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Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım , 

Balıkesir Üniversitesi’nin siz saygıdeğer öğretim üyeleri, 21 

Ekim 2010 Perşembe günü altıncı dönem rektör adayını 

belirlemek üzere toplanacaksınız. Bu rektör adayı belirleme 

toplantısı, önceki yıllara göre daha da büyük bir önem 

taşımaktadır. Genel olarak Balıkesir Üniversitesi kurulduğu 

günden bugüne beklenen atılımları gerçekleştirememiş ve 

birlikte kurulduğu üniversitelerin birçoğunun gerisine 

düşmüştür. Son yıllarda yapılan bazı olumlu girişimlerin de verimli sonuçlara 

ulaştırılamadığı görülmektedir. Bu yüzden, hem atılan olumlu adımları verimli sonuçlara 

ulaştırmada dinamik bir süreç başlatabilmek hem de üniversitemizi çağdaş bir bilim ve 

eğitim kurumu olarak yapılandıracak, demokratik, katılımcı, saydam ve üretken bir 

yönetim anlayışı oluşturabilmek için Balıkesir Üniversitesi rektörlüğü görevine adayım. 

Üniversitenin pasif ve atıl yapısını değiştirmek, daha dinamik ve işler bir yapıya 

kavuşmasını sağlamak için sizlerin desteğini talep ediyorum. 

DURUM VE SORUNLAR 

Yaklaşık sekiz yüz öğretim elemanı ve üç yüz civarında idari personeliyle otuz bini aşmış 

öğrenci sayısıyla seçkin bir yüksek öğretim kurumu olan Balıkesir Üniversitesi’nin, öğrenci 

ve öğretim elamnı tercihlerinde ön sıralarda yer almasına rağmen ne yazık ki üniversiteler 

arasında lâyık olduğu konuma tam anlamıyla ulaşabildiğini söyleyemeyiz. Oysa Balıkesir, 

konumu itibariyle Cumhuriyetin ilk yıllarında isabetle tespit edildiği gibi bir bilim, eğitim, 

kültür, sanat ve sağlık merkezi olmalıydı. Çünkü sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık gibi 

sektörler, Balıkesir’i tek başlarına taşıma kapasitesine sahip değillerdir. Üniversite, sözü 

edilen sektörleri ve yerel dinamikleri harekete geçirebilecek bir öncü kuruluş olma 

niteliğini bir türlü kazanamamıştır. 

Üniversitemizin önündeki en temel sorunlardan birisi, bölgesel kalkınma dinamikleriyle 

işbirliği içinde çalışamayışıdır. Oysa üniversiteler, artık özerk bir bilim merkezi olmaktan 

çok topluma katkılarıyla değerlendirilmektedir. On sekizinci senesini geçiren üniversitemiz 
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bölgeyle beklenen işbirliğini gerçekleştirecek yapıya ulaşamamış, kent de üniversitenin 

varlığını kabullenmekte ve ondan hizmet almakta çekingen davranmıştır. Oysa Avrupa 

Birliği ve ülke kaynaklarının transferi, bu işbirliği ile bir yandan evrensel bir üniversite 

anlayışını oluşturabilecek, diğer yandan bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecektir.  

Üniversitemizin diğer bir sorunu, akademik ve idari personelin genel olarak yetersizliği ve 

kurumlar arasında dengeli ve adil olmayan dağılımıdır. Özellikle idari personelimiz sayısal 

anlamda son derece yetersizdir. Bunda en büyük pay, kadroların zamanında ve verimli 

kullanılamamasıdır. Üniversitemizin en kısa sürede norm kadro anlayışına geçmesi 

gerekmektedir. Ayrıca öğretim elemanı saygınlığı ve onurunun yeterince korunamadığını 

da belirtmek gerekir. Birimler yerine kişisel ilişkilerin tercih edilmesi, kişilerin liyakat, 

çalışkanlık ve üretkenliğinin değil yönetime yakınlığının ölçüt olarak alınması, akademik 

personele bilimsel araştırma, sosyal yaşam olanaklarının yeterince sağlanamaması gibi 

değişik etkenler, öğretim üyesi saygınlığının yitirilmesine ve üniversitemizden ayrılışlara ve 

verim kaybına neden olmaktadır.  

Bu sorunla ilişkili bir diğer sorun ise birimler arası yetki ve sorumluluğun belirli bir 

hiyerarşi içinde kullanılamadığı gerçeğidir. Başta bölümler olmak üzere üniversitemiz 

birimlerinde dinamik ve üretken bir rekabet anlayışı yerine kişisel çekişmeler ön plana 

çıkmış, bu da belki yönetimi kolaylaştırmış, ama verimsizliğe zemin hazırlamıştır. Bunlar 

ve benzeri sorunlar, öğretim elemanlarının saygınlığını zayıflatmış, karamsar, güvensiz, 

umutsuz ve verimsiz bireyler haline gelmelerine neden olmuştur. 

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 

Önümüzdeki süreçte Balıkesir Üniversitesi’ni, kendi içinde dinamizmi yakalamış, bilim 

üreten ve ürettiği bilimi teknolojiye çevirerek önce bölgeye, sonra ülkemize ve dünyaya 

vermeyi amaçlayan bir üniversite hâline getirmek gerekmektedir. Böyle bir üniversite, 

şehrin içinde bulunduğu kısır döngüyü kırabilmenin de tek yolu olarak görünmektedir. 

Yeni kurulan fakültelerimiz de buna katkı sağlayabilecek niteliktedir. Burada değerli 

öğretim üyelerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden öğretim 

üyelerimizin, Rektör belirleme toplantılarını mevcutların içinden göreceli bir tercih 
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belirleme toplantısı olarak değil, akademik iradelerinin özgür ve tam yansıması olacak 

biçimde değerlendirmeleri uygun olacaktır. Bu bakımdan bir sorumluluğun gereği olarak,  

akademik iradenin sağlıklı ve özgür biçimde sonuca yansımasına fırsat sağlamak üzere 

Rektör adayı olmaya karar verdim.  

Kamu kaynaklarının sağlıklı transferi ve kullanımı, akademik ve idari personelin sayı ve 

nitelik bakımından geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması, öğretim elemanlarının 

saygınlığı ve onurunun yeniden sağlanması ve birimler arası yetki ve sorumlulukların yasa 

ve yönetmeliklerdeki şekliyle uygulanarak çalıştırılması temel hedefimizdir. Kısacası 

bireylerin üretken, umutlu ve geleceğe güvenle bakan kişiler olarak çalışması, önce 

birimlerin ve sonra da tüm kurumun niteliğini değiştirecektir. 

GENÇ, DİNAMİK VE ÇALIŞAN BİR ÜNİVERSİTE  

Üniversitemiz birçok biriminde kendi öğretim elemanını yetiştirebilme yeteneği 

kazanmıştır. Ancak yeni kurulan birimler başta olmak üzere birçok alanda da öğretim 

elemanı takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır. 1992 yılında kurulan üniversitemizin, dinamik 

ve çalışan bir üniversiteye dönüşebilmesi, kendi kaynaklarından yetişen bilim adamlarının 

yanı sıra ülke genelindeki bilim ve araştırma kurumlarından transfer edebileceği bilim 

adamlarıyla da mümkün olabilecektir. Üniversitemizin seçkin bilim adamları için bir 

“çekim merkezi” olması anlamında gerekli bütün yatırımlar yapılacak, bu bağlamda sosyal 

ve ekonomik koşulların geliştirilmesi esas alınacaktır. 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜNİVERSİTE 

Üniversitemizin en temel görevlerinden biri olan bilgi ve teknoloji üretimine yeterince özen 

gösterilmemekte, “transfer” yoluyla aktarılan bilgi ile bilim yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda “transfer eden” bir üniversiteden daha çok “bilim üreten” bir üniversite için 

araştırma-geliştirme-uygulama merkezleri, merkezi araştırma laboratuarı, teknoloji üretim 

merkezleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu 

bakımdan yurt içi ve yurt dışı bilim ve araştırma merkezleriyle karşılıklı alışveriş esasına 

göre sağlıklı ve verimli ilişkiler kurulacaktır. Ülke içi kaynaklar (DPT, Tubitak vs.) ile ülke 
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dışı kaynaklar (Avrupa Birliği fonları) bu anlamda en verimli biçimde değerlendirilecektir. 

KENTLE BÜTÜNLEŞEN BİR ÜNİVERSİTE 

Üniversiteler, asli görevlerini sadece kamunun kısıtlı olanakları ile yerine getiremezler. 

Bulundukları kentlerle bütünleşerek sağlayacağı kaynaklarla projelerini hayata geçirirler. 

Balıkesir Üniversitesi büyüyebilmesi için gerekli olan kent-üniversite bütünleşmesini 

yeterince sağlayamamış, üniversite kent açısından sadece ekonomik bir getiri aracı 

olarak görülmüş, üniversitenin Balıkesir’e sağlayacağı diğer kazanımlar göz ardı edilmiştir. 

Oysa Balıkesir Üniversitesi, sadece ekonomik açıdan değil, turizm, tanıtım, kalkınma ve 

sanayileşme alanlarında da şehrin motor gücü olma durumundadır. Bugüne kadar 

sağlanamayan kent-üniversite bütünleşmesi her alanda sağlanacak, kentin üniversiteye 

tek yönlü bakış açısı değiştirilmeye çalışılacaktır. Kentin potansiyel kalkınma alanları 

saptanarak üniversitemiz, daha gerçekçi bir biçimde yapılandırılacaktır. 

Üniversitemiz, gerek bölgesel, gerekse genel anlamda devletin diğer kurum ve 

kuruluşlarıyla da sağlıklı ve verimli bir işbirliği sağlamalıdır. Üniversitemizin kamu 

kurumları ve kuruluşlarıyla ilişkilerinde “akademik bir kurum bilinci” esas alınacak, 

Üniversitemiz bünyesindeki öğretim elemanları, öğrencileri ve diğer personeli, kurumsal 

temsil gücü yüksek düzeye getirilecektir.   

KONGRELER ŞEHRİ BALIKESİR 

Kurtuluş Savaşı kongrelerinde tarihi bir yere sahip olan Balıkesir, bilim, kültür, sanayi ve 

eğitim alanları başta olmak üzere bir “kongreler şehri” olma potansiyeli taşımaktadır. 

Üniversitemiz, Balıkesir’i bilimin, kalkınmanın temel sorunlarının ele alındığı, çözüm 

yollarının üretildiği bir merkeze dönüştürülmesinde öncü rolünü üstlenmelidir.   

LİYAKAT VE KATILIM 

Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, görev ve makamlarda liyakatın esas alındığı bir 

yönetim anlayışı, Üniversitemizin özlemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Dekanlık 

ve müdürlük atamaları, akademik ilerlemelere engel teşkil etmeyecek biçimde liyakat 
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esasına göre yapılacak, yetki ve sorumluluklar dengeli biçimde paylaşılacak, akademik 

kurum ve kurulların demokratik katılımla işletilmesi sağlanacaktır. Ayrıca başta rektör 

danışmanlığı olmak üzere yönetime katkı sağlayacak değişik danışma kurulları 

oluşturulacaktır. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

Üniversiteler ürettikleri bilgiyi eğitim yoluyla yeni kuşaklara aktarmakla da yükümlüdürler. 

Bu yükümlülük, öğrenci-öğretim elemanı oranlarındaki kabul edilebilir bir denklikle ve 

öğretim elemanlarının araştırma ve derslere ayıracakları zamanın dengesiyle yerine 

getirilmesi mümkün olan bir görevdir. Üniversitemiz, sayısal oranlarını (öğrenci sayısı, 

öğretim elemanı sayısı, fakülte ve yüksek okul sayısı), nitelik bağlamında da yakalamaya 

çalışmalıdır. Balıkesir Üniversitesi’ni, bölgenin öğrenci potansiyelinin tercihi haline 

getirmek için kaliteyi ön planda tutan, ülke ve dünya gündemini belirleyici program ve 

bölümleri içeren bir yapılanma hedeflenecektir. 

Üniversitemizin en eski birimi olan ve Cumhuriyetin de ilk kurumlarından olan Necatibey 

Eğitim Fakültesi, ülke çapında haklı olarak kazandığı üne uygun biçimde Üniversitemizin 

şehirdeki simgesi olarak algılanacak ve yapılandırılacaktır. 

ÖZLÜK HAKLAR 

Öğretim elemanlarının özlük hakları üzerinde duyarlılıkla durulması gereken bir ilke olarak 

değerlendirilecek; anabilim dalı, bölüm, yüksek okul, fakülte ve rektörlük gibi kurumlar ile 

ilgili yönetim kurulları bu alanda da yetkili ve etkin kılınacaktır. 

Akademik ve idari personelin, yönetsel tüm bilgi ve kayıtlara yasal sınırlar içinde 

ulaşabileceği bir saydamlık sağlanacaktır.  

SOMUT PROJE VE DÜŞÜNCELER 

1. Yurt içi ve yurt dışı yolluk ve gündeliklerin eksiksiz olarak ödenebilmesi için bütçede 

gerekli düzenlemeler yapılacak, yurt dışı sempozyumlardaki kayıt ücretlerinin tamamının 
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Balıkesir Üniversitesi Vakfı desteğiyle ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Öğretim üyelerimizin özellikle yurt dışı görevlendirmelerde mağdur olmamaları için “Avans 

Uygulaması” başlatılacaktır.  

2. Halen büyük çoğunluğu Yardımcı Doçent olan öğretim üyelerimiz başta olmak üzere 

öğretim elemanlarımızın ve lisansüstü öğrencilerimizin yabancı dil sorunlarını 

çözebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yerli ve yabancı uzman 

öğreticiler tarafından dil kursları açılacaktır. İkinci bir yabancı dil öğrenimi teşvik edilecek, 

yurt dışı yayınlarda “Çeviri Bürosu” açılarak destek sağlanacaktır. 

3. Personelimizin ve öğrencilerimizin üniversitemiz birimlerinin binalarının girişi ile 

kütüphane ve yemekhane gibi ortak alanlardan faydalanmalarında “Akıllı Kart” 

uygulamasına geçilecektir.  

4. Öğretim üyelerimizin kısa süreli yurtdışı görevlendirmelerinde, YÖK’ün de tavsiye ettiği 

üzere teşvik edilerek her türlü kolaylık sağlanacaktır. Uluslararası İlişkiler Merkezi, 

öğretim elemanlarımıza bu konuda destek sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır.  

5. Özellikle Çağış Kampusu alanına ulaşımda belediye ile işbirliğine gidilerek minibüs ve 

otobüslerin modernizasyonu için girişimlerde bulunulacak, yerleşke içinde modern 

duraklar inşa edilecektir. Kampus içi ulaşımda yerleşim planındaki yollar, kısa sürede 

inşa edilecek ve kampus içi ulaşımdaki sorunlar giderilecektir. 

6. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin mali kaynakları arttırılarak projelerdeki 

bürokratik ve kırtasiye işlemleri asgari düzeye indirilecektir.  

7. Kampus alanındaki gölet ıslah edilerek Balıkesir’in kültürel dokusunu yansıtacak 

biçimde sosyal tesislerle donatılacaktır. 

8. Personelimizin çocukları için Balıkesir Üniversitesi Vakfı tarafından işletilecek kreş ve 

anaokulunun kurulmasına çalışılacaktır.  

9. Üniversitemiz birimlerinde özellikle öğrencilerimizin yararlanabilmesi için kablosuz 

internet bağlantıları yapılacaktır. Öğrencilerimizin topluluk ve kulüp faaliyetleri yeniden 

düzenlenip etkin hale getirilecektir. 

10. Üniversitemiz mevcut sosyal tesislerinin kullanıma sokulması ve yeni sosyal tesislerin 
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yapımı gerçekleştirilecektir. Şehir merkezindeki ve ilçelerdeki tarihi değere sahip bazı 

kamu binalarının üniversitemize kazandırılması sağlanacaktır. 

11. ÖSYM ve Açık Öğretim Fakülteleri görevlendirmeleri yeniden değerlendirmeye alınıp 

ıslah edilecektir. Adil, açık ve saydam bir görevlendirme anlayışı hâkim kılınacaktır.  

12. Basın ve yayın kurumlarıyla ilişkiler, sürekli bir bilgilendirme ve iletişim yoluyla sıcak 

tutulacak, üniversitemizin doğru ve gerçekçi bir şekilde tanıtımı sağlanacaktır. Bu 

anlamda Rektörlüğümüzün Basın ve Yayın Bürosu personel bakımından takviye 

edilecektir.  

13. Kütüphane hizmetleri okuyucu ve kullanıcı merkezli hale getirilip birimlerin yayın 

talepleri önemle dikkate alınacaktır. Elektronik kaynaklara kullanım sıklığına göre abone 

olunarak öğretim elemanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Projelendirilmiş olan 

Kütüphane binasının bir an önce yatırım planına alınıp kendine ait binada hizmet 

vermeye başlaması hedeflenmektedir. Öğretim üyelerine çalışma ofisleri tahsis edilip 

sergi ve film gösterimi için uygun salonlar oluşturup bu gibi etkinliklerle kütüphane canlı 

hale getirilecektir. 

14. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının termal tesis haline 

dönüştürülüp en kısa sürede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yapılanması 

sağlanacaktır.  

15. Her yıl farklı alanlarda (sağlık bilimleri, sosyal bilimler, temel bilimler vb.) en az bir 

uluslararası sempozyum düzenlenecek veya evsahipliği yapılacaktır.  

16. Üniversitemize kongre, konferans veya sempozyum gibi bilimsel amaçlarla gelen 

konukların ağırlanmalarında azami hassasiyet gösterilecektir.  

17. Üniversitemiz personelinin ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden kolaylıkla ve öncelikle 

faydalanmaları için Sağlık Randevu Sistemi kurulacaktır.  

18. Başta Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olmak üzere akademik ve idari personelimizin 

yasal haklarını kullanmalarında kısıtlayıcı davranılmayacaktır.  

19. Üniversitemizdeki birimler arası yazışmaların yavaşlığı ve yapılan yanlışlıklar hizmetiçi 

eğitimle giderilmeye çalışılacak, yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için 
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adımlar hızla atılacak, idari personelimiz için memuriyette yükselme sınavları sıklıkla 

gerçekleştirilecektir.  

20. Necatibey Eğitim Fakültesi başta olmak üzere birimlerimizin derslik, büro tefrişleri için 

gerekli kaynaklar sağlanacak her öğretim üyesine bir mini bilgisayar ve yazıcı verilecektir.  

21. Bandırma Meslek Yüksekokulu; Bandırma Sağlık Yüksek Okulu ve Denizcilik 

Fakültesi’nin Bandırma yerleşkesinde kendi binalarının yapımına öncelik verilecek, 

akademik ve idari yapılanmalarına destek verilecektir. Sağlık Yüksek Okullarının Sağlık 

Bilimleri Fakültesi haline dönüşmesine çalışılacaktır. 

22. Üniversitemizde kurulacak fakülteler arasında öncelik Hukuk ve Ziraat Fakültelerine 

verilecek, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Su Ürünleri ve İlahiyat Fakültelerinin 

kurulabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.  

23. Personelimizin yurt içi ve yurt dışı turistik amaçlı gezileri için organizasyon desteği 

verilecektir. Ayrıca çeşitli vesilelerle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek 

personelimiz arasındaki sosyal paylaşımın arttırılması sağlanacaktır.  

24. Meslek Yüksek Okullarının program çeşitliliğinin sadeleştirilerek tercih ve istihdam 

olanaklarına göre düzenlenmesine ve uygulama ağırlıklı olmasına çalışılacaktır.  

25. Erdek ve Edremit körfezinde Üniversitemizce eğitim ve sosyal amaçlı kullanılmak 

üzere tesisler kazandırılmaya çalışılacaktır. 

26. Üniversitemiz personelinin yerleşke alanına yakın konut ihtiyacı için TOKİ’yle 

işbirliğine gidilecektir. 

27. Fen ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere enstitüler için müstakil binalar yapılması 

için proje çalışması başlatılıp yatırım planına alınacak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü işler hale 

getirilip Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulacak, ayrıca Jeotermal ve Zeytincilik Enstitüleri de 

araştırma enstitüleri olarak yeniden düzenlenecektir. Bor, Çevre ve Temel Bilimler 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Merkezi Araştırma Laboratuarı çerçevesinde yeniden 

organize edilecek, diğer merkezler ise Enstitüler binasında toplanacaktır. 

28. Dekan atamalarında temel düşüncemiz, her fakültenin öğretim üyelerinin kendi 

dekanlarını seçebilme yetkinliğinin var olduğudur. Bu yüzden dekan atamalarında 
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öğretim üyelerinin tercihleri dikkate alınacaktır. Meslek Yüksek Okulu 

müdürlüklerinde ise akademik kadro yeterliyse kendi birimleri içinden müdür 

atanmasına özel bir dikkat gösterilecektir.  

29. Büyük beklenti ve çabalarla kurulmuş olmasına rağmen idari ve akademik 

personelini tamamlayamadığından dolayı açılamamış olan Veteriner Fakültesinin 

kadrolarını bir an önce tamamlayıp eğitim-öğretime açmak ve bölge hayvancılığında 

merkez haline getirmek temel hedeflerimiz arasındadır. 

30. Üniversitemiz birimlerinin “bilimsel dergi”leri geliştirilerek yeni dergiler 

çıkarılmasına öncülük edilecek, üniversitemizin bilimsel yayınları basması 

konusunda gerekli adımlar atılacaktır. Ayrıca ders kitabı, ders notları ve yardımcı 

kitapların basımı için gerekli çalışmalar yapılıp bu yayınların kolaylıkla temin 

edilebileceği bir satış bürosu kurulacaktır. 

 

SONUÇ 

 Genç, dinamik, çalışan ve bilim üreten bir kurum kimliği oluşturmak için, 

 Öğretim elemanlarının akademik iradesini ön planda tutan bir yönetim anlayışı için, 

 Kişisel ilişkileri değil akademik ve kurumsal kimliği önceleyen bir yönetim için, 

 Öğretim elemanlarının saygınlık ve onurunun zedelenmemesi için, 

 Fakülte ve yüksek okullar arasında dengeli ve sağlıklı bir ilişki için, yeni kurulacak 

fakülte ve yüksek okullarda popüler çizgiyi değil ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda bir çizgiyi yakalamak için, 

 Doğru kişileri doğru yöntemle doğru görev ve makamlarda değerlendirmek üzere 

adil ve objektif bir yönetim için,   

 Bilimi taşıma yoluyla almaktan çok üretmek ve sırasıyla bölge, ülke ve dünya 

çapında yaymak için, 

 Sağlıklı ve dengeli bir bilgi ve teknoloji alışverişiyle “taşra üniversitesi” anlayışını 
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değiştirmeye çalışmak için, 

 Cumhuriyet Türkiye’sinin Balıkesir’e lâyık gördüğü bilim, kültür ve eğitim kurumlarını 

dönüştürüp geliştirerek Balıkesir Üniversitesi’ni bir bilim, sağlık, kültür,  spor, sanat 

ve eğitim merkezi hâline getirmeye çalışmak için; 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü görevine adayım. Saygılarımla… 

 

PROF. DR. ALİ DUYMAZ  
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PROF. DR. ALİ DUYMAZ’IN 

ÖZGEÇMİŞİ 

 

23.05.1961 tarihinde Balıkesir'in İvrindi 

ilçesinde doğdu. İlkokulu İvrindi Gazi Evrenos 

İlkokulu'nda, ortaokulu İvrindi ve Balıkesir 

Lisesi Orta Kısımları’nda okudu. Lise tahsilini 

Çanakkale Gökçeada Atatürk Öğretmen 

Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü'nden 1982 yılında 

mezun oldu. 

Askerlik vazifesini Tuzla ve Çorlu'da yedek subay olarak yaptı. Bingöl'de edebiyat 

öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Yüzüncü Yıl ve Selçuk Üniversitelerinde Türk dili 

okutmanı olarak görev yaptı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1989 yılında 

yüksek lisansını, 1992 yılında ise doktorasını tamamlayarak Türk Halk Bilimi doktoru 

unvanını aldı. 1994-1997 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne geçti. 04 Şubat 2002 

yılında profesör oldu.  

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ile Folklor Araştırmaları 

Kurumu üyesi olan Prof. Dr. Ali Duymaz'ın yayımlanmış 12 kitabı ile çok sayıda bilimsel 

makalesi vardır. Çok sayıda bilimsel derginin hakem ve yayın kurullarında görev alan ve 

ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bilim kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Ali Duymaz, 

evli ve iki çocuk babası olup yabancı dili İngilizce’dir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi 

Edebiyat, Kitap ve Münazara Topluluğu Akademik Danışmanlığı ile Balıkesir Üniversitesi 

Şiir ve Hikâye Yarışması Seçici Kurul Üyeliği başta olmak üzere ülke çapında birçok 

roman, şiir ve öykü yarışmasında jüri üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. 
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İdari Görevleri 

1999’dan bugüne değin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk 

Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı; 

1997-2007 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 

Başkanlığı; 

08.04.2003-09.04.2009 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim 

Kurulu Üyeliği (Doçent ve profesör temsilcisi olarak); 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (29.06.1998-2005)  

1997’den bugüne değin Fakülte Kurulu üyeliği (Bölüm Başkanı ve seçilmiş üye olarak) 

1999-2005 yılları arasında Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Müdürlüğü; 

2003’den bugüne değin BAÜ Fen Edebiyat Fakültesi seçilmiş üye ve dekan olarak Senato 

üyeliği; 

09.02.2007 tarihinden itibaren BAÜ Rektör Yardımcılığı; 

20.07.2009 BAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı. 

İletişim 

Web Sitesi: aduymaz.balikesir.edu.tr 

Mail: aduymaz@balikesir.edu.tr;  ali_duymaz@hotmail.com 

Telefon: 0 266 612 10 00 / Cep: 0 533 540 79 61 
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