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Seyd�kemer Yüksekokulu’nun temel� törenle atıldı

MUĞLA/SEYDİKEMER – Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� (MSKÜ) Seyd�kemer Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu’nun �lk etap temel�, düzenlenen

törenle atıldı. 250 günde tamamlanacak B blok �ç�n 7 m�lyon TL harcanacak. 3 blok olarak yapılacak Yüksekokulun toplam 20 m�lyon TL’ye mal olacağı

b�ld�r�ld�. 3 ayrı bloktan 9 b�n metrekarel�k kapalı alandan oluşacak Yüksekokulun 1. etap yapımı yaklaşık 7 m�lyon TL’ye mal olacak. 250 günde

tamamlanacak olan 1. etap B bloğun ardından 2. etabın �hales� de 2018 yılı yatırım programına alındı. Toplamda tüm Yüksekokul b�nasının 20 m�lyon

TL’ye mal olması beklen�rken, 125 dönümlük alanda yapılacak �nşaatın 250 günde tamamlanacağı bel�rt�ld�.
 

Törende konuşan MSKÜ Rektörü Mansur Harmandar, “Feth�ye’de şu anda 3 tana fakültem�z var. H�çb�r �lçem�zde 3 tane fakültem�z yok. İşletme

Fakültem�z �lk açtığımız fakülte. Bugün b�n 500 öğrenc�s� var. Sağlık B�l�mler� Fakültem�zde b�n 500’e yakın öğrenc�m�z var. Z�raat Fakültem�z faal�yete

geçmek üzere. Ün�vers�tem�z kurulduğunda b�n 740 kadro ver�lm�ş. Bu kadroların heps� b�r buçuk sene önce b�tt�. Şu anda ayrılanların kadrolarını

kullanmakla �dare ed�yoruz. En öneml� yerlere kadro vermeye gayret ed�yoruz. Ama yen� açılan fakülteler�m�z b�raz mağdur oldular. Onlara kadro

bulmakta sıkıntı çekt�k. Ama yakında kadronun çıkacağını tahm�n ed�yoruz. O zaman bu fakülteler�m�z eğ�t�m öğret�me daha rahat katılab�lecekler” ded�.
 

AK Part� Muğla M�lletvek�l� N�hat Öztürk, Seyd�kemer’�n b�r hayal�n�n daha gerçekleşt�ğ�n� �fade ett�. Muğla’da b�rçok projeye öncülük etmeye ve

projeler� hayata geç�rmeye çalıştıklarını bel�rten Öztürk, “Seyd�kemer’de en öneml� konulardan b�r tanes� ün�vers�te temel�n�n atılmasıydı. Hastane

yapımıyla �lg�l�de �nşallah f�nale geld�k. Hastanen�n �mar planını Bakanlığa tesl�m ett�k. B�z Muğla �ç�n son 15 senede b�rçok h�zmet� get�rmeye çalıştık.

Seyd�kemer, bana göre Muğla’nın �nc�s�. Seyd�kemer’de AK Part� �kt�darı dönem�nde h�zmetler�n en �y�s�n� almaya devam edecek.” ded�.
 

AK Part� Muğla M�lletvek�l� Hasan Özyer’de, eğ�t�m�n sadece b�lg� değ�l, toplumun sosyal, kültürel, ekonom�k her anlamda kalkınmasını sağlayan �t�c�

güç olduğunu vurguladı.
 

Seyd�kemer Beled�ye Başkanı Yakup Otgöz �se, “Emek çek�l�yor ama emeğ�n karşılığını görmek daha da güzel oluyor. Uygulamalı B�l�mler

Yüksekokulunun projes�nden buraya gelene kadar epey zamandır uğraşıyoruz. Ama bugünler� görmek b�zler� son derece mutlu ed�yor. Seyd�kemer

ün�vers�tes�ne kavuşacak. Burada vatandaşlarımız çok �st�yor. Seyd�kemer’de yüksekokulun olması Seyd�kemer’e artı değer katacak” ded�. Konuşmaların

ardından katılımcılar butona basarak yüksekokulun temel�n� attı.
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