal o1arak baş kısrnlarda belirttiğiririz,
toplumun alt ve üst yapı_sı_nda kendi-şj-ne düşen ;6örevieri .-{apamaırakt ad,ı-r .
Kendi a}anı'nd_a bir p16,n ve pTograrn }ıaz ır} aınadı ğr, ar:ıştrrrna yaprnadığı içln
Devletin plAnlarna or6ıanlarrna etkiJ.erneme}:te, onlarla işbirliği yapırnamakta
ve ylne aynı şelıilde onlaİd.an etkifene!ıemektedir. tsu duruında, brı 61i,:r üniversiteleriıniz, }:endilerine diişen 5ör,evi J*aPnadrklar1 gi.ib i, t opluİurnu zun gelişme§ine de hiçbir katkııla bulunana.rnakt a"dr r].a r. 3u eksik-l,-j- k şu anc]a üniversiie]erlniz için çözü}n?si en giiç o}e-n sorundrır.

_

3u eks]-lr:ti_k:L€,.-:r iıaı r:_l_.__.aı,. ı._s :tl.erleıi ort a.;ıı koi,i:t. Şu 6-ı'c:iı. ıc_.:}ı_k kazandr kj., rin_.,ve:,lj_t.],l.Iiıi: b,li,,;n (r_]_ş e t]ll:r],erle ge rh!_l..;" nitef i]lierine :ahip o}anryacak}aı,llr,. !e"si_ne c._:.;, eti lrn, ,:. :l]]11.rl]:].s_i;elelirı bu dururnlarrn:, koı:u;::larr içi_n çalrşııaktaCı.i,la-:,. Şu l_a]ic j:ı.ivçı 3]__1e;/:j e:j:ekli, Cinamizmi sağ}r;;acak
guç nedir? tsu so].u.-y'r, c(.-::t]_a:::_].ıı: ,}: :,,Ç:ı. ülirıe i,s j_ter: j.n ıç ögalerini 1nccleme<
geleklidj-r.

.

üI{iVERSiT"ELIRİİ,i

ö]EıI?.i
öğle,bi.m ü;",eJ_eıi, öğr,et j.rn üye}erJ. yardrmcrlarr ve ÖĞREŞCİ'den
b j.r,i.n:.n ilnj_versite ei,f ,j]n_l. e ri ne ve yönetimine katrlmarıasr ile,

Üniversite,

oluşur. 3unlardaı
niteliğini yitirlr,

_ Yukarıdakj_ iernellendirmele:,d.en §onla, ünivcrhitenin bu ögelerıni ayrI ayrı i-nceliyelim: : i
- üĞısriıı ütıııni:
BÜ günkit, d.uragl_n ant ide mokr3t j-k yasa ve yöne tmel ikl er-le Jröne- t ilen, halk
yarar]_ria işlemiyeh, toi}ümsa] J.işama niçbj_r kıtkrdı bu}unmryan üniVersitelerimizin
y]-l}ardlr bu durumu koruınal3IIn]n baş sorıımlularr, öğretin ü;i.}erj,dir. Öğretim
üyeferiinden. pek çoğu, .üniversite d.:.şrnd-a çeşitJ.i görev}er İldıküarından, bugünkü
d.ü2enö ekonomik olarak şart lanm.ışlard-ı::. Yukarr,la ıçrkladığ:-mız gibi, bu günkü düzend.e üniversi.teyi. d_r şardan güd.:]_ıürl iyc oe !r dış etkenleı yoktur. Bu duraga.ıı ortardda,
öğretim üyelerinin de şart 1anııal- aI :-n]-n sorrucu, iiniversite -bir rahat]rk iÇinde bu
d.üzenin kend"ilerine yülr_ı_edi ği sanal gö:r:ıl]-eri yerine getirir o1muş}ardlr. Yani

toplum için-ha}ha donilk, araşt]-rrnala.r yap]lmain]_ş, eğitİ.rı bi}iro§el Ve Jru r,t gerçeklerimize dönük ıi.telikleri bir iıirlü kız ı.rıamı]lıı- şt 1i . Üniverşitenin görevlerinin
ne olduğunu ve ne gibi teme1 çözürılar önr:_,:il.iğ j.pıiz1 daha önÖe açrk}amıştrk.
Bu.y.ni,y?pr içinde,öğretim üyeleri bi,rer beyiı ve düzen}eyici ı]\ıak gijEevinİ
yükünıleneceklerdir. Bu dilzeye, itğııetim üyeleri bugünkü düşünce sistemleTi ve
bi}imse] şoki}]:enişleri iJ-e rıJ-aşarnazlar. Bu yapry:" kazanmalarrnr onfard.an bek]"emek, savaşr baştan ka;.bgfmek 01acakt:-r. Öğretim üyelerj_, ancak d_ina;Tıik ve zorIayan bir ortanda ]ren.'-i]_erini yeni]_ĞJrecekler, gerçek bir üniversite oıternrnda
yeI]elini a]abi]"vc+]:1erd_i.r. 3ı.: Jırj,dc:i cljnamik ,.c i]-eri7e aç1],- bjİ, ,iniversrıe
öğretirı üye]eri taraf rnc"an ;ıa::at..- 1ınaz . Dahıı önvede belirttiğimj-z gibl'bu ortam dış etken.].er].e de .v,:atr-|:: ,Jıo-dı. Iu |-.]cc bu orian1 y,,rat-lbil.,,cek di5er
iki etken, üniversltenij] öğeleı,J_ oi;,ı, öğ:,etin ür-e]_er1 ,ı.-ırdrmcrlarr ve öğrenci-ler
o}arak he 1irgj.nleşhekted.ir. Şirıd:., ',:r i]: j öğeyi 1nceleyef im.

-

öĞruti.:

ı::].t::

.,p_:!]]... LA_..

günkii i,j,nlrıeı:sj_tol,e:'_r1 l_.:'L]i]-F.; 1/e j_d,3rj şılıj-lJ-enrsinl:e tana.nen öğretim üyeleri liakirn C.u.ı._ı ı, _r_;,ıı_r-" .-.: .,,: c_--, v._ _,,ı 1i,ı:;j. ]ı!-rıü sist:ni iOiıCe, öğretim
üyeleri yaıdlrnc ı- l-aı, r, , O]Jr:j,:ı]],rt t)],ç].i İıı::.f ı ni".._:l e İl. 1icnne];te lre ke]..cli 1eri]-üin
Bu

,_!_J

nite]ik]erineu;ıgun:',_.\-,k_.ı'_.'].:.z1,/r:-l:,.11_,.,:^1,1i_;ı;ic1-.ı,?",]bi,-hi?irde yetİştirj_lrnek istenn!Jlrt()iljJ, OJi,l-,|ı ii,i, bu.3ilıi:':l ö.].:ı: iiı,ı üJ.eier.-i J.a:,.]_]mclla.r1l
,5e.,
i '._.,,; -,:-,i_ .];.-..d ]r_.,-].:: o_."c-ii:|i.,:,,_L::, 3ıı l,::, r: lx':a n
8e]_ecakte arzulanah ,jn.-,.," t rı j
kendi]erlne düşen i:5re.:, vo ııoıı,,ıı]:]ui: b i,].-ı,--.l-ı i:i-l:,. Fı.-J<ı:.t, ş:nd,_i.yedcl: bj,:' tiirlü -\_
var]-rk].arrnr orti"rı ,:,,vl .,ı,::ı, irr,:. ,:l "c*,:.'-,.,lj: r,., L,]r9Vf.:,_i,ü: _:? .,:,:l]:] j::1n].
veya içler j_nden pek ızrrı:rı,ı ]:a-;r:ıC].:,.] .: scü.: iaı]ııı a"ç-,,,l:1a.r,
Oğretim ü,i.eleri 1.:rl.:,-.c: ] 3r] . i']:]vJ.,siic j.çiıld-. ı"ğrrlıl,"1ar'ı nr koyabi}mek
için, örgüt}enIıek ve .s:.,1t;lı:.cıl:i -i,,_ Ftj,".r;c;,] içiü:,J.,,, cı:,İa,].ı davra:or;;1a::1a ,iinivel,siteyi etkllemek zorurıca1::l:.;:. .l ]1::,i. alride , ';ug.ln,:li. c:l;a.:ı siirüp €aidec9k, oğretim
üye]eri yard].rnctlar1, b,; €:inü_ıı öğı,*:iiıl ü;ıel,l::j-ll::n j_,:,::: ]:l,iüıas:- o]_ar;}: c.k:- 1ene-cek]crdir.
Çünk"i, ş,ı-a r t i:, :.:-çt|.:: j. _l::, 1.-:_ ,;,.r. ı_ c-o -'-crı çıI:^rı:ılı:,t j araştrrma düzeyi. olarak çıl.: i,::]:,_f c],de(r,]:. Iiı de. ;ı.: r:a:,d. a 'oelı::ı;,ti_ğin:.z geıçcğr
ı].

-'-

}-.

..-

-L2-

,

kınrr,lamaktadır.
.
5ğıetim üyeleri kadroları, maıldi yetersi-?1ikleı ned.eni i]. - , sayf c:]
vr_ nitylikçe ihtiyaclarr karşıl:yamamaktadrr. Öjretirn üşe) erinin ödğn-kl.( rL
. çok az o1duğundan, üniver-"ıtede ktılmal,ı- kabu}lenenlerin sayısr çok,,az clınaktad.ır. Ancak bu duıurn kiıdroların yeiersizliğlnl açrk}ayaİ .tek ,e g;rçek ı:,
den. d.eğild.ir. Üniversrtenj.n rn-ıli özerkliği sağlanırıca-bu soiun Çözürn]enebi1ecektir. Ancak, öğı,etim üyeleri yard.ımcıları örğütlenmez, görev ve scrunlu*
].uklarınrn bi}incine va:.rnaz iseler; gclecekteki ii]livt,İ§itQ oıtamı bundan

ır.
Öğ;;trnİ iiye}erl yard.r.mc r} arının 1 billnısel düzeyde bir üniversiteıncak örgütlenmclt.ri ve örgiitleiİdıkteı: sorrı
nj.n kurulabilmuuine katkllırı,
üniv.rsite yönctimı ve üniversite aıaşt:.rm.ll3rlnda kcsin görgv alrnalarr i1sağlanabiliri Ancak, bu güri öğretirn üyeieri yard].rncJ"laf1 bu dururıdan çok
u z ı,kı ırl ar
Ştr halde, galecvğj.n liıllver§ites j.hi kurma ve gerek}i dinanıi.k ortanrn
yaıatılmasına1 bugünkü durunlarr i1.., öğretim üyeleıi yardıııcrlarr da hiÇ biI
otkid.e bu]unamazlar. Tek tek çıkışlaı i.se kaybolup gitmeye mahkünr$ür.
",,
Üni,(rersite öğelerincten ikinci etkeııin durumunıı bu $eki}de sapı,adrktaıı sonrat üçüncü öğe o1an ÖĞFENCİ'yi inceleyebı,liriz.
f

'

,li

arkb:- olrnayacakt

,

i'

öĞngıtci
Öğrenoı}e;'i; bugiinkii d.üzenin eğj"tinr r,e toplumsat ş art 1anılrıımdiJ- ar ı_na
karşın, 8eleO(.Üe ıç:,k vv c_nınj.znıi olın loir kitted.ir. Öğrcnci}.ik dtjı..r:_L:r:.
.şır3s].Iıd.a topJ-ı.ım}a araiarrnd.a bi]. ekonomik j_lişki söz konusu o 1.ın,ı ry.a cağl ndan
sosya1 şart 1anC:, rma]. ar ın clrşrnda, ekonornik ş art ]-and,]-r 1lmal aı.ra yoktur., , Bu
nedenden daha özgür,davrınabilmektedir}er. Bu özgür}ük anlaylş]-aIü iÇinde
örgiit}c,nLbilmektu, toplumse1 vyl.tı .yıpabı}mektedrrler. Öğr"nci.ler, yihi l,re
olumlu ;.apıtJ.ar oİt2ya koymıyı h:]ztrr, ileriye ve qelişiıılurc aç].k blt jlrt1cdi r.
'aanununa

']
Öğrenciler, bu niİt_]r k}.rine karşrn, bu;ünkü üni,.crrit.]tr
gör,, üniversite drşı tıir -boplu}uk d,urumuna sokulmakta, üniversii:ıyi b1,.ıştur3n bir öğc o1erık görülm.m-ktedir. Ünivcrsite]erimizd*, bugün -cür kır.lr ve
uygufama]-ar öğretim üye}e::i tırafınd:ın hazrrJ_anıp, uyg:tanmaktadrr" Yukarde niteliklerini ortaya kcyduğumuz, oğretİm üye}.Jri, öğrencileri sürc}çf, i o1ar:ık drşaıd.a bu,rakııakla, bugünkü çiurıımun süriip gitrnesini sgbep Ölan temeL hatayr i ş } e mc kt ed 1r}., r.
0ysa öğrenciler, tün ey}em 5üçieri, tüın bilinçleri vc ürettiklçri
gikj..Tlerle ürıiversj.tenin blr parçıısldlr. Na.sı}, öğretim üyusiz bj-r ü;ıive :site düşünü]- em'j zs e i öğ],enAiiJiz biı, ünj.versite de düşünülemez. B:ı nedı,n_di,ı
iiniV.Isit.nj.n tr-mc1 öğtlurindcn oirj d.,, OĞRİjI:CiLERDİR. Vc mut1,*kı ülr.]l. ı,, , tc iç j-rıdeki y.Ilcrini af ı^,ık]arorr, Yukardı ıçıklırlrğrmrz tğnu} nllt -1],.1 ,.rini Ünivğrsiteye maled.ece!,;1er ve iiniv9rı,ito j-ç j"n g,:rckli d inamik oI-İ:,],nl]ü
yaratılmasınd_a temcl etken olac:ıklardır.
.:
tjniııersi-ç. öğrencis.i yuk:.rdı ıçıklroığrrnı z nitc]ik]eri iIc, ;ipiı',,1,-,
sitcde "dilsen durrımda brr:k:_}mıIarı. t(,m-l h3t].}ardan biridir, Üğr;r.ci '..:
ve?site içincle söz sahibi ö]melr-, f j.kirlğri.nj_ ve eylemleIini ort:ıy1 kol"ab:.l-*
Dinami]ç bir üniversite ortı",_
meli ve Yöneti-mde ağ:,rlrğrnr iıissettirmçlidir.
mınrn yaratriabi]nıebi için, öğrerıcj.}tr üı,ettikleri Ceğer}er ve eyleıı .gü;ı}.r,,',
j.le, ünivQrsiten,in f'j_kirSef ve eyl.;ı,ıSe1 düzeyinde yerlerini almalrd:-ı_l:::,,
,..

.
.ü

) l:i:.:Z

- ._.:jj i'i,"

.-

:.;,r-_.|.: r

i:,

A!I: iI J-l 1.: _5] ..]:.,.. .'... .
l*üNivEnSITEIEZ.li :iL]Ğ l:. j.l].]i:- :_; ,,..,]l.]_i..l_ii _].,_j;,-j-li-ı,l,:.I];jı
.Ögrenci ve ijğı,onc: ;:].]ii-:-'3],,ii itl .lii],t 1_':ma,lj,:_ iie,iilkernlzin bı;;iiıkü koşu ].aI:.nü;rl_" ha:.i::,ei..,,:,: -i! i .'.rr .:i:; so:,,ı:a.iaı:ilrı;ısı ;.naçlanan teknoIcjil: c'i-,_..,c _^j-,: :;:, , _. ._ _._i'-'- P': ':.J.1'! l/e "-._'alJ::( Ü;;İvıiıSiTE Ç.ELIş İ]1 Pi]cGİ,il l.: :,- .ila z l:.]i a;:ı...-.1 ;:]_.::.
.Bu pro5ranla:,a ijöra, o:,']a ü]r.:,Liın i(r.1O,ıe5 j_r.d_e yapr}rnasr f]eİekli görülen deği,şıkl:,k ,re yen,i-i_enıc],-_:.l e ii6": Li l.ir ra:c1, haz]rlanııaf ı ve
Ünivers it eır,i z iri gaj r,-ii§,:i cl-a.i:ık ,,.ı;l}i".ii1:-tin !a.karılığr,ııa §unulrnalrdlr.
. Oze1 Yiiksek OLı]]arır., !'iI!ı'l,: !Liii!,|Ii;Il,]{E f 1'l ijrensibi Seıatc taraf ıncaül kabu]- ed.jlneli ve,cer,lrı]_ 5arek}i yasa öı;erj,leri l-ıazırlanıp
T. B.},{.}{. ne sürru].rıal:,dır.
.Teknik Üniversl,tenin ü:]rşrnda c}uşnuş bütün teknrk eğiti,ın yapan cıku1lar Teknj-]t Ünj_versite;ıa baığ}aıııal r ve üniversiteııiz ü}kenıizin tekno1ojik yapısına i3örb haz:,rla_vacağı progr:ımlaıla bu okul]arr yönetıneli.
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Telffiik Ürıiversiteler aras:_ crganizasyonu sağlayacak biıt'TEKNİK ÜürİyLRSİTELER AnASI ]:[J?]JL " kuru]_ma}r v- 1ekııik Üi:i.lcrsd.te]*r bu kuruI a-

racılığr ile Universi,teler arasr

1

izİN

],luru1l

a bağl

anma} ı-d-rr.

I

ARAş!]F].1ALAR KOI.ruSUNDA İ srnxılnİıi j z
. Üniversiterni z, ülkeniz in bug-iinkü tekno1 o j ik yaps,6]-n1 yorumlayan ve
tekno}o j:ilı geli.şir,ıirniz koirusunda, öğrencilerin katrldrğı forumlar dü-

İ-üNİVERSİ

TEM

YAPACAğ

zenleyerek görüşünü bir ra,por şeklince kanu oyuna açrklaraalrdır.
| .Üniversitarniz,bu raporu terne1leıdi::erek
Devle,i Pldnlama Teşki}Atr ile
ilişki kurrnal1 ve üllücrnizin tekıolojik p16.nlarnasında kesin söz sa}ıibi
o1malrdrr-:
.Yükarda beliltilen

rapora i€ öre derha] bir "TEK]ifK UNI\IERSITğ ARAŞT]Rve bu prcgran öğretim'üyeleriröğretim üye]-eri yarC:-ncrlar:_ ve 6ğ;,encileri_n i;at:"1:ıcağ:_ foruml_iırraraştırma}ar,
deneyler ve komis;zon ça1:,;:ı ı1 ., i:e 5erçek}eş,cirj.lrc]idi r.
.3u prograrn}arrn hazırlan:.,,,,. _ ,l.ile1 i}lleriIıL!: YAhARuJl cELİŞuE olmaMA PF.OGF;\I{]" hazrrianmalr

'

lrüi:,r.

.Ara§tırrna}arr da}ra ili1: (
hale ijetil;ile]. içinrbütçeCen birt'araşrnalar foıru11 ayr1]-nal1 ve araşt r:.ıi,ıa .,ıapanla"ra erıeğinirı karşılrğr bu
foncan öd.ennıe 1idi. r. Araş t:-rma i}e itSili harcan:l}ar l;ıu fonclarr sağlan*
-,,:,.

,,1

mal ].d]'r.

.Ülıiversitenin yapac:ığr bu

t:,rmılara öıircücifer aktif bir rınsuı
lara]r katr].ııa11 \re e]ıekl ;r,inin kaı,ş r 1r}:1arınr aılnıaliC,r;,lar.

B)üNivERsiTEtliz ıçrsrı,;ı.ı,ı

iıT.,.';:, -.. .-

aı.ai:

-

iı,],,,I l z
yLineti_ııie sJ: ş:ı-.,-_i ]- i clı::.lrdı.r"
ii,,,,ıur,;:.: -j.-, -1:,.'.._,'.1' 'na_TLrl:l:_- !XSARIiiI aşağııla}:i_

I-YöI,IET İ,,,,IsEL i s ıu]ai,§

Öğıeııci}e r
.3unun için
il,üi!ı ,:,
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gibidirı
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TE OZEl]iLiĞİN]ij iŞLEMISI VE DE}:,Ti},i j, Ü],i i,IDRS iTE],J IıJ, 2 .I{A|CılK PA
S1 ]!!
D5I]n BELİRTiLEN BÜTülii
TER BiR Sİ S1,]]1,r İ çiıoı rlıı r orıı oncütrııolp s iYLE ÇEii,çr[:]];EBiLİP.

]-Ji,] I,JjF.Ş i

Yukarda s ı- ralad,rğırıı z ilke]eri]r ve aşağrda ana hatlarr ile açrklayacağrmız },eni.fen örgütlenrnenin gerçek}eştirilebilmesi j.çinrünivjrsite
bütün üyeleri ve kuru}uşlaır ile eyleme geçmeli ve bu ey}emi biitill

olanak]arr i}e

sürdürmE

lidir.

Par]-eman'.er §i§temde yeniden öİgl]t]eneCek ürriversitede y,öİlgt iİn I par]_erna}lteI sisteırin doğ;al gereği oiarakrbir çeşit yesana ve yüIütrne

organr olan iki .teııe] kurul tarafından yürütülecektir.

a)lakl:.te Gencl liurulu :
A-Fakülte j-Ie ilgi]-i tüın sorunfırı_ i]örü§üp karara .bağlarnak ve l]akü]te Yür]tme kur,ı]unu den;t],erıekfe yükümlüd'iI.
B-Oğretirn üyeleri ile öğretirn üJ.eleri. yard.rnıcrlarrnrn tümünün ve
bun]-arın sa}rl§],na göre a;rr}rklarınr duyurabiLecek orantla katılacak
öğrencilerclen kuıuluı.(Sadece ıioktora,Coçent}j.k ve pro.fesörlük billrn
iüri]erı"nin seçinl ve ioktora,Coçenttik ve prcfesörlüklerin onıylanmasr s:.rasında öğretin'üyesi yard"ı]ıcı]-arr ve öğrenciler oylaiıaya kat

ı" ]-

aıııa z l

ar;

C-Fakülte kuru}u .başkanı- ve yardtnnc]-larr, öğret j.m üye}eri arasından
j ve Genel Kuru1 tarafından giz}i oyla s e ç i.tr i I. Ra,portöxle,r, öğıet 1ı1 iiye1e.ri yardümca]arr ve <iğrenciler arasrn.ljn gizli oy]-a seÇi,liı.
!-Çeşitli konu}arr iııcelenek iizere kuru}ıcak ljütün komisyon}ar,
eşit Sayr-d"a öğretim üyes1, öğrctinı üyesi yardrmcr]-arr Ve ögrenciden
kuru ]_na]. ıci r r .
b )Faküj.*,e Yürutne i{uruf u

t-Be1-|i. o.ıar.Cı ve Iakii},tc Genef Kuru]u tırafrndan seçilecek öiretım ü.yeleri ve y,rcrncrlarınd.an kuıu]ur.
3-Çene1 Kurul kararlarrnr uygularıa1l3 yükiimJ-ü vğ Cenef Kuı:ula karşr sırum}uCur.
C-Yüıütme I,iu ru Iu nun başkalır o1an lekan, Ö5'retirn, üyeleri arasından,
Çene} I'ıı:,u 1 tarafından gi"zli_ ^._-] . -_^i,] j _

nsiı,ı Ii,.j LLrl!,]
a )Ünivers ite Gene]- Kurulu:
A-tsütün üniversiteyi i]gileıidiren kciıutraıda esas ]ıararları ;ı]-nak
ve fakülte]-er arasr koordinısyonu sağ,iamakla 1:ö rev i bir Gene1 Kuruld;r.
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B-!'akültelerin_ Gene1 ir_uruJ- 3aşkanl:,:.rı , Dei:an}ar, Lıer f plcülteden
kendi Çenej (urulu tarefrndan s.çiIcıek birer öğrctinı üyesi, L;ğre.tiıı
üyes j" yaldlçlcf sa ve lğı,ı,nciien kurulur,
C-Üniversj.te teııc1 Xu:,ulu, ]iakülte Gene] Kurul],arınrri karer]-arınr
onaylar" i3ir def :ıya rıairsu ş o]_nak ,jzere veto hakkl vardlr.
D- Ünj_versiie ;;eıei i;uruJ-u o1aii Iicktör, bütün jlakü],1,e (icrıef Kuri-ı i1arının katrlıiığı ortık toplantrila glz}j, ,ıy}a, L,jr;tiıı'ii;,u}eri aras ınclın s"ç,|1ir.

E) Üniversite Yürütrıe liuru f u:
A- Faki,ilte Yürütııe Kurullarının birer teı:ısilcis j-ııden .,.e Dgkanlardan ıılu şu r,. 3aşkanl Rektörtdür.
B- Üniversite dene] I'.u ı:ı-ı } u nu n kararlarlnr uy.julanakfa yüküıılü vrı
Un:.vcrşite ien-1 K,.ıru]ulnı karşr sor,.ıınl_udur.
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YO.LT},JıiĞİ DEĞ] ş ?iR jl],ELI}iR. Tiu
;1in uy,l1ı 1anrnakt,ı clan jJislpaiit i-d enok,,,t r*, orr.yr*a ve
irasaf aJ,a :ıykrrl , t:nrm]annamış kai'r;in}arclan o1uşmuş ve bir
köİelik
anJı;lrşınr
y3nşltan biı beigedir, Yeni ha-zlrfanacak
J,önetn.lı}:, Jemokratık bir anlay.(l ve rnad.di kav:ı
ran],iırfa tenıellen,liri]iıelicir,
sorrrr. 1İg 1tiIaz h.ıkkı taninınal.ııiıı,.
, Şçnato ve Fakü}te Yönetin Kuru-},].erınln
al,drir kararlar Üniver"site nçnbuo1aıına (öğrenciler

'isİPLİN
J,in yönetnıeliği

,iahr1 ,.ç.ı.i"""oi.,' iu g-;nıc; giz1l1ik
or.t,.,nı kali]rrr]_
rıa}ıdrr, öğıencı-öğretın) üyısi
;ı"_i, ı"i a şo.s:. böy.ec;e d_alra o].uıı]u bj.r
yo 1a gi reb i l c ck.b r,
c,

j"

c-sı«ı,ı,; kı-vuı-turulrı,ı.,1]i1 jjtı.,c],::7,
H:';:;:İİ;;..;,: İİİİ;:;.İ.,,;',;;*l
nebilsin ," i.", ttı"i,i';i;;;j:..;;:];.:-;,:;İ:
İ;l]Tiiİ.İlili:.",ii'İ;;_
1ü bilinsel clüşünceye 3çlk }lilcI(JıAT](
BİR Ljliiıl3RSiTE ORTA],i] isiiycruz.

II- }1ALİ öZEnKLi]üLr1 ILlşi(IlJ İ STEKLE jiİ],,tİı
. Üniveısite ılrı,İ özşı_xıİ;E k;ılı,,;

şnalrcrr.

, Mali özerkliğiıı 1şlernesi Ve net
iıili, anCak
nenter sis-İsn içlııcle r;erçekl-:
şcbi]ir.
öĞıETiı,ı iLE iLciLi isıııı:ıınııiiz
!,']-e

iiI-

. Öğretlm ÜyeIeri;
t Üniverşj.te dlşrnd3"
.

özei.

J,.u

k;j.rd

a öi:erdi!i!niz Farie-

ıe ücret]i

J.ş yapaınazlar. 3u
şekilde
davrananların iiniveIsi üeden ryralr.l.ra
gerekiI,
- özel Oku].larda ıieıs veıen öğ;";;; ;;;i"xi;
ya ünj.versitğnizj_ ı ya
d^a öze1 oku]u tercllı etne].id.irler.
- Öğretlm Üyelriri 6J yaşrııda
Ancak, emekli otduktarı sonıa, ündlıe ısite_ araşt "."Uİİ'"lr.lrarr.
rrmalarırrrlOne t"t.l lIl er, sc,ıeıieaf er
düzenJ,eyeb

il irl

ıu ı|rerıııe karşı
:i]:jiT:"x;':iiii:i:r.
","o,,'i,l],|ii:":i
- öğretl:ıı ü.yeleri yuk,ırda öneriliğin:iı üiırnnsrıa
AiAş?ri ,liı larrncLa
göı.ev almalı ve yön*tneliCiıleİ"
e

Kürsü],eİ,in yönetirni yenicerı d-.izenlenme].i
ve kürsü t}espotluğrınun önü alınDüzenleme bilimsel elı
r
ar:_
kol-ayl:- st ı rao:ık biçimde o1rnaşt

ffii::r.

"ıı,al

'öğeetim

üyesi Yardrmcr]arı ]:aıiro]_aı]_ ::,r,ttlıllmr].f
],iır.
yapabilııe ofana]çierr d_iiz,:llf eıneliclj,r"
öğıetj,ın üyeSı yal".lmcrla::ı
a-]clcc;:iıtü iiı]f,VcIsi.t.|ıi|rii]
§e]. araşt]-rna

Ekonom

j"k" bitim-

öi.,l,ra-tij"l Ü;esi kadıc].;ırını oluşturacaktrr. Oysı, iti; buJün
ır,
i..,,ır"]_,u"
çCk yetexsj zcir.
Derha. seİ,ekl,i teclbirlerin alı;ın::-s:, Jrr,.r:,,,.ı..,. Ve -ıu !.ıiir.ııla,irrı
sayrca arttırıfma§1 ve bifimsel
;röırci en ciaha i,vteııek.l
i.ir,',r*"r"-"iji.rİ.".
'
Her kiirsü bir yllirk öğ.renJ,ıı dönemi
sorıuncia, c yl]i-ı :ıit
ç.ılış.ırnı, ve aTaştıırnafarınr bir rapor ha]iırrle k,,,,-,,
ö]ı.eı,crıere
açrklaınaı,::l
ıl.i:c.,:
";,r;-.'-;J
Öğretiın proglanf, ile iJ_ilili istek]eriniız
- Terne] istek]er krsrn]-n.]a betlıtti1],iıni_z EĞİT]],I P3OGiArıii l:r;ı
gö:.e bir
öğreni.n p}ogran1 hazır]anma]rdrı,]
- Teme] ye rnesleki Cers}ler bu esas içinde yeniden
düzen]-enıle.lidir.
- Tenef de"sleıin ]ıacrninr]eri çoiı öztlne öneni veri]-ııelldlr,
;

- Metod, araştrrlcı sosyo}oji ve iktisat ;,ibi l,cs.yai },ıiLiııler
öğrenim progr3]iıln,. lcı,nıılmalr, tiııı uygul.ııı:ı v: i:aziriaı-,a yönt erıf cr j. öğrenci}erle brrli]çte hazrrlaıım:]rr,ıı"
_ ijlke Veriler j.ne u)rSun o}arak ihtisaSl:Işıray1 ııiiı.li_,.iı ]:i_]. ıl-ı ı;eÇitr__
]ikd'ersleryukard.abelj.r'tlieııEllitrnP:'cgr,:ıi|'.-:ıJ.i:|:i.'JyenicLer,
düzenlenmelİ Ve Sayl]axr artt:,-1"]1r..]-rdir.

Üniversiiernizdeki ]aboratuarlar, tı;ız rrliınac;:,h critrl-ür pı!:,] ]ü:1],]-J ,"öcc
yerıicen düzen}enne]"i ]re del]ştlı,ılnelidir.
Bilj"m ve der§ ki-tab1 ay]_r]-ma yapıln:iir vc okutuiar:,1erslerln hepsinin
kitab1 basf l mılıd.rr. t.it:!p j,1 ,ı}ıı ı J,ir.nciniİ_ nac!_I 1ro .,;],,^,rı:. , ı,ü_
r* liü zc n 1e,ırn e 1i Ji r.
Lis,ı.n konusunda rsti'ikle:iıiz;

- İ.r.Ü. Lisan ckulu 7cter,slz.Lir. Lisaıü kon",] sunda ö!renciye irrç
bir şey kazandııarnarıaktadrr. L'ığr,encir,,iıı }isın brlgrsrıirn 3elrştirihmesj. için, üniversitenıiz I{j.l1i Eğitrıı ts"-kııilı;r rle iliskikurarakort:]ögrcLlıcekjl,i;.ınrj1':1ii]tiJ,prj:i,,i.nllanl;rılrdrr.
1i_san Iaboratuırl:rrı kurrıla:,ak etkiti ve kolay yo1Ünğversj-te
dan }isan eğitininin geliştirilrnesi ggleklidir,
- Teknik tercüme bürolaT1 kurular:ık, ;,,:ıbancr j,ay1nlaIda ç]'kfıl
tekno}o ji.k yazrlarrn' T,irkçeye jcv],11.nes i sağ}anırıl 1 ve i)öy}ece
oğrenci 1e r te!:noi o ; ik ge L ı şinle rien i],:i',eld,e], etli lne1 ld]ı r,
Staj kon:su ile ilgi}i istek]eIiniz
- Staj biçiırs(j1 clrİaktan kurtırrlrp, o,;r,enlr,iir crr 1_ı,-:,1asr lırlrı-re getirilrne}idür. }]rı: rlana::ık EğITlij PİOĞnlr"',T i,?lnde prı"tik
öğreniın üzerine teneilendirilrncli, öğreı-ıiıı cijrıeııi, rçirıd,eki rıe
drşrndaki çalrşrnalar yenideır progranlaıın.ıirılrr.
_ - Özel Okuliarrıı p].ans]'Z brr br.çim,ie.,,!?t.ı:,.s] sO]iu o,,i Şi],],.l ;,;o::leri
yetersiZ ka}ııaktacır. üni.,.ersiti: ılr: l li:rf blr klll .ı,l.:.;ı;l !_j.]:.r?ak
j,1 '
kamu kuı,u}uş}aI1 ite yenid-e]] ]l)Z111,ill.|C.rj: ^l..j - _-,:!,,_]
ışr5ı altrnda anlaşına}ı Vğ ö]:].enc1]":in (t,ı:c,_il:n ı-,::e-ir) silj
yapnalarrnı sağl amal ı_drr.
_

t{iç bir yararr o1ııa;ıan $izil l,:,ilr,r iıi Ll:-.L i|i]'t,
:|,,
lçi,l-ı1 j".r|=-|],"] ],,,
- Ancak öğ],e]üc]_]1in s]_]i-"V,1 i,lfaiilı,:l
,
'"::a
;]
p:-larrna 5öre ijclev, pro j., laıcr,:,,tu:-i!]], ,-il)i :",:-," lll-i:
",,1iiii]:ı]ii srr,i;v k, ,i_,-ii -_ -" ]ı ,:,ı ı ,, i l i]_endlrme 3r3c1 013brf ir.
1"i tutunu |)rtı i:, .,: ir : ,i:__, .,, -,._,
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- Derslartle yohlıııı,. yapılı.'ılliı:.
Trav,-ıy konusıırid:ı isted.ikleriııi,j ;
\zz ı,11,:-rın4ı tf ."v ,-,/ :J .p:,, ,1 ıı :. ı
Yönetmeliğin 32, maı]clesince bçLr.:1ii,n ],::., i i |jj,"l:, :;,L-:"
ma} oıd ı^r.
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,/! EKOliOiİIIi (OşULL!:.I ILE ILçILi İsTıKıııi:
) jĞiJüic]l,Eiiı sısuı
.teknrkünj'veİ.siteveDeknikOkuLöğrencllerj-içi.il20OOkişİlik
merkezi bir ,,u ı,t en kısa zananda Kledj, ve Yurtlar Kurunu taı:af ınd,an
sağlaırıalıdrr.
. }96l d.e kabu1 erli]en, toplan krrk milyon 1iralrk kredi dağrtırnl ger,
ç ekl c şt iI i ]rıe } i d i r.
veriltırc
. Kredinfn a]-r; tıber,r fliüıüı gcrç,]i],erine uyiüun o]aıak bilinso} yaklak(lugün lçin
dayann,ıa} ı ve d-eğj,şen köşullard,a ayar}anma1:,clır,
'] ı-,ı kı ı 1,1.a
4OO TL sr c}nıLro.rr)
. Üniversite senatosu krecli ve yurt konusunda gerekli kü:
].ıklar ıre Kred.i Yurtlaı Xurumu) gereken teklifleri 6ötürmelidir,

.Şerıatonunönerilerininbukurü}lırtar:frnd.ano}urısuzkarş1l3nmaslha_
1lııtie 1!6} bütçes:ind.en yurt y:ıpİmr için gerekl1 para aJ,rrlmalrdır,
,
top}anmai ser6ilerne1
i YuI^t binii§lna bağl ı o1ar_aki aşe, iini i klÜpieri,
din].ğnrne hacimlerinj_ kapsaJ.an bir I0NSA en kısa zarıanda 6erÇekleŞtixi_Lmğ]idir.

,

. Türk Eğitin Vakf:-nrn öğrenoi;ıe dağlttıg1 krediler ünj-versite eli;yle
ve onun d.enetimi a]tında o1ma]ıdrr,
. Öğrencilerlh bes]-enme ve sağlrk sorun],arrna çözürn getirmesi Senato.nunilkgörevleriarasrndadrr,3uned,end-enbos}eıırne6cenek}eı'igenişletllmeli, ve Jıeni 1ı:rt bi,uısr ile bir],j,kte bir de yenl' aşevi ya!rtrrrlmalıC.rr.
. Sağ}:-k konusunda, l,(ed.iko- Sosyal işler hale getirj,}neli ve ge}iştiri1nığli.dir ve en kısa sürede gerek}i bölürnlerİ ile bi], Ü}rİVERsiTE KLi_
NİĞİ kurulma]"ad.rr.

.

linamik vğ araştlr:.cI öğrenin sür=cinrn önem],r bir kesimi sosyal
yaşantrCrr. §osyai yaşanı,lnln en belirgin özellik]eri ise örgütleşrnedir. Öğrenci örğüt}eri içi,n ünj,versite saha§,j. iç:-nde tesrsler
kurulmalldlİ.Butesislerkurulanakadar,öğrenciöriütleriüniversj.te binalarf içinde katrnalr ve öğrenci örgütleı, j, j,stğciikleri
zarnan üniversiteni_n tüm siılonliırrndan ber tiirlü ÇaJ-rŞı.-ıa}arı iÇin
kesin ola_cak yarırl anmal rC,rr , Öğrtnci" öri'ütlerinj,n ııaLi clınakları
er i. t ı r r I ııı l:,d r r.
. Öğrencinin, öğr,enci birli;j,ne bağlr c,larak klüpleşrıe ve kültüre1 ey}
1em}eri için gerek}i rnek:ıı sağ,} anrnal ld rr ,
. Tüın yapl yete.,sizliklerj_nin kampüs yerieşmesi 11e çözünlenebi}ğc'jJ]i
uzunsüredj.ısöylcnınektediı'.Arsaırrrrtarirşııa}rd'']rurnusüret}ibir
t,rnaktadır, Kampüs öncesi yapr o llıııak],ar rnrn
çözüm yolu ur]udunu azal
derLI;|faraştır].frnasınırıy.ık:ırdaönemdi.ğiınizyapı}arlnbu;4ünk.li
saha içinCe kuru}m;rsınr i s-b 1a,,o ru z,
, öğderici 3irliği, üniversitcmiz r:ıciJ,o ve te}evizyoülundan yaIfrlanabilriıe f i, progranlar aüzen}ea,,ebılııelrdir,
. Öğreıcj-}eriır spor yapabilmeldri için geIekli .ol,aniıklar sığlanına}a
ve buşün tıııiameın bj;rcncicteir kclırıu ş o}an İ,T,Ü, spor kliibü öğreıcilere
açrlmalıdrr. Bir üniversite spor cnstitüsü kuru]-arak öğrencilerin
düzcn]-j_ spor yapıı:ı}arr sağlanıı,ıılrdrr,

, Üniverslte nezunLaılnan asker]-ikle i}işkrn ıi,,ı ru ı:ıı,ı yeırj,d,:ri düzerrlanmeli7
clir. Asi:urlik sjr,..-i Cıh:ı kısı ılmılıı üniveısitE nezırılarr kebd,i
rneşleklt :inde askeri veya kııı"ı kuruluşlarrnda çırlıştrı,rlmı,lrdrr,

