
05 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN REKTÖR- ÖĞRENCİ 

TOPLANTILARINDA GÖRÜŞÜLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrencilerin soru ve görüşlerine yer 

verilen “Rektör Öğrenci Buluşmaları” 5 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu yıl 8.'si 

düzenlenen programa Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk 

Akdoğan, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Üniversite yönetimi ve İl Müdürleri 

katıldı. Toplantıda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur. 

 

 Şehir içi taşıma yapan otobüslerin; 

Hız limitini aşarak gitmesi konusunda: Ulaştırma Bakanlığının, trafik komisyonunun ve 

belediyenin kapsamına giren konularla ilgili mevzuatın yasal çerçevede uygulandığı 

belirtildi. 

Ücret fazlalığı konusunda: İki yıldır aynı fiyatın uygulandığı ve 2017 yılında fiyatların 

değişmeyeceği belirtildi. 

Ücret farklılığı konusunda: Bor otobüslerinin kayıt dışı taşıma yaptığı, durak ücreti 

ödemediği için 1 TL’ye götürdüğü ancak 51 numaralı kooperatife bağlı araçların 

belediyeye ücret ödedikleri, kampüs içi ücretsiz taşıma hizmetlerinin olduğu belirtildi. 

Ayakta yolcu taşınması konusunda: Bor otobüslerinin şehirlerarası olduğu için ayakta 

yolcu taşımasının yasak olduğu ancak 51 numaralı kooperatife bağlı otobüslerin ayakta 

yolcu götürmesinde mevzuata göre bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. 

Otobüs seferlerinde ve hatlar arasında yaşanan sıkıntılar konusunda: İki kooperatif 

arasında anlaşmazlıkların olduğuna ancak mevzuat çerçevesinde denetimlere devam 

edildiği belirtildi. 

Otobüs kartlarının ikinci kez kullanım süresinin yetersizliği konusunda: Bu çalışmanın 

civardaki iller incelenerek yapıldığı ve 20 dakikanın yeterli olduğu ifade edildi.  

Kampüs içi ücret talep eden otobüsler konusunda: İki yıldır araçların içerisinde kamera 

bulunduğu ifade edilerek şikâyette bulunulduğu takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı 

belirtildi.  



Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin otobüs güzergâhına alınması konusunda: 

Güzergâhın değişmeyeceği belirtildi. 

Trafik kontrolünde araçların birbirini haberdar etmesi konusunda: Bunun trafiğin konusu 

olduğu ancak plakanın bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağı belirtildi. 

 Akkaya Barajı konusunda: 

Niğde OSB’ye ait mevcut arıtma tesisinin yetersiz olduğu, büyük bir arıtma tesisi 

yapılarak bu konudaki sorunların çözüleceği belirtildi. 

 Şehir içinde; 

AVM eksiği konusunda: Belediyenin bu konuda bir zorunluluğu olmadığı ancak 2016 yılı 

aralık ayında yap işlet devret modeliyle planlanan bir projenin olduğu ve 2018 yılının 

ortalarında Niğde’de bir AVM olacağı belirtildi. 

Sinema yetersizliği konusunda: 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlandığında aynı bina 

içerisinde üç tane sinema salonunun olacağı ve Selçuk Mahallesinde 2017 Eylül ayında 

bitmesi planlanan bir proje olduğu ifade edildi. 

Bisiklet yolu konusunda: 2100 metre bisiklet yolu yapıldığını 2017 baharında bu 

güzergâhın üniversite kampüsüne kadar uzatılması planlanan proje çalışmasının devam 

ettiği ifade edildi.  

Bisiklet kiralama konusunda: Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği bisikletlere dileyen 

öğrencilerin istediği zaman binebileceği belirtildi. 

Gelişmiş kitap evi talebi konusunda: Kütüphaneye kitabın künyesi bildirildiği takdirde 

belirtilen zamanda iade etmek koşuluyla o kitabın en kısa sürede temin edileceği belirtildi. 

Yol kenarlarında mendil satan ya da dilenen çocuklar konusunda: Sorunun en kısa sürede 

çözüleceği ifade edildi. 

Güvenlik sıkıntısı: Niğde’nin Türkiye’nin en güvenli illerden biri olduğu, kız öğrencilerin 

rahatsız edilme durumlarına çok fazla önem verildiği belirtildi. 

Hayvan barınağı bakımı ve ziyareti konusunda: Belediyenin barınağının Bakanlığın 

genelgesine uygun olduğu, her zaman ziyarete açık olmadığı, hayvanların orada 15 

günden fazla tutulamadığı ve bu hayvanlara belediyenin sürekli bakamayacağı belirtildi. 



Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği konusunda: Herhangi bir talep olması 

konusunda değerlendirmeye alındığı, destek sağlandığı belirtildi. 

Niğde esnafının öğrenciye olumsuz yaklaşımı konusunda: Böyle bir algının yanlış olduğu 

ve birkaç kişinin bütün şehri ifade etmeyeceği belirtildi. 

 Güvenlik konusunda; 

KYK etrafındaki İnşaatlar konusunda: Bölgede ışıklandırma ve yüze yakın kamera 

bulunduğu bu kameraların giriş kapısındaki ana güvenlik tarafından sürekli izlendiği ve 

yarım saatte bir devriyeye çıkıldığı, bölgede güvenlik zafiyeti olmadığı ancak bireysel 

olarak bir işçi tarafından rahatsız edilen öğrenciler olursa olayı bildirdiği takdirde inşaatın 

işletici firmasına o kişinin kampüsten derhal çıkarılması talimatının verildiği ve geçmişte 

bunun birçok örneğinin olduğu belirtildi. 

Eğitim Fakültesinin köşesinden yurtlara giden yolda ışıklandırmanın olduğu yine de tedbir 

amaçlı kontrol edileceği diğer yurda giden yaya yolunda, o civarda yapılan altyapı 

çalışmalarından dolayı ışıklandırma yapılamadığı yapılması için başka bir ihaleye ihtiyaç 

olduğu ama o civara giden alternatif iki yolun daha bulunduğunu bu süre boyunca o 

yolların kullanılmasında fayda olacağı belirtilerek, Belediye ve KYK arasında bir iletişim 

sağlanmasının iyi olacağı ifade edildi. 

Madde bağımlılığı konusunda: Üniversiteler arası uyuşturucu madde kullanımının yaygın 

olmadığı, eğitim seviyesinin artmasıyla madde bağımlılığının azaldığı ve bu konuda 

gizlilik konusuna riayet ederek her türlü yardım ve desteğe hazır olunduğu belirtildi. 

Merkez yerleşkede dolaşan başıboş köpekler konusunda: Belediyenin barınağının olduğu 

ancak bu konuda yapılabilecek prosedürün köpeklerin üniversite içerisinden alınıp 

kısırlaştırma, aşı gibi gerekli işlemlerin yaptırılıp on beş gün içinde alındığı yere 

bırakılmasını içerdiği bunun dışında imha etme gibi bir uygulamanın olmadığı izin 

verildiği takdirde gün içerisinde veteriner işleri müdürlüğünün görevlendirilip kampüs 

içerisindeki hayvanların alınarak kontrolden geçirilip tekrar yerine bırakılacağı belirtildi. 

Toplantı öncesi güvenlik görevlilerinin kapıda arama yapması konusunda: Ülkemizin zor 

günlerden geçtiği için bu önlemleri almanın zorunluğu olduğu ve güvenliğin olmadığı 

yerde özgürlüğün olamayacağı ifade edildi. 

 



 Turizm konusunda; 

Çamardı Kavlaktepe Köyünde bulunan yeraltı şehrinin turizme kazandırılması 

konusunda: Tanıtım konusunda herkese görev düştüğü belirtilerek öğrencilerden destek 

istenildiği belirtildi. Kültür Müdürlüğünün broşür ve fuarlara katılarak çalışma yaptığı 

ancak yeterli olmadığı iyi bir pazarlama yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca temizlik 

çalışması yapıldığı, çevre düzenlemesi için Kayseri’ye yazı yazıldığı, yaklaşık maliyet 

geldikten sonra bu yıl ki yatırım programına alınacağı ifade edildi. 

 Eğitim konusunda; 

Teknoparkla ilgili Ar-Ge projesine destek talebi konusunda: Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Mehmet Şener ile görüşülmesi gerektiği belirtildi.  

Öğrencilerin hazırladığı projelere belediyeden destek ve Milli Eğitime bildirilmesi 

konusunda: Bu konuda desteğe her zaman açık olunduğu belirtildi. 

Teknik Bilimler MYO seçmeli dersler hoca sıkıntısı konusunda: Rektörlüğe dilekçe 

verildiği takdirde gereğinin yapılacağı belirtilerek kamera sorununun olmadığı, geçen yıl 

yeterli miktarda kamera alındığı ifade edildi. 

Derbent Yerleşkesi ders çalışma salonu ve kütüphane talebi konusunda: Üniversitemizde 

merkez kütüphanemizin bulunduğu ancak bir yer ve kitaplar ayarlanarak bu sorunun en 

kısa sürede çözüleceği belirtildi. 

Aşağı Kayabaşı Yerleşkesinde bölüm sayısının çok derslik sayısının az olması nedeniyle 

ders saatlerinin çok erken olması konusunda: Gün içerisinde ders yapılmasında bir 

sakınca olmadığı ancak karşı bina ile ilgili bir çalışmanın hazırlıklarına devam edildiği bir 

süre sonra bir kısmının karşı binadan temin edileceği belirtildi. 

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar laboratuvarının ve stüdyonun yetersizliği konusunda: 

Müdür Bey’in konuyla ilgilenmesi ve bilgi vermesi belirtildi. 

BESYO’ya kapalı tenis kortu talebi konusunda: Tenis kortunun şu an için gündemde 

olmadığı belirtildi. 

BESYO’ya formasyon verilme durumu konusunda: Formasyon konusunun henüz belli 

olmadığı belirtildi. 



Yaz stajının zorunluluğu konusunda: Yaz stajının kaldırılmasının söz konusu olamayacağı 

belirtildi. 

VIP Araç Tasarımcısı Erdoğan Malkoç’un söyleşi için tekrar üniversiteye davet edilmesi 

konusunda: Aynı kişilerden ziyade farklı kişilerin gelmesinin daha faydalı olacağı yine de 

talebin değerlendirileceği belirtildi. 

Teknopark için tanıtım çalışmaları konusunda: Bina ve bürokratik işlemlerin yeni bittiği, 

ön kuluçka merkezi oluşturulduğunda öğrencilerin orada ücretsiz olarak çalışma 

yapabileceği ama tanıtımların ve nitelikli personel eksikliği gibi sorunların olduğu, bu 

sorunlar aşıldığında daha iyi bir noktaya gelineceği ifade edildi. 

Bahar şenliği isteği konusunda: Üniversitemiz bünyesinde bahar şenliği 

düzenlenmeyeceği belirtildi. 

Üniversite yerleşkelerinde sabah saatlerinde çorba ikramı isteği konusunda: Kampüs 

içerisinde bir çorba pınarı kurulacağı belirtildi. 

BESYO binasının eksikliği, kampüsten soyutlanmış olması, yemekhanenin yerin altında 

olması, yemeklerin nitelik ve hijyeni konusunda: Yemekhanenin yapıldığı, yakın zamanda 

taşınılacağı, kantinin ise bir yıl sonra taşınacağı belirtilerek, binanın eski olmasının 

bundan önceki yönetimlerle alakalı bir durum olduğu, oradaki yatırımlar nedeniyle binanın 

kampüse taşınamayacağı, eğitimin büyük çoğunluğunun spor salonlarında yapılması 

nedeniyle bina için ayrıca yatırım yapılmayacağı ancak alt yapı sorununun önümüzdeki yıl 

çözüleceği ifade edildi. 

Kulüp faaliyetleri için diğer fakültelere giriş çıkış konusunda: Konuyla ilgili dilekçe 

verildiği takdirde belirtilen kişilerin kartının serbest bırakılacağı belirtildi. 

Araç talebi konusunda: Bilimsel ve teknik geziler kapsamında araç temini yapılabileceği 

ve ihtiyaç durumunda belediyenin destek olacağı belirtildi. 

Öğrencilerin diğer fakültelere girememesi konusunda: Güvenlik nedeniyle böyle bir 

uygulama yapıldığı, yakında tüm binalara turnike konulacağı ifade edildi. 

Mühendislik Fakültesinde şebeke sıkıntısı, telefonların çekmemesi ve internet yavaşlığı 

konusunda: Kampüs içerisinde birkaç şirketin baz istasyonu kurmak istediği ancak 

yönetimin buna izin vermediği belirtildi. 

Çay fiyatları konusunda: Fiyatların uygun olduğu belirtildi. 



KYK yurtlarında çamaşır, ütü veya kurutma için ücret talebi konusunda: Böyle bir ücretin 

olmadığı ve olmayacağı belirtildi. 

 Sağlık konusunda; 

Merkez yerleşke içerisinde sağlık personeli eksikliği konusunda: Geçen yıl bir çalışma 

yapıldığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne yer temin edildiği ancak gelen hekimin oraya kira 

ödemesi gerektiği ve mevzuat gereği kabulün hekimin iradesinde olduğu fakat nüfusun 

sabit olmaması nedeniyle herhangi bir talep gerçekleşmediği belirtildi. Ayrıca işyeri 

hekiminin her gün saat 14.00’e kadar hizmet verdiği ancak bu hizmetten sadece personelin 

faydalanabildiği ifade edildi. 

Devlet hastanesinde çalışan taşeron kadroların nitelik sorunu konusunda: Bu konunun 

merkezi alımlarla ilgili olduğu, şu an idareten taşeronla çözüldüğü, önümüzdeki yıllarda 

iyileştirileceği ifade edilerek eski dönemlerde alınan eğitimsiz kişiler yerine tıp eğitimiyle 

ilgili kişilerin alınması durumunda daha iyi şartlar yaşanacağı belirtildi. 

Hastane stajlarına sakal traşı olmadan gidememe sorunu konusunda: Hijyen ve kılık, 

kıyafet yönetmeliği konusunun uygulanması için böyle bir durum oluştuğu ancak konunun 

değerlendirmeye alınacağı belirtildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


