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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Madde üzerinde şahısları adına ilk söz, Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz'da.
Buyurun Sayın Yılmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar)
CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ben, 4'üncü madde üzerinde kişisel olarak aldığım söz hakkını, yeni üniversitelerle ilgili birkaç
noktayı vurgulayarak değerlendirmek istiyorum. Bu konuya tabii çeşitli perspektiflerden yaklaşmak
mümkün. Ben, biraz daha bölgesel gelişme perspektifinden birkaç noktanın altını çizmek istiyorum.
Yeni üniversitelerimiz, gerçekten uzun vadede ülkemizin kalkınmasına, sosyoekonomik
kalkınmasına önemli katkılarda bulunacak kurumlar. Bu açıdan hepimizin el birliğiyle desteklemesi
gereken bir süreç. Bu vesileyle de yeni üniversitelerimizin, hem ülkemize hem de yörelerine hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başlangıç noktanız ne kadar mütevazı olursa olsun
hedeflerinizin büyük olması gerekir ve uzun vadeli olması gerekir. Bu kapsamda, yeni
üniversitelerimiz için belli bir merkezî koordinasyon içinde mutlaka bir stratejik planlama yapılması
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mevcut üniversitelerimizde bu uygulamalar başladı, fakat yeni
üniversitelerde bunun altyapısı elbette farklı bir süreç içinde kurgulanmak durumundadır. Bu stratejik
planlamalarda da mutlaka bölgesel gelişme perspektifinin dikkate alınması gerekir. Bizim yeni
kurulan üniversitelerin önemli bir kısmı, aslında nispeten geri kalmış yörelerimizde. Bu, o yörelerimiz
için de bir fırsat, bu kurumlarımız bir fırsat oluşturuyor. Her zaman bizim şikâyet ettiğimiz bir husus
vardır: Geri kalmış yörelerde nitelikli insan gücü bulmada sıkıntılar olduğundan şikâyet ederiz. İşte
bu üniversitelerimiz, kendi içlerine kapalı yapılar olmazsa, içinde bulundukları yörenin sosyal
yaşamına, iktisadi yaşamına ciddi bir şekilde bağlantılar kurarak gelişirlerse mutlaka çok önemli
katkıları olur diye düşünüyorum. Bu açıdan, bir taraftan bölgesel gelişme stratejilerimizi oluştururken
bir taraftan da üniversitelerimiz için mutlaka bir stratejik planlama yapmalıyız ve bu gelişmeyi bu
planlama içinde sağlamalıyız diye düşünüyorum. Burada da insan unsuru gerçekten son derece
önemli. Mutlaka, bu üniversitelerimizde sahiplenme oluşturacak, tam zamanlı olarak mesai
harcayacak rektörlerimizin bir an önce atanması gerekiyor ve bununla paralel bir şekilde fiziki
imkânların yanı sıra, mutlaka öğretim elemanlarının sayısında bir artışa gitmek gerekiyor ki bu yönde
Hükümetimizin gösterdiği çabalar gerçekten takdire değer ve bunun sonuçlarını uzun vadede
göreceğiz. Ancak kısa vadeli olarak da mutlaka teknolojinin imkânlarını da devreye sokarak, uzaktan
eğitim imkânlarını da devreye sokarak bu üniversitelerimizin bir an önce kurumsallaşması yönünde
hep birlikte çaba sarf etmemiz gerekir.
Burada yeni oluşacak bu yapılar içinde yerel potansiyeli harekete geçirmek çok önemli,
projecilik çok önemli. Akademisyenlerimizin, artık, sadece dünyadaki gelişmeleri izlemeleri yetmez,
kendi yörelerinde mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, kamu kurumlarıyla el birliği
içinde yerel potansiyeli tespit etmeleri ve projelendirmeleri son derece önemli. Bu noktada da,
mutlaka, gelecek yıllarda hep birlikte gayret sarf etmeliyiz.
Son bir hususun da altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum: Mevcut üniversitelerimiz
var, yıllardır kaynakları kullanan, belli bir noktaya gelmiş üniversitelerimiz. Benim fikrim, bu
üniversitelerimize karşı, yeni üniversitelerimize bir pozitif ayrımcılık da uygulanması gerekir
önümüzdeki yıllarda kaynak tahsisinde. Bir yandan da eski üniversitelerimizin daha çok kendi
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