
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      YÜKSEKÖĞRETĐMDE STRATEJĐK HEDEFLER  
 
  GĐRĐŞ  
  
“Erzurum Đçin Stratejik Hedefler” serisinin ilk bölümü “Eğitimde Stratejik Hedefler” 
başlığını taşıyordu. Đlk sırayı eğitime, ikinci sırayı da yükseköğretime tahsis edişim 
tesadüf değil.  
 
Samimi kanaatim şudur: Erzurum’un sosyal ve ekonomik göstergeler itibarıyla istenilen 
düzeye ulaşamamasının çok nedeni olabilir, ama en önemli neden eğitimdir. Özellikle 
de üniversitenin yerel kalkınma konusunda ağırlığını yeterince hissettiremeyişi, 
kalkınma konusunda istediğimiz hedefe varamayışımızda önemli etken olmuştur. 
 
Üniversitemiz, geçen yarım asırlık süreçte şehrin kültürel değerlerinin muhafaza ve 
geliştirilmesi, işgücünün teknik olarak yeniden yönlendirilmesi, yerel ihtiyaç ve 
önceliklere göre müfredat geliştirilmesi ve dünyadaki muazzam değişimin topluma 
yansıtılmasında ne kadar başarılıdır? Bu konular üzerinde şehir aydını tartışmalıdır.  
 
Diğer alanlarda olduğu gibi yükseköğretim alanında da değişimi yakalamak ve eğitimi 
global trendlere uygun bir şekilde yapılandırmak için alınması gereken tedbirlerde 
devletin, dolayısıyla siyasi gücün rolü belirleyicidir. Atatürk Üniversitesinin reformist bir 
anlayışla yönetilmesinin vakti gelmiştir ve bunu başarmanın yolu üniversite yönetimi ile 
siyasi gücün işbirliği yapmasından geçmektedir.  
 
Bu işbirliğini sağlayacak ortamı hep birlikte hazırlamamız lazım. Her kişi ve kuruluşun 
bu anlamda sorumluluğu var. Atatürk Üniversitesinde gerekli olan reformlar, sadece 
üniversitenin inisiyatifine bırakılmayacak kadar ciddidir. Tüm sorumluluğu üniversiteye 
yüklersek haksızlık etmiş oluruz.  
 
Kuşkusuz üniversite kendisiyle ilgili reformlar konusunda yapılacak hazırlık 
çalışmaları için yeterli bilgi ve donanıma sahiptir. Elbette bu konuda ciddi ve değerli 
çalışmalar da yapmıştır. Bizim bu ve diğer alanlarla alakalı çalışmalarımız kesinlikle 
“haddi aşmak”, “başkasının işine karışmak”, “asli muhatabı yetersiz saymak” 
olarak algılanmamalıdır. Yapmaya çalıştığımız, konuyu kamuoyuna taşımak, dikkatleri 
mevzu üzerinde yoğunlaştırmak ve meselenin bir kenarından tutmaktan ibarettir.  
 
Üniversitemiz 50. yılını idrak ediyor. Diğer konularda olduğu gibi bu mevzuda da 
maziyle geçmişle tezahürlerine tanık oluyoruz. Her yıl yeni üniversitelerin açıldığını göz 
önünde alırsak, yarım asırlık şanlı bir geçmişle övünmeyi kim yadırgayabilir? Bir ölçüde 
gereklidir bu. Ama kararını bilmek lazım. Bu övünme ve gurur keyfiyeti özeleştiri 
ihtiyacını ortadan kaldırmamalı. 
 
Bir iş danışmanı şöyle diyor: “Bir şirketin zorda olduğunu bana geçmişte ne kadar iyi 
durumda olduklarını söylemelerinden anlarım. Ülkeler için de aynı şey geçerlidir. 
Kimliğinizi unutmamak elbette ki önemli. Geçmişte muhteşem olduğunuza memnun 
oldum. Fakat o dündü, bugünse bugün. Hatıralarınız hayallerinizden fazlaysa 
sonunuz yakındır. Gerçekten başarılı bir kuruluşun veya ulusun alâmetifarikası, 
geçmişteki başarılarını bir yana bırakıp yeniden başlamaya duyduğu arzudur.” 
 



 

 

Evet, Atatürk Üniversitesi, ellinci şeref yılında “yeniden başlama arzusuyla” dolu 
olarak yeni atılımlara, idari ve akademik reformlara girişmelidir.  
 
Đşte bu çalışmamızda gerekli olduğuna yüzde yüz emin olduğumuz “idari ve akademik 
reformların” ana esaslarını tespit edip, stratejik hedefler belirlemeyi deneyeceğiz.  
 
Çünkü yükseköğretimde büyük hedefler belirlemeyip, gündelik işlerle uğraşarak ve 
“bürokratik akılla” yetinerek çağdaş bir üniversiteye gidecek yolları döşeyemeyiz.  
 
Şu anda gelişmiş ülkeler “bilişim çağını” yaşıyor. Dünyanın geleceği bilişim üzerine 
şekilleniyor. Artık bilgi ekonomisinden bahsediyoruz. Alvin TOFLER’ĐN ifadesiyle ABD 
çoktan beyin odaklı "bilgi ekonomisine" geçmiş bulunuyor. Bilişim araçları bizi bilgi 
toplumuna taşıyacak “enformasyon ve bilgi otoyolları ağı” örüyor. 
 
"Bilgi ekonomisi" kavramı üzerinde biraz daha durmalıyız. Çünkü geleceğin dünyasını 
bu kavram şekillendirecek ve bilgi ekonomisinde temel aktör, bilgiyi üreten güç, yani 
üniversite olacak.  
 
Alvin TOFLER, Zenginlik Devrimi adlı kitabında bakın ne diyor: “Zenginlik yaratımında 
bilginin önemi giderek arttı ve şimdi çok daha yüksek bir seviyeye sıçramak üzere…”  
 
“Hindistan'ı yarım asır süren sömürgecilik sonrası tembellikten, yoksulluktan uyandıran 
şey, bilgi ekonomisi ve bununla bağlantılı teknolojiler oldu. Bu sayede 100 milyondan 
fazla Hintli yoksulluktan kurtuldu..."   
 
Bilgi üretimi ve bilginin kamuya yayılmasının önemi konusunda ilginç fikirleri olan bir 
diğer akademisyen yazar da Manuel Castells’tir.   
 
Ondan da birkaç alıntı yapmadan geçemeyeceğim. 
 
“Meksika’daki çiftçilerin bütün bir yıl boyunca sarf ettikleri akıllıca ve yoğun emek, 
ekonomimizde değer yaratımı konusunda Helsinki’de mobil internet içiren yeni bir 
yazılım programlamakta sarf edilen çabayla yarışamaz .” 
 
“Yeni ekonomik paradigmada zenginleşme yetisi konusunda, ABD’E ile Avrupa 
arasında gözlenen en önemli farklılık ABD 'de araştırmaya yoğunlaşmış Üniversitelerin 
üstün bir kaliteye sahip olması, bu anlamda bütün Avrupa’da yalnızca Cambridge ABD 
üniversiteleriyle kıyaslanabilir. ‘ 
 
“ABD'NĐN yapısal üstünlüğünün bir başka kaynağı da, buradaki araştırma üniversitesi 
sistemidir. ABD deki 4000 i aşkın üniversitenin ve yüksek öğretim kurumunun yaklaşık 
yarısının araştırma kurumu olduğunu söyleyebiliriz. ABD'de bilim ve mühendislik 
alanlarındaki doktora öğrencilerinin yüzde 50'si yurt dışındandır ve çoğu, yeteneklerini 
daha çok geliştirebilindikleri için bu ülkede kalır. ABD'NĐN SÜPER GÜÇ STATÜSÜ 
BÜYÜK ÖLÇÜDE ÜNĐVERSĐTELERĐN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYOR, 
ÇÜNKÜ BU DURUM YALNIZCA ASKERĐ UYGULAMALARDA DEĞĐL, ÇOĞU 
ALANDA MUTLAK TEKNOLOJĐK LĐDERLĐĞE DÖNÜŞÜYOR."  
 



 

 

“Bir üniversite bilgi üretimine ne kadar odaklanırsa, esnek olmaya, bazı becerilerde özel 
bir uzmanlaşmadan ziyade genel bir eğitim sunmaya ihtiyacı da o kadar artar. Çünkü 
özel beceriler hızla eskir"  
 
Đşte şehrimizi “enformasyon ve bilgi otoyolları ağının” yolcusu yapacak olan kaptan 
üniversitemizdir. Nasıl ki ABD'NĐN SÜPER GÜÇ STATÜSÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE 
ÜNĐVERSĐTELERĐN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYORSA, ülkemizin süper 
bölgesel güç olmasının yolu da üniversitelerimizi üstün kılmamıza bağlı.  
Erzurum’u “KÜRESEL ŞEHĐR“ haline getirme ülkümüze de ancak ve ancak Atatürk 
Üniversitesini KÜRESEL BĐR ÜNĐVERSĐTE haline getirerek ulaşabiliriz.  
 
Atatürk Üniversitesini KÜRESEL BĐR ÜNĐVERSĐTE haline getirme ülküsüne 
erişmek elbette kolay iş değil. Sabırlı, planlı ve ısrarlı çalışmalara ihtiyaç var. 
Topyekûn şehrin desteği ve toplumsal irade gerekiyor. Siyasi kararlılık icap 
ediyor.  
 
Öncelikle üniversitemizin bizatihi kendisi reforma muhtaçtır ve üniversitemizin gelecek 
30 yılını,  bilinçli ve uzun soluklu bir vizyon hareketi ile bugünden planlamamız 
gerekmektedir.  
 
Elbette bu kendiliğinden olmayacaktır. Üniversitemizin de siyasi, idari, bürokratik alanlar 
gibi köklü değişimlere zorlanması gerekiyor. Köklü değişim ihtiyacı kesin olduğuna göre, 
bu köklü değişimi kimler planlayacak, yol haritasını kimler belirleyecek, kimler öneriler 
geliştirecek ve bu önerileri kimler hayata geçirecek?  Bu amaca ulaşabilmek için  
“Bilim, teknoloji, AR-GE, entelektüel emeğin” öne çıkmasını nasıl sağlayacağız?  
Đşte arayışımız buna yöneliktir. 
 
Üstelik üniversitemizin bu çağdaş trendi yakalaması sadece kendisi ve şehrimizi 
ilgilendiren bir durum da değil. Topyekûn ülke kalkınmasının kılavuz kaptanı da 
üniversiteler olacaktır.  
 
Bilmem tekrara gerek var mı? Dünyayı yöneten güç artık bilgidir. Emperyalist güçler 
günümüz dünyasında coğrafi kolonilere ihtiyaç duymuyorlar. Üniversiteleri eliyle “bilgi 
kolonileri” oluşturuyorlar. Göz koydukları coğrafyaları sadece ordularıyla değil ve 
ordularından önce patentlerle, markalarla istila ediyorlar. Bilim ve tekniği kısa sürede 
kâra dönüştürüyorlar.  
 
Bence ABD’NĐN asıl pentagonu, sayısı 4000’i geçen üniversite ve 
yüksekokullarıdır.  
 
Aşağıdaki ifadeler, beyaz sarayın değişmez akıl hocalarından biri olan BREZĐNSKĐ’YE 
ait:  
 
“Sosyal açıdan ayrıcalıklı ve breysel olarak hırslı insanların Amerikan üniversitelerinde 
okumak istemeleri şaşırtıcı değildir. ABD okulları buradan alınan diplomaların çabucak 
itibar sağladığı küresel akademik bir Mekke haline gelmiştir ve ortalama bir amerikan 
okuluna devam etmek bile breysel fırsatlar için bir bilet olarak görülmektedir.”  
 



 

 

“ABD de öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilerin sayısında muazzam artışlar 
görülmektedir. 2002 'de bu rakam 582.996 dır.  ASYA, Ortadoğu, Afrika ve Latin 
Amerika’nın gelecekteki liderlerinin ABD de eğitilecekleri açıktır. (TERCĐH)  
 
Gördüğünüz gibi, bilgiyi küresel egemenlik ve küresel emperyalizm aracı olarak 
kullanmak konusunda ABD kimsenin gözünün yaşına bakmıyor.  
ABD'NĐN bilim üretimi yoluyla dünyayı amerikanlaştırmanın önüne geçmenin bir tek yolu 
var: Manevi kültürel sahada yerli değerleri baş tacı ederek, bilimsel üretimde 
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak... 
 
Bunu nasıl becereceğiz?  Atatürk Üniversitemizi “nasıl bilim üretim fabrikası” haline 
getireceğiz? Gelin bunun yollarını birlikte arayalım ve bu konudaki stratejik 
hedeflerimizi belirleyelim. 
 
YÜKSEÖĞRETĐMDE STRATEJĐK AMAÇ VE HEDEFLER 
 
STRATEJĐK AMAÇ I 
 
BAZI BÖLÜMLERĐN KAPATILMASI VEYA ĐHTĐYAÇ OLAN BÖLÜMLERE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ  
 
Atatürk Üniversitesinde mevcut bazı bölümlerin tedrici olarak kapatılması ve ilin, 
bölgenin, ülkenin insan kaynakları ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bölümlerin 
açılması gerekmektedir.  
 
Üniversitenin çağdaş üniversite yapılanmasına uygun olarak yeniden teşkilatlanması 
için gerekli girişimler 2008 yılı itibarıyla başlamalı ve 2020 yılına kadar hedeflenen 
bölümler öğretime açılmalıdır.  
 
Hedef 1  
 
Kapatılacak bölümlerin hangileri olacağı yolundaki hazırlık çalışmalarına vakit 
geçirilmeden başlanması 
 
Faaliyet 1,1   
 
Tüm Fakülte ve Yüksek okulları kapsayan geniş kapsamlı bir istihdam analizi 
yapılacaktır.  
 
Kamu ve özel sektörün hangi okul mezunlarını daha çok talep ettiği, özel sektörün hangi 
alanlarda eğitim gören öğrencileri istihdam ettiği araştırılacaktır. Öğretmen mezun eden 
fakültelerde mezun sayısı MEB ihtiyacına göre ayarlanacaktır. Öğretimde mezunların iş 
bulabilme kapasitesini arttırmak, araştırmada bilgi üretimi yanı sıra uygulamaya 
yönelmek için çaba gösterilecektir.  
 
Faaliyet 1,2  
 
Đstihdam analizinin yanı sıra, bilimsel araştırma amaçlı ihtiyaçlar da gözetilerek hangi 
alanlarda ne miktarda mezun verilmesi gerektiği konusunda çalışmalar yapılacaktır.  



 

 

 
Faaliyet 1,3  
 
Bu araştırmalar sonucunda Ana Bilim Dalları ya tümden kapatılacak ya da bazı 
bölümlerin kapatılması ya da yeni bölümlere dönüştürülmesi cihetine gidilecektir.  
 
STRATEJĐK AMAÇ II 
 
YENĐ FAKÜLTELERĐN AÇILMASI 
 
Hedef 1 
 
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “YAZILIM MÜHENDĐSLĐĞĐ”    
BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI 
 
Dünyada yaşanan yazılım devrimi küreselleşmenin son aşaması olarak kabul 
edilmektedir. Bilgi ekonomisinin temel taşları da yazılım programlarıyla döşenmektedir. 
Tüm dünya çapında en geçerli meslek haline gelen yazılım mühendisliği, zenginlik 
devriminin temel aktörüdür. Türkiye gibi Erzurum da bu alanda iddialı olmadan 
dünyadaki gelişimi yakalayamayacaktır.  
 
Erzurum iklim itibarıyla yazılım hizmetlerinin merkez üssü olmaya elverişlidir. Hizmete 
girecek olan ATA TEKNOKENT’ĐN üreteceği projeler için de yazılım hizmetleri çok 
gerekli olacaktır.  
 
Bunun yanı sıra, ülkemizde bilgisayar sektöründeki ihtiyaçlar, özellikle yeni teknolojilerin 
ve bunlara yönelik uygulamaların da etkisiyle yoğunlukla yazılım alanına yöneliktir. Bu 
bağlamda, ülkemizde bu alanda hızla artan kaliteli işgücü açığının kapatılması için bu 
bölüm çok gereklidir.  
 
Böyle bir bölüm hem mühendislik fakültesine, hem de üniversitemize dünya çapında 
prestij sağlayacak, hem de buradan mezun olacak öğrencilerin istihdam zorluğu 
olmayacaktır.  
 
Faaliyet 1,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 1,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve laboratuar ihtiyacı için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  
 
Faaliyet 1,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir.  



 

 

 
Hedef 2 
 
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “BĐYOMEDĐKAL MÜHENDĐSLĐĞĐ” 
BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI  
 
Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve 
sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini 
kapsayan bu bölümün açılması, seçkin bir tıp fakültesinin ve araştırma hastanesinin 
bulunduğu ilimiz için temel bir ihtiyaç halini almıştır.  
 
Geleceğin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmaya aday Erzurum’da bu bölümün 
açılması daha fazla geciktirilmemelidir.  
 
Hastanelerde EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET, sistemleri teşhise 
yönelik; radyoterapi ve laser sistemleri ise tedaviye yönelik olarak yaygın biçimde 
kullanılmaktadır. Ancak bu cihazları kullanan, kurulum ve tamirinde görev alan 
personelin eğitimi sorun teşkil edebilmektedir.   
 
Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta 
olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye 
katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, 
sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip 
elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. 
 
Biyomedikal alanındaki nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi 
doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden mezun olacak öğrencilerin 
istihdam sorunu olmayacak ve ayrıca böyle bir bölüm ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN prestijini ve 
tercih edilirliğini artıracaktır.  
 
Faaliyet 2,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 2,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve laboratuar gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  
 
Faaliyet 2,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir 
 
 
 
 



 

 

Hedef 3 
 
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “BĐLĐŞĐM SĐSTEMLERĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ” 
BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI  
 
Bilişim Sistemleri kurum ve organizasyonların sahip oldukları bilgi sistemleriyle ve bu 
bilgi sistemlerinin var oluş amaçlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bilgi 
teknolojilerinin kullanımıyla ilgilenen bir bölümdür ve bilişim çağının ihtiyaçlarına cevap 
veren bilim dalıdır. 
 
Bilişim sistemleri, bilgi sistemlerinin amaçları gereği vermek zorunda oldukları 
hizmetlerin en hızlı ve en düşük maliyetle etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için bilgi 
teknolojilerinin kullanımı konusuna odaklanmıştır. Teknolojik gelişmelerin tüm alanlara 
entegrasyonu gerekliliği ile birlikte bilişim sistemlerinin önemi de son yıllarda giderek 
artmaktadır. 
 
Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin amacı bilgi 
teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini toplumun 
ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen 
mühendisler yetiştirmektir. 
 
Faaliyet 3,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
  
Faaliyet 3,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve laboratuar gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  
 
Faaliyet 3,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir. 
 
Hedef 4  
 
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “MAKRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ “ 
BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI  
 
Makronik mühendisliği; mikro elektroniğin, makine mühendisliğine uygulanması veya 
mekanik ve elektroniği, bilgi teknolojisi ile işlevsel olarak birleştirip özümsenmesini 
sağlayan bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Mühendisliğin geldiği en çağdaş 
alanlardan birisidir.  
 
Artık teknoloji akıllı makineler tasarlamakla uğraşmakta, bunun için de makine 
mühendisliğinin elektronik ve bilgisayarla kaynaşması gerekmektedir. Robotik sistemler, 



 

 

görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay zekâ bu bilim dalının 
ilgi alanlarıdır.  
 
Çağın en gözde mühendislerini yetiştirecek olan böyle bir bölüme Atatürk 
Üniversitesinin bir an önce kavuşması gerekmektedir. Bu bölümün açılması 
üniversitenin temel hedefleri arasında yer almalıdır. 
 
Faaliyet 4,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 4,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve laboratuar gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  
 
Faaliyet 4,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir 
 
Hedef 5 
 
FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “MOLEKÜLER BĐYOLOJĐ VE GENETĐK  
ĐŞLETMECĐLĐĞĐ” BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI   
 
Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim 
ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları 
düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve 
öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale 
gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, 
öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur.  
 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulacak, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümünden mezun olacak öğrenciler istihdam sorunu yaşamayacaklar ve 
ayrıca böyle bir bölüm üniversitenin akademik çağdaşlaşmasının kanıtı olacaktır.  
 
Faaliyet 5,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 5,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve laboratuar gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  



 

 

 
Faaliyet 5,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir 
 
Hedef 6 
 
ĐŞLETME FAKÜLTESĐ BÜNYESĐNDE “ĐNGĐLĐZCE TURĐZM ĐŞLETMECĐLĐĞĐ” 
BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI   
 
Kış turizminin önemli bir ekonomik aktör haline geldiği Erzurum’da sayıları giderek artan 
turizm işletmeleri açılmaktadır. Şehrimiz giderek 2011 benzeri birçok uluslararası 
organizasyonların yapılacağı merkez haline gelecektir.   
 
Gelişme sürecindeki böyle dinamik bir sektörün ihtiyaçları doğrultusunda otelcilik, 
yiyecek içecek hizmetleri, seyahat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri konularında, çağdaş 
bilgilerle donatılarak ve iş hayatında hızla ilerleyerek yönetici kadrolarına gelebilecek 
özelliklere sahip eleman yetişmesini sağlayan bir eğitim öğretim programına ihtiyaç 
vardır. 
 
Đşletme fakültesi bünyesinde bu amaca yönelik elemanlar yetiştirecek bir bölümün 
açılması ihtiyaç haline gelmiştir.  
 
Faaliyet 6,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 6,2  
 
Bölüm için gerekli olan araç gereç ve bina gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır.  
 
Faaliyet 6,3 
 
Bölüm için gerekli olan akademik personel ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu 
elemanların temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir 
 
Hedef 7 
 
 “ĐNGĐLĐZCE  TIP FAKÜLTESĐNĐN AÇILMASI ”   
 
Kişi başına düşen hekim sayısı bakımından ülkemiz iyi bir noktada bulunmuyor. Sağlık 
Bakanlığı bu sorunun çözümü için Tıp Fakültelerinin kontenjanının artırılmasını gerekli 
görmektedir. 
 



 

 

Erzurum coğrafi ve stratejik bakımdan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Avrasya, 
Türk Cumhuriyetleri ve Irak’a yönelik olarak çağdaş sağlık hizmetleri için şehrimiz 
elverişli bir merkezdir.  
 
Önümüzdeki 10 yıl içinde gerekli sağlık altyapısı tamamlanan bir Erzurum bölgenin 
uluslar arası sağlık merkezi olabilecektir. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra termal imkânların 
bu alanda kullanılması da bu alandaki cazibemizi artıracaktır.  
 
Hava limanının uluslar arası uçuşlara uygun hale gelmesi ve Türkiye-Tiflis demiryolu 
hattının devreye girmesiyle ulaşım bakımından da şehrimizin sağlık merkezi haline 
gelmesini destekleyen faktörlerdir.   
 
Özellikle Irak’ta büyük bir hasta potansiyeli mevcuttur. Türk hekimliğinin ve hastane 
işletmeciliğinin geldiği nokta bu hasta kitlesinin şehrimizde tedavisini mümkün 
kılmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir yandan tesisleşme 
yolunda adımlar atılırken, diğer yandan da ĐNGĐLĐZCE eğitim verecek ikinci tıp fakültesi 
açılmalıdır. Bu fakültede Đngilizcenin yanı sıra TÜRK LEHÇELERĐ ve BÖLGE dilleri de 
yardımcı lisan olarak okutulmalıdır.  
 
Đkinci Tıp Fakültesi, TÜRK CUMHURĐYETLERĐ, RUSYA, ĐRAN VE IRAK’TAN öğrenci 
kabul ederek uluslar arası hüviyet kazanmalı, bu ülkelerle öğretim üyesi mübadelesi 
cihetine gidilmelidir.  
 
Böyle bir girişim sadece ticari ve bilimsel yararlar sağlamakla sınırlı kalmayacak, bölge 
ülkelerinin kaynaşmasına yardımcı olacak siyasi sonuçlar da doğuracaktır.  
 
Đstanbul, Ankara ve Đzmir'de birden fazla Tıp Fakültesi bulunmaktadır.  Erzurum için de 
böyle bir fırsat imkân dâhilindedir.  
 
Faaliyet 7,1   
 
2008 Yılı başında gerekli mevzuat çalışmaları başlayacaktır. Üniversite bünyesi ve YÖK 
nezdindeki girişimlerde gerekli toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması için gerekli çaba 
gösterilecektir.  
 
Faaliyet 7,2  
 
Fakülte için gerekli olan araç gereç ve bina gereksinimi için şimdiden hazırlık 
çalışmalarına başlanacaktır. Bina olarak Süleyman Demirel Tıp merkezinin 
boşaltacağı bina tahsis edilecek, böylece bu amaca uygun bir mekan da 
değerlendirilmiş olacaktır.  
 
Faaliyet 7,3 
 
Bölüm ihtiyacı olan öğretim ihtiyacı planlaması şimdiden yapılacak ve bu elemanların 
temini için gerekli tedbirler geliştirilecektir. Đkinci bir Tıp Fakültesini tecrübe ve akademik 
personel olarak ayakta tutmaya mevcut tıp fakültemizin tecrübe ve gücü yeterlidir.  
 
Hedef 8 
 



 

 

 “TÜRK LEHÇELERĐ VE KOMŞU DĐLLERĐ  FAKÜLTESĐNĐN “AÇILMASI    
 
Atatürk Üniversitesi’nin ULUSLARARASI bir bilim merkezi haline getirmek, önümüzdeki 
10 yılın hedefleri arasında yer almalıdır.  
 
Akademik eğitim yoluyla ABD ve Avrupa üniversiteleriyle ilişki ve işbirliği içinde bulunan 
Atatürk Üniversitesinin komşu ülkelerle yeterli bilimsel işbirliği içinde olduğunu söylemek 
mümkün değildir.  
 
Bu açığın süratle kapatılması, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları, Đran ve Irak’la 
akademik köprüler kurmak için planlı ve sebatlı çalışmalar başlatılmalıdır.  
 
Bu amaca yönelik olarak atılacak ilk adım, Türk Lehçeleri ve Komşu Dilleri bölümlerinin 
bulunduğu yeni bir FAKÜLTENĐN açılması olmalıdır.  
 
Bu sayede Avrasya coğrafyasıyla dil ve kültür bağları sağlamlaştıracak, tüm Türk 
topluluklarıyla ortak bir yazı ve konuşma dili geliştirilecek, komşu ülkelerle de aynı 
kültürel kaynaşmaya yönelik bilimsel çalışmalara ağırlık verilmelidir.  
 
Faaliyet 8,1  
 
Sözü edilen ülke ve topluluklarla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma 
ve ortak öğretim programlarının yaygınlaşması, giderek yükseköğretim sistemlerinin 
uyumlulaştırılması gibi faaliyetler yürütülecektir. 
 
Hedef 9 
 
ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐNĐN ULUSLAR ARASI HÜVĐYETE   KAVUŞTURULMASI  
 
Atatürk Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi,  fiziki imkânlar ve akademik kadro itibarıyla yeterli 
seviyeye getirilerek “Uluslararası din eğitimi merkezi” haline getirilmelidir.  
 
Türk Cumhuriyetler ve Topluluklarında din görevlisi ihtiyacı bulunmaktadır. Buralardan 
gelecek öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmalar başlatılmalı, Dışişleri Bakanlığı ve 
Diyanet Đşleri Başkanlığı ile koordineli olarak bu hususta projeler geliştirilmelidir.  
 
Lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde yapılacak işbirliği söz konusu ülkelerdeki din 
eğitimi boşluğunun doldurulmasını sağlayacak, uzun vadede Türkiye’nin bölgedeki 
kültürel hâkimiyetine büyük katkı sağlayacaktır.   
 
Faaliyet 9,1  
 
Rektörlük tarafından oluşturulacak bilimsel komisyon tarafından konu üzerinde 
incelemeler yapılacak, ortaya çıkacak sonuçlara göre bir yol haritası belirlenecektir.  
 
 
 
 



 

 

 
STRATEJĐK AMAÇ III 
 
ÜNĐVERSĐTE ŞEHĐR ĐLĐŞKĐLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ  
 
Günümüzde yükseköğretim kurumlarının toplumla ve ekonomiyle ilişkileri önem 
kazanmıştır. Gelişmekte olan bir il niteliğindeki Erzurum’da bu önem daha da büyüktür. 
Atatürk Üniversitesinin şehrimizin şartlarını göz önüne alan program ve çalışmalar 
geliştirmesi öncelikli bir hedeftir. Bu hedefe yönelik olarak kamu kuruluşları, yerel 
yönetimler, özel sektör birimleri ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli düzeylerde ilişkiler 
kurulmasını kolaylaştıracak süreç ve yöntemler sağlanmalıdır. 
 
Atatürk Üniversitesinin 50 yıllık geçmişinde, idareci ya da akademisyenlerin şahsi 
çabalarıyla halk ve kurumlarla ilişki bakımından kısmi başarılar sağlanmıştır. Genel ve 
sürdürülebilir başarılar için Đlişkiler kişiden kişiye, kişiden kuruma değil, kurumdan 
kuruma olmalıdır.  Kurumsal ilişkiler belli esaslara bağlanmalıdır. 
 
Geçen elli yıllık süreçte;  
 

·        Üniversite-Halk,  
·        Üniversite-Çiftçi,  
·        Üniversite-Sanayici-Đşadamı  
·        Üniversite Belediye  
 

Đlişkilerine baktığımızda, ilişkilerde kurumsal bir yapıdan söz edemiyoruz. Çerçevesi 
çizilmiş, belli metotlara oturtulmuş ilişkiler manzumesi göremiyoruz. Söz gelimi, 
kurumsal olarak vilayet- üniversite, belediye-üniversite ilişkisi mevcut değil.  
 
Kurumlar arası ilişki anlamında  “Đş birliği” , “Đmkan birliği” ve “vizyon birliğini” 
sağlam ve sürdürülebilir esaslara bağlamak için daha kapsamlı, bilinçli, planlı 
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Üniversite’nin şehir,  şehrin de üniversiteyle 
bütünleşmesi için karşılıklı çaba gösterilmeli; üniversitenin şehrin bütün meseleleriyle 
ilgilenmesi, yetkililere ilmi yönden yardımcı olması sağlanmalıdır.  
 
Üniversite üst yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve şehir üst bürokrasisinin bu konuda 
ortak çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.  
 
Hedef 1  
 
Zaman zaman siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların dile getirdiği 
'üniversitenin halktan kopuk' olduğu düşüncesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara 
hız verilmelidir. Bu çalışmalar belli bir yöntem dâhilinde ve düzenli olarak yürütülmelidir. 
Toplumla daha güçlü köprüler kurarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla Katkıda 
bulunmanın yolları araştırılmalıdır.  
 
 
 
 



 

 

Faaliyet 1,1   
 
Üniversitenin Halkla Đlişkiler Bölümü çağdaş bir anlayışla yeniden yapılandırılarak, bu 
alanda eğitim görmüş yeterli sayıda elemanla takviye edilecektir. Bununla ilgili 
reorganizasyon ve kadro temini çalışmalarını yılsonu itibarıyla başlanacaktır.  
 
Faaliyet 1,2 
 
Halkla ilişkilerin temel esasını Üniversitenin tek taraflı propagandası olarak değil, halkla 
bütünleşme ideali teşkil edecektir. Bunun ilk şartı üniversite yönetiminin ve akademik 
kadronun halkın değerleriyle barışık olmasıdır. Bu amaca yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 
 
Faaliyet 1,2 
 
Akademik kadronun belli programlar dâhilinde halkla sohbet toplantılarına katılması, 
sivil örgütler ve belediyeler öncülüğünde halka yönelik konferanslar düzenlenmesi 
sağlanacaktır. Bir yandan halkın kampus içi faaliyetlerine katılması sağlanırken, diğer 
yandan da akademik kadro “şehirle bütünleşme” seferberliğine yönlendirilecektir.  
 
Faaliyet 1,3 
 
Yeni bölümler açılırken, idari bölümler ve dersliklerden bazılarının kampus dışına 
taşınması, üniversitenin kent içine yayılması sağlanacaktır.  
 
Đhtiyaç duyulacak yeni öğretim üyesi lojmanlarından bazılarının da şehir içinde inşası 
sağlanacaktır.  
 
Hedef 2  
 
Erzurum çiftçisi ve hayvan üreticisinin bilinçlendirilmesi, çiftçilerin sürekli ve yeterince 
eğitilmesi, hayvancılığın bilimsel esaslara uygun olarak yapılması, çiftçilerin örgütlü hale 
getirilmesi, çiftçinin tarım dışı gelir getirici konularda da bilgi ve beceri sahibi olmasının 
sağlanması şehrimizin tarım ve hayvancılığının gelişmesi için hayati önem taşımaktadır.  
 
Bu amaçlara ulaşabilmek için öncelikle çiftçi örgütleri ve doğrudan çiftçilerle 
Üniversitenin sıkı işbirliği içinde olması gerekmektedir. Aynı işbirliğinin üniversite ve 
resmi tarımsal kuruluşlar arasında da geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Faaliyet 2,1  
 
Son yıllarda Ziraat Fakültesinin çiftçi ve çiftçi örgütleriyle geliştirdiği sıkı işbirliği aynı 
yoğunlukta sürdürülecek, bu ilişkiler kurumsal hale getirilecektir. Derslerin uygulamalı 
olarak yapılmasına ağırlık verilecek,“En yararlı anfi tarladır” anlayışı Ziraat ve 
Veterinerlik Fakültelerine hâkim kılınacaktır.  
 
Faaliyet 2,2 
 



 

 

Milli Eğitim Bakanlığının ‘HER KÖYE ĐNTERNET” kampanyası Ziraat Fakültesi 
Tarafından desteklenecek, internet bağlantısı yapılan köylerdeki bilgisayarlar gerekli 
programlarla donatılacaktır. Bu programlar, CD ve görsel malzemeler aracılığı ile 
köylerle elektronik iletişim kurulacaktır.  
 
Öğretmen, muhtar ve öğretim üyesi üçgeni oluşturulduğunda internet ve bilgisayarlı 
her köy, Ziraat Fakültesinin mini sanal şubesi halini almış olacaktır.  
 
Faaliyet 2,3 
 
2007–2009 arasında, Ziraat Fakültesi tarafından “SULAMA TEKNĐKLERĐ EĞĐTĐM 
SEFERBERLĐĞĐ” düzenlenecektir. Yeni barajlarla sulama imkânına kavuşan Daphan, 
Erzurum ve Pasinler ovalarının, GAP bölgesinin akıbetine uğramaması için, çiftçiye 
doğru sulama teknikleri sürekli olarak ve uygulamalı şekilde öğretilecektir.  
 
Ayrıca su ürünleri, sera ve alternatif ürün ekimi, hayvan ırkının ıslahı konularında 
Üniversitenin başlattığı yararlı çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.  
 
Hedef 3 
 
Belediye, üniversite, sanayi kuruluşları ve diğer toplum örgütleri kentin en önemli 
kurumlarıdır. Bu kurumlar, kentin sosyo-ekonomik kültürel yapısına etkileri, katkıları olan 
kurumlardır. Üniversitenin bu kurumlar arasındaki yeri ve ağırlığı çok özeldir.  
 
Üniversite-sanayici-iş adamı-sivil toplum ilişkileri, her ülke ve bölgede yaygın ve etkili bir 
şekilde devam etmektedir. Bu ilişkilerin çeşit ve kapsamının sürekli olarak geliştirilmesi,   
bu kesimler arasında işbirliği ağlarının kurulması ve geliştirilmesi bölgesel kalkınmanın 
başarıya ulaşması için çok gereklidir.  
 
Đş âlemiyle akademik toplum arasında işbirliği ve iletişim şehrimizde kurumsal olmayan 
bir seviyede kişisel dostluklarla yürütülmektedir. Bu önemli ilişkileri kurumsal ve sürekli 
hale getirmek ve bu ilişkileri hızlandıracak sosyal, kurumsal, yasal ve yaklaşımsal 
etkenleri belirlemek için gerekli çalışmalar gecikmeden başlatılmalıdır. 
 
Faaliyet 3,1  
 
Sivil toplum kuruluşları, mesleki teşekküller, vilayet, resmi kurumlar ve belediyelerin 
ihtiyaç duyduğu AB projeleri ve genel konularda Üniversite bilimsel katkı ve danışmanlık 
hizmetini en iyi şekilde sürdürecektir.  
 
Bu destek sadece ilgili tarafın talebiyle değil, gerektiğinde üniversitenin inisiyatifiyle 
gerçekleştirilecektir. Çünkü Üniversite il kalkınması konusunda taşıdığı sorumluluğun 
bilincinde ve görevlerinin farkındadır.  
 
Şimdilik kurumlar arasında düzensiz şekilde yürütülen bu ilişkiler, ATATEKNOKENT’ĐN 
hizmete girmesiyle sürekli, ve düzenli hale gelmiş olacaktır.  
 
 
 



 

 

Hedef 4  
 
Şehircilik hizmetlerinin çağdaş bir anlayışla yerine getirilebilmesi için bilimsel 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Kent yöneticilerinin hizmet planlaması aşamasında şehir 
önde gelenleriyle müşavere etmesi, bilim adamlarından görüş alması gerekmektedir.  
 
Şehircilik konusunda Belediye sürekli ve düzenli olarak Üniversite’den bilimsel destek 
almalı, Üniversite böyle talepleri itiraz etmeden süratle karşılamalıdır. Hatta Üniversite 
bu konuda talebe bile bakmadan bilimsel desteğe açık olmalıdır. Şehrin altyapı ve üst 
yapı ihtiyaçları konusunda sürekli bilimsel araştırmalar yaptırıp, sonuçları düzenli olarak 
Belediye yöneticilerine iletmelidir.  
 
Faaliyet 4,1  
 
Üniversite kent arasındaki iletişimin daha sağlıklı olarak kurulması ve geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılacak, Üniversiteyle Büyükşehir Belediyeleri arasında “irtibat birimleri” 
oluşturulacaktır. Bu birimler kentin, dolayısıyla yerel yönetimlerin sorunlarına alternatif 
çözümler geliştirecek, bunları zaman zaman belediye meclisine sunacaktır.  Ayrıca 
Belediyenin doğrudan yaptığı hizmetler konusundaki eleştirel görüşlerini de bu birimler 
aracılığı ile yetkililere iletecek, bu görüşlerini de basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır.  
 
Faaliyet 4,2  
 
Önerilen irtibat birimlerinin takip ettiği konular, üç ayda bir toplanacak olan bir “KENT 
YÜKSEK KONSEYĐNDE” görüşülecektir.  
 
Konsey,  üniversite yönetimi, vali, belediye başkanları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum 
örgütü temsilcilerinden oluşacaktır.  
 
Konseyde ayrıca, şehrin şehircilik açısından acil ihtiyaçları görüşülüp, ortaya çıkan 
öneriler ilgili kuruluşlara tavsiye niteliğinde iletilecektir.  
 
Faaliyet 4,3  
 
Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma ve uygulama projelerine üniversite 
tarafından destek sağlanacaktır.  
 
STRATEJĐK AMAÇ III 
 
MÜFREDATIN GÜNCELLENMESĐ, YENĐ ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐNE 
GEÇĐŞ  
 
YÖK Tarafından yayınlanan “TÜRKĐYE’NĐN YÜKSEKÖĞRETĐM STRATJĐSĐ” 
raporunda şöyle denilmektedir:  
 
Üniversite eğitiminde eski öğretim tekniklerinin hâkimiyeti sürmektedir. 
Yükseköğretim kurumlarında, sınırlı kaynaklardan yararlanarak, hazırlanan ders 
notlarına, ya da öğrenciye not tutturularak bellettirilme esasına dayanan bir öğretim 
yöntemi oldukça yaygındır.  



 

 

Derslerinde yeni öğretim teknolojilerinden yararlanan öğretim üyelerinin de genelde bu 
teknolojinin olanaklarından yeterli düzeyde yararlanmadıkları görülmektedir. Bu durum 
üniversitelerde ne öğreteceğiz sorusunun, nasıl öğreteceğiz sorusunun önüne 
geçmesiyle yakından ilişkilidir. Nasıl öğreteceğiz sorusuna önem verilmedikçe, yeni 
teknolojilerin doğru kullanımı gerçekleştirilemediği gibi, bu teknolojilerin öğretim 
kalitesine yapabilecekleri katkılardan da yeterince yararlanılamaz.    
 
Türkiye genelinin tablosunu yansıtan bu tespitler, Atatürk Üniversitesi için de geçerlidir. 
Bu nedenle Atatürk Üniversitesinde 2009 yılı sonuna kadar bu konuda ciddi bir çalışma 
yapılmalıdır.  
 
Hedef 1  
 
Atatürk Üniversitesinin tüm fakülte ve yüksekokullarında hızlı bir müfredat yenilemesi ve 
yeni tekniklere geçiş süreci başlatılmalıdır.  
 
Faaliyet 1,1  
 
Üniversite eğitiminde eski öğretim tekniklerinin süratle terk edilerek, çağdaş tekniklere 
yönelme konusunda gerekli çalışmalara hemen başlanılacaktır.  
 
Faaliyet 1,2  
 
Tüm Ana Bilim dallarında okutulan dersler taranarak, eskiyen bilgiler ayıklanacak, 
fotokopi ders notu yöntemi derhal terk edilerek, çağdaş yöntemler uygulanacak, yeni 
bilgi notları, ders kitapları ve yardımcı materyal tespit edilecektir.  
 
Faaliyet 1,3  
 
Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında, öğrencilere birlikte öğrenme, öğrendiklerini 
sorgulama ve bütünleştirme becerilerini geliştirecek imkânlar sağlanacaktır.   
 
Faaliyet 1,4  
 
2008–2009 ders yılı başına kadar tüm lisans programlarının 3. veya 4. sınıfına en az bir 
dönemlik tamamlayıcı senteze yönelik proje veya tasarım dersi konulacak ve bu tür ders 
sayısı 2009–2010 ders yılı başına kadar iki derse çıkarılacaktır. 
 
Faaliyet 1,5  
 
2008–2009 ders yılında mezun olacak öğrencileri de kapsamak üzere, tüm lisans 
programlarında en az iki derste grup/takım çalışması yapma imkânı sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1,6  
 
2008–2009 öğrencilerinin katılımına açık proje, kompozisyon, tasarım yarışma 
programlarının geliştirilmesi ve bu amaçla ilgili sektör kuruluşlarından destek 
sağlanacaktır. 



 

 

 
Faaliyet 1,7  
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bu kalite düzeyine uluslararası geçerliliği olan bir 
güvence oluşturacak değerlendirme sistemleri geliştirilecektir. 
 
STRATEJĐK AMAÇ III 
 
KÜTÜPHANENĐN ÇAĞDAŞ HALE GETĐRĐLMESĐ  
 
 Üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevlerini yerine getirebilmeleri için belirli bir bilgi 
birikimine ihtiyaç vardır. Bu da ancak bünyelerinde oluşturulmuş kütüphaneler aracılığı 
ile sağlanabilir.      
 
Atatürk Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi elde edebilmesi, iyi örgütlenmiş, işleyen, 
eğitim ve öğretimi destekleyen kütüphanelerle mümkündür. Bu kütüphaneler,  basılı ve 
basılı olmayan her türlü bilgi kaynaklarını derleyip düzenleyerek hizmete sunmakta 
görevlidir.  
 
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesini bölgenin en büyük ve iddialı, hatta uluslar arası 
değerde bir kütüphane haline getirmek gerekmektedir.  
 
Hedef  1 
Yerli ve yabancı eserler itibarıyla, A.Ü kütüphanesini Türkiye’nin en büyük kütüphaneleri 
arasına sokmak... 
 
Faaliyekt 1,1  
Bir yandan bölge ve ülke kültürünün temel eserleri kütüphaneye kazandırılırken, diğer 
yandan da tüm Türk ve Đslal aleminin önemli temel eserleri kütüphaneye 
kazandırılacaktır. Bundan sonraki hedef, çağdaş bilim ve kültür eserlerini elde etmek 
olacaktır. 
 
Faaliyet 1,2 
Basılı kitap, dergiler ve Elektronik Kitaplar, Elektronik Dergiler, Online Veritabanları CD-
ROM Veritabanları konusunda kütüphane ileri bir noktaya getirilecektir.  
 
Faaliyet 1,3 
 
Online ve elektronik kaynaklara sorunsuz erişim konusunda en ileri sistemlere 
geçilecek, bu alanda akademik personele ve halka en iyi hizmet sürekli ve süratli olarak 
sağlanacaktır.  
 
STRATEJĐK AMAÇ IV 
 
AKADAMĐK PERSONELĐN ÖZLÜK HAKLARININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ  
 
Modern, verimli, temiz, meşru ve özgür bir üniversite sistemi kurmaya odaklanmış bir 
politikadan daha önemli bir kalkınma politikası yoktur. Üniversitelerin ekonomik 
kalkınmadaki rolü temel önemdedir. Üniversiteyi genç yaşımızdaki bir eğitim platformu 



 

 

olarak görmek yerine, farklı amaçlarla hayatımız boyunca bize eşlik eden bir kurum 
olarak düşünebiliriz. Ve üniversiteyi yaptığımız her şeyi destekleyen bir bilgi ve 
enformasyon üretim fabrikası olarak ekonomiyle ve toplumla sistematik olarak 
bütünleştirebiliriz.     
 
Böyle önemli misyonlar yüklediğimiz üniversiteyi ayakta tutan temel güç Akademik 
Personeldir. Akademik personelin öncelikle bağımsız olmalarını, sonra da refah içinde 
yaşamalarını temin etmek toplumun ve kamunun temel görevidir.  
 
Hedef 1  
 
Beyin göçünü önlemek ve mevcut kadroların refah içinde bilim üretmelerini sağlamak 
amacıyla, akademisyenlerin özlük haklarını geliştirici / maaşlarını artırıcı önlemler 
üzerinde çalışılmalıdır.  
 
Faaliyet 1,1  
 
Akademik personelin maaşlarının iyileştirilmesi ve performansa dayalı ödül/prim 
uygulamalarının genişletilmesi için çalışılacaktır.  
 
Faaliyet 1,2  
 
Akademik personele sunulan sosyal hizmetler iyileştirilecek,  kampus genel alanlarının 
iyileştirme çalışmaların desteklenecektir. 
 
Faaliyet 1,3  
 
Akademik ve idari personel eğitim desteği artırılacak,  çalışma mekânları 
iyileştirilecektir. 
 
Faaliyet 1,4  
Uluslararası yayınlara ve diğer araştırma ürünlerine verilen puan ve ödüller artırılacak, 
Uluslararası projelere katılıma verilen puan ve yönetsel destek artırılacaktır.  
 
STRATEJĐK AMAÇ V 
 
ULUSLARARASI DEĞERDEKĐ BĐLĐMSEL YAYINLARIN ARTIRILMASI 
VE TEŞVĐKĐ  
 
Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye adresli bilimsel 
makale sayısı son yıllarda önemli artış göstermektedir. Atatürk Üniversitesi de son 
yıllarda bu alanda önemli bir gelişme göstermeye başarmış bulunmaktadır.  
 
Bilimsel yayın alanında bu başarının devam etmesi için özendirici çalışmalara artırılmalı, 
üniversitenin bilimsel alt yapısı daha da geliştirilmelidir. 
 
 
 



 

 

Hedef 1 
 
Önümüzdeki 10 yıl içinde bilimsel makale bakımından Türkiye Üniversiteleri arasında ilk 
üç arasına girmek. 
 
Faaliyet 1,1 
 
ATATÜRK ÜNĐVRESĐTESĐ kaynaklı uluslararası yayınların artırılması yoğun bir çalışma 
başlatılacaktır.  
 
Faaliyet 1,2 
 
ISI core indeks’lerde yer alan ATATÜRK ÜNĐVRESĐTESĐ kaynaklı yayın sayısının 
artırılması sağlanacaktır.    
 
Faaliyet 1,3 
 
Yayın ödüllerinin gözden geçirilerek artırılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar 
yapılacaktır.  
 
Faaliyet 1,4 
 
ISI kaynaklı atıflara verilen puanların arıtılması ve atıf temelinde ödül verilmesi 
uygulaması başlatılacaktır.  
 
Faaliyet 1,5 
 
Uluslararası (UA) patent, lisans, faydalı model, tasarım, vb. ürünlere verilen ödüllerin ve 
performans puanları artırılacaktır.  
 
Faaliyet 1,6 
 
UA fonlarından desteklenmek üzere verilen proje teklifi sayısı artırılacaktır.  
 
Faaliyet 1,7 
 
Proje imkânlarının tanıtılması ve örgütlenmenin kolaylaştırılması için Üniversite ve 
akademik birimler düzeyinde yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.  
 
Faaliyet 1,8 
 
UA projelerin yönetiminde mali ve idari kolaylıklar sağlanacaktır.  
 
Faaliyet 1,9 
 
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tür UA projelere katılıma verilen 
performans puanları gözden geçirilerek artırılacaktır.  
 



 

 

STRATEJĐK AMAÇ VI 
 
VAKIF ÜNĐVERSĐTELERĐNĐN KURULMASI  
 
Bölge illeri arasında kilit bir noktada bulunan Erzurum’da ekonomik umutlar, turizm ve 
eğitim sektörüne bağlanmaktadır. Bu bakımdan, Erzurum’da açılacak yeni 
yükseköğretim kurumları, diğer yatırımlar için de bir öncü ve örnek girişim olacak, özel 
teşebbüsün yapacağı yatırımlarda şehri cazibe merkezi haline getirecektir. 
 
Erzurum ve bütünüyle Doğu Anadolu Bölgesinde kişi başına düşen eğitim harcamaları, 
okullaşma ve yüksek eğitim gören nüfus oranı diğer bölgelerin çok altındadır. 
 
Kamu yatırımlarının yetersizliği ve coğrafi koşullar nedeniyle sanayinin gelişememesi, 
kent dışı finansman kaynaklarının şehir ekonomisine çekilememesi gibi nedenlerden 
kaynaklanan ekonomik geri kalmışlığa rağmen, Erzurum ve çevre illerde özel 
üniversitede öğrenim görebilecek mali imkâna sahip önemli bir kitle mevcuttur.  
 
Đl ve bölgede bulunan ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin üniversite 
kazanma oranları diğer bölgelere nazaran bir hayli düşüktür. Bu durum da, mali 
bakımdan özel üniversiteye kaynak ayırabilecek aileleri yurt dışındaki üniversitelere 
yöneltmektedir. Erzurum ve çevresinden KKTC, Azerbaycan ve diğer bazı Türk 
Cumhuriyetlerinde bulunan üniversitelerde çok sayıda öğrenci eğitim görmektedir. Yine, 
kent dışındaki özel üniversitelerde öğrenim görenlerin sayısı da bir hayli kabarıktır.  
 
24 Vakıf Üniversitenin Mersin'de bulunan birisi hariç tamamı 3 büyük ilde yer 
almaktadır. Vakıf Üniversitelerinin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi açısından üç 
büyük ilde toplanmış olması, bu hizmeti alabilecek ekonomik imkânları olan diğer iller 
açısından bir olumsuzluk teşkil etmektedir.  
             
Şehrin genel ekonomik sorunlarının çözümü, sosyal, kültürel ve demografik yapısının 
korunması yolunda sürekli arayış içinde bulunan bir yazar olarak Erzurum’un  “eğitim 
merkezi” haline getirilmesine özel bir önem veriyorum. 
 
Bu alanda yaptığımız araştırmalarda, Erzurum’da mevcut bir devlet Üniversitesi yanında 
birkaç Vakıf Üniversitesine ihtiyaç duyulduğu ve bunun da şehrin erozyona uğrayan 
nüfus yapısını, kültürel ve sosyal dokusunu dengeleyici bir unsur olacağı sonucunu 
vermektedir.  
 
Hedef 1 
 
Đlimizde vakıf üniversitelerinin kurulması için sürekli ve ısrarlı faaliyetlerde 
bulunulmalıdır.  
 
Faaliyet 1,1 
 
Vahdet Nafiz AKU tarafından gündeme getirilip, YÖK Başkanlığına müracaat noktasına 
kadar getirilen Çankaya Üniversitesinin açılması konusunda tekrar girişimlere 
başlanacaktır.  
 



 

 

 
Faaliyet 1,2  
 
Belediyeler tarafından müracaat edecek vakıf üniversitelerine tahsise dilmek üzere 
yeterli arsa üretimi yapılarak, hazır halde bekletilecektir.  
 
Faaliyet 1,3   
 
TOBB, FATĐH, SABANCI Gibi özel üniversitelerle temas edilerek Erzurum’a Üniversite 
kurmaları için davette bulunulacak, Bilkent Üniversitesinin tüm bölümlerini açması için 
temaslara başlanacaktır.  
 
STRATEJĐK AMAÇ VII 
 
ĐKĐNCĐ KAMU ÜNĐVERSĐTESĐNĐN AÇILMASI  
 
Şimdiye kadar birkaç kez girişimde bulunulmasına rağmen şehrimize ikinci kamu 
üniversitesinin açılması yolunda bir gelişme sağlanamamıştır.  
 
Bu yolda çaba gösterilip gösterilmeyeceği konusu şehir ileri gelenleri tarafından tekrar 
değerlendirilmeye alınmalıdır. Đkinci üniversitenin TEKNĐK ÜNĐVERĐSTE şeklinde 
planlanması ve raporun girişinde önerdiğimiz önemli fakültelerin, açılması halinde bu 
üniversiteye bağlanması konusu müzakere edilmelidir.  
 
STRATEJĐK AMAÇ VIII 
 
GENÇLĐKTE BĐLĐMSEL ZĐHNĐYETĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ  
 
 
Tarih boyunca dünya ilim ve medeniyetine ciddi katkılarda bulunmuş, büyük ilim 
adamları yetiştirmiş olan Türk milletinin günümüzde de aynı bilimsel seviyeyi 
yakalayabilmesine katkıda bulunmak Atatürk Üniversitesinin temel amaçları arasında 
yer almaktadır.  
 
Türk bilimini kurma ve geliştirme Atatürk Üniversitesinin varlık sebebidir. Türklerin Đslam 
dini ve medeniyeti çerçevesine girmelerinden sonra dini bilimlerin yanı sıra tabii 
bilimlerde de ne kadar yararlılıklar gösterdiklerine tarih tanıktır. Daha sonra bilim 
alanında gözlenen gerileme milletimizi bilimsel yarıştan koparmıştır. 
 
Türk biliminin tekrar dünya çapında başarılar elde etmesi için Cumhuriyet döneminde 
önemli reformlar yapılmış, yurt sathında üniversiteler kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi 
bu bilim yuvalarının en önemlisi ve en iddialısıdır.  
 
Dünya bilim tarihinin önde gelen isimlerinden birçoğunu yetiştiren bu bilim iklimini tekrar 
bereketli hale getirmek için gösterilen çabaların sonuçsuz kalmaması için daha çok 
çabaya ihtiyat vardır. 
 
Bu yoldaki çalışmaların olumlu sonuç vermesi isteniyorsa, gençlikte bilimsel ruhu 
canlandırmak için gerekli duyarlılık gösterilmelidir.  



 

 

 
Hedef 1  
 
Türk Biliminin yeniden uluslararası düzeyde kendini göstermesi ve Türk Milletinin Türk 
Đslam Âlemine bilim ve teknoloji yolunda önderlik etmesi yolunda Atatürk Üniversitesine 
tarihi görevler düşmektedir. Atatürk Üniversitesinin görevi, gelecek 10 yıllık süre içinde 
bu misyona yönelik bir vizyon belirlemek olmalıdır. Atatürk Üniversitesi bu bilinçle 
hareket etmelidir. 
 
Faaliyet 1,1 
 
Bunun için üniversite bir Bilim Politikası ve Bilim Stratejisinin elle tutulur şekilde ortaya 
konulması için çalışacaktır.  
 
Faaliyet 1,2 
 
Böyle bir strateji ortaya konulduktan sonra, stratejik hedefler topluma mal edilecek, sivil 
toplum örgütlerinin desteği alınacak, medyanın ve siyasi kadrolarla belirlenen amaçların 
gerçekleştirilmesi için iş birliği yapılacaktır.  
 
Faaliyet 1,3 
 
Stratejik hedeflerin amacına ulaşması yolundaki çalışmalar belirli aralıklarla kalitatif ve 
kantitatif olarak değerlendirilecek ve bu değerlendirmelerin ışığında ileriye yönelik 
tedbirler geliştirilecektir. 
 
Faaliyet 1,4  
 
Gençlerde bilimsel zihniyetin uyandırılmasında önemli bir faktör de temel bilimler ve 
tabii bilimler alanlarındaki gelişmelerin düzenli olarak izlenmesidir. Bunu sağlayacak 
olan da orijinal araştırmalar yapabilecek, bilim literatürüne katkıda bulunabilecek çaptaki 
insan faktörüdür. Bu nitelikteki insan kaynaklarının yetiştirilmesi için üniversitenin tüm 
birimleri daha özenli bir çalışma sergileyeceklerdir.  
 
Faaliyet 1,5 
 
Đlmi zihniyetin üniversite aşamasında maya tutması, daha erken yaşlardaki çabalara 
bağlıdır. Orta ve lise öğrenimi aşamalarında araştırma gücüne sahip, yaratıcı insan tipi 
oluşturmaya yönelik çalışmalara destek verilecek, Eğitim Fakülteleri ve diğer yollarla bu 
konu üzerinde çalışılacaktır.  
 
Faaliyet 1,6 
 
Üniversite öğrenimi süresince de bilimsel proje yarışmaları, kurslar, kamplar gibi 
etkinliklerle gençlerin bilimsel merakları canlı tutulacaktır. 
 

 


