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ÖNSÖZ 

1997 –  1999 yı l ları  arasında BT/HABER GAZETESİNDE, 

2000 yı l ından beri de GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE köşe yazı ları 

yazmaktayım. Tam 23 yı ldır köşe yazarl ığı  yapmaktayım. Bu köşe 

yazı larımda mümkün olduğunca güncel konuları ele almaya gayret 

ettim. Yoğunluklu olarak Eğit im, İletişim, Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesi  (DAP) ve Teknolojik Gelişmelere ait  birçok farklı  konuyu 

işledim.  

BT/HABER GAZETESİ Bi l işim alanında haftada bir 

Pazartesi günleri  yayımlanan bir gazete idi.  Bu gazete halen 

yayınını  devam ettirmektedir.  BT/HABER GAZETESİNDE toplam 

142 köşe yazım yayınlanmıştır ve bu yazı larımın Gazetedeki 

baskı larına (https://arsiv.bthaber.com/) l inkinden erişi lebil ir.    

2 Mayıs 2000 tarihinden beri de GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE köşe yazıları 

yazmaktayım. Bu önsözü yazdığım 20.05.2020 tarihi itibariyle GÜNIŞIĞI 

GAZETESİNDE (https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-

varol)  yazdığım yazıların toplamı 1026 adettir. 4 Eylül 2007 tarihinden beri 

GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE yazdığım köşe yazılarına gazetenin kendisine ait web 

sayfasından (https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol) 

erişi lebilmektedir. 02 Mayıs 2000 i le 31 Ağustos 2007 tarihleri 

arasındaki yazı larım (asl ında tüm köşe yazı l arım) kendime ait web 

sayfamdan da okunabilir.        

(http://www.asafvarol.com/en/Sayfalar/basinda.php)   

Köşe yazısı yazmak, dünyaya bakış açınızı değiştirmektedir. Güncel 

konularla yakından ilgilenme imkânı ve araştırma yapma yeterliliğini 

kazandırmaktır. Aslında bu köşe yazılarım benim günlüğüm gibidir. Belgesel 

niteliği taşımaktadır. Zaman zaman yazdığım sert yazılar yüzünden eleştirildim, 

tehdit edildim, şikâyet edildim, ama çoğu kez de alkışlandım. Köşe yazılarım 

yüzünden bazı makamları da kaybettim. Eleştirel yazılarım yüzünden bazı 

kamu kurum ve kuruluşları, kendi icraatlarına çeki düzen vermek zorunda 

kaldılar. Bıkmadım, doğru ve hak bildiğim konuları yazmaya devam ettim ve 

edeceğim.  

Bolca yazı yazmak, Türkçe yazı yazma kabiliyetini geliştirmektedir. 

Size olayları daha iyi yorumlama becerisi kazandırmaktır. Sadece bu kadar mı? 

Ebetteki değil! Türkçe dil bilgisi kurallarını özümsüyorsunuz. Güzel Türkçemizin 

inceliklerine vakıf oluyorsunuz. Öyle ki kültür ve sanat alanında başkaları 

https://arsiv.bthaber.com/
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
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tarafından yazılan farklı konulardaki eserlerin editörlüğünü yapacak kadar 

kendinizi yetkin ve birikimli görüyorsunuz.  

İşte bu köşe yazıları sayesindedir ki 2003-2004 yıllarında “Birinci 

Elazığ Kültür Kurultayı” kapsamında yayımlanan “Elazığ’da Mutfak Kültürü”, 

“Elazığ İli Ağızları”,  “Elazığ Bibliyografyası”, “Elazığ halk Oyunları” kitaplarının 

editörlüğünü yaptım. 2008 Yılında da “Elazığ Buluşuyor Zirvesi” kapsamında 

“”Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu”, “El Sanatları” ve “Elazığ’da 

Geçmişten Günümüze Spor” kitaplarının editörlüğünü yaptım.   

Olaylar yazılmadıkça, gelecek nesillere yazılı, görsel, işitsel kalıcı 

eserler bırakılmadıkça, sadece söz ile ifade edilen olaylar, sanki de su üzerine 

yazmışsınız gibi kaybolup gider. Oysa yazarak, sesli ve görüntülü çoklu 

ortamları gelecek nesillere aktararak, olayların tarihe mal olmasını sağlarsınız 

ve siz de böylece tarihteki yerinizi almış olursunuz.  

İşte eldeki bu kitap, 23 yıllık köşe yazarlığım esnasında sadece 

EĞİTİM alanında yazmış olduğum yazıların bir araya getirildiği bir eserdir. 

İçindeki yazıları okudukça o günleri yaşayacaksınız. Olaylarla ilgili duygularımı 

ve düşüncelerimi göreceksiniz. 

Bu yazılarımı bir araya getirme görevini sevgili öğrencim Ulaş 

Dişbudak üstlendi. Emek verdi ve bu eseri yayınlamama vesile oldu. Kendisine 

kalbi duygularla teşekkür ediyorum.  

Selam, Saygı, Sevgi ve muhabbetle… 

 

20 Mayıs 2020 

Prof. Dr.  Asaf Varol
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2-8 Haziran 1997.                                           Sayı:119  

 

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE SIKINTILARI 

BT/Haber haftalık bi lgi  teknolojisi  gazetesinde son 

zamanlarda hemen her hafta Üniversitelerimizin Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölümleri ile i lgil i haberleri okumaktayız.  Birçok 

Bi lgisayar Mühendisliği bölümünün, bi lgisayar alanındaki hızl ı 

gel işen teknolojiyi  yakalamadaki sıkıntı larını  okumak, bizleri 

üzmektedir. Bu sıkıntı ların bir an önce gideri lmesi için çeşit li 

çözümler aranması gerektiği  kanaatindeyim. Bu bölümlerimiz, 

maddi sıkıntılarını gidermek ve bilgisayar teknolojisindeki 

gel işmelere ayak uydurmak için Fakül te Döner Sermayelerini 

büyük özveride bulunarak çal ışt ırmaları  gerekir. Sadece 

Üniversite bütçelerinden bu bölümlere ayrı lan çok düşük 

seviyedeki meblağlar ile elbette ki  bi lgisayar alanındaki yeni 

teknoloji leri  takip etmek mümkün olamayacaktır.  Bu yazıda 

öncelikle sürekli göz ardı  edilen Türkiye’deki Bi lgisayar 

Öğretmenliği  Bölümlerinin durumları hakkında genel bilgi 

verdikten sonra, Fırat Üniversitesi  Elektronik -Bilgisayar Eğit imi  

Bölümü olarak yeni teknolojiyi  takip etmek için nasıl  bir çal ışma 

yaptığımızı  anlatmak istiyorum.  

Türkiye'de Bilgisayar Öğretmeni yetiştiren ve halen 

öğrencisi  bulunan üniversitelerimiz ile i lgi li  bi lgi ler Tablo 1 de 

veri lmiştir.  Tabloda görüldüğü gibi  Bi lgisayar öğretmeni 

yetiştiren üniversitelerimizin sayısı  sadece 5't ir. Bu 5 

üniversitemizden Fırat, Gazi ve Marmara Üniversiteleri , 

YÖK/Dünya Bankası  II .  Endüstriyel  Eğit im Projesi  kapsamında olup 

bu proje nedeniyle ilgi li  bölümlerinde bi lgisayar sayıları  oldukça 

fazladır.  Ancak bu alandaki hızlı  gel işme nedeniyle 1 -2 yı l 

içerisinde mevcut bi lgisayar laboratuarları , güncell iklerini 

kaybedeceklerdir.  
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Tablo 1: Bilgisayar Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarımız 

Üniversitenin 

Adı 

Fakültesi Alan Adı Kontenjan 

*Fırat  Teknik Eğitim Bilgisayar  62 

Gazi  Teknik Eğitim Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği 

52 

Kocaeli Teknik Eğitim Bilgisayar Öğretmenliği 31 

*Marmara  Teknik Eğitim Bilgisayar ve Kontrol 

Öğretmenliği  

82 

Orta Doğu 

Teknik  

Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 52 

* Bu üniversitelerimize ait kontenjanlara ikinci öğretimdeki öğrenci sayıları dahildir. 

Teknik Eğit im Fakülteleri; Teknik Lise, Endüstri  Meslek 

Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerine öğretmen yetiştiren 

kurumlardır.  Bu l iselerimizde bi lgisayar öğretmeni açığı 

maksimum düzeyde seyretmektedir.  Hatta öğretmen açığını 

kapatmak amacıyla, Bi lgisayar Mühendislerinden öğretmen 

olarak atananlar bulunmaktadır. Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Bi lgisayar Öğretmenliği programlarından mezun olan 

öğretmenlerin bir bölümü; doğrudan özel sektörde iş 

bulabildikleri için, bu orta öğretim k urumlarımızdaki açığı 

kapatmak daha da güçleşmektedir.  

Özel sektörde bi lgisayar alanında genelde uygulama 

ağırl ıkl ı  yetişmiş elemanlara gereksinim duyulmaktadır.  Diğer bir 

deyimle, ilgil i alanda program yazabilen, hazır bir paket programı 

rahatl ıkla kullanabilen veya üzerinde gerekli  olabilecek 

değişiklikleri yapabilen elemanlar aranır. Teknik Eğit im 

Fakülteleri  de uygulama ağırlıkl ı  fakülteler olduğu için, bu tür 

eleman yetiştiren kurum kimliğine sahiptir.  

Tablo 1'de 1996 Yı lı 'na ait  öğrenci kontenjanların a 

bakıldığında, uygulama ağrıl ıkl ı  yetiştiri len bi lgisayar 

elemanlarının sayısının çok yetersiz kaldığı  görülür.  Bu nedenle 
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bu alanda eğitim veren yeni bölümlerin kısa sürede eğitime 

açı lması  gerekir.  

Bilgisayar teknolojisindeki hızl ı gelişmelere ayak 

uydurmak için i lgil i fakültelere ait döner sermaye işletmelerinin 

çok iyi  ve özveri  ile çal ıştırı lması kaçınılmazdır. Mevcut Döner 

Sermaye İşletmesi Yasa, Yönetmelik ve Yönergeleri i le bu tür 

faal iyetleri  sürdürmek, cazip olmadığı  için zor görülmektedir. 

Ancak buna rağmen istenildiği  takdirde bilgisayar alanında yoğun 

döner sermaye faal iyetlerine giri lebil ir.  

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Döner Sermaye 

İşletmesi 1991 Yı lı 'nda faaliyetlerine başlamıştır.  İ lk olarak Elazığ 

halkına yönelik yoğun bilgi sayar kursları  düzenlenmiş ve sağlanan 

gelirlerden kar payı  dağıtı lmayarak, biriktiri len meblağlar i le 

bi lgisayar donanım parçaları  satın al ınarak, 1992 de bi lgisayar 

montajına başlanılmıştır. Kampanyalar düzenlenerek bi lgisayar 

satışları gerçekleştirilmiş tir.  Bu kampanyalarda hedef fazla 

sürümden kar sağlamak olduğu için, piyasadan çok daha uygun 

f iyatlarla satışlar yapılmıştır.  

Elazığ'daki kamu kurumlarının yönetici pozisyonundaki 

elemanlarına ücretsiz bilgisayar kursları düzenlenmiş, bu yöntem 

i le bu yönetici lerin bi lgisayarla tanışmaları ve dolayısıyla bi lahare 

kendi kurumlarının bilgisayar sistemine geçişleri , kendil iğinden 

teşvik edilmiştir. Bu yönetici ler, bi lahare kendi kurumlarında 

bi lgisayar sistemleri kurmak için ihaleler açmış ve bu ihalelere 

Üniversite olarak tekl ifler sunulmuş ve bazı  ihaleler kazanılarak 

ek gelir sağlanmıştır.  

Her yı l  halka açık sık sık uzun dönem bilgisayar kursları 

düzenlenmiş ve elde edilen gelirlerin önemli  bir bölümü i le yeni 

bi lgisayar al ımları  gerçekleştirilmiştir.  Bi lgi sayarın halka 

benimseti lebilmesi için diğer uygulanan bir yöntem ise, 

Üniversite bünyesinde bir televizyon biriminin kurulması i le 

sağlanmıştır.  İmkanlar zorlanarak 1992'de kurulan FIRAT TV, 

günümüzde mahall i televizyonların bir çoğunda bulunmayan 

nitelikte bir stüdyoya, alet ve teçhizatlara sahip olup, her gün 7 

saat süre i le yayın yapmaktadır.  

İ lk yı llarda bi lgisayar kurslarına katı lan kursiyerlere 

evlerinde kullanmak üzere kiral ık bi lgisayarlar veri lmiş ve 
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televizyondan bilgisayar dersleri veri lerek evde  uygulamalı 

çal ışmaları  sağlanmıştır.  Bu cazip durum nedeniyle, Üniversite 

tarafından açı lan bi lgisayar kurslarına yoğun talepler gelmiş ve 

bazen bi lgisayar kursu açılması taleplerinin önemli  bir bölümüne 

cevap dahi veri lemez durumlar yaşanmıştır.  

FIRAT TV aracı l ı ile Üniversitede açı lacak bi lgisayar 

kurslarına ait  reklamlar yayınlanmış ve bu yöntemle kurslara 

talep arttırılmıştır. İş hacmini genişletmek için kamu 

kuruluşlarının istekleri  doğrultusunda paket programlar 

uygulanmıştır. Örneğin Emniyet Müdürlüğü, DSİ, Karayolları , Köy 

Hizmetleri  vb.  kurumlar için özel kurslar düzenlenmiştir.  Başarı lı 

olan kursiyerlere Üniversitenin Başarı  Sertif ikasının veri lmesi, 

kurslarımızı  daha da cazip kılmıştır.  

Döner Sermaye gelirlerini  arttırmak için, YÖK, Mil li  Eğit im 

Bakanlığı gibi kurumlara proje tekl ifleri  verilmiş ve bu kurumlara 

hizmetler götürülmüştür.  Örneğin 1994 ve 1995 yı l larında 

YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel  Eğitim Projesi  kapsamında, 

meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına uzun 

dönem bilgisayar kursları düzenlenmiştir.  1995 ve 1996 yı l larında 

Mil l i  Eğit im Bakanlığı  Hizmetiçi  Eğit im Daire Başkanlığı  i le yapılan 

protokoller sonucunda, BDE’ de Formatör Öğretmen, BDE’ de I. 

Tekamül ve BDE’ de I I.  Tekamül Eğit imleri  sürdürülmüş ve bu 

yöntem i le Döner Sermaye İşletmesine sürekli  gelir temin 

edilmiştir.  Elde edilen gelirler zaman geçiri lmeksizin teknolojiye 

uygun bilgisayar al ımlarında kullanılmış ve böylece bölüm 

bilgisayarları da sürekli  yenilenmiştir.  

Görüldüğü üzere sıfır sermaye i le kurulan bi r Döner 

Sermaye İşletmesi, fedakarl ıklar yapılarak Bi lgisayar 

Öğretmenliği  bölümünün bilgisayar alanındaki gel işmesini 

tamamlaması açısından etkin bir biçimde kullanılabilmiştir. FIRAT 

Televizyonu kurularak, televizyondan yayınlanan bilgisayar kurs 

program ları  sayesinde gelir artırıcı  önlemler al ınmıştır.  Elde 

edilen gelirler ile yeni yatırımlar yapılmıştır. Bugün FIRAT 

Televizyonu, Fırat Üniversitesi 'nde kurulması planlanan İ letişim 

Fakültesinin temelini  oluşturma seviyesine yükselmiştir.  

Sonuç olarak bi lgisayar mühendisliği veya öğretmenliği 

bölümlerine sahip fakülteler, döner sermaye işletmelerini 

faal iyete sokarak ve benzeri yöntemler kullanarak, 
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laboratuarlarını gelişt irmek için çaba harcamalıdır. Aksi takdirde 

sınırl ı  üniversite bütçeleri  i le bi lgisay ar laboratuarlarını 

yenilemek elbette mümkün olamayacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/bt_haber/yazi1.htm 
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23-29 Haziran 1997.                                         Sayı:122 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE FORMATÖR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

ÇALIŞMALARI 

Teknik ve Endüstri  Meslek Liselerindeki Bilgisayar 

Öğretmeni açığını gidermek için birkaç yıldan beri Mil l i  Eğit im 

Bakanlığı Hizmet içi Eğit imi Daire Başkanlığı 'nca 

Üniversitelerimizle protokoller imzalanarak Bi lgisayar Destekli 

Eğitimde (BDE) Formatör, I .  ve II .  Tekamül Eğitim kursları 

düzenlenmektedir.  Üç yıldan beri Fırat Üniversitesi  Teknik Eğitim 

Fakültesi  Elektronik -Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nde bu tür kurslar 

sürdürülmektedir.  Bu üç yı l lık uygulama sonucunda bu programın 

sağladığı faydalar ve saptanan bazı  eksikl ikler hakkında 

görüşlerimi sayın Bt/Haber gazetesi  okurlarına sunmak istiyorum.  

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerimizin bazı ları Bi lgisayar 

Destekli Eğitim Projesi kapsamında i lk yı l larda donanım yönünden 

oldukça iyi seviyelere getirilmiştir.  Bu okullarımıza network 

alt ında çalışan modern laboratuarlar kurularak, bu okullarımızın 

teknolojinin önemli bir gelişmesi olan bi lgisayarlarla süratle 

tanışması hedeflenmiştir. Ancak, i lk yı l larda bu alanda eğitim 

görmüş öğretmen sayısı  çok az olduğu için ister istemez bu 

laboratuarlar bazı yer lerde yeterli  düzeyde kullanılamamıştır.  

Araba kullanmak nasıl  her kişinin günlük yaşantısının bir 

parçası  olmuşsa, bilgisayarı  kullanabilmek de yakın gelecekte aynı 

duruma gelecektir.  Günümüzde bilgisayar hemen hemen tüm 

alanlarda kullanılabilmektedir.  B ireylerin bu alandaki 

ihtiyaçlarını  karşı lamak, ancak eğit im yolu ile olur.  Bu eğitimin 

daha orta öğretim, hatta i lkokul düzeyinde veri lmesi 
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kaçını lmazdır ve bu durum günümüz Türkiye'sinde özellikle 

kolejlerde süratle tekamül etmektedir.  

Bilgisayar Öğretmeni açığını kapatmak amacıyla Mil li 

Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi  Eğitimi Daire Başkanlığı aracı l ığı i le 

formatör öğretmen yetiştirme çal ışmaları  başlatı lmıştır. Bu 

hizmetiçi  eğit imi kurslarına katı lacak öğretmenlerin değişik 

alanlardan seçi lmesi, kanımca çok isabetl i olmuştur. Çünkü, bir 

matematik öğretmeninin bi lgisayarı  kendi alanında 

kullanmasıyla, bir edebiyat veya muhasebe öğretmeninin 

bi lgisayarı kendi alanlarında kullanması, farkl ı l ık gösterecektir. 

Branş öğretmenlerinin kendi uzmanlık alanlarındaki bi l gileri 

bilgisayar desteği ile öğretmeleri , çok ori j inal  yazı l ımların ortaya 

çıkmasını  sağlayabilecektir.  Oysa sadece bi lgisayar alanında 

yetişmiş bir öğretmen, diğer bir branşa ait konuları bi lgisayar 

ortamına aktarmasında bir hayli  sıkıntıya girebilecekti r. 

Bilgisayar yazı l ımı alanında çal ışacak öğretmenlerimizin 

değişik branşlardan seçi lmesi, bi lgisayar alanındaki yazı l ımların 

mükemmell iğini  artırıcı  bir unsurdur.  Muhasebe ve bilgisayarı  iyi 

bi len bir öğretmen, örneğin memur maaşı bordrosunu yazması 

daha kolay ve daha uygun düşer.  Oysa bu öğretmen sadece 

bi lgisayarı  mükemmel kullanabil iyor, ancak muhasebeden 

anlamıyorsa, bir muhasebe uzmanına ihtiyaç duyacaktır. Diğer bir 

deyimle, tek bacağı üzerinde yürüyen bir insan konumuna girmiş 

olacaktır.  Bu durumlar  göz önüne alındığında, bi lgisayar 

öğretmeni olarak seçi len adayların değişik branşlara sahip 

olmasının önemi kendil iğinden ortaya çıkar.  

Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi Elektronik -

Bilgisayar Eğit imi Bölümü olarak MEB Hizmetiçi  Eğit imi Daire 

Başkanlığı  denetiminde bu yı l BDE’ de formatör öğretmen 

yetiştirme kurslarının üçüncüsünü düzenlemiş olacağız.  İ lk kurs 

programı 1995 Yıl ı  yaz aylarında uygulandığında, i lk defa bu tür 

bir kurs programını başlatmamız nedeniyle bazı  tereddütler 

yaşamıştık. Çünkü kazanılan ihalenin tüm şartlarını sağlamak 

zorundaydık.  İhaleye giriş şartlarını  eksiksiz yerine getirmek, 

yoğun ve düzenli bir çal ışmayı gerektiriyordu. Ders vermek üzere 

görevlendirilen öğretim elemanlarının çok iyi  seçi lmesi 

hedeflerimiz arasındaydı . Çünkü kurs almak üzere seçi lenlerin 

öğretmen ve bazılarının kendilerini bi lgisayar alanında zaten 



9 
 

önceden yetiştirmiş olmaları , öğretim elemanlarımızın çok 

deneyimliler arasından seçi lmesi ve eğitim formasyonu açısından 

eksikl iklerinin olmamasını gerekti riyordu. Bu şartlar göz önüne 

al ınarak aşağıdaki yol  izlenmiştir.  

Kurslarda mümkün olduğunca deneyimli , vereceği ders i le 

i lgi li  kitapları , ders notları ve diğer malzemeleri  hazır olan 

öğretim elemanlarının seçi lmesine öncelik veri lmiştir.  

Kurs sonlarında her öğretim elemanının; yeni teknoloji 

imkanlarını kullanmasını, konuları ders içeriğine uygun 

işlemesini, ekip çal ışması yapmasını, sunuşlarının etkinl iğini, 

i l işki lendirme ve kavramların öğreti lmesindeki başarısını, 

adaylara karşı  davranışını  ve uyumlulu ğunu, ders amaçlarına 

ulaşmadaki gayretini  araştırmak amacıyla katı lımcılara optik 

okuyucu kullanılarak çoktan seçmeli  anketler uygulanmıştır.  

İmkanlar dahil inde yeterince ders kitabı, ders notu, 

disket, tüm kurs boyunca haftalık etkinliklerin tümünü göste ren 

çizelgeler vb malzemeler katı l ımcılara kurs başlangıcında 

dağıtı lmıştır.  

Başarısı yeterl i düzeyde olmayan öğretim elemanlarından 

dersler alınarak, diğerlerine verilmiştir.  

Bazı hafta sonları  bölgeyi tanıtmak amacıyla gezi ler 

düzenlenmiştir.  

Katı l ımcıların barınma ve yeme- içme problemleriyle 

yakından i lgi lenilmiş ve mümkün olduğunca eksik yönler süratle 

gideri lmiştir.  

 Yukarıda kısa olarak uygulanan bazı  yöntemler 

anlatı lmıştır.  Bu tit iz çal ışma sonucunda üçüncü kez Bi lgisayar 

Destekli  Eğit imde Formatör Öğretmen Yetiştirme Projesi  Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik -Bilgisayar Eğitimi 

Bölümünce yürütülecektir. Bu tit iz çal ışma neticesi öğretim 

elemanlarımızın bazı ları , hazırladıkları  özgün kitaplarını  Türkiye 

geneline dağıtılmasını sağlamışlar ve eser vererek bu alanda 

çal ışanlara yardımcı olmuşlardır.  Mill i Eğit im Bakanlığına bağlı 

okuldaki öğretmenlerden bu programlara katı lanlar kendi 

okullarındaki bi lgisayarlara sahip çıkarak kullanıma 
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geçirmişlerdir. Bölümümüz bu projelerden veya diğ er 

etkinl iklerden elde ettiği  gel iri  süratle bölümün aci l  ihtiyaçlarının 

bulunduğu malzemelerin al ımında kullanarak, malzeme 

al ımındaki dar boğazı önemli  ölçüde gidermiştir.   

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_248_88296_15

6775_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:28) 

 

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_248_88296_156775_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_248_88296_156775_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_248_88296_156775_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
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7-13 Temmuz 1997.                                                  Sayı:124 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN 

SIKINTILARI 

Bil işim sektöründeki hızl ı gelişmeye ayak uydurmak 

gerçekten çok yoğun bir çabayı ve maddi fedakarl ık yapmayı 

gerektirmektedir.  Bi lişim sektöründe eğitim veren birimlerin 

yöneticileri  ve çalışanları , bu sahadaki hızl ı gel işmeyi takip 

etmede oldukça zorlandıkları bir gerçektir. Gelişmeleri  takip 

etmedeki zorlukların başında maddi sıkıntı lar gelmektedir.  Şöyle 

ki , bi l işim teknolojisi  alanında eğitim kurumlarımızda çal ışan bir 

öğretmenin almış olduğu maaş, temel ihtiyacını karşı lamak için 

dahi yeterli  olmamaktadır.  Bu sıkıntı  karşısında öğretmenin, bu 

alanındaki gel işmeleri  takip etmek için gerekli  olabilecek dergi, 

gazete, kitap, yazıl ım vb.  dokümanları sağlamaları elbette ki 

beklenemez. Bu elemanların bazı ları , bi lgisayar teknolojisini 

öğreten kişi ler olarak sürekli kendilerini yenilemek 

durumundadır.  Öğretmenlerin içerisinde bulundukları  maddi 

sıkıntılar sonucu olarak da sürdürdükleri  bilgisayar eğit imleri 

bazen, çok geri düzeyde olabilmektedir.  

Orta öğretim kurumlarımızda bi lgisayar eğitimi i le 

derslerde kullanılan bazı  yazıl ımların iki  veya üç yıl  öncesine ait 

olduğu görülür.  Örneğin hala DOS’ un 4.01 veya 5.0 

versiyonlarının komutlarını öğretmeye devam eden 

öğretmenlerin sayısı hiç de az değil . Bu öğretmenlerimiz kısıt lı 

kurum bütçe imkanları  ile yeni yazı lım sürümleri  sağlayamadıkları 

gibi, kendilerini  yenileyebilecek dokümanlara da 

ulaşamamaktadırlar.  İçlerinden gayretli  olan bazıları, sağdan 

soldan kopyalama yo l ları  i le elde ettikleri  yazı l ımları  yasal  

olmayan bir şeki lde kullanmakta ve yazıl ım eksikliklerini  bu 

şekilde giderme yolunu seçmektedirler.   
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Öğretmenlerimizin öğrettikleri  bi lgisayar teknolojisi 

alanındaki sıkıntı larını gidermek için basit ve nispeten u cuz 

yöntemler uygulanabilir.  Örneğin Mil l i  Eğit im Bakanlığı'na bağlı 

orta öğretim kurumlarımızın en azından dial -up türü bağlantı i le 

INTERNET'teki  bi lgilere ulaşmaları  sağlanabil ir.  

Her okul, B i lgi  teknolojileri  alanındaki birkaç dergi  veya 

gazeteye abone olarak, bu dokümanlara isteyenlerin rahatl ıkla 

ulaşabileceği odalar tahsis edebil ir.  

Asgari  düzeyde yeni yazı lımlar kendi bütçelerinden veya 

döner sermayelerinden sağlanabil ir.   

Okul ai le birl iği  yönetici lerine işin önemi anlatı larak, 

mevcut okul aile birl iği  bütçelerinin bir kısmı bu amaçla 

kullanılabil ir.  

Temin edilen yazı l ımların i lgi l i öğretmenlerce 

kullanımlarını  sağlamak amacıyla sıkı  denetimler sürdürülebilir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_270_88296_74

737_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:14) 
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14-20 Temmuz 1997.                                     Sayı:125 

 

TÜRKÇE'DE KİTAP EKSİKLİĞİ 

Türkiye'de eğit im verilen birçok alanda öğrencilerin 

yeterl i düzeyde Türkçe kaynak bulamamaları  önemli bir sorundur. 

Birçok alanda üniversite öğrencileri  sadece ders hocalarının 

sınırl ı  düzeyde hazırlamış olduğu ders notlarıyla yetinmek 

zorunda kalmaktadırlar. Bu ders notlarının bazı ları çok eski 

zamanlara ait  olabilmektedir.  Örne ğin mühendisl ik fakültelerinde 

hala SI  birim sistemini kullanmayan azımsanmayacak sayıda 

öğretim elemanına rastlamak mümkündür.  

Türkiye'de bil işim sektöründe özell ikle de yazı l ım 

sahasında nispeten durum daha iyi  seviyedir.  Yeni bir yazı l ım 

piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra, o alanla ilgi li  Türkçe kaynak 

bulabilmek sevindiricidir.  Yalnız bu kitapların yazarlarının 

çoğunun özel sektör kaynaklı  olması dikkatinizi çekti  mi 

bi lemiyorum. Yazıl ım alanındaki yayınlanmış kitapları  yakın takip 

eden birisi  olarak, bu kitapların Üniversite öğretim elemanlarınca 

yazı lanların sadece onlarla ifade edilebileceği durumuna 

üzülüyorum. Çünkü, üniversite öğretim elemanlarının görevleri 

arasında bence kendi sahalarında kitap yayınlamaları  koşulu da 

bulunmalıdır. Ancak Üniversitelerde bu sahanın istenilen düzeyde 

geliştiri lemediği bir gerçek. Bu durumun ortaya çıkmasında, 

öğretim elemanlarının kariyer yaparken, hazırladıkları  kitapların 

pek rağbet görmemesi sebep olarak gösteri lebil ir.  

Araştırma görevlisi  olarak kariyere baş layan bir öğretim 

elemanı; doktora çal ışması, yardımcı doçentl ik, doçentl ik ve 

profesörlüğe yükselti lme gibi  uzun yı l ları  içeren bir çaba içerisine 

girmektedir. Bu yolda i lerleyen bir öğretim elemanı, genelde 

hazırlanması oldukça zahmetli olan bir kitap ya zma işine girmeyi 

pek düşünmez. Çünkü, kitapların jüri üyeleri  tarafından genelde 
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eser olarak değerlendiri lmediğinin farkındadırlar.  Bu nedenle 

makale yazma veya bildiri sunma kendisi  için daha kazançlıdır.  

Türkiye'de kitap yazmak maddi yönden de hiç cazip  bir 

olay değil . Uzun bir gayret sarf  edilerek kitap hazırlanır.  Ancak, 

kitabı bastırmak problem olur.  B i lgi  teknoloji leri alanında 

hazırlanan kitaplarda bu olumsuz durum nispeten daha azdır.  

Türkiye'de Türkçe kitap eksikl iğini gidermek için YÖK'e 

büyük görevler düştüğü kanısındayım. Akademik yükseltilmelerde 

uygulanan mevcut yönteme i lave olarak, öğretim elemanlarına 

kitap yazma zorunluluğu getiri lmelidir. Şöyle ki , doçentl iğe ve 

profesörlüğe yükseltilmek için müracaat edecek bir öğretim 

elemanından kendi alanında kurulan beş kişi l ik bir jüri tarafından 

incelenen ve olumlu bulunan birer ders kitabı yayınlama koşulu 

getiri lmelidir.  Bu zorunluluk getiri ldiğinde Profesör unvanı almış 

bir kişinin en azından iki  kitabı olacak ve bunun sonucunda 

Türkçe'mize birkaç yı l  içinde birçok kitap kazandırı labilecektir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_281_339311_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/   (Sayfa:11) 

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_281_339311_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_281_339311_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_281_339311_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
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21-27 Temmuz 1997.                      Sayı:126 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ DERS İÇERİKLERİ SÜRATLE 

GÜNCELLEŞTİRİLMELİ 

Üniversitelerde bir bölümde okutulacak derslerin tespiti, 

öncelikle bölüm kurulunda kararlaştırı l ır. Bu karar veri l irken 

mevcut yasa, yönetmelik ve yönergeler gözden geçiri lir.  Çünkü 

YÖK, genelde Üniversite bölümleri arasında derslerdeki 

birl ikteliği sağlamak amacıyla çerçeve yönetmelikleri yayınlar. Bu 

çerçeve yönetmeliklerde belirli  oranlarda esneklik bırakı larak,  

Üniversitelerin nispeten serbest karar vermeleri  hedeflenir. 

Bölüm kurulundan kabul edilen ders değişikl ikleri , fakülte 

kurulunda görüşülür ve bölümün gönderdiği tekl if  uygun 

bulunursa Üniversite senatosuna gönderi l ir. Senatonun 

onaylanması ile derslerin okutulması kesinlik kazanır.  

Yeni bir ders değişikl iği i le i lgi li  bölümün önerisinin 

senatodan geçmesi bazen üç ayı  bulabilmektedir. Örneğin, b ir 

yazı l ım piyasaya sürüldükten sonra, Üniversitenin i lgil i bölümü o 

yazı l ımı vakit  geçirmeksizin elde etmiş olsa dahi, o dersi okutmak 

için üç ay gibi  bir süreyi  beklemesi gerekir. Senatodan geçen 

karar, eğer o dersin okutulacağı yarıyı l ın başlama tarihin den 

sonra al ınmışsa, değişikl ik ancak bir yı l sonra uygulanabilecektir. 

Ders i le ilgi li  gelecek içerik düzenlemeleri  bir yı l  okutulmadan, 

değiştiri lemeyeceği husus da göz önüne alındığında iki yı l  gibi Bt 

alanında çok uzun sayı labilecek bir dönem geçmiş ol acaktır. 

Sonuç olarak yeni bir yazı lım, ancak iki  yı l sonra okutulabilecektir.  

 Bil işim sektöründeki hızl ı  değişimlere uyum 

sağlamak, ancak ders içeriklerinin mümkün olduğunca süratle 

değiştiri lmesi i le sağlanır. Üniversitelerimizde mevcut izlenen yol 

takip edilirse, yasal olarak bu değişikl iklerin çok kısa süre 
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içerisinde gerçekleşmesi söz konusu olamaz.  Çözüm, ya ders 

içerikleri  hazırlanırken yazı l ım i le ilgi li  kesin sınırlar çizi lmemeli, 

ya da Üniversite senatolarından bilgisayar yazı l ım eğitimi veren 

bölümlere ders içeriklerini kendil iğinden güncelleştirme 

yetkisinin verilmesidir.  

Bölümler bu yetki lerle donatı lsa bi le, ders içeriklerinin 

güncelleştirilmesinde i lgi li  öğretim elemanının rolü çok fazladır. 

Bilgi  teknolojileri  alanında çal ışan öğretim elemanları  esnek 

düşünceli  olmalıdırlar. Kendilerini  kısa sürede yenileyebilen, 

teknolojik gel işmelere süratle adapte olabilen, İngil izce dil 

sorunu bulunmayan ve bu tür faal iyetlere maddi ve manevi destek 

veren bölüm yönetici leri , Türkiye'nin bilgi  teknoloji ler i alanında 

gelişmesini hızlandırabilir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_292_88296_52

543_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:11) 
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11-17 Ağustos 1997.                               Sayı:129 

 

ROBOT NEDİR? 

Gel işmiş ülkeler, sanayilerinin önemli bir bölümü için 

robotlar kullanarak, ist ihdam ettikleri  eleman sayısını 

azaltmakta, zamandan büyük tasarruf sağlamakta ve imalat 

maliyetlerini  düşürebilmektedirler.  Robotlar yakın gelecekte 

günlük yaşantımızın vazgeçilme z birer parçası  haline gelebil irler.   

Robot kelimesi bazen yanlış i fade edilebilmektedir. 

Mutfaklarda sebzeleri  doğrayan vb. işler yapan basit ev 

aletlerinin dahi “Mutfak Robotu” adıyla anılması, kanımca yanlış 

bir kullanım. Çünkü bu tür bir alete “robot” ismi veri lecek olursa, 

evimizde kullandığımız birçok diğer cihaza da “robot” adını 

takmamız gerekir.  Örneğin; böylesi bir durumda, televizyonu 

çal ışt ıran uzaktan kumanda aletine “Uzaktan Kumanda Robotu” 

demek gerekir.  Firmalar, ürettikleri  mallara i lginç v e bazen de 

saçma isimler vererek, müşteri lerinin dikkatini çekmek 

istemeleri , bu tür yanlış isimlendirmelerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır.  

Robot kelimesi ilk olarak Çek f i lozofu ve oyun yazarı Karel 

Capek'in Rossum's Universal  Robot (R.U.R.)  isimli  o yunu 

içerisinde 1922'de kullanılmıştır. Çek di l inde "robot" "işçi" veya 

"esir" anlamındadır.  Endüstri  robotları; 1960'l ı  yı l ların başlarında 

Joseph Engelberger ve George Devol'un "Unimation" adını 

verdikleri  f irmayı kurmalarıyla gündeme gelmiştir.   

Gerçek anlamda robot denilince; birçok değişik amaçlar 

için kullanılabilen çok fonksiyonlu ve programlanabilen makineler 

akla gelmelidir. Otomasyon sanayinde genel olarak bir 

malzemenin veya eşyanın bir yerden bir başka yere taşınması, bir 

hidrolik veya pönomatik  bir sistemin sevk ve idaresinde, otomobil 
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sanayinde montaj işlemlerinde robotların kullanılması  gün 

geçtikçe yoğunluk kazanmaktadır.  

Kullanım amaçlarına göre robotları , sanayi ve eğit im tipi 

robotlar olarak iki grupta incelemek mümkündür.  Sanayi tipi 

robotlar, belirli  sabit  işlevlerin yerine getiri lmesi için dizayn 

edilmiş ve genelde büyük hacimli  makinelerdir. Bu makineler 

üzerinde farkl ı programlama teknikleri  kullanılabil ir.  Ancak, 

robotun yapısı kolayca değiştiri lemediği  için, bu tür robotlardan 

al ınacak hizmetler kendi dizaynı i le sınırl ıdır.  

Oysa eğitim amaçlı  masa üstü robotlarda kullanılan 

parçalar oldukça küçük boyutlara sahip olup, bu parçaların bir 

araya getiri lerek montajının yapılması sonucu, farkl ı  amaçlara 

hizmet veren çok çeşit li  robot t ipleri  ortaya çıkmaktadır.  Eğitim 

amaçlı  robot üzerinde çal ışan öğrenci, sadece robotların 

programlama tekniklerini öğrenmekle kalmıyor, belirlenmiş bir 

amaç için nası l bir robot tasarımı ve montajının yapılmasını  da 

öğrenme f ırsatı bulmuş oluyor.   

Bu nedenle Üniversitelerimizde genelde tercih edilen 

sanayi t ipi robotu alma yerine, çok daha ucuz ve esnek montaj 

yapısına sahip masa üstü robotlar tercih edilmelidir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/bt_haber/yazi6.htm (Sayfa:11) 
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1-7 Eylül 1997.                                       Sayı:132 

 

İTÜ-UZEM UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ’NİN EKSİK YÖNLERİ 

 

İTÜ-Uzaktan Eğit im Merkezi ( İTÜ -UZEM) projesinde yeni 

eğitim teknolojileri  kullanılarak, uydu üzerinden mühendisl ik 

ağırl ıkl ı , lisansüstü, l isans ve hayat boyu eğitimin sürdürülmesi 

amaçlanmaktadır.  İTÜ şemsi yesi altında bir uzaktan eğitim 

merkezi  kurmak amacıyla, UNESCO i le temasta bulunulmuş ve 25 

Ekim-16 Kasım 1995 tarihleri  arasında Paris’te yapılan UNESCO 

28.  Genel Konferansında, İTÜ’nün Doğu Avrupa Ülkeleri  i le 

Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerine, uyd u yayın yolu i le 

eğit im faaliyetinde bulunması için f izibi l ite çal ışması yapması 

kararlaştırı lmıştır.  

Bu proje İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi  Üniversitesi  işbirl iği  i le 

yürütülen bir proje olup, amaç Türkiye’nin uydularından 

faydalanarak Avrupa’yı, Türkiye’yi  ve As ya’yı  kapsayacak şekilde 

fen ve teknoloji alanlarında uzaktan eğitim vermektir. Proje için 

Dünya bankasından kredi talep edilecektir.  

İTÜ-UZEM Projesindeki Olumsuzluklar 
İTÜ-UZEM projesi  incelendiğinde, bu projenin sistem 

açısından ABD’deki NTU’ya birçok yönü ile benzediği görülür. 

ABD’de başarı ile uzaktan eğitim sistemini sürdüren bir sistemin 

Türkiye’de kurulmaya çalışı lması  önemli bir gel işmedir.  Ancak 

donanım sistemi açısından benzerl ik bulunmakla birl ikte, 

yönetimde birçok farkl ı l ıklar görülür.   

İTÜ-UZEM projesi  dikkatl ice incelendiğinde, İTÜ; BÜ ve 

ODTÜ haricindeki diğer tüm üniversitelerimizin bu proje 

kapsamında sadece müşteri  konumuna düşürüldüğü görülür.  Bu 
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durumu görmek için, İTÜ -UZEM projesinin bazı  bölümleri  aşağıya 

aktarı lmıştır.   

ITÜ-UZEM projesi  I I-AMAÇ başl ığı  alt ında aşağıdaki 

bilgi ler veri lmektedir.  

 “Bu uygulama verici  durumda olan üniversitelerdeki 

derslerde fazla bir değişiklik gerektirmeyecektir. Ders lerin bu işe 

uygun şekilde donatılmış sınıf larda verilmesi, dersi  veren öğretim 

üyesinin dersi  her bakımdan daha dikkatl i planlaması, hazırlaması 

ve vermesi, bu şekilde veri len derslerde araya deney, 

demonstrasyon, bi lgisayarla simülasyon v.b. destek unsur lar 

katı lması, veri len derslerin çekici l iğini ve etkinliğini artıracak 

yararl ı  hususlardır.  Bu şekilde veri len derslerin al ıcı taraftaki 

üniversitelerin öğrencileri  için kredil i  dersler arasında 

tanımlanması, ara sınavlar, ödevler ve yarıyıl  sonu sınavları nın 

dersi  veren öğretim üyesinden de destek al ınarak hazırlanıp al ıcı 

eğit im kurumundaki genç öğretim üyeleri  tarafından yapılması ve 

değerlendiri lmesi gerekir.  

İTÜ-UZEM Uzaktan Eğitim Projesinin I I -AMAÇ bölümünde 

yukarıda veri len satırlar dikkatlice incel endiğinde, al ıcı  bir 

üniversitedeki genç bir öğretim üyesinin, uydu aracı l ığı  ile İTÜ de 

bir öğretim üyesi  tarafından verilen bir ders için asistan gibi 

görevlendirilmesi söz konusudur.  Bu tür bir görevin genç öğretim 

üyelerince kabullenmesi beklenemez.  

“Uzaktan eğitim ağı üzerinden bu şekilde veri len 

derslerin iyi  hazırlanmış ders notları  veya kitapları  i le 

desteklenmesi gerekir.  Bu da verici  taraftaki  deneyimli öğretim 

üyelerinin kitap yayını  etkinliğini  teşvik edecek yararl ı  bir 

unsurdur.”  

Yukarıdaki cümlede verici üniversitenin öğretim 

üyelerinin kitap yayını  etkinliğinin teşvik edilmesi, olumlu bir 

düşüncedir.  Ancak bu durum diğer üniversitelerdeki öğretim 

üyeleri  için de planlanmalıdır.  

 İTÜ-UZEM Projesinin VI- AĞ YAPISI , SİSTEM NİTELİKLERİ 

VE MALİYETLER bölümünde Alıcı  Düğümler (RO-Düğümler) 

paragrafında aşağıdaki i fadeler yer almaktadır:  
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“Alıcı  Düğümler (RO -Düğümler): Ana merkez erişim 

kontrol iznine bağlı  olarak al ış yapabilecek, uydudan tam erişim 

düzenine sahip eğit im kuruluşları  ve/veya f irmalardı r.  . . .. .  Al ıcı 

düğümlerdeki al ış ve eğit im ile i lgi l i tüm donanım, yer, kuruluş ve 

işletme maliyetleri i le sisteme ödenecek alış hakkı (access rights) 

giderleri , alıcı  düğüme aittir.  Al ış hakları , bu eğitim kurumlarının 

bütçelerinden karşı lanacaktır. Siste m içinde yer alan al ıcı  düğüm 

adedine teknik bir sınır yoktur.”  

Yine aynı bölümde en son paragrafta,  

“Gerek C-  ve gerek RO-düğümler ile i lgi l i  yerlerin ve bu 

yerlerin teknik olmayan malzemesinin (mobilya, büro makineleri 

vb.)  temini ve bunlarla i lgil i  giderler ve bu yerlerin ısıtma-

soğutma, temizlik, elektrik, su ve benzeri  giderleri , düğümün yer 

aldığı  kuruluşun, sisteme katkısı olarak kendi kaynaklarından 

temin edilecektir.”  

i fadesine yer veri lerek, başka üniversitelere mali 

sorumluluklar getirilmektedir. 

İTÜ-UZEM projesi X- İŞLETME BÜTÇESİ bölümü içerisinde 

yer alan GELİRLER, TAHAKKUK ve TAHSİLAT başlığı alt ındaki 

paragrafta aşağıdaki cümleler yer almaktadır:  

C-  ve RO-düğüm sisteme giriş ve üyelik aidatları  (yı l lık 

sabit miktar) 

“Sisteme üye olan eğit im  kurumları ve kuruluşlar, üyelik 

için girişte bir defaya mahsus bir giriş ücreti öderler.  Üye 

kaldıkları  sürece her yı l  da bell i bir aidat ödeyeceklerdir.”  

2-C- ve RO-düğüm ders başına katkı  aidatları  

“ Sisteme üye olan eğit im kurumları  ve kuruluşlar, 

sistemden aldıkları  her ders başına sabit ders ücreti  öderler.”  

3-C- ve RO-düğüm öğrenci başına katkı  aidatları  

“Öğrenci başına bir katkı payı, alıcı düğümün borç 

hanesine yazıl ır. Öğrenci katkı paylarını, al ıcı düğümler kendi 

bütçelerinden veya öğrencilerden sağlayabil irler.”  
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Görüldüğü üzere al ıcı  konumundaki üniversiteler için 

mali  yükümlülükler konulmaktadır.  Halen maddi dar boğaz içinde 

bulunan üniversitelere ek bir yük getirecek bu projenin önceden 

i lgi li  üniversitelere bildiri lerek bu konuda görüş istenme si 

arzulanırdı.  

İTÜ’de Yapılan Uydu İle Eğitim Toplantısı 
10-11 Mart 1997 tarihleri arasında İTÜ'de “Establishment 

Of A Satel ite University Of Science And Technology For The 

Regions Of Eastern Europe And Central  Asia” toplantısı 

yapılmıştır.  Bu toplantıda İTÜ-UZEM Uzaktan Eğitim Projesinin 

diğer üniversitelere tanıtımı amaçlanmıştır.  

 

Bu toplantıya, UNESCO Temsilcisi  Dr. Dueb Lakhder, 

Danimarka Roskilde Universitesi ’den Prof.  Dr.  Erik W. Thulstrup, 

Azarbeycan Üniversitesi ’nden Prof. Dr. Refik Methiyev, Roma nya 

Bükreş Üniversitesi ’nden Prof.  Dr.  Stel ian Galetuse, Bulgaristan 

Sofya Üniversitesi ’nden Prof.  Dr.  Venelin Jivkov, Tunus 

Üniversitesi ’nden Anabi Mohamed, Türkiye Üniversitelerinden 

Rektörler, Rektör Yardımcıları veya temsilci leri katı lmışlardır.  

Toplant ıda bulunan katı l ımcıların hemen hemen tümü, 

toplantının asıl  amacını  saptamada güçlük çekmişlerdir.  Çünkü 

toplantı  i le ilgil i  üniversitelere gönderi len fakslarda ası l  amacın 

İTÜ-UZEM projesine destek aramak olduğu belirt i lmemiştir. 

Toplantı  esnasında diğer ülkelerdeki uzaktan eğitim 

çal ışmalardan bazıları  üzerinde konuşmalar yapılmış ve daha 

sonra İTÜ-UZEM projesi tanıtılmıştır. Proje tanıtımında mümkün 

olduğunca bu projenin diğer üniversitelere getireceği maddi 

yüklerden bahsedilmemiştir. Toplantı  sonras ında önceden 

hazırlanmış bir Uzlaşma Metninin temsilci lere imzalatı lması 

istenince, temsilci lerin bir çoğu tereddüte düşerek, atacakları  

imzaların kendi üniversitelerini ne oranda bağlayacağını 

öğrenmeye çal ışmışlar ve bu tür bir yetkilerinin olmadığını  be yan 

etmişlerdir. Bu tereddütlü durum karşısında Uzlaşma Metni 

yeniden kaleme al ınmış ve son olarak aşağıdaki şekl i  ile 

katı l ımcıların imzasına sunulmuştur.  
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Uzlaşma Metni 
UNESCO DELEGASYONUN 10-11 Mart 1997 Tarihlerinde 

İstanbul Teknik Üniversitesi 'ne Yaptı ğı  Ziyarete İ lişkin Uzlaşma 

Metni 

UNESCO delegasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi 

i lgi li leri , Türk üniversitelerinden 35'i  aşkın temsilci , çeşit l i 

endüstri kuruluş temsilci leri ve Bükreş Politeknik (Romanya), 

Sofya Teknik (Bulgaristan) ve Azerbaycan Tekni k (Azerbaycan) 

Üniversitelerinden üst düzey temsilci lerinin katı ldığı  iki  günlük 

toplantı  sonucunda aşağıdaki kararlar al ınmıştır.  

1.  UNESCO Genel Kurulu'nun 28.  oturumunda 

desteklenmesi kararı al ınan Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya 

Cumhuriyetlerine Uydu Yayın Aracı l ığıyla Uzaktan Eğitim başl ıkl ı 

proje konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi 'nin planlanan 

şekliyle teknik proje önerisini  tamamladığı  ve ulusal  uydu yayın 

şebekesi  kurulması aşamasında önemli  adımlar attığı 

görülmüştür.  Katı lımcı üniversit elerin temsilcileri ekte veri len 

imzalı  belge, ulusal  şebekenin bir üyesi  olma konusundaki 

niyetlerini  belirtmişlerdir.  

2. İstanbul Teknik Üniversitesi  proje bütçesi  ile ilgi li  son 

düzeltmeleri  yapmasını  takiben projeye maddi destek sağlama 

çal ışmalarına g irişecektir.  

3.  UNESCO delegasyonunun 26-29 Mart 1996'da İstanbul 

Teknik Üniversitesi 'ne yaptığı  ziyarete il işkin uzlaşma metninde 

belirt ildiği  şekl iyle projenin fiziksel  altyapısının Şubat 1997 

it ibariyle bit irilmesi öngörülmüştür. Ulusal şebekenin kurulm ası 

konusunda karşı laşı lan zorluk ve gecikmeler, bu tarihin 1997'nin 

ikinci  yarısına kaymasını  kaçınılmaz kı lmıştır.  

Uzlaşma Metninin İmzalanması 
Yukarıdaki metin İTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr.  Gülsün 

Sağlamer ve UNESCO Engineering and Technology Division'den  

Sayın Dr.  Dueb M. Lakhder tarafından imzalandıktan sonra 

katı l ımcıların ayrı  ayrı  imzasına sunulmuştur. Bu Uzlaşma Metnini 

bazı  katı lımcılar imzalamaktan imtina etmişlerdir.  

Fırat Üniversitesi  Temsilcisi olarak bu toplantıya ben 

katı lmıştım ve Uzlaşma Metnine aşağıdaki notu düşmüştüm.  
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"Not: Ulusal şebekenin bir üyesi olmanın yanında, 

doğrudan projede (Fırat Üniversitesi 'nin) aktif  rol almasını  ve 

Elazığ Fırat Üniversitesi 'nin Doğu Anadolu'da uplink sistemiyle 

katı l ımının uygun olacağı kanaatindeyim."  

Projede İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi  Üniversitesi  yürütücü rolü 

oynarken, diğer Üniversitelerin sadece şebekenin birer üyesi 

olarak projeye dahil  edilmek istenmesi nedeniyle, sözkonusu 

Uzlaşma Metine yukarıdaki Not düşülmüştür.  Çünkü uzaktan 

eğitimle i lgil i tüm kaynakların önemli bir bölümü bu üç 

üniversiteye aktarı lacak, bu üniversitelerin hazırlayacakları  ders 

materyalleri  diğer üniversitelere gönderi lecek ve diğer 

üniversiteler sadece al ıcı  (Receive Only)  konumunda olacaklardır. 

Al ıcı  üniversiteler ayrıca kendi büt çelerinde bu projenin 

yürütülmesi amacıyla maddi kaynak ayırmak durumundadırlar. 

Örneğin Fırat Üniversitesi herhangi bir alanda hazırladığı  eğitim 

programını bu sistemde sunup sunamayacağı tam açık değildir. 

Proje incelendiğinde bu durum i le i lgi l i sadece VI-AĞ YAPISI , 

NİTELİKLER ve MALİYETLER bölümünde diğer eğit im kurumlarının 

katkı  sağlayabilecekleri  "İstanbul ve Ankara dışında yer alan ve 

eğit im programı katkısında bulunacak diğer eğit im kurumlarının 

da, belirt ilen şeki llerden biri i le, bu iki C -düğümden birine 

bağlanmaları  gerekecektir." ifadelerinde yer almaktadır.  

Diğer üniversiteler doğrudan uyduya yayın 

gönderemeyecektir. Oysa İstanbul’da iki ayrı  üniversite (İTÜ ve 

Boğaziçi Üniversitesi) ve ODTÜ uyduya doğrudan erişebilecektir. 

Bu üç Üniversite har icindekilerin hepsi  bir bakıma sadece müşteri 

olarak kabul edilmektedir.  

Sonuç 
İTÜ-UZEM Uzaktan Eğitim Projesi, ABD'deki NTU'nun 

hemen hemen kopyasıdır. Bu tür bir sistemin ülkemizde 

kurulmasının fayda sağlayacağı açıktır. Ancak projede aşağıda 

belirt ilen hususlar nedeniyle arzu edilen başarı  sağlanamaya bi l ir.  

İTÜ-UZEM Uzaktan Eğit im Projesi netice it ibariyle diğer 

üniversitelerin de katkılarıyla yürütülecek bir projedir.  Bu 

nedenle bu proje hazırlanırken diğer üniversitelere projenin 

yeterince tanıtılmış  olması, bu ağın üyesi  olmak isteyip 
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istemeyecekleri ve katkı larının neler olabileceği önceden 

sorulmalıydı.  

Proje diğer katı lımcı üniversitelerimize maddi yük 

getirmektedir. Bu maddi yükün, doğrudan katı l ımcı 

üniversitelerin kendi bütçelerinden karşı lanma sı talebi yanlıştır. 

Oysa projeye nereden kaynak sağlanacaksa, aynı kaynaktan 

katı l ımcı (Receive only)  üniversitelere de maddi destek 

sağlanabilmesi hal inde, bu projeye diğer üniversitelerimizin daha 

istekl i katı lmaları  sağlanabilir.  

Projenin birçok yerinde gizli hissedilen bir durum, 

yürütücü konumundaki üniversitelerimizin dışındaki 

üniversitelerin, bu tür bir eğit ime katkı sağlayamayacakları  

kanısının doğmasıdır. Alıcı konumundaki üniversitelerimizin 

sadece program alıcısı ve işin alt düzeydeki organizas yonunda 

görevlendirilmesi, ayrıca al ıcı üniversitelerdeki genç öğretim 

üyelerinin, verici üniversitedeki bir öğretim üyesinin asistanlık 

işlerini yürütmesi i fadeleri  bu kanıyı ortaya koymaktadır.  

Türkiye'de uzun yı llardan beri Açık öğretim faaliyetlerini 

başarı  i le sürdüren Anadolu Üniversitesi 'nden, MEB FRTEB'den, 

1992'den beri  televizyonla uzaktan eğitim sertifika programları 

yürüten Fırat Üniversitesi 'nden, Uzaktan Eğit im Vakfı  (UZEV) ve 

benzeri kuruluşlardan görüş sorulmaması ve bu birimlere projede 

akt i f  görev veri lmemesi eksikl iktir.  

Bu projede sadece İstanbul ve Ankara'da TÜRKSAT 

uydularına uplink sistemleri kurmak yeterl i  değildir. Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde hüküm süren terörü önlemede, 

bu bölgede ekonomik katkı sağlamanın önemli  rolü ol acaktır.  Bu 

nedenle sürekli Türkiye'nin batısında modern sistemlerin 

kurulması yerine, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizde de 

bu tür tesislerin kurulması mutlaka başlatı lmalıdır. Hidrolik 

potansiyeli  nedeniyle bu bölgelerimizde oldukça büyük 

kapasite lerde hidrolik santral ler kurulmuş ve başarı  i le 

çal ışt ırılmaktadır. Yeni santral ler de kurulmaya devam 

etmektedir.  Diğer teknoloji lerin de bu bölgeye kaydırı lması, bu 

bölgelerimizde halen hüküm süren her türlü ekonomik sorununu 

azaltmaya katkı sağlayacakt ır.  O nedenle bu bölgelerimizdeki 

üniversitelerimize de çok büyük görevler düşmektedir.   
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Fırat Üniversitesi  mevcut potansiyeli i le yeni 

teknoloji lerin bu bölgelere taşınmasında aktif  rol  almayı 

hedeflemekte ve uzaktan eğitim hedeflerini daha şimdiden 

belir lemiş durumdadır. Bu nedenle İTÜ -UZEM projesinde aktif 

görev almak ve eğitim programları  hazırlayarak bölgeye ve diğer 

yörelere katkı  sağlamayı istemektedir. İTÜ -UZEM projesi  NTU'ya 

benzerl ik sağlayacaksa, tüm yönleriyle bunu yapmalıdır.  Çünkü 

NTU'da eğitim programları  46 üniversitenin işbirl iği ve ortak 

programlar hazırlamasıyla yürütülmektedir.  Tekelci lik tarafı 

bulunmayıp, üniversiteler arasında işbirl iği  kurularak eğitim 

sürdürülmektedir.  Başarı larının sırrı  da bu işbirl iğinden 

kaynaklanmaktadır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_299_88296_53

5103_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:130) 
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1-7 Eylül 1997.                                       Sayı:132 

 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE 

BİLGİSAYAR ALANINDA KİTLESEL EĞİTİM YAPILMALI 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde hüküm süren 

işsizlik sorunu; bu bölgelerdeki terörü körükleyen önemli  bir 

unsur olduğu herkesçe bi l inmektedir.  Terör grupları  genelde işsiz 

olan kişileri  daha rahat kullanabilmektedir.  İşsiz , aç ve yeterli 

eğit im düzeyi olmayan bir genci kandırarak terör içerisine çekmek 

çok kolaydır.  Çünkü o genç, terör gruplarına katılmayı, kendisi 

için bir umut kaynağı olarak görebilmektedir.   

Lise sonrasında üniversitelere giremeyen birçok işsiz 

genç arasında yasadışı faal iyet gösteren örgütlere katı lanları 

görmek mümkündür.  Bu gençlerin önemli  bir kısmı, mezuniyet 

sonrası  ya kahve köşelerini kendilerine mesken tutmakta ya da 

kendisini  terör örgütleri  içerisinde bulabilmektedir.   

Türkiye'de bi lgisayar tekn olojisi  alanındaki gelişmeler en 

hızl ı değişim gösteren sektörler arasındadır.  Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerimizi görenler veya buralarda yaşayanlar, küçük 

nüfusa sahip i lçelerimizin bir bölümünde dahi bi lgisayar 

şirketlerinin faal iyet gösterdiklerine  şahit olmuşlardır.  Ancak 

sıkıntı , bu sektörde ara insan gücünün yeterl i düzeyde 

olmamasıdır. Bu durum bu bölgelerdeki kamu kuruluşlarımızda da 

hüküm sürmektedir.  Kamu kuruluşlarımızda bi lgisayar işlerini 

yürüten memurların önemli sayı lacak bir bölümünde b i lgisayar 

kullanım eksikl iği  söz konusudur.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 

üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Bölgedeki 

işsizlik sorununu mümkün olduğunca aşağı seviyelere çekmek için 
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bu üniversitelerimizin kit lesel eğit ime yönelmeleri gerekir. 

Bi lgisayar alanında önce bir ayl ık bir dönemde yüz yüze bir eğitim 

verdikten sonra, mahall i  televizyon, internet gibi araçlar 

kullanarak bi lgisayar yazı l ımlarının gençlere öğreti lmesi 

planlanabil ir.  

Fırat Üniversitesi ’nde 1992 Yıl ı ’nda n beri  mahalli 

düzeyde yayın yapan bir televizyon birimi bulunmaktadır. 

Üniversitede bi lgisayar alanında yüz yüze sürdürülen bi lgisayar 

kurslarına ilave olarak, ders ortamında çekilen görüntüler Fırat 

Televizyonu aracı l ığı  i le halka ulaştırı lmaktadır. İste yen 

katı l ımcılar, üniversiteden ödünç bilgisayar alabilmekte ve evinde 

televizyon programlarını seyrederek uygulamalı eğit ime 

katı labilmektedir. Dönem sonlarında üniversitede uygulanan 

sınavlara katı l ıp başarı  sağlayanlara, Fırat Üniversitesinin Başarı 

Sert if ikası  verilmektedir.  Bu yöntemle bi lgisayar kursu 

görenlerden birkaçının, halen Elazığ’da bi lgisayar ders hanesi 

iş letmeleri , bu tür bir çalışma yönteminin başarıl ı  olabileceğini 

kanıtlamaktadır.  

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yer alan 

üniversitelerimiz, işbirliğine giderek ve uzaktan eğitim 

yöntemlerini  kullanarak, bi lgisayar alanında sertif ika programları 

düzenlemelidir.  Bu sistem yaygınlaştırı ldığında, kursa katı lanların 

az da olsa bir bölümü iş sahibi  olabileceklerdir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_299_88296_53

5103_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:14) 
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8-14 Eylül 1997.                                     Sayı:133 

 

ULAKBİM PROJESİ NE DURUMDA? 

Türkiye Bi l imsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜB İTAK) 

bünyesinde Ankara’da kurulan ve kısa adı “ULAKBİM” olan 

TÜBİTAK Ulusal  Akademik Ağ (ULAK -NET) ve Bilgi Merkezinin 

(UBİM) kuruluşu, teşki latlanması, görevleri , yetki leri  i le çal ışma 

usul ve esaslarını belirlemek için bir yönetmelik yayınlanmış ve 

bu iki kuruluşun amacı; “eğit im ve araştırma -geliştirme yapan kişi 

ve kuruluşlar (ulusal  inovasyon merkezleri)  arasında Türkiye 

çapında bir etki leşimli  i letişim ortamı sağlamak ve benzer amaçlı 

yurt dışı ağlarla da bağlantısı  olacak bu ağ üzerinden eğitim ve 

araştırma ortamının birikimini yansıtan bilgi kaynaklarına erişim 

olanağı sunma” şeklinde belirlenmiştir.  

Bu proje sayesinde özell ikle üniversitelerimizdeki 

araştırmacı ve öğretim elemanlarının bi lgiye erişimleri  çok 

kolaylaşacak ve bir bakıma bilgi ayaklar ına gelmiş olacaktır.  Bu 

proje i le ilgil i  çal ışmalar başlangıçta çok süratle gelişmiştir.  Hatta 

1996 Yı lı  Aralık Ayı içerisinde TÜBİTAK tarafından gönderi len bir 

yazıda, “Üniversite bağlantı larının 1997 Yı l ının ilk çeyreğinde 

tamamlanması ve 1997 içinde de  kamu ve özel araştırma -

geliştirme kurumlarının omurga bağlantılarına başlanmasının 

planlandığı” haberi, biz akademisyenleri  fazlasıyla memnun 

etmişti .  

INTERNET aracı l ığı  i le ULAK -NET KURULUŞ TAKVİMİNİ 

incelediğimde ve eğer oradaki bi lgi ler sürekli  güncell eştiri l iyorsa, 

üniversitelerimizin bu ağa bağlanacak uç sayısının toplam 90 

olduğu görülür. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi ’nin 

Gümüşsuyu, Tuzla, Ayazağa, Maçka, Taşkışla gibi  beş ayrı  bağlantı 

ucunun olduğu belirt ilmiştir.  Toplam 90 uçtan bugüne kada r 
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tamamen aktif  hale getiri lenlerin sayısı takriben 26 civarındadır. 

Bazı bağlantı lar ise tamamlanmış, ancak küçük sayılabilecek 

örneğin router, lokal  vb.  sorunları  bulunmaktadır. O halde 

Temmuz 97 Ayı it ibariyle üniversitelerimize ait  90 adet 

yerleşkenin ancak %30 civarındaki kısmı hazır durumdadır.  Tabi 

bu yerleşkelerin bulundukları  yerlerdeki alt  yapı problemleri, 

Türk Telekom’un bağlantı  çal ışmaları ve üniversitelerimiz 

tarafından gerçekleştirilmesi gereken donanım al ımlarındaki 

gecikmeler, doğrudan pro jenin i leriye sarkmasına neden 

olmaktadır. Bir de bunlara bi lgi lendirme eksikl iği  eklenince, ister 

istemez proje arzu edilen bir hızda seyretmeyebilmektedir.  

Fırat Üniversitesi ’nin 1997’nin i lk çeyreğinde bu ağı 

kullanabilecek seviyeye geleceğini ve özell i kle de i lk 20 üniversite 

arasında olduğumuz şeklinde kulaktan duyumlar almamız, bizi  o 

zamanlar oldukça sevindirmişti.  Çünkü Fırat Üniversitesi  1988’de 

EARN bağlantısı  olan ilk 8 üniversite arasında yer almıştı  ve bu 

durum üniversitemize birçok katkı lar sa ğlamıştı .  

1997’nin i lk çeyreğinde, üniversitelerin bu ağa 

bağlanması için her türlü kuruluş masraflarının, hatta her öğretim 

elemanının odasına kadar gerekecek hatların masraflarının dahi 

TÜBİTAK tarafından gerçekleştiri leceği şeklindeki yanlış 

duyumlar, bizleri  rehavete sürükledi ve bu projenin kendil iğinden 

üniversitemize gelmesini bekler olduk. Ancak bırakın i lk çeyreği, 

1997’nin i lk yarı  süresi  tamamlanmasına rağmen bir haber 

çıkmayınca ve meseleyi araştırmak istediğimde, konunun hiç de 

tahmin ettiğim şekilde olmadığını  “Ulusal Akademik Ağ 

Kuruluşunda Türk Telekomünikasyon A.Ş.  -  TÜBİTAK İşbirl iği  İ le 

İ lgi li  Protokolü” elde edince öğrendim.  

Aynı durumda diğer bazı  üniversitelerimizin de 

bulunduğunu zannediyorum. Yani bu ağa bağlanmak için 

üniversite olarak ne yapmaları gerektiğinden haberdar 

olmayanlar bulunabil ir.  Hatta o üniversitenin bulunduğu i ldeki 

TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜKLERİ dahi yeterince bilgi  sahibi 

olmayabil irler.  Bu bi lgilendirme eksikl iği  yüzünden de daha çok 

bekleyebil irler. O nedenle bu t ecrübeleri  yaşamış birisi  olarak, 

üniversitelerimizin bu işle görevlendiri len elemanlarının “Ulusal 

Akademik Ağ Kuruluşunda Türk Telekomünikasyon A.Ş.  - TÜBİTAK 
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İşbirl iği  İle İlgi li  Protokolünü” mutlaka incelemelerini ve vakit 

kaybetmeksizin eksikliklerini  tamamlamalarını  öneriyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/bt_haber/yazi11.htm 
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13-19 Ekim 1997.                                     Sayı:138 

 

MEB’İN TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE SÜRDÜRDÜĞÜ “BÜYÜK 

ÖĞRENCİ PROJESİ” İLE İLGİLİ BAZI RAKAMLAR 

24-26 Eylül  1997 tarihleri  arasında Fırat Üniversitesi ’nde 

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasif ik Ülkeleri Uluslararası 

Eğitim Sempozyumu yapıldı.  Bu sempozyuma toplam 50 civarında 

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden bil im adamları , uzmanlar ve 

eğit imden sorumlu üst düzey yönetici leri katı ldı lar. 23.09.1997 

akşamı, Elazığ’a mahall i  yayın yapan FIRAT TV’den başkanlığımda 

bir açık oturum canlı  olarak yöneti ldi. Bu açık oturuma Kazakistan 

Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Bakanlığı ’ndan Sayın Bisembay 

Mamaevich Iskakov ile Prof. Dr.  Raushan Satova; Özbekistan 

Cumhuriyeti  UNESCO Ulusal  Komisyonu Eğitim Bölümü Başkanı 

Sayın Komiljon Karimov; Özbekistan Cumhuriyeti Eğit im 

Bakanlığı ’ndan Kıdemli  Uzman Sayın Mirmukhsin Akbarov; 

UNESCO Azerbaycan Mil li Komisyonu, Dış  İşleri  Bakanlığı ’ndan 

Sayın Şahin Ahmedov ve Türkiye Cumhuriyeti  Mil li  Eğit im 

Bakanlığı  Yurtdışı  Eğitim Öğretim Genel Müdürü Sayın Aysal 

Aytaç’ın katı ldı lar.  

Açık oturumun amacı; Türk Cumhuriyetleri ’nde eğitimin 

nası l  sürdürüldüğünü, eğitim kalitesinin s öz konusu bu ülkelerde 

ne seviyelerde olduğunu ve Türkiye i le bu alanda ne tür işbirl iğine 

gidi lebileceği konularını tartışmaktı. Açık oturumda karşı l ıkl ı 

anlaşabilmek için zaman zaman İngil izce ve Rusça di l lerinin de 

kullanılması  zorunluluğu doğdu. Netice  i tibariyle Elazığ halkı  bu 

canlı  yayın sayesinde Türk Cumhuriyetlerindeki eğitim sistemleri 

hakkında bi lgi  sahibi  oldular.  Bu yazımda Mil l i Eğit im Bakanlığı 

Yurtdışı  Eğit im Öğretim Genel Müdürü Sayın Aysal  Aytaç’ın, açık 

oturumda belirtt iği  bazı  bi lgileri  s izlere rakamlarla sunmak 

istiyorum. 
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Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Mil li  Eğit im 

Bakanlığı bünyesinde “Yurtdışı Eğit im Öğretim Genel Müdürlüğü” 

kurulmuştur.  Bu Genel Müdürlük “Büyük Öğrenci Projesi” diye 

adlandırı lan projeyi  başlatarak beş Türk Cumhuriyetinden ve 46 

Türk ve kardeş topluluktan Türkiye’ye öğrenci getirip 

okutmaktadır.  Diğer bir faal iyeti  ise, Türk Cumhuriyetlerinde, 

Türk ve kardeş topluluklarda resmi ve özel açılan okullarla 

i lgi lenmektir.  

Bugüne kadar bu proje kapsamında 15085 öğr enci 

Türkiye’ye gelmiş ve bunlardan 1125’i  mezun olarak, 5087 

öğrenci ise değişik sebeplerle ülkelerine geri  dönmüşlerdir.  Halen 

Türkiye’de 450 ortaöğretim ve 8523 yükseköğretim öğrencisi 

okumaya devam etmektedir. Bugünkü f iyatlarla orta öğretimdeki 

bir öğrencinin Mill i  Eğitim Bakanlığı ’na maliyeti  75 milyon, Tömer 

Eğitiminde 305 milyon, Yükseköğretimde de 110 milyon liradır.  Bu 

öğrencilere ilave olarak bu yıl da 1975 öğrenci Türk 

Cumhuriyetlerinden, Türk ve Kardeş topluluklardan ülkemize 

gelecektir.  1992 Y ı lı ’nda başlatı lan bu proje, üzerinden geçen bu 

5 yı l  süresince Mil li  Eğitim Bakanlığı Yurtdışı  Eğitim Öğretim 

Genel Müdürlüğü’ne maliyeti  3 tri lyon civarındadır.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı ’nın Türk Cumhuriyetlerinde açmış 

olduğu 12 okul ve 6 Türkiye Türkçe’si ni öğreten Eğit im Merkezi 

bulunmaktadır.  Bu okullar dışında vakıfların, derneklerin ve 

şirketlerin açmış olduğu 200 civarında okulun varlığı , Türk 

Cumhuriyetlerine verilen önemi ortaya koymaktadır.  

Bu projenin başarıya ulaşması için, el imizden gelen 

çabayı göstermeliyiz.  Türk Cumhuriyetlerine gönderilen öğretim 

üyeleri  ve öğretmenlerin seçimleri  rasgele yapılmamalıdır.  Çünkü 

bu ülkelerde oluşacak yeni eğit im yapısı , bu öğretim 

elemanlarının ve öğretmenlerin eseri olacaktır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_305_88296_60

759_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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27 Ekim – 2 Kasım 1997.                      Sayı:140 

 

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR YORUM 

"Türkiye'de şu anda kaç vakı f  üniversitesi  bulunmakta?" 

şekl indeki bir soruya, sanırım üniversitelerde çal ışan öğretim 

üyeleri  dahi doğru cevabı vermede güçlük çekecektir. 

Gazetelerde son günlerde sık sık vakıf  üniversite i lanlarını  görür 

olduk. Bu üniversitelerin yüksek öğretimimizi  nasıl etkil iyecekleri 

hakkında şu anda bir f ikir yürütmek kolay değil. Ancak birkaç yı l 

sonra bu üniversitelerimiz hakkında olumlu ve olumsuz birçok 

yorumların yapılacağı açık.  

Üniversite öğretim üyeleri  için vakıf  üniversiteleri  şu 

günlerde oldukça cazip iş sahaları  olarak görülmektedir.  Rektör 

seviyesinde transfer olanların ayl ık maaşları 5 bin dolardan 

başlayabilmekte ve idareci  olmayan normal öğretim üyelerinin 

ücretleri ise genelde 3 -4 bin dolar civarında seyredebilmektedir.  

Vakıf  üniversitelerine t ransfer olan öğretim üyelerinin 

bir bölümünü, emekli liğini  kazanmış öğretim üyeleri 

oluşturmaktadır.  Çünkü YÖK tarafından al ınan karar gereğince, 

vakıf  üniversitelerine idareci  olarak geçiş yapan öğretim 

üyelerinin ist ifa etmeleri  zorunludur. Emekli l iğini dolduran 

öğretim üyeleri , vakıf üniversitesine geçerek, hem daha iyi 

koşullarda maaş hem de emekli  oldukları için normal ayl ıklarını 

alabilmektedir.  

Her vakıf  üniversitesine geçen öğretim elemanlarımızın, 

bu geçişlerini yaparken mutlaka daha fazla maddi ge l ir sağlama 

arzularının olduğunu söylemek yanlış olur. Bir gaye uğruna veya 

bulunduğu kurumdaki sıkıntıları  nedeniyle vakıf  üniversitelerini 

tercih edenler de bulunmaktadır.  
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Vakıf  üniversitelerinin bazı ları , bir iki  yı l içerisinde 

kendilerini  sayı lı  üniversiteler arasına sokabilecekleri 

kanısındayım. Bu gruba giren üniversiteler, gazetelere verdikleri 

i lanlarda kendi kadrolarında bulunan öğretim üyelerinin 

isimlerini  özellikle yayınlamaktadırlar. Bu davranışları , üniversite 

giriş sınavlarına hazırlık eğit im i veren dershanelerin durumlarına 

benziyor.  Dershaneler arasında en etkil i  mücadele, 

kadrolarındaki isim yapmış öğretmenlerinin ve üniversiteleri 

kazanan öğrencilerinin isimlerini ilanlarla halka duyurmalarıdır. 

Vakıf  üniversit leri  de mezun verdiklerinde b enzer yöntemi 

kullanacak ve mezunlarının nerelerde işe girdiklerini 

duyuracaklarını  sanıyorum.  

Dikkatinizi çekti  mi bi lemiyorum. Vakıf üniversitelerinde 

açı lan bölümlere bakılacak olursa, bu üniversitelerimizin genelde 

biribirine benzer bölümleri  faal iyete  aldıkları  görülür. Açtıkları 

bölümler ya çok popüler ya da fazla kuruluş masrafı 

gerektirmeyen bölümler olmaktadır.  Hemen hemen tümünde 

mutlaka bilgisayar, elektronik, endüstri  mühendisl iği vb. 

bölümler yer al ıyor. Çünkü bu bölümler öğrenciler için cazipt ir. 

Diğer taraftan işletme, iktisat, gazeteci l ik ve halkla il işki ler gibi 

bölümler ise hem cazip hem de daha az kuruluş masrafı 

gerektirmektedir.  

Vakıf  üniversiteleri  yeni bölümlerini  açarken, Türkiye'nin 

ihtiyaçlarını  göz önüne aldıklarını sanıyorum. Aksi  takdirde Dünya 

Bankası kredileri alınarak ve büyük masraflar yapılarak modern 

donanımlara sahip, ancak öğretmen açığı  nedeniyle verimli 

kullanılmayan bazı Teknik, Endüstri  Meslek ve benzeri Liselerin 

atelye dersleri  için öğretmen yetiştirmeyi hedef al ırla rdı. Diğer 

bir deyimle nedense Teknik Eğit im Fakültesi  kuran bir vakıf 

üniversitesinin adını  henüz duymadım. Ancak Teknik Eğitim 

Fakültesi 'ne sahip bir vakıf üniversitemiz bulunuyorsa, bu 

yazdıklarımdan kendilerini  tenzih ediyorum.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_308_88296_64

438_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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3-9 Kasım 1997.                                     Sayı: 141 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ KURSLARININ HEDEFİ NEDİR? 

Mill i Eğit im Bakanlığı 'nın her yı l öğretmen atamalarında 

farkl ı  uygulamalar yapmasına, artık herkes al ışt ı.  Birkaç yı l  önce 

orta öğretim kurumlarımızdaki öğretmen açığını karşı lamak 

amacıyla, Eğit im Fakülteleri  dışında kalan Fakülte bölümlerinin 

farkl ı  branşlarından mezun olanları , öğretmen olarak atadı.  Bu 

atamalar arasında iki yıl l ık Meslek Yüksek Okulu mezunları  da 

bulunmaktaydı.  Bazı  yı llar, Eğit im Fakülteleri  dışındaki 

mezunların öğretmen olarak atanmalarında, Öğretmenlik Meslek 

Bi lgisi sertif ikasına sahip olanlara öncelik tanınmaktaydı. Bunu 

öğrenen Eğitim Fakülteleri haricindeki mezunlar, iş bulabilmek 

için çareyi  Öğretmenlik Meslek Bi lgisi  Kurslarında aramaya 

başlamışlardı.  Bu durum, üniversitelerde yeni bir kurs alanı 

doğurmuştu.  1991 yı l ından sonra, üniversitele rin halka yönelik 

düzenlemiş olduğu kurslara bakıldığında, Öğretmenlik Meslek 

Bi lgisi  kurslarının hızl ı  bir şeki lde artış gösterdiği fark edilecektir.  

Üniversitelerimiz, bu tür kurslar düzenleyerek hem halka 

hizmet vermeyi hem de döner sermayeleri  aracı l ığ ı  i le kazanç 

sağlamayı amaçladılar.  Bazı üniversitelerimiz kurs sürelerini 

oldukça kısa tutarak, mümkün olduğunca fazla sayıda kurs 

programları  düzenlemişlerdi.  Mill i  Eğit im Bakanlığı , öğretmen 

istihdam eden bir kamu kuruluşu olarak bu duruma zaman zaman 

müdahale etmiş ve Öğretmenlik Meslek Bi lgisi  Kurslarını 

düzenleyen üniversit lere yazı lar göndererek, bu tür bir faal iyetin 

daha ciddi ve düzenli  yapılmasını, ayrıca uzun bir dönemi 

kapsayacak şekilde verilmesini  talep etmişti .  Bu arada Mil l i  Eğitim 

Bakanlığı ise, bazı üniversit lerimizin bünyesinde yaz aylarında 

yoğunlaştırı lmış eğit im formasyonu kursları  düzenleyerek, 

atamasını  gerçekleştirdiği  öğretmenlerine Öğretmenlik Meslek 
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Bilgisi Sertifikası sağladığında; kendi istediği ciddi talep 

konusunda çelişkiye düşmekteydi.  

Mill i Eğit im Bakanlığı 'nın son öğretmen atamalarında 

izlediği  yolu herkes yakından gördü. Artık her branştan üniversite 

mezunlarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi  Sertifikası  olmadan da 

atamaları  yapıldı.  Bu öğretmenlerin başarılı  olup 

olamayacak larını  tartışmak istemiyorum. Benim üzerinde durmak 

istediğim konu, Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerle 

i lgi li . Bu Fakülte mezunlarının en rahat iş bulabildikleri  saha 

öğretmenlik. Bu nedenle bu Fakültelerde okuyan öğrencilerimizin 

büyük bir bölümü, öğrencil ikleri  esnasında eğitim dersleri 

almaktadırlar.  Eğit im dersleri  bu Fakültelerde genelde isteğe 

bağlı  olarak veri lmektedir.  

Üniversitelerimizin Resmi Gazetede çıkan Öğretmenlik 

Meslek Bi lgisi Kurs yönetmelikleri incelendiğinde, öğrenci 

kabulünde biribirinden farkl ı  birçok uygulamanın ortada olduğu 

görülür.  Bazı  üniversitelerimiz Öğretmenlik Meslek Bi lgisi 

Kurslarına katı labilmek için, adaylardan dört yı ll ık l isans mezunu 

olmaları  şartını aramaktadır. Oysa bazı  üniversitelerimiz ise, iki 

yı l l ık Meslek Yüksek Okulu mezunlarına veya dört yıll ık lisans 

eğit imi veren bölümlerin son sınıf larında okuyanların bu kurslara 

katı lmalarına imkan tanıyabilmektedirler.  

Son zamanlarda Fen ve Edebiyat Fakültelerinde okuyan 

öğrencilerimizin bazıları  bu farkl ı uyg ulamalardan faydalanmanın 

yollarını  buldular.  Bu öğrencilerimiz yoğun ders dönemlerinde, 

alan dersleri  yanında bir de Öğretmenlik Meslek Bilgisi  derslerini 

almak yerine, alan derslerinden birkaç daha fazla ders alma 

yolunu benimsediler. Böylece yarıyı l  içe risindeki dersleri  daha 

rahat bir şeki lde takip etme f ırsatını  yakaladıkları  gibi, diğer 

taraftan da yaz aylarında yoğunlaştırı lmış Öğretmenlik Meslek 

Bi lgisi  Kurslarına katı larak, bir taşla iki  kuş vurmaktadırlar.  

Öğretmenlik Meslek Bi lgisi  Kurslarını  düz enleyen 

üniversitelerimiz arasındaki mevcut çel işki leri  ortadan kaldırmak 

için bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerektiği 

kanısındayım. Bu düzenleme sayesinde üniversiteler arasındaki 

haksız rakebetler ve eşitsizl ikler gideri lebilecektir. Diğer taraf tan 

işveren pozisyonundaki Mil li  Eğit im Bakanlığı  da artık öğretmen 

atamalarında her yıl ayrı  ayrı uygulamalar yapmak yerine, 
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öğretmen seçiminde kaliteyi ve bu mesleğe saygıyı arttıracak yeni 

bir yöntem geliştirmeyi hedef almalı  ve mevcut dengesizl ikleri 

ortadan kaldırmalıdır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_309_379818_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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10-16 Kasım 1997.                                     Sayı: 142 

 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ İÇİN BİLİŞİM EĞİTİMİ 

PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

Bu proje YÖK adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Enformatik Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. YÖK’ün 

97.19.1429 sayı l ı Yürütme Kurulu kararı  doğrultusunda 

kurulmakta bulunan Enformatik Bölümlerinin yapıları , öğretim 

elemanlarının yetiştiri lmesi ve ders programları  gibi konular 

üzerinde çal ışmaların yürütüldüğü bu proje, üniversitelerimizde 

“Bil işim Eğitim Programlarının Geliştiri lmesi” açısından çok 

önemlidir.  

Bazı üniversitelerimiz YÖK Yürütme Kurul u kararı 

doğrultusunda, bünyelerinde Enformatik Bölümlerini kurmaya 

başladılar.  Ancak üniversitelerde bu yıl  eğit im -öğretim başladığı 

için, bu bölümün faaliyete geçmesi daha sonraya kalmıştır.  

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 

17.6.1997 tarih ve 19 oturum nolu kararı üniversitelere 

gönderi lerek, Üniversite ve Yüksek Teknoloji  Enstitüleri 

bünyesinde Enformatik Bölümü açılması  ve üniversitelerdeki tüm 

bölüm, program veya birimler içerisinde zorunlu olarak en az 3 

dersin veri lmesi talep edilm işt ir.  Söz konusu bu karara göre bu 

derslerin isimlerinin ve kapsamlarının aşağıdaki şeki lde olması 

istenmektedir.  
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1. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı  
“Kredisiz, bir dönemlik ders, haftada bir saat ders, iki 

saat uygulama” şeklinde tekl if  edilen bu dersin kapsamı şu şeki lde 

düzenlenmiştir.  

“Temel Bilgi ler, DOS, WINDOWS, Kelime İşleme, Veri 

Tabanı Kullanma, Prezentasyon Hazırlama, Grafik Uygulamaları 

(CAD), Bilgi  Ağları  Kullanma: Internet, E -mail , WWW, HTML 

Programlama, JAVA”  

Bu dersin kredisiz okutul ması belki  ODTÜ için problem 

doğurmayacaktır.  Ancak diğer üniversitelerimizde sıkıntı lara 

neden olabilecektir. Çünkü;  

Kredisiz derslere öğrencilerin bakış açıları  farkl ıdır. 

Öğrencinin genel başarı  durumu hesaplandığında, kredi 

sistemlerinde dersin kredisi  i le almış olduğu notun katsayısı 

çarpılarak hesaplama yapılmaktadır. Dolayısıyla kredisiz bir ders, 

öğrencinin genel ortalamasını  kesinl ikle etki lemeyeceğinden, 

öğrenci bu derse yeteri  kadar önem vermeyecektir.  Önceki 

yı l larda bu sıkıntı , kredisiz okutula n genel kültür dersleri için 

yaşanmıştı.  Öğrenci kredisiz derslere genelde devam etmek 

istemezdi. O halde derste arzu edilen başarıyı yakalamak için, bu 

derse mutlaka kredi veri lmelidir.  

Ders hocaları  1 saat teori  ve 2 saat uygulama olan dersleri 

gönüllü yürütmemektedirler. Çünkü üniversitelerde öğretim 

elemanları uygulama olarak gösteri len ders saatlerinin, 10 saati 

geçen kısmı için ders saat ücreti alamamaktadırlar. Uygulama 

dersleri  için YÖK’ün uygulaması eksikl ikler ve çel işki ler 

içermektedir. Örneğin E ğit im Psikolojisi , Eğitim Yönetimi, Eğit im 

Teknolojisi gibi derslerin uygulamaları bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla bu dersleri  veren öğretim elemanları , zorunlu girmek 

zorunda oldukları  ders saatinin üzerindeki her dersin ücretini 

alabil irken, bi lgisayar uygu laması yaptıran bir öğretim elemanı; 

uygulama kısmında daha da fazla yorulmasına karşın, uygulama 

ders saatleri  toplamı 10 saati  geçiyorsa, fazladan yürüttüğü 

uygulama dersleri  için ücret alamamaktadır.  Üniversitelerimizin 

bir çoğunda da bilgisayar alanınd a yeterli  öğretim elemanı 

bulunmadığı  için, ders hocalarının fazla miktarda ders yükü 

taşımaları gerekebil iyor. Bu durumdaki öğretim elemanları , bu 
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nedenle 1 saat teori  2 saat uygulama derslerini  almayı tercih 

etmemektedirler.  

Üniversitelerimizin birçoğun da dersler, öğleden önce ve 

öğleden sonra dörder saat olarak yapılmaktadır.  Bu nedenle 3 ve 

5 saat olan derslerin programlara yerleştiri lmeleri problem 

doğurmaktadır. Çünkü üniversitelerde kurulacak Enformatik 

Bölümleri, bir bakıma diğer tüm birimlerin bil gisayar servis 

derslerini yürütecek ve kendi laboratuarlarında uygulama 

yaptıracaktır.  Bi lgisayar derslerini; teori ve uygulama diye biri 

birinden kesin bir çizgi  ile ayırmak yanlıştır. Bazen konunun 

özell iği  itibariyle 4 saat arka arkaya teori  anlatı lacağ ı gibi, bazen 

de 4 saat tümden uygulama yaptırı lması  gerekebil ir.  Dersin hocası 

toplam değerlerini  tutturmak şartı i le, teori ve uygulama 

saatlerinin yerlerini  değiştirebilmelidir.  Ayrıca etkin bi lgisayar 

öğretimlerinde bilgisayar derslerinin teori lerinin de bilgisayar 

laboratuarlarında yapılması, daha uygundur. Bazen anlatı lacak 

bir teoriye ait bir konunun doğrudan bilgisayar üzerinde 

gösteri lmesi durumu ortaya çıkabil ir. İşte bu durumlarda, yani 

teorinin de laboratuarda yapılması durumlarında, 3 saatl ik d ers, 

laboratuarın 1 saat atı l  kalmasına neden olabil ir.  Kaldı ki yukarıda 

belirlenen içeriğin 3 saat içerisine sığdırılması  da mümkün 

gözükmemektedir. Bu nedenle bu dersin 2 saat teori, 2 saat 

uygulama şeklinde yapılması daha uygundur.  

Bu dersin içeriği  incelendiğinde, bazı  uygun olmayan 

durumlar göze çarpmaktadır.  Bu derste birçok konu bir arada 

veri lmek istenmektedir.  Bu yükün öğrenci tarafından 

kaldırı lmasına imkan yoktur. Haftada toplam 4 saatl ik bir ders 

içerisinde DOS, WINDOWS 95, WORD 7.0, DBASE, POW ER POINT, 

CAD, JAVA, HTML Programlama, E -mail  öğreti lemez ! 

Örneğin CAD derslerinden AUTOCAD, CADKEY veya DBASE 

gibi derslerin öğreti lmesi, uzun zaman gerektirmektedir. Bil indiği 

üzere piyasada kullanılan paket programların (memur, işçi  

bordrosu, hasta tak ip, personel kayıt vs) birçoğunda DBASE 

kullanılabilmektedir.  DBASE i le programlama tekniklerini 

öğretmenin başl ı başına bir programlama tekniği olduğu 

unutulmamalıdır.  

Belirlenen içerikte virüsler konusuna yer veri lmemiştir. 

Temel Setup bi lgi lerinin de ö ğreti lmesi yerinde olmaz mı? Bu 
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nedenle bu ders için aşağıdaki içeriğin yazı lması  daha uygun 

olacaktır.  

Temel bi lgi ler, DOS, WINDOWS, WORD, POWER POINT, 

Internet, Web Sayfa Hazırlama (Netscape Composer, Hot Dog, Hot 

Metal gibi  veya benzeri  bir yazı lım yard ımıyla)  Teknikleri , 

Virüsler, Temel Setup Ayarları  

2. Temel Bilgisayar Bilimleri 
“Kredili , bir ya da iki  ders olabilir, iki  saat ders, iki  saat 

uygulama” şeklinde öneri len bu dersin içeriği  ise aşağıdaki 

konuları  kapsamaktadır.  

“Bilgisayar organizasyonu, A lgoritmalar, Programlama 

Dil leri  ve Veri  Yapıları : Bir programlama dil i (Pascal/C/C++), UNIX 

İşletim Sistemi, Bi lgisayar Ağları”  

Bu derste bir programlama dil i  ve network sistemleri 

öğreti lmek istenmektedir.  Genelde fen grubuna giren bölümler 

için bir bilg isayar programlama dilini  iyi  düzeyde bi lmek çok 

faydalar sağlayacaktır.  Ancak öyle bölümler vardır ki  bunlar için 

hazır bir paket programı kullanmak, çok daha uygun olacaktır. 

Örneğin Tarih, Coğrafya, Sosyoloji  vb.  bölüm öğrencileri  C++ 

programlama dil ini  öğrenmesi yerine, o bölümler için SPSS, 

DBASE, EXCEL, Uzman Sistem, Bi lgisayar Destekli Eğit im türü 

paket programlar daha cazip olmaz mı? O nedenle bu derste 

içeriği  sabit olarak belirlemek yerine, bölümlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda, çok spesif ik olmama kla birl ikte, genel kullanım 

özell iklerine sahip hazır paket programların öğreti lmesi daha 

uygun olacaktır.  

Novell  Netware, UNIX türü ağ işletim sistemlerine ait 

konuların, örneğin menü dosyaları , load modülleri , satır ve konsol 

komutlarını  öğretmek bile, başl ı başına çok zaman almaktadır.  O 

nedenle bu ders için aşağıdaki türden bir içerik hazırlanmasının 

daha uygun olacağı kanısındayım.  

Bilgisayar Organizasyonu, Algoritma ve Akış Şemaları, 

Temel Ağ Bi lgi leri , bir paket programı veya programlama diline 

ait komut ve fonksiyonlarının öğreti lmesi, program yazma 

teknikleri.  



45 
 

3. Seçmeli Bilgisayar Dersi 
“Seçmeli  dersler değişik alanlara göre düzenlenmeli  ve 

alana hitap eden uygulamalar içermelidir. Örneğin Sağlık 

Bi l imleri , Fen Bilimleri , Mühendisl ik, Sosyal Bil im ler için ayrı 

içerikl i  dersler tasarlanabil ir” şekl inde öneri len içerik uygun 

gözükmektedir.  Bu dersin de 2 saat teori  ve 2 saat uygulama 

olarak veri lmesi gerekir.   

Seçmeli  bi lgisayar dersi  tamamen dersin veri ldiği  alanla 

i lgi li  bir Proje Çalışması, Veri  T abanı Oluşturulması, Bi lgisayar 

Destekli  Eğit im, Bilgisayar Destekli  Tasarım, Bi lgisayar 

Uygulamaları  şeklinde yürütülmelidir.   

Dört ve daha fazla eğit im süresine sahip bölümlerde 

Seçmeli  Bi lgisayar Derslerinin 3.  yı ldan it ibaren haftal ık ders 

programına yerleştiri lmesi uygun olacaktır. Çünkü bu durumda 

meslek derslerine göre uygulama yapmaları  sağlanacaktır.  

4. Enformatik Bölümü'nde Derslerin Yürütülmesi 
Üniversitelerimizde bi lgisayar ile i lgi l i dersleri yürüten 

bütün öğretim elemanlardan destek alınabilir. Bir üniversitede 

veri lmekte olan bi lgisayar derslerini  kimler yürütüyorsa, 

Enformatik Bölümü’ne ait dersleri  yürütmek için bu öğretim 

elemanları  görevlendiri lebil ir.  

5. Bilgisayar Laboratuarlarının Enformatik Bölümü 

Elemanlarınca Ortak Kullanımı 
 Üniversitelerimizde Enformatik Bölümleri yeni 

kurulduğu için, bu bölümlerin alt yapıları bulunmamaktadır.  Oysa 

birçok üniversitemizde bi lgisayar mühendisl iği , bi lgisayar 

öğretmenliği veya bi lgisayar programcıl ığı türünden birimler ve 

bazı larında oldukça  modern sayı lacak bilgisayar laboratuarları  

bulunmaktadır.  Üniversite içerisinde bulunan bilgisayar 

imkanlarının tümü Enformatik Bölümünce kullanılabilmeli , ancak 

bu bölüm kademeli  olarak kendi laboratuarlarına 

kavuşturulmalıdır.  

6. Derslerin Açılacağı Yarıyıllar 
Üniversitelere bağlı bölüm ve MYO programlarında 

değişik adlarla, örneğin Bilgisayar Kullanımı, Bi lgisayar 

Programlama, Mühendisl ikte Bilgisayar ve Programlama, İmalatta 



46 
 

Bilgisayar, Mühendisl ikte Bilgisayar Uygulamaları , Bilgisayara 

Giriş, Bi lgi  İş lem, Sekreterl ikte Bi lgisayar vb isimler alt ında 

Üniversitelerimizde okutulan, ancak içeriğinde netice it ibariyle 

DOS, WINDOWS, WORD, POWER POINT, DBASE, CAD, INTERNET, 

HTML, JAVA, PASCAL, BASIC, C benzeri konuların işlendiği tüm 

bilgisayar dersleri  kaldır ı lmalı ve bunların yerine; birinci  sınıfların 

güz yarıyı l larına ENF 101 Temel Bilgi  Teknolojisi  Kullanımı (2 2 3 

) , bahar yarıyı l larına ise ENF 102 Temel Bi lgisayar Bi l imleri  (2 2 3) 

dersleri  konulmalıdır.  Bi lgisayar Mühendisliği , E lektronik -

Bilgisayar Eği t imi Bölümleri, TBMYO Bilgisayar Programcıl ığı türü 

birimler doğrudan bilgisayar eğit imi verdiklerinden, bu 

bölümlerin ders programlarında değişikl ik yapılmamalıdır.  Çünkü 

bu dersler müfredatlarında çok daha ağırl ıkl ı olarak yer 

almaktadır.  

Bi lgisayar alan ında okutulması tekl if  edilen bi lgisayar 

alanındaki Seçmeli Bilgisayar Dersi  (2 2 3)  ise 2 yıl l ık MYO 

programlarında ikinci sınıf ların ya güz ya da bahar yarıyı l ında, 

diğer tüm birimlerde ise 3. Sınıftan it ibaren (3.  Sınıf  dahil) 

okutulmalıdır. Laboratuar imkanlarının etkin kullanımını 

sağlamak amacıyla değişik Fakülte ve MYO’larda seçmeli 

bi lgisayar dersleri , güz ve bahar yarıyı llarına serpiştiri lmelidir.  

7. Enformatik Bölümleri İçin Eleman Yetiştirilmesi 
Enformatik Bölümleri için süratle eleman 

yetiştiri lmelidir. Yetiştiri lecek elemanların değişik disipl inlerden 

gelmeleri sağlanmalıdır.  Çünkü bilgisayarın her alanda etkin 

olarak kullanılması, ancak bu tür bir uygulama i le sağlanabil ir. 

Enformatik bölümleri  bünyesinde yüksek l isans ve doktora 

programları  aç ı lmalıdır. Yüksek lisans programlarına her branştan 

4 yı l lık lisans mezunları , doktora programlarına da gene her 

branştan yüksek l isans mezunları  müracaat edebilmelidir.   

8. Sonuç 
Enformatik bölümlerini  ilgi lendiren aşağıdaki konu 

başl ıklarının etrafl ıca t artışı larak kal ıcı  yeni bir düzenleme 

yapılması gerektiği  kanısındayım.  

Derslerin teorik, uygulama ve kredi saatleri ne olmalı, 

ideal olanı nedir?  
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Temel ders içerikleri nasıl  düzenlenmeli?  

Seçmeli  ders isimlerinin belirlenmesi kıstasları ne olmalı?  

Seçmeli  ders içeriklerinin verildiği bölüm programına 

uygunluğu nasıl  sağlanmalı?  

Üniversitelerde mevcut bi lgisayar bölümlerinin 

fonksiyonu nasıl  değiştiri lmeli?  

Enformatik Bölümü laboratuarlarının teşki l edilmesi ve 

diğer benzer birimlerle işbirl iğine nası l gid i lmeli? 

Görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçim kriterleri 

ne olmalı?  

Oryantasyon çal ışmaları Türkiye genelinde nasıl 

yapılmalı?  

Enformatik bölümleri  arasında koordine nasıl  sağlanmalı?  

Hizmetiçi eğit imler ve eleman yetiştirme stratejileri nasıl 

olma l ı? 

Enformatik bölümlerinin örgütlenme şeması nası l olmalı?  

Uzaktan eğitim yöntemleri  i le bu bölümün işlerl iği  nasıl 

gel işt iri lebil ir?  

Üniversitelerdeki mevcut bi lgisayar alt  yapısının 

iyi leştiri lmesi nası l  yapılabil ir?  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_310_88296_56

433_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:32) 
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10-16 Kasım 1997.                                     Sayı: 142 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MAAŞLARI 

20-26 Ekim 1997 tarihleri arasını kapsayan Bt/Haber 

gazetesinde, bu köşede "Doçentl ik Bil im Sınavları" başl ığını 

taşıyan bir yazı yazmıştım. O yazıya tahminlerimin üzerinde yanıt 

geldi.  Genell ikle taşra üniversitelerimizdeki profesörlerin 

bazı larının, yazdıklarıma katı ldıklarını  beyan etmeleri , bu konuda 

Profesörlerimizin gerçekten sıkıntı içerisinde olduklarını  gözler 

önüne sermeye yetmektedir.  

Bu köşede genelde üniversitelerimizin sorunları i le i lgi li 

konuları  işlemeye gayret gösteriyorum. Amaç, belirli s ıkıntı l ı 

konuları  dile getirerek, o konu üzerinde ye tki l i leri  harekete 

geçirmektir. Zaten sıkıntı ların birçoğu, genelde yetki li lerce de 

gayet iyi  bil inmektedir. "Ancak mevcut imkanlarla bu kadar 

yapılabil ir" şekl indeki savunmalarla artık yetinmemek gerekir. 

İmkanları  maksimum düzeyde zorlayarak, sıkıntı ları  aşmanın 

yollarını bulmalıyız. Okuyucularımdan bu köşede yazdıklarıma 

cevap ve yorumlar almak, beni fazlasıyla memnun ediyor. 

Görüşlerini  bi ldiren okuyucularıma mutlaka e -mail  ile cevap 

veriyorum. Bir okuyucumun "Doçentl ik Bi lim Sınavları" yazımdan 

ötürü kendi aldığı maaşı i le ilgi li  görüşünü bana e -mail i le 

göndermesi dikkatimi çekti . Mesaj İzmir'den gelen genç bir 

Araştırma Görevlisi 'ne ait.  Mesajında evl i  olduğunu ve 72 milyon 

maaş aldığını, maddi yönden büyük sıkıntı lar içerisinde olduğunu 

belirt iyor.  Makine Yüksek Mühendisi  olan bu genç meslektaşım, 

üniversite dışında çal ışan arkadaşlarının ise 200 milyon civarında 

maaş aldıklarını  belirt iyor.  

Bu arkadaşımın görüşlerine katılmamak mümkün değil ! 

Son zamanlarda batı  üniversitelerimizde açı lan Araştırma 

Görevli l iği  sınavlarına müracaatcı aday bulmak, bazı  branşlarda 



50 
 

mümkün olmuyor. Genç mezunlarımız ideali  doğrultusunda bir 

işte çal ışmayı elbetteki  canı gönülden istiyor. Ancak maddi 

sorunu olan bir genç, artık idealini düşünebil ir mi? Batı 

üniversitelerinde özell ikle de İstanbul, Ankara ve İzmir'de çal ışan 

meslektaşarımızın nasıl  geçindiklerini  bir zamanlar çok merak 

ederdim. Bu üç kentimizde zaten işe gidip gelmek bi le başl ıbaşına 

bir sorun. Hergün 2-3 saatini  yolda geçirenlerin sayısı  çok fazla. 

Yol yorgunluğu nedeniyle öğretim elemanlarımızın verimlerinin 

bir bölümü boşa harcanıyor. O açıdan kendimi ve küçük 

üniversitelerde çalışanları şansl ı görüyorum. Hiç olmazsa yollarda 

boşa zaman harcamıyoruz. Ayrıca taşra üniversitelerinde gelişme 

ödeneği veri ldiğinden ötürü, bu üniversitelerde çal ışan öğretim 

elemanları; batıda büyük üniversitelerde çalışan meslektaşlarına 

göre daha fazla maaş alabil iyorlar.  

Vakıf  üniversitelerine geçen öğretim elemanlarımızın 

büyük bir bölümünün, maddi sıkıntıları  nedeniyle bu yolu  

benimsedikleri  muhakkak.  Yoksa bir öğretim elemanı zorunlu bir 

neden olmadıkça, yı l lardır çal ışt ığı  ve en azından sistemine ve 

arkadaşlarına al ıştığı  öz kurumunu bırakıp başka bir kuruma 

gitmez. İstanbul, İzmir ve Ankara'da görev yapan 

meslektaşlarımız, a ldıkları  çok düşük maaşla ev kirası  mı 

versinler, ai le fertlerini  mi geçindirsinler, yoksa bi l imsel 

gel işmeleri  takip edebilmek için kitap vb.  döküman mı alsınlar? 

Özell ikle Araştırma Görevli leri  çok sıkıntı  çekmektedirler.  Doçent 

veya Profesör olan meslektaşlarımızdan bazı ları , biraz daha şanslı 

sayı labil irler. Yasal olmamasına rağmen, büyük kentlerimizde 

yaşayan üniversitelerimizde çal ışan öğretim üyelerinin bazı ları , 

bi lgi  ve becerilerini  kullanarak özel sektörde danışman vb.  ek 

görevler yapabilmektedir.  Tabi bu gruba girebilen meslek sahibi 

öğretim üyeleri şanslı  sayıl ır.   

Üniversitelerdeki Araştırma Görevli l iği  kadrolarına 

müracaatların gün geçtikçe azalmasının nedenleri arasında, 

geçim sıkıntısı  önemli  rol oynamaktadır. Üniversite mezunu bazı 

gençlerimiz, artık üniversitede akademik kariyer yapmayı hiç 

akl ından geçirmiyor. Çünkü aç kalacağını  bi l iyor.  Bu durumda 

kalitel i öğretim elemanı nası l  sağlanacak? Üniversitede Araştırma 

Görevlisi  olmak isteyenler, genelde başka bir yerde iş bulamadığı 

için, üniversiteye müracaatı  kendisi  için çıkış yolu olarak görüyor. 

Üniversitelerimiz de müracaat eden adaylarda kal ite aramaktan 
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artık vazgeçer duruma geldiler.  Zaten sınavlara katılanların sayısı , 

bazı  alanlarda yok gibi.  Bir süre önce üniversitemde Araştırma 

Görevli l iği  sınavları  yapıldı. Elektronik -Bilgisayar Eğitimi alanında 

eleman alabileceğimizi  ümit etmiştim. Örneğin Eletronik 

Öğretmenliği  i lanına sadece bir öğrencim müracaat etmişti . Oysa 

bu yıl  mezun ettiklerimizin sayısı  25'in üzerindeydi. Bu durum, 

gençlerimizin artık üniversitelere müracaat etmeyi dahi 

düşünmediklerini gösteriyordu.  

Daha fazla zaman geçirmeden öğretim elemanlarının 

maaşlarını  düzeltme yolunda önemli  çal ışmalar yapılmalıdır.  Aksi 

takdirde üniversitelerimizin özellikle bazı bölümleri, artık  

Araştırma Görevlisine hasret kalacak. Kalitel i eğit ime, kal iteli 

maaş ödeme politikası  hedeflenerek, ulaşı labileceği 

unutulmamalıdır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_310_88296_56

433_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:12) 
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24 –30 Kasım 1997.                              Sayı:144 

 

TÜRKİYE’DE İNTERNET VE EĞİTİM 

Bu konuşma; 21-23 Kasım 1997 günü Ankara’da ODTÜ’de 

yapılan 3. Türkiye’de Internet Konferansında ( inet -tr’97)  22 

Kasım 1997 günü “Türkiye’d e Internet ve Eğit im” konulu panelde 

Prof. Dr.  Asaf Varol tarafından sunulmuştur.  

Internet; dünyanın yaklaşık 200 ülkesinde yüz binlerce 

özel ve resmi kuruluş, işyeri , okul ve evdeki milyonlarca 

bi lgisayarın, kablo, telefon hattı , uydu gibi  araçlarla birbi rine 

bağlanmasından oluşmuş yeryüzünün en büyük i letişim ağıdır. 

Internet’in temelindeki teknoloji 1970'l i  yı l larda ABD Savunma 

Bakanlığı ’nın farkl ı  merkezlerini  birbirine bağlamak için 

gelişt iri lmiştir.  TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol)  denilen bu teknolojinin dünyayı değiştiren en önemli 

özell iği , değişik üretici ler tarafından farkl ı standartlarda yapılmış 

çok sayıda bi lgisayarın ve bu bi lgisayarlardaki programların 

birbiriyle i letişim kurarak ortak çal ışabilmesini  sağlamasıdır. 

Günün her anında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde biri  aktif 

olarak Internet’i  kullanmakta, bu teknoloji  sayesinde 

haberleşmekte, di ledikleri  bi lgiye ulaşabilmekte ve t icaret 

yapmaktadır.  

Internet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü i le 

birbirine bağlayan dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen 

bir i letişim ağıdır.  Internet, bi lgiye kolay, ucuz, hızl ı  ve güvenli 

ulaşmanın ve onu paylaşmanın günümüzdeki en geçerl i yoludur. 

Internet’in önemi, ‘Olmazsa Olmaz’ derecesinde sürekli  olarak 

artmaktadır.  Internet, önümüz -deki yı l larda üretilecek bi lgi lerin 

dolaşım sistemidir. T icari boyutunun da ortaya çıkmasıyla 

yaşamla daha çok iç içe olmaya başlamıştır.  
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8 yı l lık kesintisiz eğitimin teknolojik altyapısını 

oluşturacak somut adımlardan birisi  de 2000 yı lı na kadar 70 bin 

eğitim kurumunun tamamının ULAKBİM üzerinden Internet’e 

bağlanmasıdır.  Karar verici  durumdaki birçok kişinin ortak 

görüşü; 8 yı l l ık kesintisiz eğit imin başarıya ulaşması için bi lgi 

teknolojisi  vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir.  BİL TEN 

Müdürü Sayın Prof.  Dr.  Murat Aşkar’ın bu açıklaması; Eylül  97 

Ayı’nın i lk haftasında Bt/Haber Gazetesinin manşetinden 

kamuoyuna duyurulmuştu.  

Okullarımızın İnternet’e bağlanması elbette ki  eğitim ve 

öğretimin daha kal itel i  yapılmasını  sağlayacak ve bi l giye ulaşmayı 

kolaylaştıracaktır. Ancak madalyonun diğer bir yüzü daha var ki , 

o da 1985’l i  yı llarda Mil li  Eğitim Bakanlığı tarafından başlatı lan 

“Bilgisayar Destekli  Eğit im” projesinin başarısıdır.  Ben burada o 

projenin tüm yönleriyle hedeflerine ulaşıp u laşmadığını  tartışmak 

istemiyorum. Ancak o proje kapsamında birkaç yıldan beri  Fırat 

Üniversitesi ’nde yürütülen Bilgisayar Destekli Eğit imde Formatör 

Öğretmen Yetiştirme çal ışmaları  üzerinde bi lgi  vermek istiyorum.  

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültes i’nde 1995 

Yı l ı ’ndan beri  yaz aylarında Bilgisayar Destekli  Eğit imde Formatör 

Öğretmen Yetiştirme çal ışmalarını  sürdürülüyor.  Bu projeler 

ihaleler sonucunda üniversitelerimize veri lmektedir. Formatör 

öğretmen yetiştirme projeleri  birkaç yı l önce sayı ları  o nlarca 

i fade edilen üniversitelerimiz tarafından yürütülmekteydi. 

1997’de ihaleyi  kazanan üniversitele -rimizin sayısı  üçe inmiştir. 

Bu üniversitelerimiz Bi lkent, Marmara ve Fırat’t ır.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı  Hizmet İçi  Eğitimi Daire 

Başkanlığı ’nca yürütülen  bu faaliyetler için her yı l  orta öğretim 

kurumlarımıza duyurular yapılarak, okullarda bi lgisayar derslerini 

yürütmek için öğretmen aran -maktadır.  Bu kurslara katı lmak 

isteyenler, belirl i bir sınavdan geçiri ldik -ten sonra, kurs 

görecekleri merkezlere gönde ri lmektedir. Türkiye’nin değişik 

orta öğretim kurumlarından farkl ı mesleklere sahip öğretmenleri -

miz, yaz aylarında açı lan bu kurslara katı lmakta ve belirl i bir 

düzeyde bi lgi  ve deneyim sahibi  olduktan sonra okullarına geri 

dönmektedirler.   

Bi lgisayar Destekli  Eğit imde Formatör Öğretmen 

Yetiştirme kurs- ları  genelde 3 ay sürerken, I .  Tekamül ve II . 
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Tekamül eğit imleri ise 3 hafta yoğunlaştırı lmış programlar olarak 

yürütülmektedir. Diğer bir deyimle, orta öğretim kurumlarında 

diğer meslek gruplarından seçilen öğretmenler, 3 yı l  yaz aylarında 

yoğun bir eğit ime tabi tutulduktan sonra, mensubu bulundukları 

okullarda bilgisayar derslerini  verme görevini  üstlenmektedirler.  

Buraya kadar anlatı lanların garipsenecek bir yönü 

bulunmamak-tadır.  Ancak bu kurstan geçirilmi ş öğretmenlere 3 

yı ldır ders veren ve bu projelerin koordinatörlüğünü üstlenen 

birisi  olarak aşağıdaki olumsuzluklarını saptadığımı açıklıkla ifade 

etmek istiyorum. 

Bu kurslara katı lan öğretmenlerimizin büyük bir 

bölümünün şikayetleri bitmiyordu. Aldıkları  bu eğitimin hedefine 

ulaşmadığını  şu sözleriyle di le getiriyorlardı.  “Bizim bu kurslardan 

geçiri ldikten sonra formatör öğretmen olarak çal ıştırı lmamız çok 

zayıf  bir ihtimal.  Çünkü bu eğitimi görmemize karşın, 

idareci lerimiz bizleri  bi lgisayar ders ve labo ratuarlarını  yürütmek 

için görevlendirmiyorlar. Gene ası l  branş derslerine girmekteyiz. 

Tayinlerimiz tek bir bi lgisayarı  dahi olmayan okullara çıkartı l ıyor 

veya bi lgisayar laboratuarlarında görevlendiri lsek bi le, 

idareci lerimizin katı  tutumları  nedeniyle i stediğimiz bi lgisayar 

çal ışmalarını  yapamıyoruz.  Ayrıca bu tür bir eğit im almamızın bize 

maddi yönden de hiç bir faydası  yok.  Ne kademe ilerlemesi 

veri l iyor ne de maaşımız arttırı lıyor.”  

Yukarıda belirtt iğim hususlar, öğretmenlerimizin 

şikayetlerinden sadece birkaçı.  Dertleri çok fazla. Mill i  Eğit im 

Bakanlığı Hizmet İçi  Eğitim Dairesi, okullardaki bi lgisayarları 

kul lanıl ır duruma getirmek için büyük masrafları  üstlenerek 

formatör öğretmen yetiştirmektedir.  Ancak diğer taraftan 

idareci lerin veya yönetim pozisyonundaki kişi lerin keyfi 

tasarrufları sonucunda bütün bu emekler boşa 

çıkarı labilmektedir.  

Bu kurslardan geçen bazı öğretmenlerimiz ise kendileri 

için diğer hedefler seçebilmektedir.  Bazıları  eşlerinin adına 

bi lgisayar şirketleri kurmakta ve bil işim sektörüne bi lgisayar 

satmakta ve hatta kuruluşlara programlar yazmaktadır.  Devlet 

memuru kimliği taşıdıkları  için, bu işleri  gizl i  yapmak durumunda 

kalıyorlar.  Bu yöntemle aldıkları maaşların çok fazlasını 
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kazanabilmektedirler.  Dolayısıyla bu öğretmenlerim iz için, 

eğit im-öğretim ikinci  planda kalmaktadır.  

Orta öğretim kurumlarımızın bazı larında bir zamanlar çok 

modern sayı lacak bilgisayar laboratuarları  vardı. Bu laboratuarlar 

ya öğretmen bulunmadığı için ya da idarecinin akıl 

erdiri lemeyecek tutumları  nede niyle uzun yı l lar atı l  kaldı.  Bir süre 

sonra Mil l i Eğit im Bakanlığı  Formatör Öğretmen Yetiştirme 

projeleri  çerçevesinde bi lgisayar öğretmeni yetiştirdi, ancak bu 

defa da bu yetişen öğretmenlere, bi lgisayar alanında 

çal ışmalarına müsaade edilmiyor.  Ülkemizd e birçok alanda 

görülen bu çelişki ler zincirinin bir halkasını  da formatör 

öğretmenlerimiz oluşturuyor.  

8 Yı ll ık kesintisiz eğit im programı çerçevesinde bil işim 

sektöründeki yenil iklerin takip edilmek istenmesi elbette ki 

olumlu bir adım. Tüm okullarımızı  Internet’e bağlayalım. Bi lgiye 

erişmedeki hızlarımızı arttıralım. Ancak unutulmamalıdır ki 

ülkemizde insan faktörü, hedeflerin saptırı lmasına yetebil iyor.  

70 bin okulu Internet’e bağlamadan önce, okullarımızdaki 

idareci lerimize bi lişim teknolojileri  i le i l gil i  temel bi lgi leri 

öğreten kurs -lar düzenlemek gerekir. Önce idareci lerimiz 

Internet kullanımının fayda- larını gözleriyle görmeli  ve 

İnternet’te sörf  etmenin zevkini  yaşamalıdır ki , formatör 

öğretmen olarak yetiştiri len öğretmenlerinin kıymetini  takdir 

edebilsin. Bu bi l ince erişmiş bir idareci  veya müdür, 

laboratuarlarının ki- l it l i  kalmasını  istemeyecek, hatta görevini 

yerine getirmeyen öğretmen -inden hesap sorabilecektir.  Tabi bu 

arada Mil l i  Eğit im Bakanlığı ’nın 1985’l i  yı l larda başlattığı  ve 

büyük yatırımlar yaparak orta öğretim ku-rumlarına aldığı 

bi lgisayarların; günümüzdeki yazı l ım gereksinmelerini 

karşı layacak düzeyde olmadığını  da belirtmede yarar 

bulunmaktadır.   

Internet’le i lgil i bu yeni proje başlatılmadan önce, 

Bi lgisayar Destekli  Eğit im Projesi ’nin sonuçları yeterince 

araştırmalı  ve işlem basamaklarının neresinde hatalar yapılmışsa, 

aynı hataların tekrarlanmamasını  sağlayacak tedbirler 

al ınmalıdır.  
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BDE’de formatör öğretmen olarak yetiştiri len 

öğretmenlerin çok zorunlu bir neden olmadığı  sürece, bilgisayar 

derslerini yürütmek üzere görevlendirilmeleri gerekir.  Bu 

öğretmenlerimizin sorumlu tutuldukları  laboratuarlarda rahatça 

çal ışmalarını sağlamak için, idareci lerimizin her ne sebeple olursa 

olsun takındıkları olumsuz tavırları  bırakmaları  ve ülke  

menfaatlerini ön planda tutmaları  gerektiği , mutlaka kendilerine 

öğreti lmelidir.   

Formatör öğretmen olarak yetiştirilen öğretmenlere her 

ne ad alt ında olursa olsun maddi veya manevi verilecek bir 

destek, kendilerinin bu yeni kazandıkları bilgi ve becerile re dört 

el le sarı lmalarına yetecektir  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/bt_haber/yazi24.htm  
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1-7 Aralık 1997.                                    Sayı:145 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE 2+2 LİSANS TAMAMLAMA 

PROGRAMLARI 

Yüksek Öğretim Kurulu, Mil l i Eğit im Bakanlığı Hizmet İçi 

Eğitimi Daire  Başkanlığı , Gazi, Marmara ve Fırat Üniversiteleri 

Teknik Eğit im Fakülteleri arasında yapılan protokoller sonucunda 

Erkek Teknik Öğretmenler için 1996 Yı lı ’nda 2+2 Lisans 

Tamamlama programları  açılmıştır.  Bu eğitim projesi; Endüstriyel 

Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve benzeri 

diğer iki yı l lık yüksek okul mezunu öğretmenlerin lisans 

tamamlama programından geçirilerek yetiştirilmeleri  ve bu 

suretle 4 yı ll ık fakülte mezunu olmalarını  sağlamak amacıyla 

düzenlenmiştir.  

Mill i  Eğit im Bakanlığ ı  Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri 

i le Çırakl ık Eğit im Merkezlerinde, 1990’l ı yı llarda özell ikle 

Elektrik, Elektronik, Talaşl ı  Üretim, Otomotiv vb.  alanlarda açık 

bulunan öğretmen açığını kapatmak amacıyla, Meslek Yüksek 

Okullarının uygun programlarından  mezun olanlar sınava al ınarak 

öğretmen olarak atanmaları  sağlamıştır.  

Teknolojideki hızl ı gelişmeye ayak uydurmak için özell ikle 

eğit im kurumlarımızın her kademesinde görev yapan elemanların 

kendilerini  yenilemeleri kaçını lmazdır.  Mil l i Eğit im Bakanlığı ,  bu 

hizmetlerini  Hizmet İçi  Eğit im Daire Başkanlığı kanalı  i le 

yürütmektedir.  Ancak bu Dairenin bütçesinin sınırl ıl ığı nedeniyle 

arzu ettikleri  bazı  hizmeti götüremediklerini  de yakından 

bilmekteyim. Çünkü üç yı ldan beri  Mill i  Eğit im Bakanlığı  Hizmet 

İçi  Eğit im Daire Başkanlığı ’na bi lgisayar alanında formatör 

öğretmen yetiştirme çal ışmaları  yapmakta ve bu işlerin 

Fakültemizdeki koordinatörlüğünü yürütmekteyim.  
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Meslek Yüksek Okulu mezunu olup öğretmen olarak 

atanan öğretmenlerimizin lisans tamamlama eğitiml erine katı lma 

istekleri , yerinde bir davranıştır. Bu programa katılarak hem 

akademik i lerleme açısından kendilerine yeni imkanlar 

yaratmakta hem de hızl ı gel işen teknolojik bilgi leri  takip imkanı 

elde edebilmektedirler.  Bir de artık “Hayat boyu eğitim” 

kavramının ülkemizde de yerleşmesi gerekir.  Bir meslek sahibi 

olan kişi , eğit imini yeterl i görmeyip, ömrü boyunca kendisini 

sürekli yenilemenin yollarını aramalı ve bu amaçla mücadele 

vermelidir. 

Bu programın açı lması  için yapılan girişimleri  başından 

beri  takip eden ve hatta programlarının hazırlanmasında 

doğrudan görevlendiri len birisi olarak, bazı önemli  noktaları  bu 

yazımda işlemek istiyorum.  

 

1. Erkek Teknik Öğretmenler için 2+2 Lisans Tamamlama 

Programı Hangi Üniversitelerde Düzenlendi ! 
Marmara, Fırat ve Gazi  Üniversiteleri Teknik Eğit im 

Fakülteleri  bu programın yürütücüleri  olarak görev almış ve bu yıl 

i lk mezunlarını vermişlerdir. Bu üç fakültede uygulanan eğitim 

programları  benzer olmakla birl ikte, derslerin yürütüldükleri  gün 

ve mevsimlerde farkl ı l ı klar bulunmaktadır.  Örneğin Fırat 

Üniversitesi  sadece yaz aylarında yoğunlaştırılmış programlar 

uygularken, Marmara Üniversitesi  i lk yıl  hafta sonları  ve kısmen 

de yaz aylarında yoğunlaştırı lmış programlar uyguladılar.  Gazi 

Üniversitesi  de yaz aylarında yo ğunlaştırı lmış programı tercih 

etmiştir.  Üniversitelerdeki bu farkl ı  uygulama, öğrencilere büyük 

imkanlar sağlamıştır. Örneğin İstanbul ve civarında öğretmenlik 

yapanlar, hafta sonları  bu programa devam ederek eğit imlerini 

sürdürme imkanı bulmuşlardır.  

 

2. Öğretmen Olmayan MYO Mezunları da Bu programlara 

Kayıt Yaptırabildiler mi? 
Bu l isans tamamlama programına kaydolmak isteyen 

birçok Meslek Yüksek Okulu mezunu, kadrolu öğretmen olarak 

atanmadıkları  için kayıt  yaptıramamışlardır.  Kanımca bu 
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programın en çok problem yaratan kısmı da Meslek Yüksek Okulu 

mezunu olan ve öğretmen olarak atanmayanların durumlarıdır.  Bu 

mezunlar, özell ikle elektrik ve elektronik branşlarında öğretmen 

açığının olduğunu, kendilerinin de l isans tamamlama 

programından geçirilmeleri gerektiğini ve bu hakkın kendilerine 

de verilmesinin doğru olacağı yönündeki isteklerini, Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğüm sırasında bana çok sık olarak i letmişlerdir. Doğrusu 

bu tür talepler geldiğinde, kendilerine uygun bir cevap verme de 

oldukça zorluk çekiyordum. Sonuç olarak YÖK, Mill i  Eğit im 

Bakanlığı ve Üniversiteler arasındaki protokolleri ve YÖK Yürütme 

Kurulu kararları  doğrultusunda kendilerine bi lgi  veriyordum.  

 

3. Lisans Tamamlama Programının Sıkıntılı Yönleri Nelerdi? 
2+2 Lisans Tamamlama programının bazı  aksayan veya 

yanlış değerlendiri len yönleri  bulunmaktaydı.  Sayı ları  çok az da 

olsa, bu programa kaydolan bazı öğretmenler, konunun bil incinde 

olmadıklarını, önümüze getirdikleri  taleplerden anlaşı l ıyor du. Bu 

öğretmenlerimizin birkaçı, bu eğit imi formalite olarak görmüş ve 

programa kaydolduktan sonra, nası l  olsa mezun olabilecekleri 

yanılgısına düşmüşlerdir.  Sayı ları  birkaçı  geçmeyen bu 

öğretmenler şu ifadeleri  kul lanabil iyorlardı.  

Hocam evliyim, çocuklarım var.  Ai lemi ve çocuklarımı 

memlekette bıraktım. Burada yurt köşelerinde sefi l  bir vaziyette 

bu eğitime katı l ıyorum.  

Hocan biz bu eğitime ikinci  öğretim gibi  oldukça yüklü 

para veriyoruz.  Paralarımız boşa mı gidecek?  

Hocam biz zaten öğretmeniz, bu bir f ormalite, sadece 

okullarımızda diğer öğretmenlerin yanında ezi lmemizi  gidermek 

için buraya geldik.  

Buna benzer cümlelerle karşı laştığımızda, dersi  veren 

öğretim elemanları  olarak hayrete düşmüş ve bu tür ifadeleri 

kul lanan ve sayı ları birkaçı bulan bu öğre tmenlere gerekli 

cevapları  vermiştik.  Bu öğretmenlerimiz işin çok ciddi 

tutulduğunu ve taviz verilmediğini görünce, bir süre sonra bu 

programa devam etmekten vazgeçmişlerdir.  Tabi ayrı lanların 



62 
 

bazılarının da kendileri için haklı diğer sebepleri olduğu 

muhakkak.  Örneğin Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi 

Elektronik Programına geçen yı l  51 kişi  kaydolmasına rağmen, 

çeşit li  nedenlerle bu sayı  bugün 39’a düşmüştür.  Programa ciddi 

şeki lde yaklaşan ve azami gayreti  gösterenler ise eğit im ve 

öğretime devam  etmiştir.  Ekim 1997 Ayı içerisinde yapılan genel 

sınav sonucunda Elektronik programımızdan toplam 15 kişi  mezun 

olmuştur.  

Lisans tamamlama programında derslerin yoğun şekilde 

yürütülmesi nedeniyle, öğretmenlerin çok yoruldukları 

gözlenmiştir.  Ancak buna karşın çok başarı lı  olan ve hatta 

dereceye girmek için biri  biriyle yarışanların olduğunu dahi 

gördük.  Başarı lı  öğretmenlerimizin bir kısmının yüksek l isans 

programlarına girmek için çabaladıklarını  veya kendi 

tasarladıkları  yeni projelerini  bizlerle tartı şmalarını görmek, 

bizleri  çok sevindirmiştir.  Çünkü bu öğretmenlerimiz, “Hayat 

boyu eğitim” kavramının canlı  örneklerini teşki l  ediyorlardı.  

 

4. Lisans Tamamlama Programı Diğer Aynı Alandan 

Meslektaşları Nasıl Etkiledi? 
Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektro nik-Bilgisayar Eğit imi 

Bölümü öğrencileri oldukça yüksek puanlarla bu bölümlere 

girebilmektedirler.  Lisans tamamlama programı başlatıldığında, 

normal l isans programına kayıtl ı öğrencilerimizin tepkileriyle 

karşı laştık. En çok vurguladıkları  nokta, kendiler inin çok yüksek 

puanlar alarak bu bölüme girebildikleri , oysa 2+2 l isans 

tamamlama öğrencilerin ise kanun ve yönetmelikler sonrasında 

bu programa kaydolmalarının kendileri  için haksızl ık olduğunu 

belirtmişlerdi.  Bu öğretmenlerin Mil l i Eğitime bağlı okullar da 

zaten halen öğretmenlik yaptıklarını, bu nedenle kadrolarını  işgal 

edilmelerinin söz konusu olamayacağını  söylememiz neticesinde, 

ikna olabilmişlerdi.  
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5. Meslek Yüksek Okulu Mezunları da Lisans Tamamlama 

Programlarına Katılabilmeli mi? 
Şu anda gündemde olan bir konu, MYO’dan mezun 

olanların l isans tamamlama programlarına al ınıp al ınmayacağıdır. 

Zira bu konuda benimle görüşmeye gelen birçok MYO mezunu 

bulunmaktadır.  Prensipte her kişinin okuma özgürlüğüne sahip 

olması gerektiği  kanısındayım. Ancak bu tü r yollar açı l ırken, diğer 

meslek gruplarının hakları da korunmalı ve haksız durumlar 

ortaya çıkarı lmamalıdır.   

SONUÇ 
Sonuç olarak okumak isteyen herkesin önünün açı lması 

gerekir.  Ancak bu tür yollar açıl ırken adil  bir dengenin sağlanması 

zorunludur. Bir meslek grubuna birçok imkân açılsın diye 

mücadele veri lirken, mevcut bazı mesleklerin iş sahası  da 

azalt ı lmamalıdır.  Hedef, kal itel i eleman yetiştirme olmalıdır. Ne 

kadar fazla kal itel i  eleman olursa, rekabet artacağı için; daha 

başarı l ı elemanlara yeni imkânlar doğacağı unutulmamalıdır. 

Kaldı  ki zaten çok başarıl ı  olan elemanlar, Türkiye’de er geç özel 

sektörde çok cazip maaşlarla iş bulabilmektedir.  Meslek Yüksek 

Okulu mezunu olup, halen Mil l i Eğit im Bakanlığı ’na bağlı  Teknik 

ve Endüstri Meslek Liseleri  i le  üniversitelerin Meslek Yüksek 

Okullarında öğretmen veya öğretim elemanı açığının bulunduğu 

branşlara eleman yetiştirmek için, Teknik Eğit im Fakültelerinde 

2+2 Lisans Tamamlama programlarına aşağıdaki kural lar 

çerçevesinde devam edilebileceği kanısındayım.  

Her yı l  yaz aylarında Teknik Eğit im Fakülteleri  bünyesinde 

l isans tamamlama programları  açı lmasına devam edilmelidir. 

Mevcut giriş şartlarında adaylardan aranan, öğretmen olarak 

önceden atanmış olma şartı  kaldırı lmalıdır.  

Teknik Eğit im Fakülteleri  hangi a lanlarda kaç kontenjanla 

öğrenci alabileceğini, her yıl ın ocak ayı  içerisinde vereceği ilan ile 

Türkiye geneline duyurmalıdır.  

Her yıl  Nisan Ayı içerisinde merkezi sistem veya her 

üniversitenin kendisinin yapacağı bir sınav i le açılan kontenjan 

kadar öğrenci seçimi yapılabil ir.  
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Teknik Eğit im Fakülteleri  mezunlarının Teknik ve Endüstri 

Meslek Liselerinde istihdam edilmeleri  yanında, Türkiye’de birçok 

i lde bulunan Meslek Yüksek Okullarına öğretim elemanları  olarak 

girmelerini teşvik eden ve kolaylaştıran yasa  ve yönetmelikler 

çıkarı lmalıdır. Çünkü Teknik Eğitim Fakülteleri uygulama ağırlıkl ı 

fakültelerdir.  Meslek Yüksek Okulları  da el  becerisi  iyi  teknikerler 

yetiştirmeyi amaçladığına göre, Meslek Yüksek Okulları  için en 

uygun mezunların yetiştiği  kurumlar, Te knik Eğitim Fakülteleri 

olmaktadır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_313_88296_94

88_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:36) 
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8-14 Aralık 1997.                                   Sayı:146 

 

İNET-TR’97’NİN ARDINDAN (TÜRKİYE VE İNTERNET) 

“Türkiye’de İnternet” Konferansı  i le i lgi l i  görüşlerimi 

sizlere sunacağımı daha önceki yazımda belirtmiştim. “ULAK -NET 

Politikaları” ve “Türkiye ve İnternet” panellerinde ortaya çıkan 

bazı  önemli  konuşmaları  size aktarmak ist iyorum. 

BİLTEN Müdürü Sayın Prof. Dr. Murat AŞKAR’ın; 70 bin 

eğit im kurumunun tamamının ULAKBİM üzerinden Internet’e 

bağlanacağı yönündeki bir açıklaması, Eylül  97’nin i lk haftası 

içerisinde Bt/Haber’de yayınlanmıştı .  Bu panelde bir dinleyici 

“ULAKBİM daha üniversitelerimizi  İnternet’e bağlayamamışken, 

bir de bunların üzerine 70 bin okulu 2000 yı l ına kadar bağlanma 

işlemini nası l  gerçekleştirebilecek?” sorusunu Sayın Erkan 

TEKMAN’a sorduğunda, Sayın TEKMAN “70 bin okulun ULAKBİM 

üzerinden İnternet’e bağl anmasının söz konusu olmadığını” 

belirtti .  Bunun üzerine “Sayın AŞKAR’ın beyanı mı doğru, yoksa 

sizin beyanınız mı doğru?” sorusu ortaya atı ldı .  70 bin okul 

gerçekten de ULAKBİM üzerinden İnternet’e bağlanıp 

bağlanmayacağı konusuna şimdiden açıkl ık getiri l mesi gerekir 

diye düşünüyorum.  

Kapanışta önemli bir panel yapıldı.  Konusu “Türkiye ve 

İnternet” olan bu panel Sayın Dr.  Atti la ÖZGİT tarafından 

yöneti ldi. Panelistler arasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Süreyya Yücel ÖZDEN, DPT Müşteşarı Sayın Pro f. Dr.  Orhan 

GÜVENEN, Hacettepe Üniversitesi ’nden Sayın Prof. Dr.  Al i 

SAATÇİ, Mil letvekil i  Sayın Prof.  Dr. Ziya AKTAŞ ve Netaş A.Ş. ’den 

Sayın Genel Müdür Tanju ARGUN katıldı lar.  Türkiye’nin geleceğini 

bi l işim teknoloji leri  açısından değerlendiren panelistl ere, 



66 
 

katı l ımcılardan i lginç sorular geldi.  Sayın SAATÇİ, Üniversitelerde 

bi lgisayar mühendisl iği  bölümlerinin donanım ve öğretim elemanı 

açısından çok kötü durumda olduğunu ve aci l  önlem alınması 

gerektiğini vurguladı. Sayın SAATÇİ’ye Bi l işim Sektöründe sa dece 

Bilgisayar Mühendislerinden söz edilemeyeceği, bi lgisayar 

öğretmenlerinin de, özell ikle bilgisayar eğit iminin gelişimi 

açısından göz önüne al ınması gerektiği hatırlatı ldı .  

Sayın AKTAŞ’a da parlamentoda bulunması nedeniyle, 

hükümet polit ikası açısından  bil işim teknolojisine bakış açıları 

yönünde sorular yöneti ldi.  Sayın AKTAŞ’a “3984 sayı l ı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Yasaya göre 

üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapamayacağı, oysa 

İnternet üzerinden hem radyo he m de televizyon yayınlarının 

artık rahatl ıkla yapılabildiği; uzaktan eğitim açısından İnternet i le 

radyo ve televizyon yayınlarının büyük kolayl ıklar sağladığı” 

tarafımdan kendilerine hatırlatı ldı.  Üniversitelerimizin uzaktan 

eğitim yapmalarını  engelleyen bu yasaya karşı  parlamentoda bir 

çal ışmanın olup olmadığını  sorduğumda, konuyu bilmediğini, 

ancak konu i le ilgi leneceğini belirtt i.  

“Türk Telekom çok kar etmesine karşın, yaptığı 

yatırımların yeterli  düzeyde olmamasının nedenleri” 

Müsteşarlarımıza soruldu.  DPT Müsteşarı  Sayın GÜVENEN, 

hükümetlerin polit ikası  olarak, zarar eden kamu kuruluşlarının da 

desteklenmesi gerektiği , bu nedenle her kar eden kurumdan 

sağlanan gelirlerin sadece o kurum için harcanmasının doğru 

olmayacağını  belirtt i .  

Sayın Prof. Dr.  Mustafa AKGÜL tarafından ise, “Türkiye’de 

birçok ağın ayrı  ayrı  kurulması yerine, ülke bazında ulusal  tek bir 

ağın çok kapsamlı kurulmasının daha faydalı olup olmayacağı ve 

bu sorunun muhatabının kim olduğu” Sayın AKTAŞ’a soruldu. 

Sayın AKTAŞ, Sayın AKGÜL’ün önemli bir konuya değindiğini, 

ancak muhatabın kim olması gerektiği konusunun henüz tam açık 

olmadığını  belirtti .  
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Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_314_389964_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:12) 
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22-28 Aralık 1997.                                Sayı:148 

 

ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ GEÇME NOTLARI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Üniversitelerimizde sınav notları için farklı 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu farkl ı uygulamalar doğal gibi 

görülmekle birlikte, bazen de haksızlıklara sebebiyet 

verebilmektedir.  Bazı  üniversitelerimizde derslerden başarı l ı 

sayı labilmek için en az 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.  Eğer 

değişikliklere uğramadıysa örneğin ODTÜ'de minimum geçme 

notu 70 puan, Çukurova Üniversitesi 'nde ise 60 puandır.  Diğer 

birçok üniversitemiz ise 50 puanı esas almaktadır.  

İ lk bakışta geçme notu yüksek olan üniversitelerimizin 

öğrencilerinin, belirt i len notu almak için çok çal ışt ıkları 

anlaşı lmaktadır.  Zaten bu üniversitelerimizde 80 ve 90'nın 

üzerinde not alan öğrencilerimize söyleyecek bir sözümüz 

bulunmamaktadır. Ancak yıl lardır ders ve not veren bir öğretim 

elemanı olarak bir noktayı  takdirlerinize sunmak istiyorum.  

Bazen, sınavlarda öğrencilerimiz çok düşük not 

alabilmektedir. Bunun nedenlerini  ta rtışmak istemiyorum. Ama 

gerçek olan bir nokta var ki , o da bir çok öğretim elemanının; 

yaptığı sınavlar sonucunda başarısız öğrenci sayısı çoksa, sınıf ın 

tümüne puan ekledikleri veya çan eğrisi  uygulayarak puan 

artırımına gidebildikleridir. ODTÜ'deki mesl ektaşlarımız krit ik 

durumdaki öğrencilerini  geçirebilmek için 70 puan vermek 

zorunda kalabilmektedir.  Oysa 50 puan uygulaması yapan 

üniversitelerimizdeki, (örneğin İTÜ, Hacettepe vb.) öğretim 

elemanları ise, krit ik durumdaki öğrencilere 50 puan vererek 

geçirebilmektedir.  Burada ele almak istediğim öğrenci tipi , kritik 
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guruba girenlerdir. Aşağıda vurgulayacağım hususlar çal ışkan ve 

yüksek not olan öğrencilerimiz için söz konusu değildir.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı  ve Yüksek Öğretim Kurumu 

yurtdışına öğrenci göndermek için her yı l sınavlar açmakta ve bu 

sınavlara başvuracak öğrenciler için ön koşullar koymaktadır. 

Örneğin transkript not ortalaması için 100 puan üzerinden 70 

puan aradığı zaman, bu koşul 70 barajı uygulayan üniversitelerin 

vasat seviyedeki öğrencile ri  için avantaj sağlarken, örneğin 

İTÜ'nün vasat öğrencileri  için de dezavantaj bir durum 

yaratmaktadır.  Gerçi  kredi sistemi getiri lerek kısmen de olsa bu 

farkl ı l ık ortadan kaldırılmak istenmişse de, hala birçok 

dengesizl ikler bulunmaktadır.  

Bu durumda İTÜ'yü 50-69 arası  bir ortalama i le bitiren bir 

öğrenci, en az 70 puan aranan bir yurtdışı sınavına müracaat 

edemezken, minimum 70 puan uygulayan bir üniversitemizin en 

vasat durumdaki bir öğrencisine ise sınava girme hakkı 

verebil iyor. Transkriplerinde hem 100 puan üzerinden hem de 4 

kredi üzerinden değerlendirme bulunuyorsa, hangisinin esas 

al ındığını  tam bilemiyorum. Eğer 4 üzerinden kredisine 

bakıl ıyorsa, kısmen de olsa eşit l ik sağlanabil iyor denilebil ir. 

Ancak sadece nota bakıl ıp karar veri l iyorsa, 50 pu an uygulanan 

üniversitelerimizin öğrencilerine haksızl ık yapıldığı kanısını 

taşıyorum.  

 

Yurtdışına burslu öğrenci gönderi lirken bir sınav 

yapıldığına göre, artık transkripteki  100 puan üzerinden veri len 

not ortalamasına bakılması, kanımca yanılt ıcı  olabil i r.  Bu 

durumda geçme puanı minimum 70 puan olan üniversitelerimizin 

veya yeni açı lmış ve öğretim üyesi  olmadığı  halde kamu 

kurumlarından dışarıdan öğretim elemanı getirerek eğit im 

sürdüren üniversitelerimizdeki vasat konumdaki öğrencilerine 

avantaj sağlanmaktadır.  Çünkü dışarıdan geçici  olarak derse 

getiri len öğretim görevli leri , kendilerini  o kurumda misafir olarak 

gördükleri  için, öğrencileri  toptan geçirebilmekte veya çok yüksek 

puan verebilmektedir.  
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Bu konu üzerinde yetki l ilerin çal ışma yapması gerektiği  

kanısındayım. Aradaki farkl ı l ıkları  minimuma indirmek için yeni 

çözümler bulunmalıdır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_316_88296_48

785_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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29 Aralık – 4 Ocak 1998.                      Sayı:149 

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

F.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin 30.  Kuruluş yıldönümü 

nedeniyle Kasım Ayı sonlarında bir dizi  faal iyetler sürdürüldü. 

Birbiri  ardına paneller, konferanslar ve toplantılar düzenlendi. 

Çağrı l ı  konuşmacılar çok i lginç konular sundular.  Bunlar arasında 

“Toplam Kalite Yönetimi ve Yükseköğretimde Kalite” başl ığını 

taşıyan konferans i lgimi fazlasıyla çekti . O konferanstan siz 

okuyucularıma bazı önemli  gördüğüm bölümleri  aktarmak 

ist iyorum. 

Başbakanlık Müşaviri  Sayın Dr.  Mahmut Özdemir’in 

sunduğu bu konferansta, Toplam Kalite Yönetiminin tarihsel 

gel işimi anlatıldı.  Modern kal ite kontrol tekniklerini  i lk gel işt iren 

Dr.  W. A.  Shewhart’ın 1931 yı lında yayınlamış olduğu “The 

Economic Control of  Quality of Manufactured Product” isimli 

kitabındaki birçok i lkenin hala tüm güncelliğini  koruduğu, bir kez 

daha ortaya çıktı . 1951 Yı l ı ’nda Japonya’da Deming; 1986’da 

ABD’de Malcolm Baldridge; 1992’de Avrupa Kalite Vakfı Ödülü ve 

1993’de Tüsiad -Kalder Kalite ödüllerinin veri ldiği  ve son 10 -15 

yılda artan uluslararası  t icaret ve yoğunlaşan rekabet sonucunda 

kalitenin ön plana çıktığı  vurgulandı.   

Toplam Kalite Yönetimi’nin Japon’lar tarafından 

gerçekleştiri lme nedenini, Sayın Dr.  Özdemir; I I. Dünya savaşı 

sonrası  Japon’yanın sanayisinin çöktüğünü, ülkesinin işgal 

edildiğini, ordusunun dağıtıldığını ve manen yıkı ldıklarını; bu 

nedenle ekonomik savaşta kendisini  kanıtlamak için 

“Olumsuzlukları  olumluya çevirmek için Japon’ların başarıya 

mahkum kaldıklarını” bel irt iyordu. İ lginç olan bu mücadelede 

Japonlara en büyük yardımın Amerikal ı lar tarafından 

yapılmasıdır.  Toplam Kalite Felsefesi  de Japonlar tarafından 
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oluşturuldu.  Bu felsefenin temel ilkelerinin; kal ite yönetimi, 

sürekli  eğitim, sistem yaklaşımı, sürekli g elişt irme, hata önleyici 

yaklaşım, hatayı  yapan hatayı  önler yaklaşımı, istatistiksel  veriler 

kullanma, kal ite çemberi, ekip çalışması, planlı yaklaşım, hedef 

birl iği , kurumsallaşmış l iderl ik, müşteri tatmini, topyekün kalite 

ve kal itel i  tedarikçi alt  başl ıklarından oluştuğu anlatı ldı .  

1995 Yı lı ’nda Türkiye’ye gelen Avrupa Kalite Vakfı  Genel 

Sekreteri  Geert de Raad’ın “Geçen gün Topkapı Sarayını  gezerken 

şunu fark ettim: Orada gördüğüm her şey müthiş bir kal ite 

anlayışının sonucuydu. Kalite sizin için bugü nün konusu değil.  500 

yı l  önce de bu topraklarda kal ite vardı” sözlerini  söylemesi çok 

i lginç.  Gerçekten de Topkapı Sarayını dolaşanlar orada gördüğü 

eserlerdeki inceliği gördüklerinde, hayretlerini gizleyemezler.   

Son iki  yıldır “Avrupa Kalite Vakfı Ödülü ’nü” Türk 

f irmalarının almış olması bizleri  gururlandırmaktadır.  Bazı 

gazetelerimizde tüketici sorunlarının tartışı lması, ülkemizde bu 

alanda önemli adımların atı ldığının göstergesidir. Ancak daha çok 

mesafe almamız gerekmektedir.  Yurtdışında kal ite anlayı şı  o 

kadar gelişmiş ki , bir iki  ay denendikten sonra bir malı  al ıp 

almamaya karar verebilmektesiniz.  Örneğin alınan bir kol  saatini 

bir ay kullanıp sonra mağazaya götürüp geri verebilmektesiniz. 

Geri  verme nedenini de sadece “Beğenmedim” diyebiliyorsunuz.  

Dr.  Özdemir’in bu konferansı sonrasında kendi kendime 

“Acaba ABD veya Avrupa’l ının kal itede ulaştığı  bu seviyeye 

ülkemiz ne zaman ulaşır diye düşünür” oldum. Bunun 

gerçekleşmesinin de ancak eğit imle olabileceği kanısına vardım. 

Ne dersiniz acaba gerçek anl amda “Toplam Kalite Felsefesini” 

Türkiye on yı l sonra yakalayabil ir mi?  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_317_402257_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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8-14 Aralık 1997.                                   Sayı:146 

 

İNET-TR’97’NİN ARDINDAN (TÜRKİYE VE İNTERNET) 

“Türkiye’de İnternet” Konferansı  i le i lgi l i  görüşlerimi 

sizlere sunacağımı daha önceki yazımda belirtmiştim. “ULAK -NET 

Politikaları” ve “Türkiye ve İnternet” panellerinde ortaya çıkan 

bazı  önemli  konuşmaları  size aktarmak istiyorum.  

BİLTEN Müdürü Sayın Prof. Dr. Murat AŞKAR’ın; 70 bin 

eğit im kurumunun tamamının ULAKBİM üzerinden Internet’e 

bağlanacağı yönündeki bir açıklaması, Eylül  97’nin i lk haftası 

içerisinde Bt/Haber’de yayınlanmıştı .  Bu pan elde bir dinleyici 

“ULAKBİM daha üniversitelerimizi  İnternet’e bağlayamamışken, 

bir de bunların üzerine 70 bin okulu 2000 yı l ına kadar bağlanma 

işlemini nası l  gerçekleştirebilecek?” sorusunu Sayın Erkan 

TEKMAN’a sorduğunda, Sayın TEKMAN “70 bin okulun ULAK BİM 

üzerinden İnternet’e bağlanmasının söz konusu olmadığını” 

belirtti .  Bunun üzerine “Sayın AŞKAR’ın beyanı mı doğru, yoksa 

sizin beyanınız mı doğru?” sorusu ortaya atı ldı .  70 bin okul 

gerçekten de ULAKBİM üzerinden İnternet’e bağlanıp 

bağlanmayacağı konusuna şimdiden açıkl ık getiri lmesi gerekir 

diye düşünüyorum.  

Kapanışta önemli bir panel yapıldı.  Konusu “Türkiye ve 

İnternet” olan bu panel Sayın Dr.  Atti la ÖZGİT tarafından 

yöneti ldi. Panelistler arasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Süreyya Yücel ÖZDEN, DPT Müşteşarı Sayın Prof. Dr.  Orhan 

GÜVENEN, Hacettepe Üniversitesi ’nden Sayın Prof. Dr.  Al i 

SAATÇİ, Mil letvekil i  Sayın Prof.  Dr. Ziya AKTAŞ ve Netaş A.Ş. ’den 

Sayın Genel Müdür Tanju ARGUN katıldı lar.  Türkiye’nin geleceğini 

bi l işim teknoloji leri  açıs ından değerlendiren panelistlere, 

katı l ımcılardan i lginç sorular geldi.  Sayın SAATÇİ, Üniversitelerde 

bi lgisayar mühendisl iği  bölümlerinin donanım ve öğretim elemanı 
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açısından çok kötü durumda olduğunu ve aci l  önlem alınması 

gerektiğini vurguladı. Sayın SA ATÇİ’ye Bi l işim Sektöründe sadece 

Bilgisayar Mühendislerinden söz edilemeyeceği, bi lgisayar 

öğretmenlerinin de, özell ikle bilgisayar eğit iminin gelişimi 

açısından göz önüne al ınması gerektiği hatırlatı ldı .  

Sayın AKTAŞ’a da parlamentoda bulunması nedeniyle,  

hükümet polit ikası açısından bil işim teknolojisine bakış açıları 

yönünde sorular yöneti ldi.  Sayın AKTAŞ’a “3984 sayı l ı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Yasaya göre 

üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapamayacağı, oysa 

İnternet üzerinden hem radyo hem de televizyon yayınlarının 

artık rahatl ıkla yapılabildiği; uzaktan eğitim açısından İnternet i le 

radyo ve televizyon yayınlarının büyük kolayl ıklar sağladığı” 

tarafımdan kendilerine hatırlatı ldı.  Üniversitelerimizin uzaktan 

eğitim yapmalarını  engelleyen bu yasaya karşı  parlamentoda bir 

çal ışmanın olup olmadığını  sorduğumda, konuyu bilmediğini, 

ancak konu i le ilgi leneceğini belirtt i.  

“Türk Telekom çok kar etmesine karşın, yaptığı 

yatırımların yeterli  düzeyde olmamasının nedenle ri” 

Müsteşarlarımıza soruldu.  DPT Müsteşarı  Sayın GÜVENEN, 

hükümetlerin polit ikası  olarak, zarar eden kamu kuruluşlarının da 

desteklenmesi gerektiği , bu nedenle her kar eden kurumdan 

sağlanan gelirlerin sadece o kurum için harcanmasının doğru 

olmayacağını  belirtt i .  

Sayın Prof. Dr.  Mustafa AKGÜL tarafından ise, “Türkiye’de 

birçok ağın ayrı  ayrı  kurulması yerine, ülke bazında ulusal  tek bir 

ağın çok kapsamlı kurulmasının daha faydalı olup olmayacağı ve 

bu sorunun muhatabının kim olduğu” Sayın AKTAŞ’a soruldu.  

Sayın AKTAŞ, Sayın AKGÜL’ün önemli bir konuya değindiğini, 

ancak muhatabın kim olması gerektiği konusunun henüz tam açık 

olmadığını  belirtti .  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_314_389964_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:12) 
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15-21 Aralık 1997.                                 Sayı:147 

 

DOÇENTLİK JÜRİLERİ 

Bilgi  Teknolojileri  Haber Gazetesi 'nin 139 sayı lı 

nüshasında "Doçentlik Bil im Sınavları" başl ığında bir yazı 

yazmıştım. Bu yazımda bu sınavlara katı lm ak istemeyen öğretim 

üyelerinin haklı gerekçelerini  ortaya koymuştum. Bazı öğretim 

üyelerimiz elektronik posta veya benimle karşılaştıklarında 

görüşlerime tamamen katı ldıklarını  i fade etti ler. 

Profesörlerimizin birçoğu Doçent adaylarının sınavını yapmak 

üzere Kasım ayında yollarda.   

Üniversiteler arası  Kurul Başkanlığı  31 Ekim 1997 tarihini 

taşıyan bir yazıyı  "Çok Acele" damgasıyla Üniversitelerimize 

gönderdi.  O yazıda "Haziran 1997 döneminde 

Üniversitelerimizden Doçentlik Sınavlarına başvuran doçent 

adaylarının sınav tarihlerinin yaklaşması nedeniyle Fakülte 

Yönetim Kurulu Kararı  i le jüri lerden çekilen öğretim üyelerinin 

fazlal ığı , jüri lerin toplanmasını  engelleyecek boyuta ulaşmıştır" 

denilmektedir. "Doçentl ik jüri lerine katılmanın öğretim 

üyelerinin asi l  görevi  olduğu göz önüne al ınarak bu konuda 

Fakülte Yönetim Kurullarının daha hassas olmaları  gerektiği" 

vurgulanmaktadır. Üniversitelerarası  Kurul bu yazıyı  yazma 

gereğini duyduğuna göre, profesörlerimizden birçoğunun bu 

yükümlülüklerini  yerine getirmekten  kaçındıklarının işaretidir. 

Birçok profesör öğretim üyesi de istemeyerek, ancak bu 

zorunluluk nedeniyle jüri l iklere katıldığı kanısı  yaygındır.  

Geçen haftaların birinde bir jüri  üyeliği  için Ankara'da 

bulunuyordum. Tesadüfen o gün içerisinde de birkaç doç entlik 

jüri  toplantısı  aynı üniversitede yapılmaktaydı.  Jüri  üyelerinin 

sıkıntıları  hep aynı idi.  Hallerinden memnun değil lerdi. Özell ikle 

taşra üniversitelerinden gelenler yatacak yer bulmadaki 



78 
 

sıkıntılarını  dile getiriyorlardı.  Bazıları  ödenekleri  bulunm adığı 

için otobüsle seyahat etmek zorunda kaldıklarını  söylüyorlardı. 

Katı ldıkları  her jüri  toplantısı  için çok masraflarının olduğunu, bu 

nedenle de doçentl ik jüri lerine katı lmanın kendileri için maddi ve 

manevi külfet oluşturduğunu belirt iyorlardı.  

Doçentl ik jüri lerine katı lmamak için meslektaşlarımın 

i leri  sürdükleri  sebepler ve hoşnutsuz olmaları  doğaldır.  Şu şekl i 

i le doçentlik jüri lerine katı lmak, maddi ve manevi sıkıntı 

oluşturmaktadır.  Çözüm getirilmediği  takdirde sıkıntılar günden 

güne artacaktır. Bu nedenle Üniversitelerarası  Kurul Başkanlığı  bu 

duruma bir çözüm getirmek için çalışmalar başlatması gerektiği 

kanısındayım.  

Doçentl ik jüri toplantıları için mutlaka bir yerlerden 

maddi destek sağlanmalıdır.  ÖSYM'de olduğu gibi, müracaat eden 

adaylardan bir fona para yatırması şartı getiri lebil ir. Jüri 

toplantısına diğer il lerden katı lacak öğretim üyesinin uçak 

masrafları  ve konaklama giderleri  bu bütçeden karşılanabil ir. 

YÖK, en çok jüri  toplantılarının gerçekleştiği  il lerdeki bazı 

otel lerle anlaşma yaparak, öğretim üyeleri  hatta adayların 

konaklama problemlerine çözüm getirebil ir.  Sağlayacağı bir 

otobüs i le öğretim üyelerini  sınav toplantı  yerlerine taşıyabil ir 

veya havaalanlarına, terminallere götürebilir.  

Bu bahsettiğim isteklerin gerçekleştiri lmesi pe k de zor 

değil.  Sadece bir organizasyon meselesi. Zaten doçent adayları  da 

kendi jüri lerinin toplanmasını  sağlamak için seve seve katkı 

sağlamak isterler. Aksi takdirde adaylar sınav için geldikleri 

toplantı lar yapılmadığı  takdirde, memleketlerine geri  dön me 

zorunda kalabilmekte ve manevi olarak tekrar bir sıkıntı içerisine 

girebilmektedir.  

YÖK'ün bu konu üzerine çal ışma yapması gerektiği 

kanısını  taşıyorum. Öğretim üyelerimizin jüri  toplantı larına 

katı lmak için i leri sürdükleri istekleri , hakikaten iyi  bir  

organizasyonla rahatlıkla halledilebilecek nitel ikte. Bu tür bir 

koordinasyon sağlanabildiği  takdirde, hem jüri  üyeleri hem de 

adaylar, hatta YÖK dahi rahatlayacaktır!  
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Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_314_389964_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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22-28 Aralık 1997.                                Sayı:148 

 

ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ GEÇME NOTLARI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Üniversitelerimizde sınav notları için farklı 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu farkl ı uygulamalar doğal gibi 

görülmekle birlikte, bazen de haksızlıklara sebebiyet 

verebilmektedir.  Bazı  üniversitelerimizde derslerden başarı l ı 

sayı labilmek için en az 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.  Eğer 

değişikliklere uğramadıysa örneğin ODTÜ'de minimum geçme 

notu 70 puan, Çukurova Üniversitesi 'nde ise 60 puandır.  Diğer 

birçok üniversitemiz ise 50 puanı esas almaktadır.  

İ lk bakışta geçme notu yüksek olan üniversitel erimizin 

öğrencilerinin, belirt i len notu almak için çok çal ışt ıkları 

anlaşı lmaktadır.  Zaten bu üniversitelerimizde 80 ve 90'nın 

üzerinde not alan öğrencilerimize söyleyecek bir sözümüz 

bulunmamaktadır. Ancak yıl lardır ders ve not veren bir öğretim 

elemanı olarak bir noktayı  takdirlerinize sunmak istiyorum.  

Bazen, sınavlarda öğrencilerimiz çok düşük not 

alabilmektedir. Bunun nedenlerini  tartışmak istemiyorum. Ama 

gerçek olan bir nokta var ki , o da bir çok öğretim elemanının; 

yaptığı sınavlar sonucunda başarı sız öğrenci sayısı çoksa, sınıf ın 

tümüne puan ekledikleri veya çan eğrisi  uygulayarak puan 

artırımına gidebildikleridir. ODTÜ'deki meslektaşlarımız krit ik 

durumdaki öğrencilerini  geçirebilmek için 70 puan vermek 

zorunda kalabilmektedir.  Oysa 50 puan uygula ması yapan 

üniversitelerimizdeki, (örneğin İTÜ, Hacettepe vb.) öğretim 

elemanları ise, krit ik durumdaki öğrencilere 50 puan vererek 

geçirebilmektedir.  Burada ele almak istediğim öğrenci tipi , kritik 
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guruba girenlerdir. Aşağıda vurgulayacağım hususlar çal ış kan ve 

yüksek not olan öğrencilerimiz için söz konusu değildir.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı  ve Yüksek Öğretim Kurumu 

yurtdışına öğrenci göndermek için her yı l sınavlar açmakta ve bu 

sınavlara başvuracak öğrenciler için ön koşullar koymaktadır. 

Örneğin transkript not ortalaması için 100 puan üzerinden 70 

puan aradığı zaman, bu koşul 70 barajı uygulayan üniversitelerin 

vasat seviyedeki öğrencileri  için avantaj sağlarken, örneğin 

İTÜ'nün vasat öğrencileri  için de dezavantaj bir durum 

yaratmaktadır.  Gerçi  kredi sistemi getiri lerek kısmen de olsa bu 

farkl ı l ık ortadan kaldırılmak istenmişse de, hala birçok 

dengesizl ikler bulunmaktadır.  

Bu durumda İTÜ'yü 50 -69 arası  bir ortalama i le bitiren bir 

öğrenci, en az 70 puan aranan bir yurtdışı sınavına müracaat 

edemezken, min imum 70 puan uygulayan bir üniversitemizin en 

vasat durumdaki bir öğrencisine ise sınava girme hakkı 

verebil iyor. Transkriplerinde hem 100 puan üzerinden hem de 4 

kredi üzerinden değerlendirme bulunuyorsa, hangisinin esas 

al ındığını  tam bilemiyorum. Eğer 4  üzerinden kredisine 

bakıl ıyorsa, kısmen de olsa eşit l ik sağlanabil iyor denilebil ir. 

Ancak sadece nota bakıl ıp karar veri l iyorsa, 50 puan uygulanan 

üniversitelerimizin öğrencilerine haksızl ık yapıldığı kanısını 

taşıyorum.  

 

Yurtdışına burslu öğrenci gönderi lirken bir sınav 

yapıldığına göre, artık transkripteki  100 puan üzerinden veri len 

not ortalamasına bakılması, kanımca yanılt ıcı  olabil ir.  Bu 

durumda geçme puanı minimum 70 puan olan üniversitelerimizin 

veya yeni açı lmış ve öğretim üyesi  olmadığı  halde kamu  

kurumlarından dışarıdan öğretim elemanı getirerek eğit im 

sürdüren üniversitelerimizdeki vasat konumdaki öğrencilerine 

avantaj sağlanmaktadır.  Çünkü dışarıdan geçici  olarak derse 

getiri len öğretim görevli leri , kendilerini  o kurumda misafir olarak 

gördükleri  için, öğrencileri  toptan geçirebilmekte veya çok yüksek 

puan verebilmektedir.  
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Bu konu üzerinde yetki l ilerin çal ışma yapması gerektiği 

kanısındayım. Aradaki farkl ı l ıkları  minimuma indirmek için yeni 

çözümler bulunmalıdır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_316_88296_48

785_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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29 Aralık – 4 Ocak 1998.                      Sayı:149 

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

F.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin 30.  Kuruluş yıldönümü 

nedeniyle Kasım Ayı sonlarında bir dizi  faal iyetler sürdürüldü. 

Birbiri  ardına paneller, konferanslar ve toplantılar düzenlendi. 

Çağrı l ı  konuşmacılar çok i lginç konular sundular.  Bunlar arasında 

“Toplam Kalite Yönetimi ve Yükseköğretimde Kalite” başl ığını 

taşıyan konferans i lgimi fazlasıyla çekti . O konferanstan siz 

okuyucularıma bazı önemli  gördüğüm bölümleri  aktarmak 

ist iyorum. 

Başbakanlık Müşaviri  Sayın Dr.  Mahmut Özdemir’in 

sunduğu bu konferansta, Toplam Kalite Yönetiminin tarihsel 

gel işimi anlatıldı.  Modern kal i te kontrol tekniklerini  i lk gel işt iren 

Dr.  W. A.  Shewhart’ın 1931 yı lında yayınlamış olduğu “The 

Economic Control of  Quality of Manufactured Product” isimli 

kitabındaki birçok i lkenin hala tüm güncelliğini  koruduğu, bir kez 

daha ortaya çıktı . 1951 Yı l ı ’nda  Japonya’da Deming; 1986’da 

ABD’de Malcolm Baldridge; 1992’de Avrupa Kalite Vakfı Ödülü ve 

1993’de Tüsiad -Kalder Kalite ödüllerinin veri ldiği  ve son 10 -15 

yılda artan uluslararası  t icaret ve yoğunlaşan rekabet sonucunda 

kalitenin ön plana çıktığı  vurguland ı.   

Toplam Kalite Yönetimi’nin Japon’lar tarafından 

gerçekleştiri lme nedenini, Sayın Dr.  Özdemir; I I. Dünya savaşı 

sonrası  Japon’yanın sanayisinin çöktüğünü, ülkesinin işgal 

edildiğini, ordusunun dağıtıldığını ve manen yıkı ldıklarını; bu 

nedenle ekonomik savaşta kendisini  kanıtlamak için 

“Olumsuzlukları  olumluya çevirmek için Japon’ların başarıya 

mahkum kaldıklarını” belirt iyordu. İ lginç olan bu mücadelede 

Japonlara en büyük yardımın Amerikal ı lar tarafından 

yapılmasıdır.  Toplam Kalite Felsefesi  de Japonlar tarafından 
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oluşturuldu.  Bu felsefenin temel ilkelerinin; kal ite yönetimi, 

sürekli  eğitim, sistem yaklaşımı, sürekli gelişt irme, hata önleyici 

yaklaşım, hatayı  yapan hatayı  önler yaklaşımı, istatistiksel  veriler 

kullanma, kal ite çemberi, ekip çalışması, pla nlı yaklaşım, hedef 

birl iği , kurumsallaşmış l iderl ik, müşteri tatmini, topyekün kalite 

ve kal itel i  tedarikçi alt  başl ıklarından oluştuğu anlatı ldı .  

1995 Yı lı ’nda Türkiye’ye gelen Avrupa Kalite Vakfı  Genel 

Sekreteri  Geert de Raad’ın “Geçen gün Topkapı Sarayını  gezerken 

şunu fark ettim: Orada gördüğüm her şey müthiş bir kal ite 

anlayışının sonucuydu. Kalite sizin için bugünün konusu değil.  500 

yı l  önce de bu topraklarda kal ite vardı” sözlerini  söylemesi çok 

i lginç.  Gerçekten de Topkapı Sarayını dolaşanlar orada gördüğü 

eserlerdeki inceliği gördüklerinde, hayretlerini gizleyemezler.   

Son iki  yıldır “Avrupa Kalite Vakfı Ödülü’nü” Türk 

f irmalarının almış olması bizleri  gururlandırmaktadır.  Bazı 

gazetelerimizde tüketici sorunlarının tartışı lması, ülkemizde bu 

alanda önemli adımların atı ldığının göstergesidir. Ancak daha çok 

mesafe almamız gerekmektedir.  Yurtdışında kal ite anlayışı  o 

kadar gelişmiş ki , bir iki  ay denendikten sonra bir malı  al ıp 

almamaya karar verebilmektesiniz.  Örneğin alınan bir kol  saatini 

bir ay kullanıp sonra mağazaya götürüp geri verebilmektesiniz. 

Geri  verme nedenini de sadece “Beğenmedim” diyebiliyorsunuz.  

Dr.  Özdemir’in bu konferansı son rasında kendi kendime 

“Acaba ABD veya Avrupa’l ının kal itede ulaştığı  bu seviyeye 

ülkemiz ne zaman ulaşır diye düşünür” oldum. Bunun 

gerçekleşmesinin de ancak eğit imle olabileceği kanısına vardım. 

Ne dersiniz acaba gerçek anlamda “Toplam Kalite Felsefesini”  

Türkiye on yı l sonra yakalayabil ir mi?  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_317_402257_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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5-11 Ocak 1998.                                     Sayı:150 

 

2000’e DOĞRU NASIL BİR ÜNİVERSİTE? 

Toplumların gelişmesinin üniversitelerle doğrudan 

i l işkisini  olduğunun kabul edildiği  günümüzde; Üniversite -

Toplum, Üniversite -Sanayi İşbirl iğindeki organik bağların kopuk 

olduğu veya zayıf  kaldığı  toplumların, gel işmelerini  yeterince 

tamamlayamadıkları  açıktır.  Bu nedenle üniversitelerimizin temel 

görevlerinin çok iyi  saptanması gerekir. Üniversitelerin hedefteki 

görevlerini aşağıdaki gibi  sıralayabil iriz.  

Topluma uygun yetişmiş insan tipini yetiştirmek; i leriye 

yönelik bi l imsel araştırmalar yapmak; toplumla entegre olmayı 

hedefleyerek projeler üretmek veya desteklemek; yörenin veya 

bölge insanının beklenti lerine cevap verecek rehberl ik merkezleri 

oluşturmak; araştırı , yorumlayıcı , tartışmayı zemininde yapabilen 

doğruların sübjektifl iğin den kurtulmuş insan yetiştirebilmek; 

yöreyi  teknolojik gel işmelere açık tutup teknolojik 

imkansızl ıklardan sanayiyi  kurtarmak; insanından utanmayan, 

toplumunu seven ve ülkesinin gelişmesini  hedefleyen öğrenci 

yetiştirmektir.  

Üniversitelerimizde devletin et kinl iğinin ön planda 

olduğu yapı gündemde olup; gel işen teknolojik çağı  yakalamada 

yavaş kal ınması; alt  yapı oluşturmadan gençleri  sokaktan 

kurtarmak için kontenjanların aşırı arttırılması; mezunların bi lgi 

ve beceri  eksikl iğinin ortaya çıktığı  mezuniyet s onrası 

karamsarl ığı  (Bu karamsarl ığın sonrası  serbest girişim 

cesaretsizl iğinin doğurduğu kamu sektöründen iş bekleme ve 

sonuç olarak diplomalı  işsiz ordusu) ve benzeri  problemleri 

doğurmaktadır.  
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 Çözüm Önerileri: 
Üniversitelerin alt yapılarının hızla tama mlanması için 

üniversitelerin özelleştiri lmesi  

Eğitime ayrı lan payın arttırılması  

Öğrencileri  çalışmaya yöneltecek yeni düzenlemelerin 

kazandırı lması  

Kamu kamburu sayılan menkul ve gayri menkullerin bir an 

önce paraya çevri lerek elde edilecek meblağların e ğit ime 

kaydırı lması  

Kalitel i yaygın eğit im yöntemleri üzerinde durularak, 

toplum için genel eğit imin hedeflenmesi  

Tarihi  özell iği  olmayan, ancak rantı  yüksek olan 

kurumlara ait  gayri menkullerinin satı larak veya kiraya veri lerek 

gelir sağlanması  

Üniversitelerin basın ve yayın organlarına kavuşturularak 

toplum ve teknoloji  konularında görsel eğit im ve projelerin 

üreti lerek desteklenmesi, yani üniversitelerimizin kit lesel  eğit im 

verebilmeleri  için radyo-televizyon vb. yayınları yapabilmelerinin 

sağlanması (Bu  amaçla 3984 sayıl ı yasasının yeniden 

düzenlenmesi)  

Panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve 

toplantı larla toplum, sanayi ve üniversite üçgeninin 

oluşturulması  

 Avrupa Topluluğu ile ilgili Entegrasyon: 
Sanayide yapısal değişiklerin gerçekleştiri lmesi iç in, 

devletin bazı kurumlarıyla genel ve bölgesel tedbirlere 

gidi lmelidir.  Bir başka deyişle devletin; rekabet; teknolojik 

gel işme; bölgesel gel işme politikalarının olması ve bu polit ikalara 

kal ıcı  bir yapı kazandırı lması gerekmektedir.  

Bu konuda üniversitelere düşen görevler;  

Yüksek teknolojisinin yaygınlaştırı ldığı modern sanayi 

dal larını  oluşturmak  
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Dünya Bankası ve Avrupa Sosyal Fonlarından 

desteklenebilecek Mesleki ve Teknik Eğitim projeleri 

hazırlayarak, işletme yetki li lerine ve çal ışanlara aktarmak  

İşletmeler ve Türkiye AT yetkil i leri  arasında rehber 

danışmanlık görevi üslenmek  

Uzaktan Eğit im, Tele Öğretim, Telekonferans, Video 

Konferans gibi  sistemlerin alt  yapısını tamamlayarak çal ışanları 

çok hızl ı olarak eğitmek  

İnternet kullanılarak işletmelerle yakın teknoloji aktarımı 

sağlamak  

Üniversitelerimizin bünyesinde Toplam Kalite Çemberini 

oluşturmak 

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri  i le, yapılanları sıkı 

bir şeki lde denetlemek ve yeni strateji ler belirlemek  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_319_200480_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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12-18 Ocak 1998.                                    Sayı:151 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KATKI PAYLARI VE İKİNCİ 

ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNDE MEVCUT 

ÇELİŞKİLER 

1997-1998 Öğretim Yı lı ’nda Yükseköğretim Kurumlarında 

cari  hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak al ınacak katkı 

payları  i le ikinci  öğretim ücretlerinin tespitine dair esaslar, 12 

Ağustos 1997 Tarihl i  Resmi Gazete’de 23078 Sayı  i le ilan edi lerek 

yürürlüğe konulmuştur.  

Tahminimce bu tür çal ışmalar sadece masa etraf ında 

oturularak yapıl ıyor olacak ki , ücret belirlemelerinde birçok 

çel işki ler ortaya çıkıyor.  Kendi fakültemle i lgi l i bazı  durumları  bu 

yazımda ele almak istiyorum.  

Teknik Eğit im Fakülteleri , ders uygulamalarının çok 

yoğun yapıldığı  fakültelerdir.  Teknik Eğit im Fakülteleri  i le 

Mühendislik Fakültelerine ait bölümler kıyaslandığında, dersler 

arasında isim ve içerik bakımından benzerl ikler olduğu, ancak 

Teknik Eğit im Fakültelerinin ders  teorilerinin nispeten 

mühendisl ik fakültelerindekilere oranla daha düşük seviyede 

işlendiği, ancak buna karşın çok yoğun uygulama derslerinin 

yapıldığı görülür. Örneğin Teknik Eğit im Fakültesi Bi lgisayar, 

Elektronik, Elektrik, Yapı, Makine Eğitimi Bölümü Talaşl ı  Üretim 

veya Otomotiv Öğretmenliklerini, diğer taraftan da Mühendisl ik 

Fakültelerinin benzer bölümlerini  kıyaslayalım. Otomotiv 

Öğretmenliği  programında, sadece motor yenileştirme 

tezgahlarını; Talaşlı  Üretim Öğretmenliği  programında ise sadece 

takım tezgahlarını bir göz önüne alal ım. Bu bölümlerde öğrenciler 

için temrinl ik malzeme al ımının yeterince yapılamaması, başlı 
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başına sorun teşkil  etmektedir.  Dolayısıyla Teknik Eğitim 

Fakültelerinin bölümlerinde, Mühendisl ik Fakültelerindeki 

eşdeğer sayılabi lecek bölümlerinden çok fazla uygulama dersleri 

bulunduğundan, daha yoğun makine -teçhizat ve laboratuarlara 

gereksinim duyulmaktadır.   

Teknik Eğitim Fakülteleri  bölümlerinde nası l  bir uygulama 

eğitiminin veri ldiğini  ve atölyelerini  görmek isteyenlerin 

İstanbul’da Marmara, Ankara’da Gazi  ve Elazığ’da ise Fırat 

Üniversiteleri  Teknik Eğitim Fakültelerini  dolaşmalarını  tavsiye 

ediyorum. Diğer Teknik Eğitim Fakülteler yeni kurulduğu için, 

makine-teçhizat ve laboratuarlarında büyük oranda eksikl ikler 

olabil ir. 

Katkı paylarındaki bu dengesizl ikleri  ortaya koyarken, 

zaten büyük sıkıntı  içerisinde olan öğrencilerimizin daha fazla 

katkıda bulunmaları  gerektiğini  savunmuyorum. Ya Mühendisl ik 

Fakülteleri katkı payları , Teknik Eğitim Fakülteleri seviyesine 

çekilmeli , ya da Teknik Eğitim Fakültelerinin katkı payları  en az 

Mühendislik Fakülteleri  kadar olmalı diye düşünüyorum. En az 

diyorum, çünkü uzun yı l lar Mühendislik ve Teknik Eğitim 

Fakültelerinde öğretim üyeliği ve yönetici lik yaptım. Ders 

müfredatlarını  geliştirme komisyonlarında bulundum. Yani bu 

fakültelerin müfredatlarını ve her bir öğrencinin bu 

fakültelerimize olan maliyetlerini yakından bil iyorum.  

Teknik Eğit im Fakültelerinin; öğrenim ücretleri 

tablosunda Dil Tarih ve Coğrafya, Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri 

i le aynı kategoride yer alması kanımca yanlış bir uygulamadır. 

Çünkü bu fakültelerdeki öğrenci maliyetleri , Teknik Eğit im 

Fakültelerindeki öğrenci maliyetlerinin çok alt ındadır.  Bu tür 

belirlemeler yapıl ırken, i lgi l i  fakültelerin görüşleri al ınmalı , 

eğit imin gerçek öğrenci maliyetleri  ortaya konularak öğrenci 

katkı ları  adil düzeyde yeniden belirlenmelidir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_320_88296_56

984_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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26 Ocak –  8 Şubat 1998.                       Sayı:153 

 

UZMAN SİSTEM HAZIRLAMA KRİTERLERİ 

Bil işim teknolojisinde son yı l larda sık kullanılan 

kavramlardan biri  de "Uzman Sistem"dir.  Uzman Sistem "Uzmanı 

tarafından bir konunun bilgisayar ortamına aktarı lmasıyla elde 

ed i len yazı l ımın, Bilgisayar Destekli Eğit im amacıyla 

kullanılmasıdır".  Daha açık bir ifade ile, "Uzman Sistem; 

Bi lgisayar Destekli  Eğit imin farkl ı bir yöntemidir", denilebil ir.  

A.B.D.’ de mahkemelerde bilgisayardan etkin yararlanma 

yöntemleri gel iştiri lmekt edir. Bi lgisayar desteği i le boşanma 

davası  açı labilmekte, bir konuda suç duyurusunda 

bulunulabilmekte veya kira anlaşmazlıkları durumunda 

mahkemeye sanal ortamda müracaat edilebilmektedir.  Gerçi 

henüz bi lgisayar i le mahkeme kararı  verilmemektedir.  Ancak 

A .B.D.’ de bazı  mahkeme işlemlerinin bi lgisayarla yapılabilmesi, 

özell ikle düşük gelirl i halk için çok cazip gelebilmektedir. Bu 

yöntemle önceleri avukata müracaat etmek için binlerce dolar 

ödeme yerine, sadece çok düşük bir ücretle mahkemelere dava 

açı labi lmesi, son zamanlarda A.B.D.’ de sanal ortam kullanarak 

dava açanların sayısını önemli  derecede artırmıştır.  

Uzman Sistemin oluşturulabilmesi için uygun bir yazıl ım, 

bir konunun öğreti lmesinde iş ve işlem basamaklarını  çok iyi 

bilen, konuya hakim bir uzman ın ve uygun bir Çoklu Ortamın 

mevcudiyeti gerekir. Bu üç kavramdan birinin eksikliği 

durumunda, yaratı lan Uzman Sistemin ne derecede başarı lı 

olduğu tartışmalara sebebiyet verir.   

Uzman Sistem kullanıcısı , bi lgisayar aracı l ığı i le 

öğrenmek istediği konu hakkında araştırma yaptığında, ilgi l i konu 

veya kullanılan yazıl ım i le i lgi l i hiç bir ön bi lgi sahibi  olmayabil ir. 
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Etki leşimli öğrenme yöntemleri i le kendi kendine çal ışabilmeli ve 

gerektiğinde bir konuyu defalarca tekrarlayarak, aradığı  bir 

soruya cevap bulabilmelidir. Kullanıcı bu çal ışmaları 

sürdürdüğünde, kendisinden çok basit  cevaplar vermesi 

istenmelidir.  Sadece üç sözcük kullanılarak (örneğin Evet -Hayır-

Bilmiyorum), veri lecek cevaplar sayesinde, bir probleme çözüm 

getirebilmeli , araştırdığı  bir konuyu öğrenebilmelidir.  

Öğrenme sürecinde kullanılan işitsel  ve görsel araçlar, 

Uzman Sistemin başarı l ı sonuç vermesinin en önemli öğelerini 

oluşturur. Yani Çoklu Ortam özell iklerine sahip bir Uzman Sistem, 

öğrenmenin kal ıcıl ığını  arttıracaktır.  

Uzman Sistemin kullanım sahaları çok farkl ı olabil ir. 

Örneğin tıp alanında bir hastal ığın teşhisinde, hastaya bi lgisayar 

aracı l ığı  ile sorulacak sorular ışığında cevap bulunabil ir.  Bir 

öğrenci, bilgisayardaki donanım arızasını, pekala bu konuda 

hazırlanmış bir Uzman Siste m yazı l ımı ile çözmesi mümkün 

olabil ir. Belirli  bir sıra i le yönelti lecek sorulara, alacağı uygun 

cevaplar sonucunda, arızanın nerede olabileceği ortaya 

çıkarı labil ir.   

Uzman Sistem hazırlamak için çok değişik yazı l ımlar 

kullanılabil ir. Ancak kullanılacak yazıl ımların içerisinde en uygun 

olanını  seçmek de bir uzmanlık bi lgisi  gerektirir.  Yapay Zeka 

gurubuna giren yazıl ımlarla (Örneğin PROLOG, LEONARDO, LISP, 

PIE, ESTA vb) Uzman Sistemin yaratı lması, hem çok daha kolay 

hem de uygun alt  yapıya sahiptir.  Çünkü  Yapay Zeka yazı l ımları , 

mantıksal yorumların ışığında işlev görür. Bu yönüyle de 

gelecekte robotların insan gibi düşünebilmesi, bir konu hakkında 

yorum yapabilmesi yönünde çal ışmalar hızla sürdürülmektedir. 

"İnsan beyninin harika fonksiyonlarının benzerin i  bi lgisayarların 

Merkezi  İşlem Birimleri aynen yerine getirebil ir mi?" türünden bir 

soruya çok açık bir yanıt vermek, bugün için çok zor.  Ancak bi lişim 

teknoloji lerindeki hızl ı  gel işmelerin boyutu o kadar geniş ki , yı l lar 

sonra ne olacağını  kestirmek şimd iden mümkün değil!  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_322_88296_63

652_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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9-15 Şubat 1998.                                      Sayı:154 

 

MYO MEZUNLARININ OKUDUKLARI DERSLERDEN MUAF 

TUTULMALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİM 

Türkiye’de birçok üniversitemizde öğretim elemanı 

eksikl iği hat safhadadır.  Özell ikle küçük il lerimizde açı lan 

üniversitelerimizin kuruluşları genelde polit ik amaçlı yapıldığı 

için; bu üniversitelerimizin bir çoğunda alt  yapı eksikl iği  olduğu 

görülür. Sadece birkaç öğretim üyesi i le yürütülen fakültelerimiz 

mevcuttur.  Geçen yı l  içerisinde vakıf  üniversitelerinin de devreye 

girmesiyle, iyi  kötü kendi yağıyla kavrulan bazı 

üniversitelerimizin öğretim elemanı açısından da ha da kötü 

duruma geldikleri  görünmektedir.  Üniversitelerimizin bazı larında 

öğretim kalitesi  lise seviyelerine inme durumuna gelmiştir.  

Türkiye’deki üniversitelerin önemli bir bölümü 

bulunduğu bölgede Meslek Yüksek Okulları vasıtasıyla i lçelere 

kadar eğit im götürmeyi amaçlamaktadır. Bazı üniversitelerimizin 

kendilerinden 300-400 km uzakta bulunan i llerde Meslek Yüksek 

Okullarını faaliyete sokmuşlardır. Bir öğretim üyesi müdür olarak 

atandıktan sonra diğer ders veren elemanların büyük bir bölümü, 

o i ldeki  özel  veya kamu kuruluşlarındaki elemanların önceleri 

yarı-zamanlı  derse çağırmaları  veya daha sonra Meslek Yüksek 

Okuluna Öğretim Görevlisi olarak transfer edilmeleri i le 

sağlanmaktadır.  Bu öğretim görevli lerinin büyük bir bölümünün 

yoğun ders yükü altında yeni teknoloji leri  takip etmesi mümkün 

olabil ir mi?.  Kaldı  ki  yürüttükleri  derslerin büyük bir bölümü 

teknoloji gerektirmesine karşıl ık bu, MYO’ların tek bir laboratuarı 

veya atölyeleri  dahi bulunmayabilmektedir.  

Gerek fiziki altyapısı ve gerekse öğretim el emanı fakiri 

Meslek Yüksek Okullarında her yönü i le eğitimin katledildiği 
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görüşündeyim. Bu durumdaki Meslek Yüksek Okullarında görev 

yapan elemanlar içerisinde elbette ki  kendini  eğit ime adamış ve 

mümkün olduğunca kaliteli  eğit im yapmak için çırpınanlar 

bu lunmaktadır.  Ancak bunların sayı ları birkaçı geçmediği gibi, 

yetersiz altyapı nedeniyle bu elemanların arzuladıkları  kal iteyi 

yakalamaları  elbette ki beklenemez.   

Çizdiğim bu tablo çerçevesi  içerisinde bulunan Meslek 

Yüksek Okullarında hizmet veren öğretim  görevlilerinden bir 

bölümü, verdikleri  derslerde el lerine geçirdikleri  bir kitabı 

öğrenciye sınıfta yazdırmaktan öteye geçememektedirler.  Bir 

derste işlenen konular oldukça sınırl ı olabilmekte, öğrenci de bu 

durumdan fazlasıyla memnun olabilmektedir.  Çünk ü ne kadar az 

konu işlenirse, sınavlarda geçme o derece basit leşmektedir. 

Öğretim elemanları  da sınıftaki öğrencilerin tümünü toptan 

geçirerek, herhangi bir tepki i le karşı laşmamaya özen 

gösterebilmektedir.   

Bölümümüzü ÖSYM sınavı i le kazanarak gelen MYO 

öğrencilerinin derslerden muaf tutulma işlemlerinin yapılması, 

yukarda sergi lediğim bu tablonun ortaya çıkmasına yetmektedir. 

Sınıf larımızdaki öğrenci sayılarının takriben yüzde 30 -40 

civarındakileri , önceden bir Meslek Yüksek Okulunu bit irmiş 

olarak bize gelebilmektedir.  Bu öğrencilerin transkriptlerine 

baktığımızda çok yüksek ortalama i le mezun olduklarını 

görüyorduk.  Önceleri transkriptlerindeki derslerden yüksek not 

ortalamalarını gördüğümüz öğrencileri muaf tutuyorduk.  Bu 

sayede bazı  öğrencilerimiz 2 -3 yarıyıl  tasarruf edebil iyordu. 

Ancak bu öğrencilerin bazı ları  daha sonra Dekanlığımıza 

verdikleri  dilekçelerle muaf tutuldukları  dersleri  takip etmek 

istedikleri  yönündeki di lekçelerini  görünce, bunun nedenlerini 

araştırmak istedik ve gördük ki , muaf tutul an öğrencilerimizin 

büyük bir bölümü, örneğin bi lgisayar kullanımı dersi görmesine 

ve de 90-100 gibi  çok yüksek not almasına karşı l ık, klavyeye dahi 

dokunmamış! Çünkü mezun olduğu MYO da o dönemlerde tek bir 

bi lgisayar dahi olmadan, kağıt  üzerinde Bilgisay ar Kullanım dersi 

alanlar olmuş! Zaten bu şekilde bedavadan not almaları nedeniyle 

muaf tutulan öğrencilerimizin ikinci  e daha üst sınıflarda 

bocaladıkları ve yı l lar kaybettikleri  saptanmıştır. Bunun üzerine 

iki  yı ldan beri  MYO mezunlarının mesleki  dersler den muaf 

tutulma işlemlerini kaldırmak zorunda kaldık.  
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Meslek Yüksek Okullarımızın bir bölümü yukarda 

anlatı lan konum içerisinde eğitimlerini  sürdürmektedir.  O 

okullara kayır yaptıran öğrencilerin, eğit imdeki bu kal itesizliğin 

yaşanmasında hiçbir günahları  bulunmamaktadır.  Ara eleman 

eksikl iğini  gidermek amacıyla kurulan MYO mezunlarının bir 

bölümü, aldıkları  eğit im açısından çok yetersiz durumdadırlar. 

Olan olmuştur, hiç olmazsa bundan sonra altyapı ve öğretim 

elemanı sağlayamayan MYO ‘ların açı lmalarına k olay kolay onay 

veri lmemeli ve mevcut MYO lara süratle öğretim görevlisi 

sağlanması hedeflenmelidir.  Bu okullarda görev yapan öğretim 

görevli lerinin de yaz aylarında kendi branşlarında gelişmiş 

üniversitelerimizin bünyesinde hizmet içi eğit ime tabi tutulma ları 

gerekir diye düşünüyorum.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_323_88296_59

795_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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16-22 Şubat 1998.                                   Sayı:155 

 

YÖK MİLLİ EĞİTİM GELİŞTİRME PROJESİ ÜZERİNE BİR YORUM 

YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi  Öğretmen Eğitimi 

Projesi  kapsamında bir “Eğit im Fakülteleri - Uygulama Okulu 

İşbirl iği Programı” hazırlanmış ve bu konuda Türkiye’de Eğit im 

Fakültesi  bulunan Üniversitelerimize Ocak 98 Ay ı’nda yazı lar 

gönderi lmiştir.  

 Söz konusu bu yazıda “Eğitim Fakültelerinden uygulama 

okullarına giden öğretmen adaylarının yetiştiri lmesi, 

denetlenmesi ve değerlendiri lmesi konularında Eğit im Fakültesi 

öğretim elemanlarını ve Eğitim Fakültesi i le işbirl iği  yapacak olan 

okullardaki uygulama öğretmenlerini yetiştirmek ve bu çerçevede 

Eğitim Fakülteleri ile uygulama okulları  arasındaki işbirl iğini 

güçlendirmek” bu programın temel amacını oluşturduğu 

belirt ilmektedir.  Gene aynı yazıda amaçlar bölümünde aşağıdak i 

i fadeler yer almaktadır.  

Öğretmen eğitimine yönelik fakülte -okul işbirl iğinin 

çerçevesini çizmek, bu işbirliğine temel teşki l  edecek i lkeleri , 

gerek fakülteye gerekse okula düşen görev ve sorumlulukları 

saptamak, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi, dene t lenmesi ve 

değerlendiri lmesinde kullanılacak çizelge, form ve diğer i lgi l i 

materyalleri  hazırlamak,  

Uygulama okullarında Eğitim Fakültelerinden gelen 

öğretmen adaylarına rehberlik edecek uygulama öğretmeninin 

yetiştiri lmesine yönelik yönergeyi ve materyal leri  hazırlamak,  

1998 Yı l ı ’nın Şubat ve Haziran aylarında aral ıklarla 

yapılacak seminerler yoluyla Eğit im Fakülteleri öğretim 

elemanlarını ve uygulama okullarından seçi lecek uygulama 
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öğretmenlerini  okullarda uygulama ve fakülte -okul işbirliği 

konularında eğitmek.  

Yükseköğretim Kurulu Mil l i Eğit im Geliştirme Projesi 

çerçevesinde bu tür faal iyetlerin arzu edilen kapsamda 

sürdürülmesi hal inde, elbette eğit imimize katkılar sağlanacaktır. 

Ancak, ülkemizde anlaşı lmayan bir uygulama yıl lardır süre 

gelmektedir.  Eği timde yapılması düşünülen yenil ikler, her 

nedense biri  birinden kopuk veya bağımsız sürdürülmektedir. 

Eğitim Fakültelerinin amaçlarının başında, orta öğretim 

kurumlarına öğretmen yetiştirmek gelmektedir. Peki diğer Eğitim 

Fakültelerinin görevleri  nedir? Ya ni Mesleki  ve Teknik Eğit im 

Fakültelerinin amaçları çok mu farkl ıdır ki , Eğitim Fakülteleri  için 

yapılan bir proje kapsamına Mesleki  veya Teknik Eğit im 

Fakülteleri  dahil edilmiyor!  

Yetkil i lerin bu soruya verecekleri cevabı tahmin 

edebiliyorum. YÖK/Dünya Bankası I.  ve II . Endüstriyel  Eğitim 

Projelerinin yakın geçmişte yapıldığını  hatırlatacaklardır.  Bu ayrı 

ayrı  projeler arasında arakesit lerin veya müşterek çalışmaların 

olduğunu sanmıyorum. Kanımca hedef orta öğretim 

kurumlarımızdaki eğit im kalitesinin yükse lti lmesi olduğuna göre, 

bu tür projeler hazırlanırken aynı kit leye hizmet veren fakülteler 

arasında koordinasyon sağlanmalı , müşterek projeler 

yapılmalıdır.  Normal l ise öğrencisine daha kal itel i eğit im verme 

planlanırken, Teknik, Endüstri  Meslek Lisesi  vey a Ticaret l iseleri 

de aynı pota içerisinde birl ikte düşünülmelidir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_324_88296_59

985_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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23-29 Şubat 1998.                                   Sayı:156 

 

TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN DÜNÜ, BUGÜNÜ 

VE YARINI 

Yıl lardır Türkiye'de Bilgisayar Destekli Eğit im konusu 

sıkça konuşuluyor ve tartışı lıyor.  Uzmanlar bu alanda yapılan 

çal ışmaları  büyüteç altına almakta ve kendileri  aç ından yorumlar 

getirmektedirler. Türkiye'deki Bi lgisayar Destekli Eğit im 

konusunda genell ikle eleştiri türü yayınlar yapıldığı görülür. 

Ülkemiz insanının genel karakteri  olarak, her konuda çok kolay 

eleştiri  yaparız.  Ortam şartları neyi  gerektiriyordu konu sunu pek 

düşünmeyiz.   

Bu yazımda sizlere Türkiye'de Bilgisayar Destekli  Eğit imin 

geçmişini, mevcut durumunu ve geleceğini  sunmak istiyorum. 

Burada sunacağım olayları bizzat yaşamış bir kimliğimle sizlere 

aktaracağım. Yı llardır Bi lgisayar Destekli  Eğit im Pr ojesi 

kapsamında faal iyetlerin içerisinde bulundum. Mil li  Eğitim 

Bakanlığı  Hizmet İçi  Eğit im Daire Başkanlığı 'na projeler 

hazırladım. İşbirl iği  i le formatör öğretmen yetiştirme 

çal ışmalarını  koordine eden, öğretmenleri  yetiştiren konumda 

bulundum. Hatta 3 yıl süresince bulunduğum i lde Anadolu 

Lisesi 'nin bi lgisayar derslerini bizzat yürütmeyi, bir ideal uğruna 

üstlendim. O nedenle orta öğretim ve üniversite düzeyinde 

Bilgisayar Destekli  Eğit imi doyasıya yaşadım.  

"Önce bi lgisayar destekli  eğit im nedir?" sorusuna cevap 

arayalım. Hızl ı gel işen bi lgisayar teknolojisi  bir çok yeni kavramın 

ortaya çıkmasına neden oldu.  Bi lgisayar Destekli Eğit im, 

Bi lgisayar Destekli  Öğretim, Bi lgisayardan Öğrenme, Uzman 

Sistemler, Çoklu Ortam vb. yeni kavramlar, bu hızl ı gel işmenin  

ürünüdür.  Bi lgisayarda BASIC programlama dil i i le bir problemin 
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çözümünü yapma işlemi; Çoklu Ortam ile hazırlanmış bir 

ansiklopediden öğrenme veya Uzman Sistem kullanılarak 

hazırlanan bir paket programın kullanımı arasındaki farkı, birçok 

bilgisayar kullanıcısı kesin olarak birbirinden ayırt etmede zorluk 

çekmektedir. Çünkü Bilgisayar Destekli Eğitim sözcüğü kişiden 

kişiye farkl ı  yorumlanabilmektedir.  Bi lgisayar Destekli  Eğit im için 

mutlaka bir tanım yapmak gerekiyorsa, bu tanımın aşağıdaki 

karşı l ığı  herhalde en uygun olanlar arasında yer al ır.  

Bilgisayar Destekli  Eğit im; "Öğrenme -öğretme esnasında 

bi lgisayarın yardımcı araç olarak kullanılması, öğretimi klasik 

öğretmen merkezl i  olmaktan çıkartıp gerektiğinde kişinin bir 

konuyu kendi kendine doğrudan bilgis ayardan öğrenmesi, 

öğretim sürecine sistem tamamlayıcısı  ve sistemi güçlendirici  bir 

araç olarak girmesidir.  Sistem tamamlayıcısı ve güçlendiricisi 

olarak görsel  ve işitsel  ek donanım parçalarının varl ığı , 

bi lgisayarla öğrenmeyi daha da kolaylaştırır ve ka l ıcıl ığı sağlar."  

Bu genel tanım ışığında kavram kargaşalarının yaşandığı 

bazı  i fadeler üzerinde durmak istiyorum. Çoklu Ortam (ses, video 

vb.  özell ikler)  kullanılarak hazırlanmış "Osmanlı  Devleti" CD'sini 

ele alal ım. Bir öğrenci bu CD sayesinde Osmanlı  D evletiyle i lgi l i 

bilgi leri öğrenmiş olmuyor mu? Bu yöntemin klasik öğretmenden 

dinleyerek öğrenmeden farkı; kul lanıcının bi lgisayardan ses, 

resim, hareketli  görüntülerle ve istediği kadar tekrarlayarak bir 

konuyu işitsel  ve görsel  öğrenebilme imkanını  bula bilmesidir.  O 

halde bu açıdan bakıldığında Çoklu Ortam da Bilgisayar Destekli 

Eğitimin diğer bir yöntemi olmuyor mu?  

Şimdi de Uzman Sistemi ele alal ım. Son zamanlarda 

üniversitelerimizde Uzman Sistem ile i lgil i yoğun çalışmaların 

yapıldığı gözetleniyor. "Nedir bu Uzman Sistem?" diye soracak 

olursanız, genelde aşağıdaki türden bir cevap al ırsınız. "Uygun bir 

yazı l ım kullanılarak, bir konuda uzman bir kişinin hazırladığı  ve 

genelde bilgisayar tarafından yöneltilecek hiyerarşik yapıda 

hazırlanmış sorulara, Eve t-Hayır-Bilmiyorum türünden veya 

bi lgisayar tarafından öneri len seçeneklere uygun cevaplar 

vererek bir probleme çözüm getiri lmesidir." O halde bir Uzman 

Sistem hazırlayabilmek için uygun bir yazıl ım (Örneğin yapay zeka 

grubu yazı l ımlardan PROLOG, LISP, PIE , ESTA, LEONARDO vb) 

yanında, işlenmek istenen konuyu iyi  bi len bir uzman gerekiyor. 
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Bu kişinin aynı zamanda pedagojik açıdan öğretme yöntemlerini, 

hazırlayacağı soruların kal itesinin ve sırasının nası l  olmasının 

daha uygun olacağını da bilmesi gerekir.  Ör neğin bu uzman kişi , 

arabada bir arıza meydana geldiğinde, bu arızayı  tespit  için işe 

nereden başlaması gerektiğini, hiyerarşik düzen içerisinde 

bi lgisayar aracı lığı  ile kullanıcıya sorduracak ve kullanıcı 

kendisine yöneltilen sorulara Evet -Hayır-Bi lmiyorum vb. türden 

cevaplar girerek, araçta meydana gelecek arızayı  teşhis 

edebilecektir. Netice it ibariyle Uzman Sistem de Bilgisayar 

Destekli Eğit imin diğer bir yolu olmuyor mu?  

Diğer taraftan ikinci derece denkleminin köklerini 

bilgisayarda BASIC di li  i le bul maya çal ışan bir öğrenciyi  ele alal ım. 

Gerekli  algoritma ve akış diyagramını tasarladıktan sonra, bu 

öğrenci ilgi li  programı yazıyor ve neticede denklemin köklerini 

hesaplıyor. Bu tür bir yolun izlenmesi "Bilgisayar Destekli  Eğit im 

midir?" diye sorduğumuzda, cevabın HAYIR olması gerekir.  Çünkü 

öğrenci burada bilgisayarı  sadece bir işlemin sonucunu elde 

etmek için kullanmıştır. Oysa o program yazı l ırken, önce "İkinci 

derece denklem nedir?, Analit ik olarak bu denklem nası l  çözülür?, 

Algoritma nedir?, Akış şemasının çizi lmesinin faydası 

nedir?"cinsinden sorulara BASIC programı içerisinde yer 

veri lmişse, bu tür bir yazı lım da Bilgisayar Destekli  Eğit im 

gurubunda yer alacaktır.  

Yukarıda verilen örnekler dikkatl ice incelendiğinde 

Bilgisayar Destekli  Eğit im için ne den kavram kargaşalıklarının 

ortaya çıktığı  anlaşı l ır.  O halde yazıl ımlar arasında arakesit ler 

mevcut olup, birçok farkl ı is imli  yazıl ım Bilgisayar Destekli  Eğit im 

amaçlı  kul lanılabil ir.  

 Bilgisayar Destekli Eğitimde başarı lı  olmak ve amaca 

ulaşmak için; sistemi destekleyen yazı l ım, öğretmen ve donanım 

gibi  üç ana unsurun bulunması ve birbirini  tamamlaması gerekir. 

BDE tabanlı bir öğretimde bilgisayardan yararlanma veya sistemin 

konumunu aşağıdaki guruplar alt ında toplamak mümkündür.  

Bilgisayar Eşl iğinde Öğrenme: Eğit ici oyunlar, benzetim 

yazı l ımları , kelime -iş lem, vb. bu gruba örnek teşkil  eder.  Örneğin 

bir freze tezgahında bir parçanın nası l iş lendiği i le i lgi l i bir 

benzetim programı üzerinde çal ışan bir öğrenci, parçanın 
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iş lenmesini gerçek tezgah üzerinde  görmeden, sadece bi lgisayar 

ekranından görerek programlama tekniğini  öğrenebilmektedir.  

Bilgisayar Yönetimli Öğretim: Veri  taban işlemleri, 

elektronik tablolama, ölçme - değerlendirme gibi işlemler bu grup 

içerisindedir. Optik okuyucu kullanılarak uygulan an bir anketin 

sonuçlarının bir veri taban yazı l ımı içerisinde değerlendiri lmesi 

ve o konuda bilgi  edini lmesi, bi lgisayar yönetimli öğretimdir.  

Bilgisayar Işığında Düşünme: Problem çözme bu grup 

içerisindedir. Bir programlama dil i kul lanılarak, iterasyon 

yapıldığını  düşünelim. genelde iterasyon işlemlerinde sayısal 

analiz yöntemleri  kullanılmaktadır. Hele bazen analitik bir yolla 

bir problemi çözmek mümkün olmayabil ir.  Çünkü problemi 

çözmek için milyonlarca işlem ve keza denklem l ineer değilse, 

rasgele sayı larla işlemi sürdürmek gerekebil ir. O halde çözüme 

bilgisayar ışığında gidi ldiği ortaya çıkmaktadır.  

 Yukarıdaki gurupları  çoğaltmak mümkündür.  Üstel ik bu 

guruplar arasında da arakesit ler mevcut olup, bi lgisayarda 

yapılan bir işlemin kesin olarak hangi gur up içerisine girdiği 

konusunda da şüphe içerisinde düşülebil ir.  

Sanırım bu açıklamalar sonucunda Bilgisayar Destekli 

Eğitim kavramı konusunda zihinlerde mevcut olan bazı 

tereddütler ortadan kalkmıştır.  Şimdi dünyada 

mikrobilgisayarların süper marketlerde t ezgah üzerinde satışa 

sunulduğu 1980'l i  yı l lara gidelim. 1980 Yı lı 'nda Federal 

Almanya'da doktora çal ışmalarımı yürüttüğüm bir dönemde, 

Avrupa ülkelerinde mikrobilgisayarlarda bir satış patlaması 

olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar bir benzetim projesi 

üzerinde çalışt ığım için, ister istemez bilgisayar alanındaki 

gel işmelere aşırı  i lgi duyuyordum. Oysa daha bir kaç yı l  öncesi, 

yani 1977'lerde İstanbul'da Boğaziçi veya İstanbul Teknik 

Üniversitelerindeki kartlı okuma giriş ünitelerine sahip ve hacim 

olarak büyük salonları kaplayan bi lgisayarlarla tanışmıştık. O 

dönemlerde bu büyük makinelerin yanına sokulmazdık.  Kart 

delme makinesi  i le işlediğimiz kartları  (bir dönemler lokum kağıdı 

olarak da kullanıldı)  bir pencereden operatöre tesl im eder ve 

sonuçları  almak  için bir kaç saat sonra tekrar geri  gel irdik.   
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Bilgisayar denilince cüssesi  büyük makinelere 

al ışt ığımızdan dolayı, Almanya'da süper marketlerde tezgah 

üzerinde mikrobilgisayarları  gördüğümde, doğrusu "Bu nası l 

bi lgisayar?" diye şüpheye düşmüştüm. Zira te zgah üzerinde 1981 

Yı l ı 'nda karşı laştığım bilgisayar Sinclair ZX -81 markasını taşıyordu 

ve kendisi  bir kitap büyüklüğündeydi. Üzerinde 1K'l ık RAM 

bulunmaktaydı.  Ancak arka tarafında bulunan portuna 

geçiri lebilen 16 veya 32 K'l ık ek RAM takmanız mümkündü. A yrıca 

kayıt ları  da uygun bir kaset üzerine kaydetmeniz gerekiyordu. 

Üzerinde BASIC programlama dili mevcuttu. Tereddüt ederek o 

dönem 1350 DM ödeyerek bir Sinclair ZX -81 bilgisayar aldım. 

Tereddüt etmemin nedeni, bu makinenin ebatlarıydı  ve gerçekten 

de programlamayı üzerinde yapıp yapamayacağım konusundaydı. 

Tabi o dönemlerde FORTAN IV kullanabil iyordum. Makineyi al ınca 

mecburen BASIC de öğrendim. Hele küçücük yazıcısı  sayesinde 

grafikler çizi lebildiğini öğrendiğimde, çok mutlu olmuştum. 

Çünkü doktoramla i lgil i  graf ik çıktı larına ihtiyacım vardı.  

Hikaye anlatır gibi  bu özel konuya girmemin nedeni, daha 

18 yı l öncesi  mikrobilgisayarların ne durumda olduğunu gözler 

önüne sermek içindir.  Dikkat ettiyseniz 1K'l ık RAM'lardan 

bahsediyorum. O kadar az bir bellek i le işlem yapabilmek için 

programlama dil i cambazı olmak gerekiyordu. 2000'l i  yı l ların 

tarih sorunun nedenleri  arasında yer alan byte tasarrufu da bu 

nedenle yapılmamış mıydı?  

1982 Yı l ı ’nda Türkiye'ye dönmüş ve Sinclair ZX -81 

mikrobilgisayarı i le Fırat Üniversitesi 'nde Lisans Üstü düzeyde 

Sayısal  Analiz dersleri vermeye başlamıştım. O dönemlerde 

Elazığ'a ilk giren mikrobilgisayar kimliğini benim makinem almıştı. 

İşte tam bu yıl larda, yani 1984'de Türkiye'de Bilgisayar Destekli 

Eğitimin öğretim kurumlarında u ygulanması tartışması 

başlatı lmıştı.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı  Bi lgisayar Destekli  Eğitim Projesini 

harekete geçirerek bu teknolojinin okullarda kullanılmasını 

hedeflemişti .  Bi lgisayar Destekli  Eğitimde öncelikler, ağırl ık 

sırasıyla Müfredat Programları , Yazı l ım, Öğretmenlerin Eğit imi, 

Donanım ve Bakım-Onarım başlıkları  alt ında belirlenmişti .  

Bu proje kapsamında 1985 -86 öğretim yı l ından it ibaren 

101 orta dereceli okula, bir tanesi öğretmene, 10 tanesi  de 
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öğrenciye olmak üzere toplam 1111 adet bi lgisayar sağlan mıştı. 

1988-89 öğretim yıl ından it ibaren Ticaret ve Teknik Eğitimle i lgi l i 

orta dereceli  okullarda Dünya Bankası kredisiyle başlatı lan 

Endüstriyel Okullar Projesi  çerçevesinde 805 bi lgisayar 

kullanımına geçilmişti .  

Bilgisayar Destekli Eğitim Projesindeki b u gelişmeler o 

dönemlerde bazı  ortaöğretim kurum müdürlerini okullarına 

bi lgisayar eğitimi verdirme çabası  içerisine sokmuştur.  Elazığ 

Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Abdurrahman Gençel, bu gayret 

içerisine giren müdürlerimizdendi.  Üniversitemiz Rektörü i le 

görüşerek, 3 yıl  boyunca Lise sınıf larına BASIC programlama dersi 

vermemi sağladı.  Ben de haftada 2 şer saat olarak verdiğim bu 

dersi , dört gözle bekliyordum. Her defasında yanımda kendime 

ait  AMSTRAD 464 bilgisayarını  taşıyor ve uygulamalı  ders 

anlatıyordum. Karşımdaki öğrenciler cıvıl  cıvı l ve de öğrenmek 

için azami gayret gösteriyorlardı.  Aynı dönemde üniversitede de 

aynı dersi  aynı içerikle okutuyor ve hatta sınavlarda da aynı 

soruları  soruyordum. Anadolu Lisesi öğrencilerinin üniversite 

öğrencilerinden daha başarı l ı  olduklarına ise hayretle 

bakıyordum. "Acaba gerçekten de Anadolu Lisesi  öğrencileri mi 

çok zekiydi yoksa ben farkında olmadan o sınıf larda daha bir 

heyecanla ve tüm gücümle mi ders anlatıyordum?" diye zaman 

zaman kendime soruyordum. İt iraf etm eliyim ki ben de Anadolu 

Lisesindeki derslerde daha fazla gayret gösteriyordum. Çünkü 

karşımdaki öğrenciler daha fazla öğrenmek için çaba 

harcıyorlardı.  Sorduğum bir çok soruya cevap almak beni çok 

mutlu ediyordu.  
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Anadolu Lisesi i le ilgi li  bu yaşantımı özell ikle siz 

okuyucularıma aktarmak istedim. Çünkü bir taraftan bi lgisayar 

teknolojisini  hiç bi lgisayarı  olmadan okuluna sokmak için azami 

çaba gösteren bir müdür varken, daha sonraki yı l larda ise diğer 

bir orta öğretim kurumunda modern bi lgisay ar laboratuarına 

sahip bir müdür, bi lgisayar laboratuarını  ki l itl i  tutmayı marifet 

sayabil iyordu. 

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_325_88296_27

7999_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:64) 
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2– 8 Mart 1998.                                      Sayı:157 

 

TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN DÜNÜ, BUGÜNÜ 

VE YARINI (2) 

Mill i  Eğit im Bakanlığı Bilgisayar Destekli  Eğit im Projesi 

kapsamında pi lot okullarını birer birer bi lgisayarlaştırmaya 

başladığı dönemlerde, büyük bir eksikl ik kendisini  meydana 

çıkardı.  Bi lgisayarlar vardı ancak bu bi lgisayarları  kul lanacak 

öğretmenler yoktu.  Bazı  okullarda bir iki  öğretmen bilgisayara 

merak gösterdiklerinde, bu defa da karşı larında katı  tutumlu ve 

değişimlere ayak uyduramayan müdürlerle karşı laşabiliyorlardı. 

Bazı  müdürlerimiz maalesef Bilgisayar Destekli  Eğit im Projesinin 

arzu edilen başarıyı yakalamasına, farkında olmadan engel 

oldular.  Bi lgisayarlar bozulur düşüncesiyle dokundurmayanlar, 

bi lgisayar laboratuarlarını  özel  kil it altına alanlar, kullanmak 

isteyen öğretmenlerine laboratuarda malzeme kaybolabil ir 

düşüncesiyle anahtar vermeyen  müdürler dahi vardı.  

Bilgisayar teknolojisindeki hızl ı  gel işme nedeniyle 

kullanıma açı lmadan demode olan bi lgisayarlar söz konusu 

olabilmekteydi. Bi lahare bu bi lgisayarlar devreye sokulduğunda, 

bu defa da yazı lımların çal ışt ırı lmasında problemler çıkıyor du. 

Bazı okullarda LANSMART ağ işletim sistemi alt ında akı lsız 

terminal uçlarla çal ıştırı lan bi lgisayar laboratuarlarını devreye 

almak başl ı başına sorun olabil iyordu. Ağ yönetimi konusunda 

yetiştiri lmemiş öğretmenlerin sorumluluğunda bu laboratuarların 

bazı lar da ister istemez devre dışı  kalmışlardı.  

Mill i Eğit im Bakanlığı 'nın Dünya Bankası  kredisiyle 

başlatı lan Endüstriyel  Eğitim Projesinin yanında Meslek Yüksek 

Okulları  i le Mesleki  ve Teknik Eğit im Fakültelerini  kapsayan 

YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel  Eğitim Projesi  devreye girdi.  Bu 
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proje sayesinde Fırat, Gazi ve Marmara Teknik Eğit im Fakülteleri 

i le Gazi  Mesleki  Eğit im Fakültesi  (Bu Fakülte bi lahare Mesleki 

Eğitim, Mesleki  Yaygın Eğit im, Ticaret -Turizm Eğitim ve 

Endüstriyel  Sanatlar Eğit im Fakülteler i  adı  altında dört ayrı 

Fakülteye dönüştürülmüştür)  öğretim elemanlarının önemli  bir 

bölümü A.B.D. ve İngi ltere'de eğit im görme f ırsatı  elde etti ler.  Bu 

proje sayesinde ben de hem A.B.D. 'de ve hem de İngi ltere'de 

bi lgisayar alanında eğitimler aldım. Bu pro jenin ne kadar yararl ı  

olduğu konusuna girmek istemiyorum. Ama sonuçta günahıyla ve 

sevabıyla düşünecek olursak, bu proje sayesinde donanım 

yönünden Fırat, Gazi ve Marmara Üniversiteleri  adeta cihaz 

enflasyonuna uğradılar.  Örneğin Teknik Eğit im Fakülteleri nin 

Elektrik ve Elektronik-Bilgisayar Eğit imi Bölümleri için ayrı  ayrı 

benzer laboratuarların kurulduğu durumlar ortaya çıkmıştır. 

YÖK/Dünya Bankası  II .  Endüstriyel  Eğit im Projesi  i le i lgi l i  olarak 

i leride sizlere detaylı bir yazı sunacağım.  

1990 Yı lı 'nda Türkiye'deki üç Teknik Eğitim Fakültesi 

(Fırat, Gazi  ve Marmara) bi lgisayar alanında büyük imkana 

kavuştular.  Mill i  Eğit im Vakfı  aracı lığı  ile bu fakültelere o 

dönemlerde takriben 50 civarında IBM uyumlu 286, 386 ve hatta 

486 bi lgisayarlar al ındı. Bu deste k sayesinde bu üç Fakülte 

bi lgisayar eğit imi açısından önemli  mesafe aldılar.  1991 Yı l ı  i le 

birl ikte Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  yı lda sayı ları 

birkaçı  bulan uzun dönem bilgisayar kurslarını Elazığ halkına açtı. 

Döner Sermaye aracı l ığı  i le düzenlediğimiz bu kurslardan elde 

ettiğimiz gelirleri , Fakültemizin diğer ihtiyaçlarını karşı lamada 

kullandık. Bugün için Fırat Üniversitesi 'nde FIRAT TV aracı l ığı 

1992 Yı l ı 'ndan beri kesintisiz televizyon yayınlarının mahall i 

düzeyde yapılmasının masraflar ı , düzenlenen kurslardan gelen 

gelirlerle karşı lanırdı.  Televizyon aracı lığı  ile Üniversitede 

bi lgisayar alanındaki faal iyetler halka anında duyurulabil iyordu. 

Görsel bu yayınlar nedeniyle bilgisayar alanındaki kurslarımıza 

kontenjanların üzerinde talepler  gelmekteydi.  Bir taraftan da 

televizyonda bilgisayar dersleri veriyorduk. Halktan isteyenler 

bizden bilgisayar kiralıyordu ve televizyon programlarımızı 

izleyerek, bilgisayar yazı l ımlarının kullanımını öğreniyor ve 

bi lahare sınavlara girerek sertif ika ala biliyorlardı.  

Bu yazıda Bilgisayar Destekli Eğit im kapsamında 

YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel Eğit im Projesi 'nden de biraz 
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bahsetmek zorunda kaldım. Bu proje de kısmen de olsa Bi lgisayar 

Destekli Eğit im Projesi i le entegredir. Çünkü Teknik ve Endüstri 

Meslek Liselerine öğretmen yetiştirme görevini Teknik Eğit im 

Fakülteleri  üstlenmektedir.  

1990'l ı  yı l larda Bilgisayar Destekli  Eğit im Projesi 

kapsamında okullara kurulan bilgisayar laboratuarların bazı ları 

tamamen atı l  vaziyette bulunmaktaydılar.  Bazı ları ise  gönüllü 

öğretmenlerin sağladığı destek i le şöyle böyle kullanılabil iyordu. 

O dönemlerde bi lgisayar alanında formatör öğretmen 

yetiştirmenin ne kadar elzem olduğu kendini hissettiriyordu. Mil l i 

Eğitim Bakanlığı  Hizmet İçi  Eğit im Daire Başkanlığı  aracıl ı  i l e bazı 

üniversitelerimizle protokoller imzalanarak yaz aylarında kurslar 

düzenlenmeye başlandı.  

1994 Yı lı  i le birlikte YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel 

Eğitim Projesi kapsamında Fırat, Gazi ve Marmara Teknik Eğit im 

Fakültelerine modern bi lgisayar laboratu arları  kuruldu.  Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik -Bilgisayar Eğitimi 

Bölümümüzde 1994 Yı lı  yaz aylarında YÖK/Dünya Bankası  I I. 

Endüstriyel  Eğit im Projesi  kapsamında Meslek Yüksek Okullarında 

bi lgisayar alanında çal ışacak Formatör Öğreti m Görevlisi 

Yetiştirme Projesini  başlattık.  Türkiye'nin değişik Meslek Yüksek 

Okullarından gelen 30 katı l ımcıya 100 saat ders verdik.  Bu i lk 

proje denememiz başarı l ı görüldüğü için 1995 Yı lı 'nda ikinci  kez 

YÖK'ten proje aldık ve toplam 59 Öğretim Görevlisi ni  bi l işim 

alanında eğitt ik.  

1995 Yı l ı 'nda Mil li  Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğit im 

Daire Başkanlığı 'nın açmış olduğu BDE'de Formatör Öğretmen 

Yetiştirme ihalelerine ilk kez katı ldık ve o yı l üç ayrı  kurs 

programını yaz aylarında sürdürdük. 1996 ve 1997 yı llarındaki 

ihalelere de katı larak aldığımız projeleri  başarı i le sürdürdük. 

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi  Elektronik -Bi lgisayar 

Eğitimi Bölümü olarak arka arkaya 3 yı l  kesintisiz ihale kazanan 

bölüm olmayı başardık.  Bu arada diğer bazı  ünivers i telerimizin 

bünyesinde de Formatör Öğretmen Yetiştirme çal ışmaları 

yürütüldü.  Ancak 1997 Yı l ı 'nda MEB Hizmet İçi  Eğitim Daire 

Başkanlığı  bütçesinin düşürülmesi sonucunda, Formatör 

Öğretmen Yetiştirme çal ışmalarında eğiti len öğretmen sayısı 

oldukça azalma göstermiştir.  
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Bilgisayar alanında Formatör Öğretmen olarak 

yetiştiri len öğretmenlerin önemli bir bölümünün bil işim alanında 

çal ışmadıkları ve daha önceden verdikleri  alan derslerine girmeye 

devam ettikleri  saptanmıştır. Tayinleri  çıkarı l ırken gitt ikleri 

okullarda bilgisayar laboratuarlarının olup olmadığına 

bakılmamıştır.  Öğretmenlerin bi lgisayar alanında Formatör 

Öğretmen olmalarını  teşvik edecek tedbirler alınmamıştır.  Ancak 

tüm bunlara karşın orta öğretim kurumlarındaki bi lgisayar 

laboratuarların sorumluluklarının da gene bu Formatör 

Öğretmenlerin bazı ları  tarafından yürütüldüğü unutulmamalıdır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_326_417072_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:30) 
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2– 8 Mart 1998.                                      Sayı:157 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (LES) HEDEFİNE ULAŞIYOR 

MU? 

Lisansüstü Eğit imi Giriş Sınavı  i lk defa 4 Mart 1997’de 

yapıldı.  Bu sınav sonuçları , T ıpta Uzmanlık Eğit imi Giriş Sınavı 

(TUS) hariç, yurtiçi  ve yurtdışında lisansüstü eğit im yapacakların 

seçme ve yerleştirme işlemlerinin yanı sıra araştırma 

görevli lerinin  atamalarında da kullanılması  gerektiği; Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ’nın üniversitelere 

göndermiş olduğu yazı lar i le bi ldiri lmiştir.  

26 Mart 1997 tarih ve 22945 sayı lı  Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Lisansüstü Eğit im ve Öğretim Yönetmeliğ inin Bir 

Maddesinin Değiştiri lmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Yönetmelikte” ise değerlendirme sırasında 

(LES) sonucunun en az %20 ağırl ıkta göz önünde bulundurulması 

zorunluluğu getirilmektedir. Kısacası Türkiye’de Lisansüstü 

eğit im yapacak tıp fakülteleri  mezunları haricindeki (TUS) tüm 

adayların, LES sınavına girmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.  

Kanımca LES sınavının konulmasındaki amaçların başında 

da l isansüstüne katı lacak adaylar arasında iyi  bir seçimin 

yapılabilmesi gerekmekted ir.  LES sınavları  Türkiye’nin birçok 

i l inde yapılmaktadır.  Sınavda sorulan soruların, adayın l isansüstü 

çal ışmalarını  yürüteceği alanla i lgisi  bulunmamaktadır.  Zaten 

amaç da temel bir bi lgi  düzeyinin ölçülmesidir.  

Üniversitelerde yüksek l isans sınavları so nucunda; sınavı 

kazanmayanlar olacağı için, her defasında adaylar arasında 

yakınanlar çıkacaktır.  Haklarının yendiği, kendilerine sorulan 

soruların alanla ilgisinin olmadığını iddia edenler bulunacaktır. 
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Sınavlarda bazı  adayların kayrı ldığı , bazılarına yar dım edildiği  vb. 

söylentiler çıkacaktır. Bu tür söylenti lerin ardı arkası  kesi lmez. 

Diğer taraftan da merkezi  sistemle yapılan bir LES sınavı  örneği 

ortada mevcut iken, l isans üstü sınavlarının neden tamamen 

merkezi  sınavla yapılmadığı sorusu akla gelebilm ektedir.  Zaten 

büyük bir özveri  ile LES; merkezi  sınav olarak uygulanmaktadır.  O 

halde l isans üstü faal iyetlerinin sürdürüldüğü ana bi l im dalları 

için temel konular belirlenebil ir ve çoktan seçmeli sınavlar 

yapılarak, her üniversitedeki kontenjanlar için m erkezi  atamalar 

yapılabil ir.  Yani TUS sınavı örneği aynen diğer bütün alanlar için 

neden uygulanmasın ki?  

Ancak LES sınavında; TUS sınavından biraz farkl ı bir yol 

izlenmelidir. Her üniversitedeki lisansüstü programlar için o 

üniversitenin ana bi l im dalı öğ retim üyeleri , çok fazla sayıda test 

soruları  hazırlayarak YÖK’e gönderebil ir.  Tüm üniversiteden 

gelen sorular soru bankası  hal inde bi lgisayarlarda toplanır ve 

rasgele seçme usulüyle sınavlarda sorulabil ir.  Yani halen 

uygulanmakta olan LES sınavı, sorulan sorular açısından sadece 

değişikliklere uğramış olur ve sorular adayın alanına daha yakın 

konulardan seçi lmiş olur.   

Yabancı dil le eğit im yapan kurumların l isans üstü 

programlarına katı lmak isteyenlerden ise, LES’e i lave olarak KPDS 

sınavında belirlenmiş b ir seviyede puan alması istenebil ir. Tabi 

gene merkezi sınavda yerine başkalarını sokmak isteyenler, 

sınavlarda kopya girişiminde bulunanlar olabilecektir.  Ancak 

bunların sayısı , genel mevcut yanında çok az kalacak ve iyi 

tedbirler al ınarak asgari düzeye d üşürülebilecektir.  Fakat sınava 

giren adaylar, en azından “hileli  sınav yapıldı” dedikodusunu 

yapamayacaktır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_326_417072_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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9– 15 Mart 1998.                                     Sayı:158 

 

TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN DÜNÜ, BUGÜNÜ 

VE YARINI (3) 

Bugün için orta öğretim kurumlarında bi lgisayar 

öğretmeni açığının çok fazla olduğu gerçek. Elektronik -Bi lgisayar 

Eğitimi Bölümü olarak hem Elektronik hem de Bilgisayar alanında 

öğretmen yetiştiriyoruz.  Şu anda bu alanda öğretmen yetiştiren 

Teknik Eğitim Fakültelerinin sayısı  bir kaç tane.  Dolayısıyla her yı l 

vermiş olduğumuz mezunlarla bu alandaki açığı kapatmak çok zor. 

Mil l i  Eğit im Bakanlığı  öğrencilerimizin sınıf  mevcutlarının yarısına 

yakınına burs veriyor ve bu öğrencileri  mecburi  hizmetle yükümlü 

kı l ıyor.  Ancak madalyonun diğer bir yönü daha var. O da 1997 Yı lı 

öğretmen atamalarında, yanılmıyorsam 3 öğrencimin öğretmen 

olarak atanmasının yapılmamasıdır.  Nedeni Maliye 

Bakanlığı 'ndan tahsis edilen kadroların yetersizl iği . Bir taraftan 

öğretmen açığı var diye feryat edil iyor, diğer taraftan ise Maliye 

Bakanlığı 'ndan yeterl i kadro tahsisi  yapılamıyor. Bu çel işki leri 

ortadan kaldırmadığımız sürece, eğit imdeki kargaşa sürüp gider.  

"Mil l i  Eğit im Bakanlığının Bi lgisayar Destekli  Eğit im 

Projesinin başarısı nedir?" diye tartışı lacak olursa, lehte ve 

aleyhte söylenecek bir çok husus ortaya çıkar.  Kısaca bunlara 

değinmek gerekirse, bilgisayar alımlarının erken yapılması, 

Formatör Öğretmen Yetiştirme Çalışmalarının geç başlatı lması 

veya istenilen sayıda olmaması, uzun dönemler bi lgisayarın 

paketlerinde tutulması, yazdırı lan ders yazı l ımlarının bazı larının 

seviyelerinin düşük olması, bazı orta  öğretim kurumlarındaki 

bi lgisayarların atı l  tutulması, bu projenin en belirgin 

olumsuzluklarıdır. Olumlu yönleri ise, kim ne derse desin bu proje 

sayesinde bilgisayardan korkmayan, kendisini bi lgisayar 

yazı l ımlarının değerlendirmesi açısından yeterince ye tiştiren, 
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yazı l ım yönünden kendisini  özel  şirketlere kabul ettiren 

öğretmenlerin yetişmiş olmasıdır. Proje kapsamındaki bazı  orta 

öğretim kurumlarındaki bi lgisayar laboratuarlarının oldukça 

verimli  çalıştığı da bir gerçek.  Her projede olumlu ve olumsuz 

yönler bulmak mümkündür.  Hele eleştirmeye yatkın bir toplum 

olarak eleştiri iş ini çok iyi yaptığımız da herkes tarafından 

bil inmektedir. Ama önemli  olan bundan sonra yapılması 

düşünülen projelerde, i lk projede yaşanan olumsuzlukları  ortadan 

kaldırmaktır.  Ancak o zaman arzu edilen hedefi yakalayabil iriz.  

Bilgisayar Destekli  Eğit im içerisinde yoğrulmuş bir kişi 

olarak acizane aşağıdaki görüşlerimi siz değerl i  okuyucularıma 

sunmak istiyorum. Şu anda bil işim alanında yapılacak projeler 

arasında en çok söz edileni,  70 bin orta öğretim kurumumuza 

Internet'l i  bir eğitim sağlama konusunda çıkan haberlerdir. 

Düşünce olarak mükemmel. Ancak unutulmamalıdır ki , bu tür 

faal iyetler genelde al ınan kredilerle yürütülmektedir.  Yani eninde 

sonunda bu para faizi i le birl ikte bizl er tarafından ödenen 

vergi lerle karşılanmaktadır. Ülkemizin israf  sayı lacak 

harcamalara tahammülü bulunmamaktadır.  Bu nedenle bir proje 

hazırlanırken çok iyi  düşünüp ondan sonra karar veri lmelidir.  

Birinci projeden elde edilen sonuçlarla i lgi l i bir veri 

tabanın oluşturulup oluşturulmadığını  bi lmiyorum. Eğer yoksa 

vakit  geçirmeden önceki projenin sonuçları  bi limsel olarak kağıt  

üzerine dökülmelidir. Ortaya çıkan başarısızl ıkların nedeni 

etraf l ıca araştırılmalıdır.  Başarı  sağlanan sahalarda ise, daha 

başarı l ı  olabilmek için neler yapılabileceği tartışı lmalıdır. 

Kanımca ikinci  projede aşağıdaki hususların göz önüne al ınması 

kaçını lmaz olacaktır.  

Pilot birkaç üniversite bünyesinde formatör öğretmen 

yetiştirme çalışmaları hızlandırılmalıdır.  İki yı l içerisinde 2  bin ek 

formatör öğretmen yetiştiri lebilmelidir.  

Bilgisayar alanında yetiştiri len bu formatör 

öğretmenlerden çok başarı lı  olanlar, belirl i  merkezlerde 

kurulacak bi lgisayar laboratuarlarında öğretici olarak 

değerlendiri lmeli  ve bu öğretmenler i le yeni forma tör öğretmen 

yetiştirme çal ışmaları  sürdürülmelidir.  
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İ lk etapta bi lgisayar destekli  eğit imin rahatl ıkla 

sürdürülebileceği il ler ve orta öğretim kurumları saptanmalı  ve 

sadece bu okullar için modern bi lgisayar al ımları 

gerçekleştiri lmelidir.  

Bu laboratuarların denetimi, yetiştiri lmiş formatör 

öğretmenlere bırakı lmalıdır.  Formatör öğretmenliği cazip hale 

getirmek için, her kurs sınıf ında kurslara katı lanlardan birinci 

olanlara uygun donanıma sahip bir bilgisayar hediye edilmelidir. 

İmkanlar dahil inde formatör  (bi lgisayar) öğretmenlerinin 

tümüne, yazıl ım giderlerini karşı lamaları adı alt ında her öğretim 

yı l ı  başında ne tür yazı lımları  istedikleri tespit edilmeli  ve bu 

yazı l ımlar kendilerine ücretsiz veri lebilmelidir.  

Bu arada bi lgisayarlarda kullanılabilecek Tü rkçe 

yazı l ımlar f irmalara, üniversitelere vb.  kuruluşlara 

yazdırı lmalıdır.  Yazıl ımların neler olacağı, hangi dersleri 

kapsaması gerektiği ve nası l bir yapıda olacağı detaylı olarak önce 

saptanmalı , sonra siparişi  verilmelidir.  

Kademeli olarak bi lgisayar de stekl i eğit imin diğer orta 

öğretim kurumlarına da yaygınlaştırı lması sağlanmalıdır.  

Internet'ten her orta öğretim kurumunun etkin 

faydalanması sağlanmalıdır. Türkçe veri  bankaları  kurulmalı , web 

sayfaları  oluşturulmalı  ve okulların kullanımına sunulmalıdır .  

Ana okulundan başlanarak öğrencilerimizin bi lgisayar 

kullanmaları  sağlanmalıdır.   

Yukarıda kabaca belirti len bulgular göz önüne al ınmadığı 

takdirde, birinci  Bi lgisayar Destekli  Eğitim projesini  hiç 

değerlendirmeden, ikinci bir projeyi başlatmış oluruz. Bu da "Eski 

Tas Eski  Tarak" atasözümüzü bir kez daha bizlere hatırlatmış 

olacaktır.  

 

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_327_88296_73

870_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:40) 
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9– 15 Mart 1998.                                     Sayı:158 

 

BİLGİSAYAR BÖLÜM İSİMLERİ ARASINDAKİ KARGAŞALIKLAR 

Üniversitelerimizde bulunan bilgisayar bölümlerinin 

l istesini çıkartmak için ÖSYM kılavuzunu incelerken, i lginç 

sonuçlarla karşı laştım. Bi lgisayar Mühendisliği ve Öğretmenliği 

a lanında aynı fakülte alt ında yer alan aynı amaçlı  bölümlerin 

isimlerinin biri  birinden farkı  adlandırı ldığını siz okuyucularıma 

sunmak istiyorum. 

Bilgisayar Mühendisl iği bölümlerinin normalde 

Mühendislik Fakülteleri içerisinde yer alması gerekir.  Ancak 

kı lavuz incelendiğinde, bi lişim alanında unvan veren bölümlerin, 

çok farkl ı  fakülteler alt ında yer aldığı görülür.  Örneğin Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde yer alan Uluslararası  Amerikan 

Üniversitesi 'nde Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü, 

İ letişim Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.  Diğer taraftan Lefke 

Üniversitesi 'nde Fen-Edebiyat Fakültesi  bünyesinde Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü eğitim vermektedir. Hoca Ahmet Yesevi 

(Kazakistan) Üniversitesi 'nde ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

İktisat Fakültesi  altında yer almaktadır.  

Türkiye'de bi lişim alanında hizmet veren bölümler aynı 

eğit imi vermelerine karşın, bölüm adları  biri  birinden farklı 

olabil iyor.  Örneğin Bi lgisayar ve Enformatik Mühendisliği , 

Bi lgisayar Mühendisl iği , Bi lgisayar Bil imleri  Mühe ndisl iği , Kontrol 

ve Bi lgisayar Mühendisl iği  gibi.  Diğer taraftan bi lgisayar 

öğretmeni yetiştiren Teknik Eğit im Fakülteleri alt ındaki 

öğretmenlik programlarının adlarına bakıldığında da Bi lgisayar 

Öğretmenliği , Bi lgisayar ve Kontrol Öğretmenliği , Bi lgisaya r 

Sistemleri Öğretmenliği  gibi  isimlerle karşı laşı l ıyor.  
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Anlaşı lan her üniversitede bu bölümlerin açı lmasını  tekl if 

eden öğretim üyeleri , kendileri yurtdışında hangi isim alt ında o 

bölümün adını öğrenmişlerse, aynı ismi Türkiye'ye taşımışlar. 

Üniversitelerimiz; bölüm adları ve müfredatlarının hazırlanması 

esnasında nadiren işbirliğine gitt ikleri  için; asl ında bir çoğu 

benzer eğit imi vermelerine karşın, bölüm isimlerini  değişik 

adlandırmışlar.  Bi l işim alanında eğitim veren ve ÖSYM 

kılavuzunda yer alan söz konusu bu bölüm isimlerini, aşağıda 

tablo halinde takdirlerinize sunuyorum.  

Üniversit

e 

Fakül

te 

Bölüm Adı Üniversit

e 

Fakülte Bölüm Adı 

Başkent Müh. Bilgisayar Müh. Bilkent Müh. Bilgis. ve Enf. Müh 

Boğaziçi Müh. Bilgisayar Müh. Çanakkal

e 18 M. 

Müh-

Mim 

Bilgisayar Müh. 

Dokuz 

Eylül 

Müh. Bilgisayar Müh. Ege Müh. Bilgisayar Müh. 

Fırat Müh. Bilgisayar Müh. Fırat Tek.Eğt. Bilgisayar 

Öğretmen. 

Galatasar

ay 

Müh-

Tekn 

Bilgisayar Müh. Gazi End.San

.E 

Bilgisayar 

Öğretmen. 

Gazi Tek.E

ğt. 

Bilgis. Sis. Öğr. Hacettep

e 

Müh. Bilgisayar Bilim. 

Müh. 

Işık Müh. Bilgisayar Müh. İstanbul Müh. Bilgisayar Bilim. 

Müh. 

İstanbul 

Bilgi 

Fen-

Edb. 

Mat. Bil. Pr. İstanbul 

Bilgi 

Elek.-

Elkt 

Kontrol ve 

Bilgi.Müh. 

Karadeni

z Tekn. 

Müh.

-Mim 

Bilgisayar Müh. Kocaeli Müh. Bilgisayar Bilim. 

Müh. 

Kocaeli Tek.E

ğt. 

Bilgisayar Öğr. Marmara Müh. Bilgisayar Müh. 
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Marmara Tek.E

ğt. 

Bil. ve Kont. Öğr Mersin Müh. Bilgisayar Müh. 

ODTÜ Eğiti

m 

Bilg. Öğretmen. ODTÜ Müh. Bilgisayar Müh. 

Sakarya Müh. Bilgisayar Müh. Selçuk Müh-

Mim 

Bilgisayar Müh. 

S.Demirel Müh-

Mim 

Bilgisayar Müh. Yeditepe Müh-

Mim 

Bilg.ve Enformatik 

M. 

Yıldız Elek-

Elekt 

Bilgisayar Bilimi 

Müh. 

Doğu 

Akdeniz 

Fen-Edb Matematik ve Bil. 

Öğr. 

Doğu 

Akdeniz 

Müh. Bilgisayar Müh. Girne 

Amerikan 

Müh-

Mim 

Bilgisayar Müh. 

Lefke Fen-

Edb 

Bilgisayar Müh. Lefke İktisadi.

İd 

Bilgisayar ve Enf. 

Sis. 

U.Amerik

an 

İletişi

m 

Bilgi. ve Enf.Sis.  YakınDoğ

u 

İktisadi.

İd 

Bilgisayar ve Enf. 

Sis 

Yakın 

Doğu 

Müh. Bilgisayar Müh. H .Yesevi İktisat Bilgisayar Müh. 

 

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_327_88296_73

870_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:14) 
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16– 22 Mart 1998.                                  Sayı:159 

 

RAKAMLARLA MEB’İN FORMATÖR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

ÇALIŞMALARI 

Son günlerde Bilgisayar Destekli Eğit im konusu yoğun bir 

şeki lde tartışılmaktadır.  Türkiye'de orta öğretim seviyesinde i lk 

kapsamlı  bi lgisayar destekli eğit im çalışması, Milli  Eğit im 

Bakanlığı 'nın 1984'lü yı llarda başlattığı  Bi lgisayar Destekli  Eğit im 

Projesidir.   

Mill i  Eğit im Bakanlığı Hizmet İçi  Eğit im Daire Başkanlığı, 

Bi lgisayar Destekli  Eğit im Projesi  kapsamında yıl lardır bi l işim 

teknolojisi  alanında formatör öğretmenler yetiştirmektedir.  1991 

Yı l ı ’ndan beri hangi üniversitemizde kaç öğretmenin formatö r 

öğretmen olarak yetiştiri ldiği Tablo 1’de veri lmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde MEB Hizmet İçi Eğitim Daire 

Başkanlığı  tarafından 1991 Yı l ı ’ndan beri değişik 

üniversitelerimizde Formatör Öğretmen Yetiştirme, I .  ve II . 

Tekamül kursları düzenlediği görülmektedir. 1991-1997 yı l ları 

arasında toplam 1639 öğretmen Formatör Öğretmen Yetiştirme, 

581 öğretmen I . Tekamül ve 472 öğretmen ise II . Tekamül 

kurslarına katı lmıştır (Tablo 2).  
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Tablo 1: 1991 Yıl ı ’ndan Beri  Yetiştiri len Formatör 

Öğretmenlerin Üniversitelere Dağıl ımını Gösterir Tablo  

 

ÜNİVERSİ

TE ADI 

YILLAR 

9

1 

9

2 

1993 1994 1995 1996 1997 

F F F I II F I I

I 

F I II F I II F I II 

Akdeniz  2

0 

        3

3 

        

Anadolu 1

8 

2

4 

1

9 

1

5 

             

Ankara   3

8 

 2

8 

            

Çukurova  5

1 

2

3 

1

8 

1

1 

   2

7 

3

5 

1

2 

4

3 

1

8 

38    

Ege -

BAUM 

5

0 

2

1 

3

6 

6

3 

    2

9 

8

4 

       

F.Ü. 

Tek.Eğt.F 

              2

5 

3

0 

1

1 

2

8 

1

7 

18 64  2

8 

G. Ü. Eğt. 

Fak. 

  3

4 

     3

1 

7

5 

6

1 

      

G. Ü. End. 

San. 

        4

3 

  7

5 

  55   

G.Ü. 

Tek.Eğt.F 

3

0 

2

5 

3

2 

3

7 

             

Hacettep

e 

3

9 

6

1 

4

8 

              

İ.T.Ü. 2

5 

5

6 

               

Marmara 4

8 

       4

4 

8

6 

3

2 

6

4 

5

3 

10

1 

11

1 

 5

3 
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O.D.T.Ü. 4

0 

3

4 

9

2 

5

0 

5

0 

            

TÜBİTAK               48  2

9 

Yıldız 3

0 

 2

5 

              

 F=Formatör Öğ. 

Yetiş 

I= I. Tekamül Kursu II= II. Tekamül K. 

 

Tablo 2: 1991-97 Yılları Arasında Bilişim Alanında Kursa Alınan Öğretmenlerin Kurs 

Türlerine ve Yıllara Dağılımını Gösterir Çizelge 

Kursun adı 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Toplam 

Formatör Öğretmen 

Yetiş. 

280 292 347  232 210 278 1639 

I. Tekamül Kursu    183  310 088  581 

II. Tekamül Kursu   089  116 157 110 472 

Toplam 280 292 619  658 455 388 2692 

 

Sonuç olarak Mil l i  Eğit im Bakanlığı  toplam 7 yı l l ık süre 

zarf ında Bilgisayar Destekli  Eğit imde Formatör Öğretmen 

Yetiştirme, I .  ve I I.  Tekamül kurslarına aldığı  öğretmen sayısı 

2692’dir.  Bu durumda üç kurs programını başarı  i le 

tamamlayanların sayısı  ise sadece 472 olmaktadır. Her orta 

öğretim kurumunun Internet’e geçiri lmesinin düşünüldüğü bir 

dönemde, bi lişim alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme 

çal ışmalarının halen uygulanmakta olan kapasitesi ile çok yetersiz 

kalacağı açıktır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_328_424889_-
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1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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30 Mart – 5 Nisan 1998.                        Sayı:161 

 

UZMAN SİSTEM HAZIRLAMA 

İngi lizce Expert System kelimelerinden türeti lerek 

Türkçe’ye kazandırı lmış olan Uzman Sistem yazıl ımları  alanında, 

ülkemizde yoğun çal ışmaların yapıldığı gözlenmektedir. Bt/Haber 

Gazetesi’nin 136. ve 153.cü sayı larında “HEDEF” isimli  köşemde 

Uzman Sistem konusunda yazı larımın çıkması neticesinde, 

özell ikle üniversitelerimizde lisans ve yüksek l isans çal ışmaları 

yapan bir kaç öğrenciden mektup ve telefonlar aldım. 

Kendilerinin Uzman Sistem üzerine çalışmalar y aptıklarını  ve bu 

konuda yardım arzuladıklarını  belirtmişlerdi.  İmkanlar dahil inde 

kendilerine gerekli  dokümanları  gönderdim. Ancak bu tür 

taleplerin arkası  kesi lmeyince, Bt/Haber Gazetesi  aracı lığı  ile bir 

Uzman Sistem hazırlanırken, hangi hususlara dikka t edilmesi 

konusunda üç yı ldır edindiğim tecrübeleri , okuyucularımla 

paylaşmanın doğru olacağı kanısına vardım.  

Bir Uzman Sistem, Bi lgisayar Destekli  Eğit im amaçlı  da 

kullanılabileceğine göre, eğit im ve öğretim için gerekli  olabilecek 

her türlü formasyonu taşımalıdır. Öğrenme, doğrudan 

bilgisayardan yapılacağı için, klasik öğretmen merkezli  eğit ime 

nazaran, içeriğin daha doyurucu ve cazip özell ikler taşıması 

gerekir.  Cazip unsurlar, bi lgisayar tarafından yönetilmeli  ve 

uygun ortamlarda ekranda veya bi lgisay arın çevre birimlerinde 

ortaya çıkabilmelidir.  

Öğreti lmek istenen bir konuda işlem basamaklarının 

sırası  çok önemlidir.  Öğrenciye yöneltilecek sorular çok iyi 

belirlenmeli ve soru sorarken öğretme mekanizması devreye 

al ınmalıdır.  Soruların sıralanışında yeterl i  hassasiyet 

gösteri lmediği  takdirde, hem öğrenme eksik olabil ir, hem de 

öğrenci yanlış bi lgi lendirmeye sevk edilebil ir.  
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Uzman sistem üzerinde çal ışan öğrenci, bi lgisayarı  i le 

yalnız başına kalacaktır. Sürekli  monoton bir ekran görüntüsü 

yüzünden, öğrencinin öğrenme arzusu kırılabil ir, bi lgisayar 

önünde canı sıkılabilir.  O halde öğretme esnasında, öğrencinin 

dikkatinin konuya sevk edilebilmesi için, program arasında görsel 

ve işitsel yöntemlerle uygun uyarı lar yapılabilmelidir.  

Eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilere 21 kredilik 

eğit im formasyonu dersleri  aldırı lmaktadır. Eğit im Psikolojisi , 

Eğitim Sosyolojisi , Özel Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve 

Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi , Eğit im Yönetimi vb derslerin 

okutulmalarının nedeni, sınıf  ortamında öğre nci-öğretmen 

i l işki lerini mükemmel düzeyde tutmak ve eğit imi en verimli 

duruma sokmaktır. Bilgisayar Destekli  Eğitim amaçlı kullanılacak 

bir Uzman Sistem de benzer özell ikleri  taşımalıdır.  Öğretmen 

merkezl i  eğit imde ortaya çıkacak davranışlar, elbette ki  s anal 

ortamda öğrenme esnasında yaşanmayacaktır. Ancak yapay zeka 

türü yazı l ımlarla kısmen de olsa, öğretmenin bazı  davranışlarının 

benzetimi yapılabil ir.  

Fırat Üniversitesi ’nde Yapılan Uzman Sistem Çalışmaları  

Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi Ele ktronik-

Bilgisayar Eğit imi Bölümü’nde son sınıf  öğrencilerine 1996 

Yı l ı ’ndan beri  Uzman Sistem adı alt ında ders verilmektedir.  Bu 

derste Prolog di l i  kullanılarak hazırlanmış hazır paket program 

olan ESTA yazı l ımı kullanılmaktadır. ESTA konusunda Türkçe bir  

kitap da hazırlanarak Türkiye geneline dağıtımı sağlanmıştır.  

Bu derste öğrencilerin her birine konuları  biri  birinden 

farkı  olmak koşuluyla projeler veri lmektedir.  Proje konuları  da 

öğrenciler tarafından belirlenmektedir. Hazırlanacak Uzman 

Sistem ile i lgil i genelde yayınlanmış en az bir kaynağın 

kullanılması  istenmektedir.  Öğrenci proje konusunu tamamen 

bilgisayar ortamına aktarmakta ve yeni bir yazı l ım türetmektedir.  

Tarayıcı  ile çektiği  resimleri , kamera ile çektiği video 

f i lmleri , uygun yazıl ımlar kul lanarak oluşturduğu animasyonları , 

notalar kullanarak veya hazır elde ettiği müzikleri birleştirerek 

uygun bir Uzman Sistemin ortaya çıkması, tamamen öğrenci 

tarafından yapılmaktadır.  Öğrenci bu tür bir çal ışma yaparak,  
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müfredat ve program geliştirme tekni klerini  de öğrenmiş 

olmaktadır.  

Bazı öğrenciler, özell ikle ileride öğretmenlik yapacakları 

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde okutulan konular üzerine 

çal ışmalar yapmaktadır. Daha önceki yı l larda mezun olan bazı 

öğretmenlerin, görev yaptıkları  okullarda  bu tür projelerini 

eğit imde kullandıkları  saptanmıştır. Böylece öğrencilerin eğitim 

dönemlerinde yapmış oldukları çal ışmaları , etkin biçimde 

kullanmaları  söz konusudur.  

Uzman Sistem Hangi Konularda Hazırlanabil ir?  

Bilgisayar destekli eğit imin kullanılabil eceği her yere 

i lave olarak, problemlere çözüm getiri lmek istenen her sahada 

Uzman Sistem kullanılabil ir. Örnek teşki l etmesi açısından, Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik -Bilgisayar Eğitimi 

Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projel erden bazı larının 

başl ıkları  Tablo 1’de veri lmiştir.  

 

Tablo 1: F.Ü. Tek. Eğt. Fak. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde yapılan Bazı Uzman 

Sistem Projelerinin Konu Başlıkları 

Otomobil lerin 

Genel Özellikleri  

Sivrisinekteki 

Mucize 

Hentbol 

Tanıtımı  

Gözdeki 

Mucize 

Elektriğin 

Esasları 

Power 

Point’in 

Öğreti lmesi  

Örümcekteki 

Mucize 

Dünkü 

Sanatımız,  Kültürümüz  

Page 

Maker 5.0 

Hot Dog 

Tanıtımı  

Savaş 

Uçaklarının Tanıtımı  

Temel 

İngi lizce 

Sanat Tarihi Kütahya İ l i ’nin 

Tanıtımı  

Hayvanlar 

Alemindeki 

Harikalar 
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Ford Escord’un 

Tanıtımı  

Amway 

Distribütörlüğünün 

Tanıt.  

İskenderun 

İ l i ’nin Tanıtımı  

Norton 

Commander 5.0 

Sivi l  Savunma Access 

97’in Öğreti lmesi  

Diyarbakır 

İ l i ’nin Tanıtımı  

Curcuit 

Maker’in Öğreti lmesi  

PCTools 

Kullanımı  

Anadolu’da 

Bulunan Medeniyetler  

Trabzon İ l i ’nin 

Tanıtımı  

Denizalt ınd

aki Cennet ve Deniz 

Aksaray İ l i ’nin 

Tanıtımı  

Turistik 

Danışma Kataloğu  

PLC’nin 

Kullanımının 

Öğreti lme.  

Atatürk’ün 

Biografisi 

Silah Dünyası  Visual 

Basic 4.0’ın 

Öğreti lmesi  

Estetik 

Septorinoplasti  

ETA Muhasebe 

Yazı l ımı 

Cep 

Telefonları 

Tanıtımı  

Arılar  Fizikte Dinamik 

Konusu 

Türk 

Mimarisi  

Türkiye Futbol 

Tarihi 

Uydular Diş Bakımı 

ve Sağlığı  

Galaksimiz Evrenin İlginç 

Yönleri  

AutoCAD 

R13’ün Öğretilmesi  

Internet Giyim Modası  Türk 

Bestekarları  

Layo 

Programının 

Öğreti lmesi  

FIRATTV 

Belgeseli 

Windows 

98 beta Sürümünün 

Öğr.  
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Şaheser 

Camilerimiz ve 

Medrese. 

Türk Evleri  Görgü ve 

Nezaket Kuralları  

Kurtuluş 

Savaşımız  

Yazarlarımız 

(Edebiyat) 

TEMA 

Vakfı ’nın Tanıtımı  

TÜBİTAK’ın 

Tanıtımı  

Arkelojik 

Zenginl iklerimiz  

Osmanlı  

Medeni Eserler 

Koleksi. 

 

  Uzman Sistem Projelerinin Değerlendirilmesi 
Hazırlanacak Uzman Sistem projelerinin nasıl 

değerlendiri leceği, dönem başında i lgi l i tüm öğrencilere 

duyurulmaktadır.  Projeler aşağıda Tablo 2’de gösteri len kural lar 

çerçevesinde değerlendiri lmektedir.  

Tablo 2: Uzman Sistem Projelerinin Puanlama Kriterleri 

Sıra Faaliyetler Puanı 

1 Faydalanılan kaynakların sayısı 05 

2 Seçilen konunun güncelliği 10 

3 Türkçe dil bilgisi kurallarına uyum ve akıcılık 10 

4 Konunun yeterince işlenmiş olması 10 

5 Yazılımda kullanılan aynı nitelikli olmayan resimlerin sayısı 10 

6 Diğer bilişim alanındaki yazılımlarla kurulan ilişkiler 05 

7 Yazılıma eklenen animasyonlar 10 

8 Program hazırlanırken kullanılan fonksiyonların sayısı 05 

9 Yazılıma eklenen müzik desteği 05 

10 Hazırlanan yazılımın değerlendirme, test soru içermesi vb 

işlemler 

10 

11 Projenin tanıtımı için yapılacak sununun başarısı 10 
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12 Projenin ara kontrollerde yapılan değerlendirilmesi 10 

 Toplam 100 

 

Tablo 1’deki puanlama incelendiğinde, hazırlanan 

projenin mükemmel olabilmesi için farkl ı  kıstaslar ele 

al ınmaktadır. Her hafta Uzman Sistem dersi  ile ilgi li  hazırl ık 

sürdürüldüğünde, öğrencinin yaptığı çal ışmalar incelenmekte ve 

kendisine rehberl ik yapılmaktadır.  Hazırlamakta olduğu proje i le 

i lgi li  eksikl ikler kendisine bi ldiri lmekte ve bu ara incelemeler 

sonucunda verilen puan, geçme notunu %10 oranında 

etki lemektedir.  

Proje çal ışması tamamlandığında, i lgi l i  alanda yeni bir 

eser ortaya çıkmakta ve bil işim sektörünün hizmetine  

sunulmaktadır.  O nedenle projenin, imkanlar dahil inde iyi  şeki lde 

hazırlanması zorunludur.  Bunun sonucu olarak, proje; seçi len 

konunun güncelliği , yazım kurallarına uyumluluk, ölçme ve 

değerlendirme bölümlerini içermesi açısında da 

puanlanmaktadır.  

Dönem sonunda projeler kullanıma hazır vaziyette bir CD 

üzerinde teslim al ınmaktadır.  Proje ile i lgi tüm yazıl ımlar i lgi li  CD 

üzerinde bulunmak durumundadır.  CD’den faydalanmak isteyen 

kullanıcı , hiçbir ek yazı lıma gerek duymaksızın projeyi 

inceleyebilmektedir. Projeyi çal ışt ırmak için de sadece basla 

nesnesini t ıklaması yeterl i olmaktadır. Programın seyri , artık 

kendil iğinden süregelmekte ve ekranda veya bi lgisayara ait çoklu 

ortam donanımları  aracı lığı  i le kullanıcı  uyarı lmaktadır.  Kullanıcı , 

hazırlanmış projede kullanılan yazı l ımı veya konu i le ilgi li 

önceden bilgi sahibi olması gerekmemektedir. Çok mükemmel 

hazırlanan CD’ler dönem sonunda yapılan bi lişim toplantı larında 

i lgi lenenlere sergi lenmektedir.  

Uzman Sistem Dersinde Başarı Durumu 
Bölümde klasik ve proje  ağırl ıklı  yürütülen derslerdeki 

başarı  durumları incelendiğinde, proje dersinden sağlanan 

başarının, öğretim elemanı tarafından ağırlıkl ı olarak anlatı lan 

derslere nazaran çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  Bunun 
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nedenleri  öğrencilere sorulduğunda, aşağ ıdaki sonuçlar ortaya 

çıkmıştır.  

Uzman Sistem dersinin proje konusu tamamen öğrenci 

tarafından belirlenmektedir. Öğrenci ön araştırma yapmakta ve 

rahat kaynak elde edebileceği konuları seçmeye gayret 

göstermektedir.  Bu durum hem zaman tasarrufu sağlamakta hem 

de öğrenci sevdiği bir konu üzerinde çal ışmaktadır.  

Puanlama sisteminin önceden panolarda i lan edilmesiyle, 

öğrenci hangi işi yaptığında ne puan alacağını  bi ldiği  için, 

kendisini  ona göre ayarlayabilmektedir.   

Ara kontrollerin her hafta düzenli yapılması, öğrencinin 

yaptığı  projeyi  belirli  bir tempoda yürütmesine vesile olmaktadır. 

Yani öğrenci, bir hafta projeden koptuğu takdirde, bir sonraki  

incelemede bocalayacağını bi ldiği için düzenli çal ışmak zorunda 

kalmaktadır.  

Dönem sonunda yaptığı proje  i le i lgi l i  olarak bir sunu 

yapma mecburiyeti , öğrenciye heyecan kazandırmaktadır. 

Arkadaşları  önüne çıkarak konuşmanın yaratacağı heyecan 

nedeniyle, çok hazırl ıkl ı olmaları gerektiğinin farkına 

varmaktadırlar.  

Görsel ve işitsel  hazırladıkları projelerinin  sonuçlarını, 

somut olarak bi lgisayar ekranında görmeleri , öğrenciye güven 

vermektedir.  

En önemli  unsurlardan biri  de, dönem sonunda açılacak 

sergi  için projesinin de seçilmesini  arzulamalarıdır. Çünkü sergide 

i l in protokol eşrafı  ile tanışma f ırsatı yakal amaları  ve onların 

sorularına muhatap olmaları , öğrenciler için ayrı bir onur 

meselesi  olabilmektedir.  

Uzman Sistem Hazırlama Teknikleri İle İlgili Bulgular 
Üç yı l lık bir dönem sonrasında elde edilen tecrübeler 

ışığında, bir Uzman Sistem hazırlanırken asga ri  olarak aşağıdaki 

hususların göz önünde bulundurulması gerektiği  ortaya çıkmıştır.  

Hazırlanacak proje konusu hem güncel olmalı hem de o 

konuda yeterl i  kaynak bulunabilmelidir.  
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Konunun bol miktarda resim ve şekil  içermesi, 

kul lanıcının öğrenme hızını  artı racak bir faktördür.  

Proje başlangıcında, güzel bir sunu yazı l ımıyla (örneğin 

Power Point gibi)  proje hakkında özet bi lgi ler veri lmeli , proje 

tasarımcısı ve denetleyen kişi lerin isimleri , resimleri  ve 

faydalanılan kaynaklar hakkında bi lgi  verilmelidir.  

Konu anlatımına geçmeden önce, güzel bir müzik 

eşl iğinde bi lgisayar, kullanıcının ismini girmesini  istenmelidir. 

Çünkü i lerleyen konular içerisinde bazı  yerlerde espri l i  cümlelerle 

bi lgisayarın kullanıcıya ismi i le hitap etmesi, kul lanıcının aniden 

dikkatini çekmeye neden olabilmekte ve kullanıcı  bu durumdan 

fazlasıyla memnun kalabilmektedir.  

Konu akıcı bir dil le anlatı lmalıdır. Türkçe imla kural larına 

uyulmalıdır.  Resim, şekil , çizim, animasyon, ses veya müzik gibi 

unsurlar, proje içerisine uygun şekilde serp iştiri lerek, 

kullanıcının öğrenme hızı artırı labil ir. Hatta bu unsurlar, uyumaya 

yüz tutan bir süreçte, kullanıcıyı uyarmak amacıyla da 

kullanılabil ir.  

Öğrenme sürecinde, kullanıcı  istediği  bir anda 

programdan hemen rahatça çıkabilmelidir. İstediği konular ı 

defalarca tekrarlayabilmeli , animasyon ve resimleri 

izleyebilmelidir.  

Kullanıcı  istediği  takdirde, Uzman Sistemi incelediği  süre 

boyunca, çok hafif  bir tonda fon müziği dinleyebilmelidir.  

Uzman Sistem içerisinde ele al ınan konu i le i lgi l i  mutlaka 

değerlendirme bölümü bulunmalıdır.  Öğrencinin konu hakkında 

yeterince bi lgi  sahibi  olup olmadığı, bu değerlendirme kısmında 

ölçülebil ir. Öğrencinin hangi konularda eksiği olduğu, bi lgisayar 

tarafından kullanıcıya ekranda görsel  ve işitsel  bildiri lebilmelidir.  

Değerlendirme soruları rastgele ortaya çıkabilmelidir. 

Sorular; boşluk doldurmalı , çoktan seçmeli  vb tiplerde olmalıdır.  

Konu aralarında espri li  sesler ve görüntülerle öğrencinin 

gülümsemesi sağlanabilmelidir.  
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Sonuç 
Uzman sistem projelerinde elde edilen önemli  bazı 

bulgular çoğaltı labil ir ve hatta gelişen teknolojiye paralel  olarak 

güncelleştirilebil ir.  

Ancak uzman sistem eğitim öğretim konusundaki tüm bu 

olumlu yaklaşımları  yanında, olumsuz yanları da bulunabil ir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_331_88296_50

788_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:40) 
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30 Mart – 5 Nisan 1998.                        Sayı:161 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ 

6-12 Ekim 1997 Tarihli  ve 137 sayı lı  Bt/Haber 

Gazetesi’nde “DPT İhaleleri ve Üniversite Döner Sermayeleri” 

başl ığını  taşıyan bir yazı  yazmıştım. O yazımda özetle “DPT gibi 

Türkiye’nin geleceğine yön veren kurumlarımızın, özel  sektör 

yanında, üniversitelerimize de iş imkanları doğurmasını  ve 

ihalelerine üniversitelerimizi de dahil  etmesini” dile getirmiştim.  

11 Mart 1998 tarihinde DPT’de; Doğu Anadolu Bölgesinde 

yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 100. Yı l  Üniversitelerinin 

rektörleri , DAP Üniversite Koordinatörleri  ve DPT yetki l i leri bir 

araya gelerek, önemli  bir projenin portresini  çizmeye çal ışt ılar. 

“Doğu Anadolu Bölgesi  Ana Planı” adını taşıyan bu proje i le DPT; 

daha önceden “Zonguldak –  Bartın – Karabük Bölgesel Gelişme 

Projesi’nin” bir benzerini  Doğu Anadolu Bölgesi  için de yaptı rmayı 

hedefliyor.  Bu projenin kanımca en önemli özell iği ; o bölgede yer 

alan üniversitelerimizden yararlanılmak istenmesidir. Bu istek 

çok isabetl i olmuştur, çünkü yı llardır o bölgede eğitim sürdüren 

bu üniversitelerimiz, bölgenin sorunlarını en iyi bi len kurumlar 

arasında yer almaktadır. Bu proje ile i lgi l i görüşmeler 

sürdürülmekte ve ümit ediyorum ki olumlu 

sonuçlandırı labilecektir.  

Ben bu yazımda asıl  değinmek istediğim konu, bu beş 

üniversitemizin güzel bir işbirliği örneği sergi leyerek böyle 

kapsamlı  bir projede görev almak için adeta biri biriyle yarışmak 

istemeleridir. Ancak bu yarışma, daha iyi  bir rapor ortaya 

çıkarmak için veri lmektedir. Üniversiteler bu görüşmelere 

gelirken, birçok projelerini  de beraberlerinde sırt layarak 
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getirmeleri  dikkatimi çekti . Projelerin tümü uzman üniversite 

hocalarımız tarafından hazırlanmış ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

kalkınması senaryolarını  içermekteydi.   

Ön taslak şekl inde hazırlanan bu projelerde ele al ınan 

konuları  gördüğümde, bu bölgede doğan ve yaşayan birisi  olar ak, 

“Teşhisler ve tedavi yöntemleri  ne kadar da doğru konulmuş” 

demekten kendimi alamadım. Bölgesel gel işme projeleri 

hazırlandığında, o bölge içerisinde yer alan eğit im kurumlarından 

da destek al ınması, en doğru çözüm gibi  gel iyor bana.  

Bu projenin Doğu Anadolu Bölgesindeki 

üniversitelerimize veri lip verilmeyeceğinden ziyade, kanımca en 

önemli gelişme; Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 100. Yıl 

Üniversitelerinin rektörlerinin bu projeyi  birl ikte yürütmek için 

vermiş oldukları  karar, birliktel ik ve DPT’nin d e bu bölgenin 

kalkınması için bölgede yer alan üniversitelerden faydalanmak 

doğrultusundaki isteğidir.  

Türkiye’nin gelişmesini  hızlandırmak için kamu kurum ve 

kuruluşlarımıza ve özel sektörümüze önemli görevler 

düşmektedir.  Artık birl ikte çal ışmayı, omuz o muza vererek 

projeler gel iştirmeyi öğrenmemiz gerekir. “Bir el in nesi  var, iki 

el in sesi  var” atasözümüzü hatırlayarak, üniversitelerimiz 

arasında işbirl iğini  güçlendirici çal ışmalara süratle girmeliyiz.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_331_88296_50

788_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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20-26 Nisan 1998.                        Sayı:163 

 

GELİŞMEYE SUSAMIŞ BİR DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Özell ikle Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye için 

büyük önem arz etmektedir.  Enerji  alanında büyük hidroelektrik 

santral lerin bulunduğu bu bölgelerimiz, aynı zamanda hayvancıl ık 

ve el sanatları  açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 

bölgelerimizde yaşayan halkımızın bir bölümünün okur yazar 

olmayışı , ekonomik yönden düşük gelire sahip olmaları , iş 

yapabilme kaynaklarının azlığı  vb birçok etkenler yüzünden, 

kendilerinin ist ismar edildiği  bi l inmektedir. Nitekim 1984’lü 

yı l lardan beri ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütü; bu 

zafiyetleri  kullanmaktadır.  

Bölgedeki eğit im düzeyinin düşük olması, halkımızın terör 

örgütlerince rahatl ıkla kandırılmalarına vesile olabilmektedir. 

Bölgedeki gençlerimize iş imkanı verilemeyince, bu insanların 

yasal  olmayan eylemlere girişmeleri  de bir bakıma teşvik 

edilebilmektedir.   

Bölgede yer alan üniversitelerimiz, kuruldukları  günden 

beri  bu bölgenin çehresini değiştirmek amacıyla büyük gayret sarf 

etmektedirler. Üniversitelerin kurulmasıyla bu bölgelerdeki 

sosyal yaşam dengelerinde de önemli  değişiklikler görülmüştür. 

Söz konusu bu  üniversitelerimizde yapılan çalışmalar sadece 

öğrenci eğitmekle kalmamakta, bölge halkına düzenlenen kurslar 

vb.  faal iyetlerle halkın, el  beceri leri  kazanmasına ve dolayısıyla 

yeni iş kaynaklarının oluşturulmasına çalışı lmaktadır.  Ancak bu 

faal iyetler sın ırlı  kalmakta ve ülkenin gelişmesi için yeterl i 

seviyelere çıkarı lamamaktadır.  

Ülkemizin gelişmiş ülkeler içerisinde yer alabilmesinin en 

önemli  yollarından birisi  de Devlet Planlama Teşki latı  tarafından 
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yoğun ve tit iz bir çalışma sonrası ortaya çıkarı lan beş yıl l ık 

kalkınma planlarının hayata geçirilebilmesidir.  Beş Yı l lık Kalkınma 

Planları  büyük bir uzman kadro tarafından hazırlanmakta ve 

ülkenin gerçeklerini ortaya koymaktadır.  Demokratikleşme, 

hukukun üstünlüğü, insan hakları  ve liberal izm gibi  kavramla rın 

ortak değerler olarak önem kazandığı; mal ve f inans piyasalarının, 

bi lgi ve teknolojinin ülke sınırlarını  aştığı  günümüzde, ekonomik 

ve diğer alanlarda bir küreselleşmeye doğru gidi lmektedir.  Yani 

ülkeler, gel işmelerini  diğer ülkeleri  göz ardı ederek s ağlamaları 

artık mümkün değildir.  Körfez savaşı  bunun en güzel örneğini 

teşki l etmektedir. Büyük petrol rezervlerine sahip Irak, ambargo 

nedeni i le elindeki petrolü satamaz durumlara düşmüştür.  Bugün 

Irak, hala Körfez Savaşı  ve onun getirdiği  olumsuz etki l erin 

altında sancı  çekmektedir.  

Körfez savaşı sadece Irak’ı  değil , birçok diğer ülkeyi de 

olumsuz etki lemiştir.  Bu nedenle ülkeler kalkınma hamlelerini 

gel işt irmek istediklerinde, birçok unsuru göz önünde 

bulundurmak zorundadırlar.  Bir ülkenin gelişmesi de  sadece o 

ülkenin bir bölgesinin kalkındırılması  i le mümkün olamaz.  Ülke bir 

bütün olarak ele alınmalı ve kalkınma planları; tüm bölgelerini 

içerecek şekilde yapılmalıdır.  

Dünyada enformasyon ve haberleşme teknoloji lerindeki 

hızl ı gelişme, ekonomik ve sosyal yaşamdaki değişimin nesnel 

tabanını oluşturmaktadır.  Artık klasik öğretmen merkezl i  eğitim 

ve öğretimin yerini; uzaktan eğitim, tele öğretim, video 

konferans, Internet gibi  kavramlar alabilmektedir. Üretim 

sistemlerindeki ve bunun dayandığı teknoloji ta banındaki köklü 

değişmelerle bilgi  toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı  çağımızda, 

i leri  otomasyon teknolojisi , sadece basit  işgücünü değil , belirl i 

ölçüye kadar beyin gücünü de ikame edebilme imkanını vermiştir. 

Kal itel i insan gücüne dayanan bilgi , yoğun s anayiler ve i leri 

üretim yöntemleri hızl ı  gel işmenin katal izörü olmuştur.  

Kopenhag’da Mart 1995’de toplanan Birleşmiş Milletler 

Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde; ekonomik ve sosyal polit ikaların iç 

içe olduğu, piyasa mekanizması temelinde insan merkezl i  bir 

kalkınma ve sosyal gel işmeye yönelen bütüncül bir kalkınma ve 

gelişme yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Demokratikleşme ve 

insan haklarının gerek dünya çapındaki öneminin, gerekse 



141 
 

ülkelerin dünyadaki konumları  üzerindeki etkisinin arttığı  belirgin 

bir şeki lde ortaya çıkmıştır.  Kadın haklarının önemi ve kadınların 

eğit iminin, kalkınmanın önemli  bir it ici  güç oluşturduğu 

anlaşı ldığı bu dönemde, Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yaşanan kadınlarımızın kişi l ik hak ve özgürlüklerinden yoksun 

oldukları  bi l inmektedir.  Yeni nesi llerin yetiştirilmesinde 

kadınların çok önemli rol  oynadığı açıktır.  Bu bölgelerimizde kız 

çocuklarının hala okullara gönderilmediği, bir kısmının nüfus 

cüzdanlarının dahi olmadığı  gerçeği göz önüne al ındığında, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde eğitim, kü ltür, kadın hakları konusunda 

önemli  bir gel işmişl iğe ihtiyaç duyulduğu kendil iğinden ortaya 

çıkmaktadır.  

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sorunlar arasında 

sağlık problemi önemli  bir yer tutmaktadır.  Doğum kontrol 

yöntemlerini  bi lmeyen insanlarımız, adeta  insan üretme 

fabrikaları  hal ine dönüşmüşlerdir.  Birden çok kadınla evlenme, 10 

sayısının üzerinde çocuk sahibi ai lelerin varl ığı , sağlıksız yaşam 

koşulları , ortaya bırakı lan çocuklar büyük bir sorun olarak 

karşımıza çıkabilmektedir. O halde sağlık, kadın ve ai lenin 

güçlendiri lmesi, gel işmeye muhtaç diğer önemli sektörleri 

oluşturmaktadır.  

Doğu Anadolu Bölgesi, su potansiyeli açısından oldukça 

iyi  durumda olmasına karşın, bu bölgede yer alan dağlarımızın 

önemli  bir bölümünün ağaçtan yoksun olması, erozyonu kamçılar 

niteliktedir.  Keban Hidroelektrik Santral i  ve diğerlerinin su 

biriktirme havzalarının, erozyon nedeniyle yı l lar sonra dolacağı 

ve bu santral lerin devre dışı kalabilecekleri tehlikesi 

bulunmaktadır.  Dağların çıplak oluşu, kuş türü ve yabani 

hayvanların çoğalmasını olumsuz etki leyebilmektedir. Oysa bu 

canlı lar, tabiatın doğal üyesi konumundadır ve doğal denge 

bunlarla sağlanmaktadır. Var olan ormanlarımız ise yeterince 

korunamamakta, hatta küçük çıkarlar nedeniyle tahrip 

edilebilmektedir. Ormanların tahrip olmasının nedenleri arasında 

cahil l ik; yani eğit imsizl ik, bencil kazanç duyguları , erozyon vb. 

etkenler sayı labil ir. Bu nedenle ormancılık, bitkisel üretim, 

hayvancıl ık sektörleri  konusunda Doğu Anadolu Bölgesi, adeta 

gelişmeye susamıştır.  
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Bölgede hidroelektrik barajların oluşturdukları  su 

havzaları , önemli bir potansiyelin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu potansiyel  su ürünleridir.  Y ı llar önceleri  bölge halkı , 

bal ıkla beslenmede sıkıntı  çekmekteydi.  Çünkü o dönemler, bal ık 

genelde Karadeniz Bölgesi’nden kamyonlarla taşınmaktaydı.  Yani 

bal ık üretimi önceleri yeterl i  düzeyde olmadığı  için, buna bağlı 

beslenme, üretim vb.  unsurlar tamamen Karadeniz Bölgesi’ndeki 

bal ıkçı ların inisiyatifine bırakı lmıştı .  Oysa bugün durum 

değişmiştir. Örneğin sadece Fırat nehri üzerindeki barajların 

oluşturdukları  göllerde yetiştirilen su ürünleri  sayesinde, bölge 

halkının önemli  bir bölümü için yeni iş kaynakları  ortaya çıkmıştır. 

Halk daha ucuza satılabilen su ürünlerini  yiyebilme imkanına 

kavuşmuştur. Ancak problem, s u ürünleri  i le i lgi l i çalışmaların 

yetersizliğidir.  Büyük su ürünleri  potansiyeline karşın, üretim çok 

düşük seviyelerdedir.  O halde Doğu Anadolu Bölgesi, su 

ürünlerinin değerlendirilmesi açısından da önemli gel işmelere 

muhtaçtır.  

İmalat sanayi bir ülkenin  gelişmesinin temel taşıdır. 

İmalat sanayi denil ince, mutlaka çok büyük kapsamlı  fabrikalar 

düşünülmemelidir.  Küçük ve orta ölçekli  organize sanayi 

bölgelerinde kurulacak imalat atölyeleri  sayesinde, önemli 

derecede iş alanları yaratı labil ir. Dolayısıyla K OBİ'lerin 

gelişt iri lmesi  ve yaygınlaştırı lması  gerekir.  

Bölge halkının diğer uğraş verebileceği alanlar arasında 

ticaret ve inşaat sektörü gelmektedir.  Özellikle kooperatifçil ik 

yöntemi i le inşaat sahasında Türkiye genelinde 1985’l i  yı l lardan 

beri  süregelen çal ışmalar desteklenmeli , bölgede dar ve düşük 

gelirl ilere düşük faizl i kredi sağlanarak, konut sahibi olmaları 

teşvik edilmelidir.  

Telekomünikasyon açısından Türkiye, büyük hamleler 

içerisinde yer almaktadır.  Halen uzayda iki  uydusu bulunan 

ülkemiz, bir üçüncüsünü f ırlatmanın peşinde koşmaktadır.  Özel 

televizyonların devreye girmesi i le görsel yayıncıl ığın büyük 

gelişme gösterdiği  bi l inmektedir.  Uydular kullanılarak ve uygun 

omurgalar oluşturularak Internet i le uzaktan eğitim 

çal ışmalarının Doğu Anadolu  Bölgesi’nde geliştirilmesi, bu 

yöntemle bölge gençlerimizin daha üst seviyelerde eğitim 

görebilmelerinin sağlanması hedeflenmelidir.  
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Yıl lardır bölgede görülen batıya göç hareketinin 

durdurulması gerekir.  Göç hareketinin sadece bölgede görülen 

terörden kaynaklandığını  iddia etmek doğru olmaz.  Bölge halkı 

geçimini sağlayacak düzeyde bir gel ire sahip olabilirse; doğduğu, 

kültürü i le yetiştiği topraklarını  terk etmek istemeyecektir. 

Böylece gerektiğinde işini -gücünü kaybetmemek için teröre karşı 

da direnecek ve mücadele edecektir.  

Sonuç olarak Doğu Anadolu Bölgemiz, nüfus yapısı  ve 

ist ihdam, eğitim, sağlık, kentsel ve kırsal  altyapı, ulaştırma ve 

haberleşme, tarımsal yapı, kültür ve turizm, el sanatları , kadın ve 

ai lenin güçlendiri lmesi, yerleşim yapısı  ve araz i  kullanımı, imalat 

sanayi, madencilik, enerji ve KOBİ’ler alanında köklü bir kalkınma 

hamlesine ihtiyaç duymaktadır.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_333_88296_65

364_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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27 Nisan – 3 Mayıs 1998.                       Sayı:164 

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI 

Türkiye’de radyo ve televizyon aracı l ığı i le ilk uzaktan 

eğitim veren kurumumuz, Eskişehir’de bulunan Anadolu 

Üniversitesi ’nin Açık Öğretim Fakültesidir.  Bu Fakültede okumayı 

tercih edenlerin önemli  bir bölümünü, kamu kurum ve 

kuruluşlarında memur olarak çal ışanların oluşturduğu görülür. 

Çünkü, bu memurlarımızın hedefleri  arasında, genellikle 

önlerindeki derece engelini  aşmak ve birinc i  dereceye kadar 

yükselebilmek yer alır.  

Bir dönemler, askerl ik yaşı  gelen gençlerimizin 

bazı larının da, askere geç gidebilmek amacıyla bu Fakülteye 

kaydoldukları  görülmüştü.  Önceleri  yeterl i  önlem alınmadığı  için, 

göstermelik öğrenci sıfatları  nedeniyle y ı l larca askerl ik görevini 

erteleyebilenler olmuştu.  

Açık Öğretim Fakültesi’nin ilk yıl larda okuyan bazı 

öğrencileri , girdikleri  sınavlarda gözetmenlerin bu sınavları 

önemsememeleri  nedeniyle, başkalarından aldıkları  yardımlarla 

bu Fakülteyi tamamlayabilmiş lerdir.  O dönemlerde ben de bu tür 

sınavlarda salon başkanı olarak görev alıyordum. Sınavlar 

esnasında ne kadar baskı  altında kaldığımı, başımdan geçen bir 

olayla size aktarmak istiyorum. Sınav kitapçıklarını  dağıtmıştım. 

Genel kural ları açıkladıktan sonra , birazdan sınavları 

başlatacaktım ki, orta yaşlı  bir öğrenci, ismimi vererek yüksek 

sesle tüm öğrenciler önünde bana aynen şunları  söylemişti . “Asaf 

Bey, biz baba dostuyuz. Bi l iyorsunuz bu sınavlar sadece bir 

formalite.  Zaten çalışıyoruz.  Sadece derece al mak için mücadele 

ediyoruz.  Artık yardımlarınızı  bekliyoruz.” dediğinde neye 

uğradığımı şaşırmıştım. Hemen kendimi toparlayarak, “Kim 

olursanız olun, bu sınavda sınav kural larına uymak zorundasınız. 
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Kopya girişimlerine de kesinlikle müsaade etmem. Bu düşün cede 

olanlar varsa, gerekli  müdahaleyi yapacağımı özellikle belirteyim” 

demiştim. Sınav salonunda öğrenciler arasında bu sözlerimi 

protesto amacıyla tepkiler olmuştu. Ancak baktı lar ki  taviz 

alamayacaklar, sessiz sedasız sınavı  tamamlayıp ayrı ldılar.  Daha 

önceki sınavlarda gördüğüm benzeri baskı lar nedeniyle, bu 

sınavlarda görev almamanın daha uygun olacağına karar verdim 

ve o tarihten beri de artık hiç görev almıyorum.  

Herhalde Açık Öğretim Fakültesi’nin kayıt ları incelenirse, 

i lk yı llarda özell ikle İngi li zce, Bi lgisayar gibi  derslerde, bazı 

öğrencilerin diğer bütün derslerden geçemezken, bu derslerden 

çok yüksek notlar alarak başarıl ı  olduğu görülür. Bunun sebebini 

tahmin etmek güç olmazsa gerek! Sayı ları çok az da olsa o 

dönemlerde bazı gözetmen veya salo n başkanlarının da, işi 

ciddiye almadığı ve eğer İngi l izce veya bi lgisayar sorularına cevap 

verebil iyorsa, sınıfa toplu veya kısmen yardım ettikleri oluyordu. 

Nitekim toplu kopya girişimleri  nedeniyle, bazı salonların 

sınavları  iptal edilebil iyordu ve o sa londaki salon başkanı 

hakkında soruşturma açı labil iyordu.  

Şu anda Açık Öğretim Fakültesi  öğrencilerinin sınavları 

nası l  gidiyor diye bana soracak olursanız, durumun çok değiştiğini 

ve birçok sınav merkezinde sınavların çok ciddi tutulduğunu 

rahatl ıkla söyleyebil irim. Çünkü tanıdığımız çevreden veya 

samimi olduğumuz kişi ler arasında bu sınavlara girenlerin 

anlattıkları , yıl lardır bazı  derslerden bir türlü sınavları 

geçememeleri  bunun göstergesidir.  Ayrıca artık askere geç 

gitmek için de Açık Öğretim Fakültes inde öğrenci olmak yeterli 

olmuyor.  Çünkü belirl i  bir süre içerisinde başarı lı  olamayanlar, 

askere götürülüyor.  Diğer taraftan sınavlarda görevli  elemanlar, 

işin ciddiyetine varmış olacaklar ki , artık bireysel veya toplu 

kopya girişimlerine müsaade etmemek tedirler.  Doğru olan 

elbette ki  sınavların, diğer örgün eğitim yapan öğrencilerin 

sınavları  gibi ciddi yapılmasıdır. Çünkü yasa önünde bu Fakülte 

mezunları  da her l isans veya ön l isans mezunlarının sahip olduğu 

haklara sahiptir.  Açık öğretim mezunu olup, ü niversitelerde 

Öğretim Görevlisi , Daire Başkanı vb.  görevlerde çal ışanlar 

bulunmaktadır.  Kısacası, Açık Öğretim Fakültesi mezunları , i lk 

yı l lardakilerden çok farkl ı bir imaj kazanmaya doğru hızla 

i lerl iyor. Eğer bu Fakültemizde okuyanlar, daha hızl ı bir şe kilde 
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tüm topluma arzu ettikleri  imajı  vermek istiyorlarsa, işin ciddi 

tutulmasına kızmamalı , bahaneler uydurmamalı , bizzat çal ışarak 

ve hak ederek bu diplomaları  almayı hedeflemelidir.  

Sayıları  çok az da olsa, bazı Açık Öğretim Fakültesi 

öğrencileri , hak etmeden sınavları  geçme çabası içerisine 

girebilmektedir. Nası l  mı? Sınavlara girdikleri  kenti  değiştirerek! 

Evet yanlış duymadınız, bazı Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri , 

nedense bulundukları yerde sınavlara girmek istememektedirler. 

Sınav günü diğer bi r (genell ikle komşu diğer bir)  kente 

gidi lebil iyor ve orada sınava girenler olabil iyor. Merak ederek 

neden başka merkezde sınava girdiklerini  sorduğunuzda, tatmin 

edici  cevap alamıyorsunuz.  İ lgi l i  öğrencinin sınava girdiği  kentle 

hiçbir bağı olmuyor. Ne akrabası  var, ne tanıdığı! Acaba insanlar 

niçin ki lometrelerce uzakta diğer bir sınav merkezinde sınava 

girmek için yollara düşer? Nedeni kanımca şunlar olabil ir. Ya o 

merkezde hala sınavlar istenilen ciddiyette tutulmayabil ir, ya da 

öğrenci bir başkasını  yerine sınava sokmayı planlayabil ir. 

Bi lgisayar toplu kopya girişimlerini  tespit  edebil ir.  Bu tespit 

yapıl ırken de genell ikle yanlış işaretlenen şıklardaki benzerl ikten 

hareket edil ir. Ancak hile yapmak isteyen öğrenciler de yeni 

yöntemler gelişt irdi ler. Bir  başkasından kopya çektiği cevaplar 

arasında birkaç cevabı bilerek şıklarını  değiştirdi ler mi, artık 

bi lgisayar kopya girişimini nasıl  tespit  edebilsin.  

Sonuç olarak Açık Öğretim Fakültesi  i lk yı llarla 

kıyaslanmayacak derecede bir gel işme içerisindedir.  Sı navlar çok 

daha ciddi yapılmakta ve toplumumuz bu Fakülte mezunlarına 

daha olumlu bakmaktadır.  Bu Fakülte mezunu olup, önemli 

görevler üstlenenlerin sayısı  gün geçtikçe artıyor. Bazı  kendini 

bi lmez öğrencilerin bu uzaktan eğitim sistemini sabote etmeye 

hiç  mi hiç hakları  yoktur.  Hilel i  yol larla okulu bit irmek isteyenler, 

bu sevdadan vazgeçerek, çal ışarak ve de hak ederek bu Fakülteyi 

bit irmeleri , kuşkusuz Açık Öğretim Fakültesi  mezunlarının lehine 

olacaktır.  Açık Öğretim Fakültesi de, ikamet ettikleri  yerde  sınav 

yapılmasına karşın, diğer bir sınav merkezinde sınava girenleri 

takibe almasında yarar bulunmaktadır. Bakalım bu yer 

değiştirmelerinin alt ında ne sebepler yatıyor, ortaya çıkarı lsın!  
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Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_334_88296_72

727_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:12) 
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4-10 Mayıs 1998.                                    Sayı:165 

 

YÖK-DÜNYA BANKASI II. ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ 

YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel  Eğitim Projesi; Gazi, 

Marmara, Fırat Teknik Eğit im Fakülteleri i le Gazi  Üniversitesi 

Mesleki  Eğit im, Mesleki  Yaygın Eğitim, Ticaret -Turizm Eğitim ve 

Endüstriyel Sanatlar Eğit im Fakültelerinin alet, cihaz ve diğer 

donanım yönünden oldukça iyi  seviyelere gelmesine vesile 

olmuştur. Bu cihazlar içerisinde güncell iğini kaybetmiş, eski 

model aletlere rastlanılabilir.  Ancak bu Fakültelerin aletler 

yönünden rahatladığı  da inkar edilemeyecek bir durumdur.  

Bu yazımda bu projeden gelen aletlerin garanti  süreleri 

konusu üzerinde durmak istiyorum. Bölümümüz e söz konusu bu 

proje kapsamında Türkiye’de çok az birimde bulunabilecek 

modernlikte cihazlar gelmiştir. Modern Mikroişlemci, 

Telekomünikasyon, Kontrol, Lojik, Bi lgisayar, Ölçme vb 

laboratuarlar kurulmuştur.   

Bölümümüzün özell ikle telekomünikasyon alanında  

elemana ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaçla da her ortamda bu 

ihtiyacımı dile getirdiğim için, zaman zaman bana elektronik ve 

haberleşme bölümü mezunları  gelmektedirler. Eleman bulmada 

sıkıntı çektiğim bir alanda müracaat olduğunda, o kişileri 

değerlendirmek için azami gayret sarf  ediyorum. İstanbul Teknik 

Üniversitesi  Elektronik -Haberleşme Bölümü mezunu bir 

mühendis, bir süre önce Bölümümüze asistan olarak girmek için 

benimle görüşmeye gelmişti .  Bu genç adayın mesleği i le i lgi li 

verdiği  bilgileri  dikkatle d inledikten sonra, laboratuarları  

gezdirerek durumumuzu görmesini ve bu cihazları maksimum 

düzeyde nası l  değerlendirebil iriz düşüncesiyle f ikrini  almayı 

amaçladım. Telekomünikasyon laboratuarına girdiğimizde, bu 

genç arkadaşım hayretini gizleyemedi ve kendi liğinden, “Hocam 
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bizde kesinl ikle sizdeki birçok alet ve cihaz yoktu” ifadesini 

kullandı.  

Genç ve dinamik kadromuz sayesinde, bu cihazların 

önemli  bir bölümünü eğitim amaçlı  kullanabilmekteyiz. Projeden 

beklenen de budur.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki , bazı 

birimler çeşit l i nedenlerle henüz bu cihazları  denemeye dahi 

f ırsat bulamadılar.  Diğer taraftan ise bu projenin Nisan 98 Ayı 

içerisinde tamamlanacağı yazısı geldi. Peki sadece birkaç deneme 

yapıldıktan sonra tekrar paketlerine konulan, ancak uzman  

eleman veya yeterl i mekanın olmaması yüzünden, kullanılamayan 

cihazların garanti  durumları  ne olacak? Cihazlara genelde 1 yı l l ık 

garanti  veri lmektedir.  Cihaz test safhasında doğru ve aksaksız 

çal ışabilir.  Ancak uzun süreli  kullanımlar sonucunda, bazı  ciha zlar 

i leride arızalanabil ir.  Bu durumdaki cihazların kullanıma açı lması, 

garanti  süresinin dışına taşabileceği için şimdiden bazı  tedbirlerin 

al ınması gerekir, diye düşünüyorum. Bu tedbirler şunlar olabilir:  

Proje kapsamında bulunan Fakülteler içinde mekan  

problemi olanlar, mensubu bulundukları  üniversite içerisinde 

uygun bir alanı bu amaç için kullanabilmelidir.  

Eleman eksikl iği  yüzünden cihazları çal ışt ıramayan 

birimler ise, üniversitelerindeki diğer benzeri birimlerden eleman 

teminine gitmeli  ve geçici  de olsa bu yolla sağlanacak destek 

elemanlarla cihazları  eğitime kazandırmalıdır.  

Proje Başkanlığı bu durumdaki cihazları  saptayarak ve 

i lgi li  f irmalarla görüşerek, garanti  süresini uzatma yolunu 

denemelidir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_335_437023_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:9) 
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18-24 Mayıs 1998.                                  Sayı:167 

 

TÜRKİYE II. ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM 

SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN 

Birincisi  12-15 Kasım 1996 Tarihleri  arasında MEB Fi lm 

Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı ’nca gerçekleştirilen 

Uluslararası  Uzaktan Eğitim Sempozyumunun ikincisi  4 -8 Mayıs 

1998 tarihleri  arasında Ankara’da yapıldı.  

Gerçekleştiri len her iki  sempozyuma kat ı ldım. Dolayısıyla 

birincisi i le ikincisi arasındaki farkl ı l ıkları  da daha iyi 

görebil iyorum. Sempozyumun uluslararası  platforma yapılması, 

bu alanda çal ışan akademisyen ve uzmanların karşı l ıklı  bi lgi ve 

yeni teknoloji  yöntemlerini biri birlerine aktarmala rına vesile 

olmaktadır.  Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesi için start 

düğmesine basan MEB’l ığı  Müsteşarı  Sayın Bener Cordan, Genel 

Müdür Sayın Ruhi Esirgen ve emeği geçen tüm personeli 

kutlayarak, sempozyum i le ilgil i  bazı  görüşlerimi dile getirmek 

ist iyorum. 

Sempozyumda 8’i çağrı l ı konuk, 25’i  yurt dışından, 46’sı 

ülkemizden olmak üzere 71 bildiri  sunuldu. Bu sempozyumda 

sunulan bildiriler; Uzaktan Eğit imde Kuramsal Temeller, Uzaktan 

Eğitimde Planlama, Uzaktan Eğit imde Öğrenci Destek Hizmetleri , 

Uzaktan Eğitimde Materyal, Uzaktan Eğit imde Değerlendirme ve 

Uzaktan Eğit imde Yeni Ufuklar konularını içeren başl ıklar alt ında 

gruplanmıştı .  

Uluslararası  düzeyi nedeniyle, farkl ı  ülkelerde 

uygulanmakta olan uzaktan eğitim modellerinin nası l uygulandığı 

konusunda bilgi edindik.  Bu arada dünyada uzaktan eğitim 

uygulayanlar arasında en fazla öğrenciye sahip olan Anadolu 
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Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesi  olduğunu duymak, bizleri 

mutlu etti.  Bildiri  sahiplerinin konuşmalarından şu sonuçlar 

ortaya çıktı .  

Toplumun uzaktan eğit im uygulayan ve mezun veren 

eğitim kurumlarına bakış açısı olumlu yönde büyük i lerleme 

kaydetmektedir.  

Modern teknoloji lerin desteği sayesinde, uzaktan eğitim 

yöntemlerinde çok hızl ı bir gel işme yaşanmaktadır. Uydu, video 

konferans, Internet, E -mail , telekonferans vb.  sistemler, uzaktan 

eğitim yöntemlerini, olumlu yönde etki lemektedir.  

Uzaktan eğitim veren kurumların öğrencileri , uluslararası 

kimliğe sahiptirler. Yani bu kurumların eğit im merkezinin nerede 

olduğu, artık o kadar önemli  olmamaktadır.  Çünkü uzaktan eğitim 

Uydular, Internet, Telekonferans vb sistemler sayesinde ülke 

sınırlarını aşmaktadır.  

Sempozyumun son gününde bir panel yapıldı. Bu panel 

MEB’l ığı Müsteşarı  Bener Cordan tarafından yöneti ldi. 

Konuşmacılar ise Güney Avustralya Üniversite si Uzaktan Eğit im 

Merkezi’nden Dr. Brian R. Kenworthy, İngiltere Açık Üniversitesi 

Güney Batı  Bölge Başkanı Dr. Susan Clayton, Belçika’da Leuven 

Katolik Üniversitesi , Görsel -İşitsel Merkezi’nde danışman Sally 

Reynolds, Türkiye’den ise Açık Öğretim Fakültes i  Dekanı Prof. Dr. 

Al i  Ekrem Özkul ve MEB FRTEB Başkanı Ruhi Esirgen katıldı .  

 

Müsteşar Bener Cordan, i lköğretimde Türkiye’nin 

1.100.000.000. -$ kullanmayı hedeflediğini açıkladı. Sorular 

bölümünde Sayın Cordan’a uzaktan eğitim i le i lgil i  bir sıkıntıyı 

i lettim. “Türkiye’de uzaktan eğitim çal ışmaları , bu alandaki 

gel işmelere paralel yürümekle birl ikte, 3984 sayı lı  Radyo 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun; eğit im 

kurumlarının uzaktan eğitim yapmasına karşı  olan maddelerini 

kendisine iki  yıl  önce gene hatırlattığımı ve kendisinin de bu 

engeli ortadan kaldırmak için elinden gelen yardımı sağlayacağını 

söylediğini, ancak bu konuda henüz bir gelişme sağlanamadığını”, 

söyledim.  
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 “Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları  Hakkında 

Kanunun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı  i le Kırklarel i  Mil letvekil i  Necdet Tekin’in; Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve yayınları Hakkında Kanunda Değişikl ik 

Yapılmasına İ lişkin Kanun Teklifi  ve Anayasa Komisyonu Raporuna 

(1/522, 2/458) göre; “Üniversitelere, radyo ve televizyon yayın 

sistemleri  ve yayın teknikleri  i le i lgi l i  olarak yapacakları  araştırma 

geliştirme ve uygulamalar için gerekli  frekans tahsisleri , 

Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine, Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu tarafından yapıl ır” denilmektedir. Ancak bu tekl if 1996 

sonlarından beri  Bakanlar Kurulu’nda beklemekte ve bir türlü 

görüşülememektedir”, dedim.  

Müsteşar Cordan, “Bu konuyu kendilerinin de yakından 

takip ettiğini, çünkü FRTEB’in şu anda kullandığı  TRT 

transpozerleri  için para bulmada bazen sıkıntı  çekebildiğini” 

söyledi.  Anlaşı lan o ki , Mil l i Eğitim Bakanlığı da uyguladığı  Açık 

Lise programları  için TRT’nin verici lerini kullanmak yerine, 

kendilerine ait  transpozerler üzerinden yayın yapmayı arzuluyor.  

Düşünebiliyor musunuz? Türkiye’de eğit im kurumları 

radyo ve televizyon yayınları  yapamamaktadırlar.  Gerekçe olarak 

da Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları  Hakkındaki 3984 

sayı l ı kanun gösteri l iyor. Kanımca kanun koyucu, yasayı 

hazırladığı  dönemlerde uzaktan eğitim  meselesini  yeterince 

etrafl ıca düşünmediği için, hatal ı  bir maddeyi kanuna koymuş, 

ancak yı l lardır bu hata bir türlü düzelti lemiyor. Eğit im kurumları , 

Açık Öğretim Fakültesi  ve Açık Lise gibi, sadece TRT verici leri 

üzerinden eğitim yayını yapabilmektedir.  Bu kurumlar niçin 

kendilerine ait  verici leri  kullanamasınlar? Bu tekelci lik niçin bu 

kadar öne çıkarı l ıyor? Ancak diğer taraftan bir şirket kuran, 

mahall i düzeyde radyo ve televizyon yayınları yapabilmektedir. 

Hatta bu şirketler yayınlarının bir bölümünü de eğitim 

programlarına ayırmak zorundadırlar.  

Mevcut kanuna göre, eğit im kurumlarının radyo ve 

televizyon yayınları  yapması için kapalı  devre sistemi kullanması 

ve biri  birine bit işik binalardan uzaklara yayın yapmamaları  

zorunluluğu getiri lmiştir.  ODTÜ; Internet i le canlı  radyo yayınları 

yapmaktadır.  Bu faal iyetleri ile de kendilerini kutluyorum. Çünkü 

dünyanın her yerine seslerini  duyurmaktadırlar. Ancak gelel im 



154 
 

yasaya.. .  Mevcut yasaya göre bu yayınlar kanımca yasal  değil . 

Çünkü yayınlarını  sadece bit işi k binalara i letmeyi bırakın, 

globalleşen dünyadaki tüm Internet kullanıcı larının evlerine 

kadar götürebil iyorlar.  

Diğer taraftan bazı  iletişim fakültelerimiz, eğit imleri 

gereği radyo ve televizyon yayınları  yapmaya teşebbüs 

ettiklerinde, RTÜK tarafından ka patı l ıyor. Bu fakültelerimiz de 

yasayı  çiğnememek uğruna kararlara boyun eğiyorlar!  

Fırat Üniversitesi  de 1992 Yıl ı ’ndan beri  televizyonla 

uzaktan eğitim yapmakta. Modern bir stüdyo kurmuş ve 

YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel Eğitim Projesi ve kendi Döner  

Sermayesi  gel irleri i le modern bir mahall i televizyon birimi 

açmıştır.  FIRAT TV adını  taşıyan bu birim günde yaklaşık 8 saat 

yayın yapmaktadır.  Y ı llardır kesintisiz yayın yapan i lk üniversite 

televizyonu ve gene Elazığ’da i lk mahalli  televizyon olma 

unvan larını taşımaktadır.  Bu televizyonun projelendiri lmesi, 

hayata geçiri lmesi, gel işt iri lmesinde büyük emeğim olmuştur. 

Rektörümüz Sayın Prof.  Dr.  Eyüp G. İsbir de bu konuda yaptığımız 

tüm projeleri  desteklemiş, maddi kaynak bulmada yardımcı olmuş 

ve hatta büyük bir stüdyo yaptırmıştır.  Yani Fırat TV; Rektöründen 

bu birimde çalışan kameramanına kadar herkesin omuz omuza 

mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu televizyon yaptığı 

programlarla Elazığ halkına da çok büyük destekler 

sağlamaktadır.  

FIRAT TV bir çocuğum gibi  gel iyor bana! Zaman zaman 

kapatı lma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığında, üzüntülerimi 

gizleyemiyor ve olan gücümle mücadele vermeye çalışıyorum. 

Ancak yasalara karşı  çıkmak da hiç mi hiç mizacıma uymuyor.  Göz 

göre göre bir yanlışl ığa evet de mek de, almış olduğum akademik 

kariyerime uygun düşmüyor.  Ülkemizde yanlış bir yasayı 

düzeltmek ne kadar zor bir işmiş. Katı ldığım her uzaktan eğitimle 

i lgi li  sempozyum ve konferanslarda, sunduğum bildirilerde bu 

yanlışl ığı  düzeltmek için mücadele ediyorum . Ancak yıl lar su gibi 

akıp gidiyor ve arzu edilen değişme sağlanamıyor. Uzaktan 

eğitimin i lgil i olduğu telekomünikasyon alanındaki hızl ı 

gel işmeler karşısında, aylarca gecikmenin bile çok önemli 

engelleyici  bir rolü olabil iyor.  
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Sayın Cordan panelde bana verdiği cevap i le beni biraz 

olsun umutlandırdı.  Aynı sıkıntıyı kanımca Anadolu Üniversitesi 

Açık Öğretim Fakültesi’nin genç ve dinamik yeni Dekanı Sayın 

Prof.  Dr.  Al i  Ekrem Özkul’da taşımaktadır.  Büyük bir öğrenci 

kapasitesine sahip bu kurumumuz, kendi tra nspozerleri  üzerinden 

yayın yapmayı niçin istemesin. Kendileri o panelde bizimle video 

konferans yapma isteklerini  de takdirle karşıl ıyor ve kendilerine 

teşekkür ediyorum. Bu arada 2000’l i  yı llarda artık hayırseverler 

transpozerler alıp Mill i  Eğit im Bakanl ığı ’na hibe edecek 

cümlesine, ODTÜ’den Doç.  Dr.  Yaşar Özden’in bu konudaki 

i fadeleri  sonrasında f iber optiği de i lave etmesi, gerçi 

gülüşmelere neden oldu ama kanımca yerinde bir tespitti .  Ancak 

Sayın Özkul’a mevcut 3984 sayıl ı yasa nedeniyle, Mill i  Eğit im  

Bakanlığına transpozer hediye edilmesinin işe yaramayacağını  da 

hemen belirteyim. Her şey Radyo Televizyonların Kuruluşları  ve 

Yayınları  Hakkındaki 3984 Sayıl ı  Kanun içerisinde düğümlenmiş. 

Bu yasada uygun düzeltmeler yapılmadığı  sürece, ülkemizde 

uzaktan eğitim konusunda atıl ım yapmak güçleşecektir.  

Mill i Eğit im Bakanlığı ’nın sürdürmekte olduğu uzaktan 

eğitim (Açık Lise)  ile ilgi li  Müsteşar Cordan’ın bir cümlesini  de siz 

okuyucularıma sunmak istiyorum. Açık Lisede yurtiçi  ve 

yurtdışında bir milyonun üzerinde öğrenci eğit im görüyormuş.   

Uzaktan eğitim konusunda öğretmenler önemli görevler 

düştüğü, bu nedenle öğretmenlerin eğiti lmesinin ön plana 

çıktığını  belirten Dekan Ali  Ekrem Özkul’un diğer işaret ettiği 

önemli bir konu ise, akreditasyondur. Yani uzaktan  eğitim 

mezunlarının layıkıyla tanınmasıdır.  

Panelist  Sal ly Reynolds ise uzaktan eğitimin birçok yeni 

kavramları , örneğin web, çoklu ortam, uydu, televizyon vb.  ortaya 

çıkardığını, uzaktan eğitimin en önemli  özell ikleri  arasında esnek 

eğitim imkanlarını sunmuş olmasının sayı lacağını belirtti .  

FRTEB Genel Müdürü Sayın Ruhi Esirgen ise kısa bir 

konuşma yaparak, adeta “Görünen köy kı lavuz istemez” 

atasözünü onaylarcasına sempozyumda görev alan elemanlara ve 

yardım sağlayan yetki l ilere teşekkür etti.  

Sonuç olarak kanımca oldukça verimli bir sempozyum 

oldu. Her ne kadar Dokuz Eylül  Üniversitesi ’nden Prof.  Dr.  Enver 
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Tahir Rıza’nın bazı  eleştirilerine hak veri lebilse de, “Gülü seven 

dikenine katlanır” atasözünü unutmamak gerekir!  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_337_88296_65

047_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:56) 
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18-24 Mayıs 1998.                                  Sayı:167 

 

SINAVLARDA ÇENESİNİ TUTAMAYAN GÖREVLİLER 

Herhalde en çok sınav yapılan ülke hangisi diye sorulacak 

olursa, Türkiye’miz üst sıralarda yer al ır. Daha i lköğretimden 

başlayarak, çocuklarımızı yoğun bir yarış içerisine sokuyoruz.  Bu 

yarış genelde üniversite giriş sınavlarıyla birl ikte noktalanmış 

oluyor.  Türkiye’de kişinin hayatını  değiştiren sınav lar 

yapılmaktadır.  Kolej sınavları , üniversite giriş sınavları  (ÖSS -ÖYS), 

yurtdışı sınavları  ve benzerleri  bu tür sınavlar içerisinde yer al ır. 

Sınava büyük emek vererek hazırlananlar, bazen uygun ortam 

bulamadıkları  için de başarısız olabiliyorlar.  Bu köş ede mümkün 

olduğunca siz okuyucularımla eğit im konusunda görüşlerimi 

paylaşmayı arzuluyorum. Yazdığım yazılara olumlu ve olumsuz 

cevaplar almak beni mutlu ettiği  gibi, hangi konuları  ele almam 

konusunda da bana yol gösteriyor.  Son zamanlarda sınavlarla i lg i li 

yazı lar yazınca, bazı okuyuculardan e -posta aldım. Bir okuyucum, 

aşağıdaki yazıyı bana göndermiş.  

“27 Nisan -  3 Mayıs tarihl i  BT Haber gazetesinde çıkan 

yazınızı okudum ve bizlerin sorunlarını dile getirmiş 

olduğunuzdan dolayı size teşekkür ederim. Ama  sınavlarda 

gözetmen olarak görevlendiri len öğretmenlerimizin hepsi  ne 

yazık ki  sizin gibi  düşünmüyorlar ve hatta bazı  gözetmenler 

sınavda yanındaki görevli  i le yüksek sesle konuşup, bariz bir 

şeki lde sakız çiğneyerek öğrencileri  rahatsız ettikleri  gibi  bi r de 

üstüne üstlük öğrenciler tarafından da uyarı lanca bu sefer 

öğrenci haksız gösteril iyor.  Nitekim İTÜ'de böyle bir sınav 

geçirmek zorunda kaldık ve de bina sorumlusuna bi ldirmek 

istediğimiz halde engellendik. Sorumlular ve öğrenciler arasında 

çıkan bu tartışma yaklaşık yarım saatten fazla sürdü. Gerçi 

yit irdiğimiz zaman kaybımız sınav bit im süresine eklenerek 
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bizlere geri verildi , ama neye yaradı ki olanlar olmuş ve bizler 

sınava kendimizi  artık veremiyorduk.”  

“Şuan İşletme Fakültesi 2.sınıf  öğrencisiyi m ve buraya 

bileğimin hakkıyla geldiğimi düşünüyorum. Asl ında bu sene 3.sınıf 

öğrencisi olmam gerekiyordu. 2. sınıf  derslerimde hiçbir sorunum 

olmadığı halde alttan yani, 1. sınıftan iktisat dersim olduğu için 

2'de bekliyorum. Ama şunu bilmenizi  isterim ha l imden 

memnunum ve A.Ö.F Öğrencisi olmaktan da gurur duyuyorum. 

Çünkü bu Fakültenin örgün eğitimden daha zor olduğunu 

bil iyorum. Bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim sadece...”  

“Yazınızı  çok beğendiğimi bir kez daha belirt ir, 

teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla,”  

İsmi bende mahfuz olan bu okuyucuma hak vermemek 

elde değil  ! Çünkü sınavlarda gözetmen veya salon başkanlığı 

yapan bazı  görevli ler, sınav süresince gevezelik yapıp duruyorlar.  

Testlere konsantre olan bir öğrenci için, bu dış etkenler 

başarısızl ıkta büyük rol  oynar.  Sınavlarda görev alan elemanların 

genelde üniversite camiasında çal ışt ıkları göz önüne al ınırsa, 

sınav esnasında süreyi  sohbet yaparak geçiren bu tür 

elemanların, eğit im kurumlarında ders anlattıkları zaman da gene 

bir şeyler öğretmek yerine, gevezelik yaparak zaman 

geçirebilecekleri endişesini  taşıyorum !  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_337_88296_65

047_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/ 

(Sayfa:10) 
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25-31 Mayıs 1998.                                  Sayı:168 

 

EĞİTİM KURUMLARINDA YENİDEN YAPILANMA GEREKSİNİMİ 

Teknolojideki hızl ı gel işmeye ayak uydurmak için, 

üniversitelerimizde fakülte, MYO veya eğitim i le i lgi l i  diğer 

birimlerinde köklü yeni yapılanmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Ancak, bu tür değişimleri  ülkemizde gerçekleştirmek kolay 

olmuyor.  Çünkü, mevcut yapının nimetlerinden faydalanan bazı 

kişi ler, el lerindeki yetkiyi  başkalarına kaptırabilecekleri 

endişesini  taşıyorlar.  Bu yüzden de, yanlış olduğunu bile bi le 

değişikliklere karşı  çıkıyorlar.  

İstanbul Teknik Üniversitesi  köklü eski  bir 

üniversitemizdir.  Bu üniversitemiz çok önceleri  makine ve 

elektrik diplomasını  bir arada veriyordu. Yani i lgi l i birimden 

mezun olan bir öğrenci, üzerinde makine -elektrik mühendisl iği 

diploması yazan bir diplomaya sahip oluyordu. Daha sonraları  bu 

iki  bi l im dalının kapsamı gereği ayrı lmalarına karar veri ldi. 

Önceleri  bölüm olan bazı  birimler, günümüzde fakülteye 

dönüştürüldü. Bir Makine Fakültesi bünyesinde özgün alanlarda 

(örneğin enerji , konstrüksiyon ve imalat gibi)  eğitim yapıl ıyor.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik -Elektronik 

Fakültesi’nde de yeniden bir yapılanma Ocak 1998 Ayı içerisinde 

gerçekleşti . İTÜ Senatosu 22.1.1998 tarihl i 252.  toplantısında 

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Bi lgisayar Mühendisl iği 

Bölümü Bilgisayar Bil imleri Anabil im Dalını, Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölümü’ne dönüştürmüştür.  

1982’de kuruluşu gerçekleştiri len Kontrol ve Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölümü, Bi lgisayar Bi limleri i le kontrol ve kumanda 

konularında çal ışan iki  anabil im dalından oluşmuştu.  Bölüm 

öğrencilerine bi lgisayar, robotik ve kontrol eğit im paketleri 
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sunulmaktaydı.  Son beş yı l ın veri lerine bakıldığında, eğit imini 

normal sürede tamamlayan öğrencilerin %83’ünün bilgisayar 

paketini  seçtikleri  görül müştür.  Yani diğer iki  eğitim paketini 

seçenlerin sayısı ise sadece %17 seviyelerinde kalmıştır. Bu 

gerçek durum karşısında, değişikl iğe gidi lmiş ve Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölümü oluşturulmuştur.  

Şu günlerde diğer köklü bir değişiklik de Gazi  Üniversitesi  

Teknik Eğitim Fakültesi  bölümleri  arasında yapılmak 

istenmektedir. Ancak bu değişiklik öneri lerine bakıldığında, 

eskiye özlem duyulduğu kanısı ortaya çıkmaktadır. Mevcut 

durumda Elektrik Eğit imi ayrı bir bölüm, Elektronik ve Bi lgisayar 

Eğitimi Bölümü ise birleştiri lmiş konumdadır.  Bu bölümler için 

yeni öneride ise Elektrik-Elektronik Eğitimi birleştiri lmekte, 

Bi lgisayar Eğit imi Bölümü ise ayrı larak tek bölüm haline 

getiri lmektedir.  Gerekçe olarak da üniversitelerimizdeki mevcut 

durum gösteri lmektedir. Kanı mca bu tür bir yapılanma talebi, 

yanlışl ığın sürdürülmesidir. Mevcut durumdaki Elektronik -

Bilgisayar Eğit imi Bölümü de günün şartlarına göre anlamsızdır. 

Doğru olan bu üç bölümün, yani; Elektrik Eğitimi, Elektronik 

Eğitimi ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümlerini n her birinin ayrı  ayrı  

bölümler olarak eğit imi sürdürmesidir.  

Mevcut eski yapıyı sürdüren bazı üniversiteler baz 

al ınarak, doğru değişimlere karşı  çıkmak yanlıştır.  Hele hele 

öğretim üyelerinin uğraştıkları  alanlar göz önünde 

bulundurularak, değişiklik yapıl ırsa falan öğretim üyesi artık ne 

ders verir endişesi i le, bi le bi le bir yanlışl ığı  sürdürmeye hiç 

kimsenin hakkı bulunmamaktadır.  Arz -talep dengeleri göz önünde 

bulundurularak eğitim birimleri  arasında yeniden yapılanmalar 

mutlaka gerçekleştiri lmelidi r.  Teknik Eğit im Fakülteleri 

bünyesinde ise Elektrik, Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi bölümleri 

biri  birinden ayrı  bölümler olarak eğit im vermelidir.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_338_450537_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:12) 
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15-21 Haziran 1998.                                Sayı:171 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ NEREYE YÖNLENDİRİLİYOR! 

Bir süreden beri  Eğitim Fakülteleri ’nde köklü değişiklik 

çal ışmaları  yapılmaktadır. Bu amaçla da sık sık topla ntılar 

düzenleyen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Mayıs 98 tarihinde i lgi l i 

fakülteleri  olan üniversitelerimize Öğretmenlik Formasyon 

Dersleri  ile ilgi li  bir yazı  gönderdi.  

Bu yazıda Eğit im Fakülteleri  programlarının yeniden 

düzenlenmesi çerçevesinde geliştir ilen ve 1998-1999 eğitim-

öğretim yıl ından itibaren öğretmen yetiştiren tüm l isans 

programlarında uygulanacak olan yeni öğretmenlik formasyon 

derslerinin eğit im fakülteleri dışındaki Mesleki, Mesleki  Yaygın, 

Teknik, Endüstriyel  Sanatlar, Ticaret ve Turizm, Sağlık Eğit im 

Fakültelerinde de 1998 -1999 eğitim-öğretim yı lından it ibaren 

uygulanmasının 20/05/1998 tarihl i Yürütme Kurulu toplantısında 

uygun görüldüğü belirt i lmekteydi.  

Bt/Haber Gazetesi’nin 16 -22 Şubat 1998 Tarih ve 155 

sayı l ı  nüshasında bu köşede “YÖK Mil li  Eğitim Geliştirme Projesi 

Üzerine Bir Yorum” başl ığı i le bir yazı yayınlamıştım. O yazıda 

“Eğitim Fakülteleri -Uygulama Okulu İşbirl iği  Programını” ele 

almıştım.  

 Dört yıl l ık eğit im fakülteleri lisans programı içinde yer 

alan öğretmenlik formasyon derslerinde değişiklikler yapılmış ve 

güncelleştirilmiştir.  Bu yenilikler içerisinde en önemli değişim, 

eğit im derslerine de uygulama konulmasıdır. Oysa önceden 

veri len ders lerde uygulama gözükmüyordu. Örneğin Eğit im 

Teknolojisi dersi programlarda sadece teorik gözüküyordu. Eğit im 

Teknolojisi  dersi , eğit imin daha verimli  nası l  yapılacağına ve 

modern teknolojilerin kullanılmasına ait  bir ders olmasına karşın, 
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sadece teorik olarak yürütülmesi, çarpıkl ığı  ortaya koyan bariz bir 

örnek idi.  

Öğretmenlik uygulaması dışındaki, eski formasyon 

derslerinin toplam kredisi  20 idi ve tümü teorik gözüküyordu. 

Oysa yeni düzenlemede kredi 36’ya ve yapılacak ders saati 

toplamı ise 48’e çıkarı lmıştır.  Yeni düzenleme içerisinde yer alan 

formasyon dersleri , teorik, uygulama ve kredi saatleri şöyledir.  

Dersin Adı    Teo. Uyg. Kredi 

1. Öğretmenlik Mesleğine Giriş  3 0 3 

2. Okul Deneyimi I    1 4 3 

3. Gelişim ve Öğrenme   3 0 3 

4. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 4 

5. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 3 

6. Sınıf Yönetimi    2 2 3 

7. Özel Öğretim Yöntemleri I   2 2 3 

8. Okul Deneyimi II    1 4 3 

9. Özel Öğretim Yöntemleri II   2 2 3 

10. Rehberlik    3 0 3 

11. Öğretmenlik Uygulaması   2 6 5 

Toplam     24 24 36 

Eğitim fakülteleri  için yukarıda belirt i len derslerin 

uygunluğu konusunda bir yorum yapmak istemiyorum. Bu kararlar 

al ınırken i lgi l i fakültelerin öğretim elemanlarının görüşlerine 

başvurulduğu ve çoğunluğunun görüşlerinin bu y önde olduğunu 

sanıyorum.  

Ancak, YÖK Yürütme Kurulunun 20/05/1998 tarihinde 

almış olduğu ve yukarıda içeriği  açıklanan yazının çok aceleye 
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getiri len ve büyük bir ihtimalle Teknik Eğit im Fakültelerinden 

görüş al ınmadan al ınan bir karar olduğu düşüncesindeyim .  Teknik 

Eğitim Fakültelerinde alan dersi  veren öğretim elemanının bu 

görüşe katılacağını sanmıyorum. Çünkü, bu karar sonrasında 

Öğretmenlik Uygulaması dersi hariç tutulduğunda, Teknik Eğitim 

Fakültelerindeki eğit im dersleri eskiye oranla tam 28 saat daha 

artırı lmaktadır.  

Eskiden beri  Teknik Eğit im Fakültelerinde Öğretmenlik 

Formasyon Dersleri  büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Fakültedeki eğit im öğretim elemanları  i le alan derslerini  yürüten 

öğretim elemanları  arasında bir ders mücadelesi   

sürdürülmektedir.Bu mücadelenin başında ise, hangi eğit im 

dersinin kaç saat olarak nasıl  okutulacağı konusu gelmektedir.   

Teknik Eğit im Fakültelerinin amacının ne olduğu bazen 

unutulmaktadır.  Mezunları  nerede çal ışıyor? Ası l ist ihdam 

edildikleri  saha nedir? Pek  araştıran yok ! Teknik Eğit im 

Fakültelerinin ası l  amacı; Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri , 

Anadolu Teknik ve Endüstri  Meslek Liselerine vb öğretmen 

yetiştirmektir.  Yani bu fakülte mezunları , yetiştikleri  alana göre, 

söz konusu bu l iselere gittiklerinde alan dersleri , örneğin bir 

bi lgisayar öğretmeni, bi lgisayar dersleri  vermektedir.  

Elbette ki  alan öğretmeni olacak bir adayın, yeterli 

düzeyde öğretmenlik formasyon derslerini  alması gerekir.  Bu 

durum, kanımca tüm eğitim seviyelerinde olması gereken bir 

olgudur.  Ama hangi öğretmenlik formasyon derslerinin, hangi 

eğit im fakültelerine uygun olacağı, ciddi bir çal ışmayı gerektirir. 

Eğitim fakülteleri için çıkarı lmış bulunan bir şablonun, bir 

toplantıda al ınan bir kararla tüm diğer eğitim fakültelerine de 

uygun olacağını söylemek, olayı  yüzeysel değerlendirmektir.  

Teknik Eğit im Fakültesi mezunu bir öğretmen, vereceği 

alan dersleri  konusunda çok iyi  yetişmiş olması gerekir.  Yani 

öncelikl i durum budur.  Ancak, alan dersini  nası l ve hangi yardımcı 

araçları  kul lanarak vereceği konusu da önemlidir.  Çünkü alan 

dersini  çok iyi  bi lmesine karşın, eğer bir öğretmen dersi  nasıl 

anlatması gerektiğini bi lmiyorsa, o dersten verim alınması yeterl i 

olmayacaktır.  O halde bu iki lem içerisinde hangi oranda 

öğretmenlik formasyon ders i ve hangi oranda alan dersi 
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veri leceğinin her fakültenin özelliği  göz önünde bulundurularak 

ayrı  ayrı  saptanması zorunluluğu bulunmaktadır.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı , 6 Kasım 1997 Tarih ve 

B.30.0.000.0.01/534-22449 sayı lı  yazısı  ekinde “Eğitim 

Fakültelerindeki Yeni Düzenleme İ le İ lgil i  Uygulama İ lkeleri” 

başl ığını  taşıyan bir yazı  gönderdi. Bu yazı  ile 1998 -99 öğretim 

yı l ından it ibaren yeni düzenleme çerçevesinde Eğitim 

Fakültelerinde kurulacak yeni bölümler, anabil im dalları , 

uygulanacak l isans programları  ve öğretmen yetiştirme tezsiz 

yüksek l isans programları (3.5+1.5 ve 4+1.5) değişikliğe 

uğratı lmıştır.  

Yeni düzenlemeye göre Eğit im Fakültelerinin Ortaöğretim 

Sosyal, Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği  Bölümlerinde 

öğrenci 3,5 yı l  okuduktan sonr a; tezsiz yüksek l isans programına 

devam ederek, yani toplam 5 yı l okuyarak ortaöğretime (9 -11) 

öğretmen olabilmektedir.  

Yine yeni düzenlemeye göre, alan fakültesi  (Fen, 

Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakülteleri) mezunu, ortaöğretim 

okullarında alan öğretmeni olmak istiyorsa; dört yı llık l isans 

mezuniyeti  sonrasında 1,5 yı l süre i le tezsiz yüksek l isans yapma 

zorundadır.  

Ortaöğretim alan öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı 3 yarıyıl  süreyi kapsayan bir program olmakta ve yaz 

okulu uygulaması bulunan ünivers itelerimizde bu programın yaz 

döneminde başlatı lması  öngörülmektedir. Ortaöğretim alan 

öğretmenliği tezsiz yüksek l isans programı kapsamında 

okutulması düşünülen dersler, iki seçmeli  ve ders kitabı 

incelemenin dışında yukarıda veri len ders adları ve saatle rini 

gösteren l iste i le aynıdır.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ’nın 22.05.1998 Tarih ve 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03-02.10-1073-10027 sayı l ı  yazısı  gereğince, 

halen 21 kredi olarak okutulan eğitim dersleri , 36 krediye 

çıkarı lmaktadır. Teknik Eğit im Fakültelerin in haftal ık ders saatleri 

programları  yeterince yüklü durumdadır.  Öğrenciler fazla yükün 

alt ında zaten bunalmaktadırlar.  Bunlara i lave olarak (öğretmenlik 

uygulaması dersi  haricinde), dört yı l içerisine 28 saatlik eğit im 

dersi  daha i lave etmek gerekmektedi r.   
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Diğer bir yol  ise, mevcut alan derslerinden 28 saat 

düşürmektir.  Oysa bu fakülteler yeterince alan dersi 

okutamadıklarından yakınırken, dört yı ll ık eğit im içerisinde 28 

saatl ik alan dersi çıkarmaları  kesinl ikle beklenemez.  

Sonuç olarak, ortada bu konuda didişmiş bir yumak 

duruyor.  Arap saçı  gibi  bir şey.  Çık çıkabil iyorsan işin içinden! 

Benim bu konudaki öneri lerim şöyle:  

Teknik Eğitim Fakültelerinin eğit im süresi  dört yıl  olarak 

kalmalıdır.  

Halen bu program içerisinde 21 kredil ik eğit im dersleri 

zaten okutulmaktadır. Yeni eğit im derslerinin Teknik Eğit im 

Fakültelerindeki kredi saatleri  toplamı 21’i  kesinl ikle 

geçmemelidir.  Ancak dersler güncell iğini  yit irmişse, eski  bazı 

dersler kaldırı larak yeni dersler konulabil ir.  

Teknik Eğit im Fakültelerinde okutulması gereken eğitim 

derslerinin neler olacağı, saatleri ve hangi dönemlerde 

okutulacakları  konusunda Teknik Eğit im Fakülteleri arasında 

oluşturulacak komisyonların ciddi çal ışma yapmaları gerekir diye 

düşünüyorum. Bu komisyon içerisinde eğitimci öğreti m 

elemanları yanında mutlaka yeterl i sayıda alan öğretim 

elemanları  da görevlendirilmelidir.  

1998-1999 Öğretim yı lında uygulamaya konulacak bu 

program i le i lgil i  çalışmalar süratle başlatılmalı  ve Yüksek 

Öğretim Kurulu tarafından yukarıda belirt i len çelişk i lere süratle 

çözüm bulunmalıdır. Aksi takdirde üniversiteler ve senatoları  bu 

konuda çok farkl ı  kararlar alabil irler.  

“Önce ölç, sonra biç” güzel bir deyim.. .  Uygulamada ise 

“Önce biç, sonra ölç” felsefesi  sürüp gidiyor!  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_342_455250_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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22-28 Haziran 1998.                                 Sayı:172 

 

ANKARA RADYO TELEVİZYON TEKNİK LİSESİ MÜDÜRÜ'NÜN 

ÇABALARI 

Dünya standartlarına uygun görsel ve işitsel nitel ikli 

ürünlerin iyi bir teknik alt yapı yanında, bi lgi ve beceri yönü i le 

yetişmiş teknik kadro i le gerçekleşeceği bi l inmektedir.  Mill i 

Eğitim Bakanlığı  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü; bu 

alanda teknisyen açığını  kapatmak için E ndüstriyel  Teknik 

Öğretim okulları içerisinde radyo televizyon haberleşmesi i le ilgi li 

olarak ülkemiz basının ihtiyaç duyduğu elektronik haberleşme 

yöntem ve tekniklerini bi len, cihaz ve aletlerini kullanan, radyo 

ve televizyon programlarının yapım ve yöne t iminde gerekli  temel 

yeterl iğe sahip becerikl i teknik insan gücünü yetiştirmeyi 

amaçlamıştır.  

Ortaokuldan sonra i lk yı lı  hazırl ık sınıf ı ( Japonca -

İngi lizce) olmak üzere toplam 5 yıl l ık l ise dengi bir okul, 

Türkiye'de i lk defa medyaya yönelik olarak Ankara  

Yenimahalle'de açı lmıştır.  Ankara'da öğretmenevi bit işiğinde adı 

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi  olan bu okulumuzun 

Müdürü Mustafa Kökçü bir süreden beri okuldaki imkanlarını 

bana göstermek için beni arıyordu. Kendi öğrencilerinin 

geleceğini i lgi lendiren bir konuda benimle görüşme arzusunu 

yerine getirmek için, Haziran 98 Ayı 'nda bu okulu ziyaret ettim.  

 

Okulun vermiş olduğu eğitimin konusu, okulun adından 

hemen anlaşı l ıyor.  Bu lisemizden mezun olan bir öğrenci, radyo 

ve televizyon yayıncıl ığı konus unda teknisyen olabilmektedir. 



168 
 

1991 Yı l ı 'nda özel radyo ve televizyon şirketlerinin devreye 

girmesi i le bu okula gösteri len ilgi daha da artmış görünüyor.  

Radyo ve televizyon yayın tekniklerinin öğreti ldiği stüdyo 

ve laboratuarların bulunduğu bu okulun öğr enci sayısı  650 

civarında.  Stüdyo denil ince, tam teşekküllü bir mekan düşünmek 

şu haliyle elbette ki mümkün değil! Ama hazır büyük yeni bir bina, 

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi 'ne tahsis edilmiş 

durumda. Gelecek yıl  yeni binada eğitim veri lmesi 

planlanmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin denetiminde radyo 

ve televizyon programları  hazırl ıyorlar. FM 101,2 frekansından 

zaman zaman radyo yayınları da yapmaktadırlar. Okulun 

faal iyetleri  i le i lgil i  broşürler, hatta okulu tanıtıcı  güzel bir 

videokaset dahi hazırlamışlar.  

Bu okul i lk mezunlarını  1996 -1997 öğretim yı lında vermiş 

ve üniversiteyi  kazanan öğrencilerin başarısı  %60'ın üzerinde 

olmuştur. Ancak bu okuldan mezun olan öğrencilerin alanlarının 

devamı Teknik Eğit im Fakültelerinde olmadığı  için, diğer  mesleki 

okul öğrencilerinin yararlandığı  haklardan yararlanamadıklarını 

belirten okul müdürü, Teknik Eğit im Fakültelerinin bünyesinde 

Radyo ve Televizyon Öğretmenliği  bölümünün açı lmasını 

arzuluyor. 

Teknik Eğit im Fakülteleri , Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerine öğretmen yetiştiren kurumlarımız. Bu kurumlar 

içerinde doğrudan Radyo ve Televizyon Öğretmenliği Bölümü 

bulunmamaktadır.  Oysa bu alanda eğitim veren l ise olduğu gibi, 

bundan böyle daha fazla sayıda bu tür liselerin açı lacağını 

düşünüyorum. Çünkü bu  alanda bir potansiyel  mevcut durumda. 

Özel radyo ve televizyon şirketlerinin sayı ları  ve bunların 

oluşturdukları  yeni iş alanları  göz önüne alındığında, bu alanda 

eleman ihtiyacının fazla olacağı kendil iğinden ortaya çıkmaktadır.  

Gelelim bu okul mezunlarının durumuna. Bi lindiği  üzere 

teknik ve endüstri  meslek l isesi  mezunları , kendi alanlarında 

eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunu tercih ettiklerinde, 

puanları  arttırı larak hesaplanmaktadır. İki yı l lık Meslek Yüksek 

Okullarının ilgi li  programlarını  terc ih ettiklerinde, bu okulun 

mezunlarının da puanlarının arttırı ldığı  ÖSYM kılavuzunda yer 

almaktadır.  Ancak bu okulun mezunlarının arzuları  arasında, bu 

alanda öğretmen olma istekleri bulunmaktadır. Bu istekleri 



169 
 

kanımca yerindedir.  Çünkü diğer teknik ve end üstri  meslek l isesi 

mezunlarının puanları arttırı larak gidebilecekleri  yüksek öğretim 

kurumları  zaten mevcut tur.  

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi mezunları , bu 

alanda öğretmenlik yapmak istiyorlarsa, kendileriyle i lgil i  en 

uygun öğretmenlik bölümü, Teknik Eğit im Fakülteleri  içerisinde 

yer alan Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi bölümleridir.  Çünkü bu 

programlar içerinde Telekomünikasyon anabilim dalı yer almakta 

ve bu bölümün dersleri  arasında radyo, televizyon, uzaktan 

eğitim vb. dersler verilmektedir .  Bu teknik liseden mezun olan 

öğrencilerin sıkıntı ları , Teknik Eğit im Fakülteleri  bünyesindeki 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümünü tercih ettiklerinde 

puanlarının arttırı lmamasıdır. ÖSYM bu haksız konuda bir çal ışma 

yapmak durumundadır.  Bu konuda Bt /Haber Gazetesi'nin 130 

sayıl ı  nüshasında ""ÖYS'de meslek l iseleri  mezunlarına ek puan 

veri lmesi ve çelişki ler" başlığını  taşıyan bir yazıyı "HEDEF" isimli 

köşede yayınlamıştım.  

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi 'nin ders 

müfredatlarını  inceledim. Teknik dersler yanında doğrudan 

İ letişim Fakültelerini  i lgi lendiren dersler de veri lmektedir.  Yani 

bu okuldan mezun bir öğrenci, hem sosyal hem de teknik dersler 

almaktadır.  Ders müfredatlarında gelişen teknolojiye paralel 

olarak değişikl ikler yapılması da ge rekmektedir. 

Sözü geçen teknik l iseler için öğretmen yetiştiri lmesi 

şarttır. Radyo ve Televizyon Öğretmenliği bölümlerinin 

açı labileceği Fakülteler de Teknik Eğitim Fakülteleridir.  Teknik 

Eğitim Fakülteleri  içerisinde özell ikle Fırat Üniversitesi , Teknik 

Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan ve 1992'den beri 

televizyon yayınlarını  sürdüren FIRAT TV; birçok mahall i 

televizyonda bulunmayan stüdyo, teknik donanım ve elemana 

sahiptir.  Kanımca Radyo Televizyon Öğretmenliği  Bölümü'nün en 

rahat kurulabileceği Üniversite Fırat'tır.  

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi  Müdürünün bu 

çabalarını  yerinde buluyor ve kendisini, bu azimli mücadeleyi 

sürdürdüğü için kutluyorum. Öğrencilerinin geleceğini 

düşünerek, faydalı  ve doğru işler yapmak istiyor.  Bu Müdürümüzü 

desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. O nedenle Teknik 

Eğitim Fakülteleri bünyesinde Radyo Televizyon Öğretmenliği 
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Bölümlerinin açı labilmesi, ayrıca mevcut durum içerisinde Radyo 

Televizyon Anadolu Teknik Lisesi  mezunları , Teknik Eğit im 

Fakülteleri  Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümünü tercih 

ettiklerinde; puanlarının arttırı lması gerektiğine inanıyor ve i lgi l i 

tüm birimleri  yardımcı olmaya davet ediyorum.  

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_343_88296_21

1523_10&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 
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Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2000 (Salı)  

UZAKTAN EĞİTİM 

Dünyadaki gel işmiş ülkelerin bir çoğu sanal ortamları 

kullanarak uzaktan eğitim vermektedirler. Bu bağlamda Yüksek 

Öğretim Kurulu, 1999 Aralık ayında sanal eğitim yapabilme 

imkanını üniversitelerimize sunmuştur. Konu i le i lgi l i olarak 14 

Aral ık 1999 tarihl i ve 23906 sayı lı  Resmi Gazetede Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı  tarafından “Üniversitelerarası  İletişim ve Bi lgi 

Teknolojilerine Dayalı  Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini” 

yayımlanmıştır.  

Nisan 2000 ayı  sonlarında Üniversitelerimize 

Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı bir form göndererek, uzaktan 

eğitim yöntemi ile al ınmak istenen derslerin isimlerini  tespite 

çal ışmıştır. Doldurulan formlar Enformatik Mil li  Komisyonu 

tarafından değerlendiri lecek ve bilahare bu talepleri  karşı lamak 

isteyen üniversiteler belir lenecek.  Şubat 2001 Ayı ile birl ikte bazı 

üniversiteler arasında ders bazında karşıl ıkl ı uzaktan eğitim 

başlatı labilecek.  

Enformatik Mil l i  Komitesi’nde görev veri len üniversite 

sayısı  dokuz olup, komisyon üyelerinin önemli  bir bölümü üç 

büyük i limizde bulunan üniversitelerden seçi lmiştir. Ben de 

Enformatik Mil l i Komitesi üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum.  

Dolayısıyla gelecekte Türkiye’de uzaktan eğitim için planlanan 

projelerde Fırat Üniversitesi ’nin görüşleri  de yer alabilecektir.  

Önce sanal dersler açıla cak, arkasından sanal bölümler devreye 
girecek ve bilahare sanal üniversite kurulmasına geçilebilecek. 
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile 
kıyaslandığında, yeni oluşum içerisinde ileride teknik 

bölümlerde de eğitim -öğretim sürdürülebilmesi,  bir  ayrıcalık 
olarak karşımıza çıkıyor.  

Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak üniversiteye 

girmeye çal ışan gençlerimiz için yeni imkanların doğacağını  birkaç 

yı l  içerisinde birl ikte göreceğiz. İlk dönemlerde toplum bu tür bir 

eğit im yadırgayabil ir. Ancak uza ktan eğitim yöntemini uygulayan 

üniversitelerden diploma alacakların iş bulabildiği  görüldüğünde, 

birçok gencimiz bu imkandan yararlanmak isteyeceklerdir.  

Gelişen teknolojiye bağlı  olarak örgün eğitim yerine 

uzaktan eğitim yöntemi i le diploma almak isteyen lerin sayısının 

artacağı tahmin ediliyor.  Sanal üniversite kurulması sürecinde 

Fırat Üniversitesi de boş durmuyor ve sanal ortamlarda ders 

vermek için hazırl ıklarını  sürdürüyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi4.htm 
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Yayınlandığı tarih: 17 Mayıs 2000 (Çarşamba)  

DTÜ’DE ADL SEMİNERİ 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Eğit im 

Bölümünde uygulanan uzaktan eğitim için yeni bir yaklaşım 

yöntemi olan İ leri Düzeyde Paylaştırı lmış Öğrenme (Advanced 

Distributed Learning) konusunda Phil ip Dodds ta raf ından 5 Mayıs 

2000 tarihinde ODTÜ’de bir seminer verildi . Bu seminerin 

Türkiye’de veri lmesini  Genelkurmay Başkanlığının sağladığı 

söyleniyor.  Toplantıda iki  askeri  üniformalının bulunması, bu 

söylemi doğrular nitelikte idi. İnternet’in de başlangıçta as keri 

amaçla kullanıldığı , bilahare sivi l  toplumun kullanımına açı lmış 

olduğunu hatırladığımızda ve diğer bazı  yeni teknolojik 

gel işmelerin gene önceleri askeri amaçlı başlatı ldığı göz önüne 

al ındığında, Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilen önemli 

buluşların kaynağında askerlerin öncülük ettiği  söylenebil ir.  

Yukarıda bahsettiğim yenil ikçi buluşların takibi 

konusunda Türkiye’de de bezeri  bir yapının olduğunu söylersem, 

herhalde yanlış bir ifade kullanmamış olurum. Geçen yıl 

Ankara’da Kara Kuvvetleri  Komu tanlığı 'nda çal ışan bir öğretim 

üyesini ziyarete gitmiştim. Misafir kapısından girişteki elektronik 

modern cihazlarla yapılan sıkı kontrolü gördüğümde  şaşırmıştım. 

Bi l işim teknoloji leri  tam anlamıyla kullanıl ıyordu. Misafir i le i lgi li 

bilgi ler derhal bir veri tabana giril iyor ve el inize bir kart 

tutuşturuluyordu. O kartın özell iği  ise ancak gideceğiniz birimin 

giriş kapılarını  açabil iyordu. İçerideki bi l işim teknoloji lerine ait 

donanım ve yazı l ımları  gördüğümde ise, KKK’l ığının mevcut 

donanım ve yazı l ımlar ıyla birçok üniversitemizden çok i leri 

seviyelerde olduğu kararına varmıştım.  
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ADL teknolojisine gelince uzaktan eğitimin yeni bir 

versiyonu diyebil iriz. İnternet yeni bir teknoloji  ve çok sık 

değişime uğruyor.  Eğit im materyali için teknik standartların 

bel irlenmesi aynı hızla gelişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 

Savunma Bölümü için teknik standartlar çok önem arz ettiği  için 

ADL yöntemi kullanılmıştır. ADL'nin en önemli özell iği , teknik 

standartlar oluşturularak uzaktan eğitim yapılmasıdır.  ADL 

SCORM isimli bir yazıl ım geliştiri lmiş ve bu yöntemde paylaşım 

esas al ınmıştır.   

İ lgi li  kurumun Web sayfalarına girerek ne yaptıklarını 

inceledim. İ lginç bulduğum bir nokta, “Eğer bir projeniz varsa, siz 

de paylaşıma giriniz” i lanlarını  gördüm. Geliştirdikleri yazı l ımın 

beta versiyonlarını  üyelerine dağıtıyorlar.  Hazırladıkları  ADL 

SCORM yazı l ımın i lk versiyonunu diğer versiyonlar takip edecek. 

Küreselleşen dünyamızda uzaktan eğitim uygulaması i le 

yaptıklarını  dünyanın dört bir köşesindekilerle paylaştırarak, 

daha mükemmel yazı l ımlar ortaya çıkarmaya çal ışan ABD, 

eğit imde sınır tanımayan ülkelerin başında geliyor. Bizler de artık 

bu tür paylaşımlar içerinde yer alarak, ülkemizin gelişme sürecine 

katkı  sağlamalıyız.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi8.htm 
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Yayınlandığı tarih: 23 Mayıs 2000 (Salı)  

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERSİ PROJELERİ 

Fırat Üniversitesi; 1975 yıl ında kurulmuş olması 

münasebetiyle 25.  yı l kutlama etkinl ikleri çerçevesinde bir dizi 

programı başlatmış bulunuyor. Mayıs ayının ikinci haftası i le  

birl ikte Üniversitemizde ardı ardına birçok etkinl ik gündeme 

geliyor.  Bugün üç ayrı şölen düzenleniyor.  Sabah saat 10.00 da 

“Söyleşi -Tarih ve Harput”  isimli  şölen Atatürk Konferans 

Salonunda yapılırken, öğle sonu 13.30 da FIRAT Televizyonu 

Fuayesinde” Teknik Eğitim Fakültesi  Bi lgisayar Eğit imi Dersi 

Projeleri ve Çağdaş Eğit imde Yeni Teknolojiler Sergisi” açı l ıyor.   

Bilgisayar Eğitimi Dersi Projeleri , Öğr.  Gör. Nurhayat 

Varol’un bu yarıyı lda öğrencilerine yaptırdığı  projelerin 

sergi lenmesidir. Serginin en önemli yönü, projelerin  öğrenciler 

tarafından yoğun bir çalışma sonrasında ortaya çıkmasıdır. Bu 

projelerin büyük bir kısmı, piyasanın ihtiyacına cevap verebilecek 

niteliktedir.   

Sergiye katı lan öğrenciler bir aydan beri  büyük heyecan 

yaşıyorlar.  Birkaç ay sonra elektronik veya bi lgisayar öğretmeni 

olarak eğit im ordumuza katı lacak olan bu öğretmen adayları , bir 

bakıma eserleriyle görücüye çıkıyorlar. Projelerinin bir kısmını 

inceleme fırsatı buldum. Öğrencilerimizin bu kadar güzel ve 

başarı l ı  projeler yapmış olmaları , i lgi l i Bölümün Başkanı olarak 

beni çok duygulandırdı.  Elazığ’da bi l işim teknolojilerine ilgi 

duyanlar ın mutlaka bu sergiyi  ziyaret etmelerini  öneririm.  
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Bugün saat 14.30’da FIRAT Televizyonu Stüdyosunda 

“Internet ve Yaşam” başl ıkl ı bir panel yapılıyor.  Panelistler, Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Bi lgisayar Öğretmenliği 

öğrencilerinden oluşuyor.  Öğrenci panelistlerin işleyecekleri 

konular ise gene güncel bi lişim teknoloji leri  alanından seçilmiş. 

Öğr.  Gör.  Nurhayat Varol’un yöneteceği panelde Bilgisayar 

Öğretmenliği  Bölümü 3.  sınıf öğrencileri  Tayyar Emre “Elektronik 

Ticaret”, Orhan Güneş “Türkiye ’de İnternet Cafeler”, Nuh 

Yavuzalp “İnternet’te Bilgiye Ulaşma Yolları”, Mutlu Başel 

“Virüsler” ve Cem Bektaş “WAP’la Küçülen Dünya” konularını  ele 

alacaklar.  

 Bugün diğer önemli  bir etkinl ik ise, akşam TGRT 

Televizyonu tarafından İzzet - i İkram Konserinin  Elazığ’dan canlı 

yapılmasıdır.  TGRT bu etkinl iğe yaklaşık 50 kişi lik ekiple katı l ıyor.  

Fırat Üniversitesi ’nin Kuruluşunun 25.  Yı l ı  kutlama 

programı çerçevesinde gerçekleştiri len bu etkinl ikler sayesinde, 

Üniversite ile Elazığ halkı  bütünleşiyor.  Bence ha lkla yakınlaşma, 

üniversitelerimizin sorumlu oldukları olgular arasında önemli  bir 

yer tutmalıdır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi10.htm 
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Yayınlandığı tarih: 30 Mayıs 2000 (Salı ) 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN DÜNÜ-BUGÜNÜ 

Fırat Üniversitesi ’nde “Gençlik Şöleni” kapsamında 25 

Mayıs’ta “Fırat Üniversitesi ’nin Dünü -Bugünü” panelinde Prof. 

Dr.  Hümeyra Özgen, Prof.  Kerim Sunguroğlu, Prof.  Dr.  Ferruh 

Dinçer, Şükrü Kacar, Sal ih Özbulut i le Gökşin Cihangiroğlu söz 

alarak Üniversitenin geçmişini, bugününü ve kısmen de geleceğini 

tartıştılar.  İ lk konuşmayı Öğrenci temsilcisi  Gökşin Cihangiroğlu 

yaptı  ve geçmişten bugüne yüzeysel bir resmini çizdi. Prof. Kerim 

Sunguroğlu ise, Elazığ’da Üniversitenin kuruluşundan başlayarak 

günümüze kadar gelişmesini  detaylarına inerek anlattı .    

Fırat Üniversitesi  mezunları Derneği Başkanı Sal ih 

Özbulut i le Elazığ Belediyesi  eski  Başkanı Eğitimci -Yazar Şükrü 

Kacar ise Üniversitenin arzu edilen düzeyde bir gel işmeyi halen 

tamamlayamadığını  ve halkla bütü nleşmede geri  kaldığını  di le 

getiren konuşmalar yaptılar.  Prof.  Kerim Sunguroğlu 

Üniversitenin kurulması çal ışmalarında Şükrü Kacar’ın o 

dönemlerdeki katkı larını  yeterince anlatmamış olacak ki , Şükrü 

Kacar hocamız konuşmasının bir bölümünde Üniversitenin 

kuruluşu sürecinde yaptıklarını  anlatma ihtiyacı hissetti. Erzurum 

Atatürk Üniversitesine gittiklerini, Elazığ’daki Üniversitenin 

Kesikköprü yöresinde kurulması için planlar çizdiri ldiğini, ancak 

Üniversite kuruluşunu gerçekleştirmek için kurulan heyete bun u 

kabul ettiremediklerini di le getirdi.  Prof.  Kerim Sunguroğlu da 

yaptığı  konuşmada Üniversitenin Kesikköprü mekanına 

kurulmasına o dönemlerde karşı  çıktığını, ancak bi lahare hata 

yaptığını  anladığını  söyledi.  
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Prof. Dr.  Ferruh Dinçer ise Üniversitenin geli şimi i le i lgi li 

mutlaka bir belgesel hazırlanması gerektiğini, Eskişehir’l i 

olmasına karşın eskiden Elazığ’a kadrosu i le gönüllü geldiğini  ve 

kendisini  Elazığ’l ı kabul ettiğini belirtt i.  Atatürk konferans 

salonunun boş alanlarını göstererek, bu panelde kol tukların 

tümünün dolmuş olması gerektiği  serzenişinde bulundu. Ferruh 

hocamızın bu iki  tespitinin doğru olmadığını, panel sonrası 

yaptığım konuşmada açıkladım. Çünkü o andaki panel, FIRAT 

TV’den canlı  yayınlanıyordu ve isteyen Elazığ’l ılar evlerinde 

yayını  seyredebil iyordu. O nedenle koltukların boş olmasının hiç 

önemi yoktu.  Konuşulanlar, i letişim teknoloji leri  sayesinde çok 

büyük kit lelere zaten ulaştırı l ıyordu.  

Hocamızın belgesel hazırlama konusundaki taleplerini 

haklı  bulmamak mümkün mü? Ancak hocamız b u konuda da 

yanılmıştı . Çünkü Fırat Üniversitesi ’nin kuruluşundan günümüze 

kadarki  gel işimini içeren bir belgesel FIRAT TV tarafından 

hazırlanmış ve hem televizyonda yayımlanmış hem de “Gençlik 

Şöleni” kapsamında sinevizyon gösterisi  olarak daha birkaç gün  

önce gösteri lmişti.  

Halkla bütünleşme konusunda da Ferruh hocama 

katı lamayacağım. Halka açtığı  seri kurslar, yürüttüğü DAP projesi, 

Eğitim Formasyonu vb faaliyetler, halka hizmet vermenin bir 

parçası  değil mi? Demek ki bizler televizyon gibi etkil i  bir ar aca 

sahip olmamıza rağmen yaptıklarımızı yeterince Elazığ halkına 

anlatamıyoruz veya yapılanları görmezlikten gelmek isteyenler 

var!  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi13.htm 
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Yayınlandığı tarih: 15 Haziran 2000 (Perşembe)  

ALMANYA’DA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Almanya’da mühendisl ik dallarında yüksek l isans eğit imi 

genelde 5 yı l  sürer.  Yani bir mühendisl ik bölümüne kayıt 

yaptırmışsanız, normal süresi  5 yı l olan bir eğit im sonrasında 

yüksek mühendis unvanı alabil irsiniz.  

Türkiye’den l isans eğit imi yapı p sadece yüksek l isans 

eğit imi için Almanya’ya gitmek isterseniz, l isans programının bir 

seviyesinde eğitime başlatı lırsınız.  Türkiye’den gidenler 

Almanya’da l isans eğitiminin genelde ikinci sınıf ından başlatı lır. 

Oysa diğer ülkelerde aynen bizde olduğu gi bi dört yı l lık bir l isans 

eğit imi sonrasında iki yı ll ık bir yüksek l isans eğit imi 

yapılabilmektedir. Bu avantajlı  durum, eğit imi paral ı olmasına 

rağmen son yıl larda yüksek l isans eğit imi için öğrencilerin 

örneğin Amerika Birleşik Devletlerine veya İngi lter e’ye 

gitmelerine neden olmuştur.  Almanya’da yüksek öğretim parasız 

olmasına karşın, günden güne dışarıdan gelenlerin talebinin 

azalması, Alman Yüksek öğretimini telaşa düşürmüştür.  

Almanya’da üniversiteleri cazip hale getirmek için çeşit li 

köklü değişikl iklerin yapıldığını  görüyoruz.  Bu değişikl iklerin 

başında yüksek lisans eğit imini diğer ülkelere uydurma yönünde 

çal ışmalar başlatı lmıştır. Yani dört yı l l ık bir l isans eğitimi 

sonrasında iki yı l süren bir yüksek l isans programı uygulayan 

Alman üniversiteler inin sayısı günden güne artış göstermektedir. 

Diğer bir deyimle Türkiye’den lisans eğit imi yapıp yüksek l isansını 

Almanya’da yapmak isteyenlerin bir kısmı artık doğrudan yüksek 

l isans programına başlayabilecektir.  
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Eskiden Alman hocaların büyük bir bölümü k itaplarını 

almanca yazar ve çok iyi  konuşabilmelerine rağmen İngil izce 

konuşmak istemezlerdi. Bu bahsettiğim dönemler 70’l i yı l lardı. 

Oysa son yı llarda artık Alman hocaların İngi l izce kitap yazdıkları 

ve eğit imlerini  İngi l izce yaptıklarını görebil iyoruz. B u değişimin 

nedeni ise, dünyada geçerl i  di l  olarak İngil izce’nin çok büyük 

atı l ım yapması önemli  rol  oynamıştır.  

Ülkemizde de İngi lizce eğit ime karşı yoğun bir i lgi 

olduğunu görüyoruz.  Özellikle vakıf  üniversitelerimizin önemli  bir 

bölümü İngil izce eğitim yapmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkçe 

kavramlarını  bilmeden, teknik konularda sık sık İngi l izce deyim 

kullanan, yarı  Türkçe yarı  İngi l izce kelimeler kullanan bir nesil 

yetişiyor.  

Bu tür bir gel işme bir çoğumuzu rahatsız ediyor.  Ancak 

bizim gibi  düşünenler İngi lizce’ye karşı  değil.  Biz ana di l i  Türkçe’yi 

çok iyi konuşan ve bunun yanında İngil izce’yi de çok iyi 

konuşabilen gençlik yetiştirmeyi arzuluyoruz.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi21.htm 
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Yayınlandığı tarih: 20 Haziran 2000 (Salı)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET TÖRENLERİ 

Bir hafta süre ile Üniversitemizde mezuniyet törenlerinin 

yapılmasına başlanıl ıyor. Bugün Atatürk Konferans Salonunda 

merkez kampus öğrencilerini  i lgilendiri len tören yapıl ıyor.  21 

Haziranda Bingöl ve Muş’ta, 22 H aziranda Tunceli ’de, 23 

Haziranda Kemaliye’de ve 26 Haziranda da Maden’de bulunan 

Meslek Yüksekokullarında mezuniyet törenleri  sürecek.  

Öğrencilerimiz okullarını  başarı  ile tamamlamış olmanın 

gururu i le bu törenlere katı lacaklar ve bu önemli  günü 

çektirecekleri fotoğraflarla belgeleyerek arşivlerine katacaklar. 

Ama mezuniyet töreni sonrasında da kendilerini  birden boşlukta 

hissedecekler ve kendi kendilerine “Ben şimdi ne yapacağım?” 

sorusunu yöneltecekler.  Ası l mücadelenin de yeni başladığını 

görecekler.  

Ülkemizde yüksek öğrenimini tamamlayanların önemli  bir 

bölümü maalesef iş bulamamaktadırlar. Çünkü yetiştirilme 

tarzımızın gereği olarak daima devletimizden iş bekler olmuşuz. 

Ai lemizin maddi gücü elverse dahi kendi başımıza iş kurmaya 

cesaret edemiyor ve bi ri lerinin bize iş vermesini bekliyoruz.  Bu 

beklenti yetişme tarzımızdan kaynaklanmaktadır. Çünkü 

okullarımızda öğrencilerimize müteşebbis olabilme yeteneğini 

veremiyoruz. 

Çeşitl i amaçlarla veri len teşviklerimiz bulunmaktadır. 

Ancak bunu bilen yeni mezun sa yısı yok gibidir. Bu ortamda yeni 

mezun diplomalı  genç, iş bekler konumda iken birden kendisini 
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bir kahve köşesinde bulabiliyor. Yıl lar hızla geçer ve iş bulmak 

genelde mümkün olmaz.  Bu süreçte her türlü torpil  yöntemlerine 

başvurulur. Arkası olanlar iş bulurken, garibanlar boş boş 

dolaşmaya devam eder.  

Eğitim alanı ne olursa olsun, öğrencilerimize kendi 

işlerini kendileri  kurabilme yönünde bazı  derslerin veri lmesi 

gerekir.  Bu tür derslerde başlangıçta sıf ır sermayeye sahip olan 

ancak bi lahare kendi çabalar ı ile başarı l ı konuma gelen iş 

adamlarımızın hayat hikayelerinden kısa kesitler verilmelidir.  

Üniversitelerimize de bu bağlamda büyük görevler 

düşmektedir.  Üniversitelerimiz sadece öğrenciyi  mezun etmekle 

kalmamalı , mezuniyet sonrasında diplomalı yeni meslek 

sahiplerinin iş bulabilmelerini  kolaylaştıracak tedbirler almalıdır. 

Tabi bu tür bir teşebbüse girecek üniversitelerimizin de öncelikle 

kendilerini  kal itel i  eğit im yapma yönünde motive etmeleri 

gerekir. 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi22.htm 
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Yayınlandığı tarih: 21 Haziran 2000 (Çarşamba)  

KARNE FACİAYA DÖNÜŞMESİN 

16 Haziran 2000 Cuma günü i lköğretim ve ortaöğretimde 

okuyan öğrencilerimizin karne sevinci  vardı.  Uzun bir eğit im ve 

öğretim sonrasında öğrenciler çal ışmalarının semeresini  

karnelerinde gördüler.  Kimileri  sevinçl i kimileri  ise üzüntülü idi.  

Her karne sonrasında görüntülü ve yazı l ı basında 

karnenin öğrenciler üzerindeki etkileri  tartışıl ı  durur.  Konu 

uzmanları  olayı  sosyolojik ve psikolojik açıdan irdeler ve 

tavsiyelerde bulunurlar. Sosyolog veya psikolog kimliğim 

bulunmamaktadır. Ama çocukluğumda karşılaştığım bazı olumsuz 

olayların, psikolojik açıdan beni nasıl  bunalıma ittiğini  bir örnekle 

açıklamak istiyorum.  

7 yaşına kadar köyde büyümüştüm. İ lk okula gidebilmem 

için rahmetli babam tarihi bir karar al ıyor ve Elazığ’a taşınmaya 

karar veriyor.  Atatürk ilk okulunda eğitime başl ıyorum. Ama ilk 

defa bir okul ve şehir görüyorum. Çekingen ve ürkek davranışlar 

sergi leyerek okula gidip geliyorum. Öğretmenimin asabil iği , 

benimle konuşurken sürekli azarlaması, hatta zaman zaman 

dövmesi ve böylesi  bir atmosfer içinde arkadaşlarımın garip 

bakışları  arasında günden güne ezi l iyor ve adeta tükeniyordum. 

Başka çarem yoktu ve bu şartlar alt ında iki  yı l ı  zorla 

tamamlayabildim. 

Şair Hayri  İ lkokulu açıl ıyor ve oturduğumuz eve yakınlı 

nedeniyle bu okula gönderilen birkaç öğrenci arasında yer 

al ıyorum. Yeni bir ortam ve yeni bir arkadaş gurubu içerisine 
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girmiş olmam, asabi öğretmenden kurtulmuş bulunmam, bende 

büyük bir rahatl ık sağlıyor ve artık a rkadaşlarından çekinmeyen, 

gerektiğinde öğretmenine soru sorabilen bir kimliğe kavuşmuş 

olmamın bana sağladığı  güçle kendimi hem arkadaşlarıma hem de 

öğretmenime kabul ettirebildiğim bir sürece girmenin rahatl ığını 

yaşıyordum. Kısa bir süre sonra öğretmeni m, sesimin gür oluşunu 

fark etmiş olacak ki  bir şi ir ezberlememi ve 23 Nisan bayramında 

okumamı istediğinde mutluluktan uçuyordum.  

Artık her resmi törende şi ir okuyan öğrenciler içinde 

mutlaka yer al ıyordum. Güzel şi ir okumuş olmam, diğer 

öğretmenlerin ve öğrencilerin beni tanımasına vesile oluyordu. 

Artık kendi kendime şi irler ezberl iyordum. İ lk okulu 

tamamlayıncaya kadar yı ldız bir dönem yaşıyor ve kendime olan 

güvenim her geçen gün artıyordu.  

Orta okula başladım. Aynı başarımı devam ettirmek için 

şi ir ezberlemiş ve Türkçe dersinde okumak için yeni mezun bayan 

öğretmene adeta yalvarıyordum. Israrl ı  istek karşısında şi ir 

okumama müsaade edilmişti.  Sınıf  ortamında oldukça yüksek 

sesle şi ir okumaya başlar başlamaz, öğretmenimin “Yerine otur 

sersem, şi ir böyle  mi okunur” tepkisi  ile yıkı lmıştım. O andan 

it ibaren o öğretmenden nefret etmeye ve artık şi ir okumamaya 

başlamıştım. Sosyal dersler yerine fen derslerine yönelmiştim.  

Yukarıda anlattığım olaylar, bazı  yanlış davranışların 

kişi leri nası l olumsuz etki lediğ ini ortaya koymaya yetmektedir. Bu 

durumları  göz önüne alarak, zayıf  karne getiren yavrularınızı 

azarlamayınız ve kendilerini  dışlamayınız.  Başarısız olsalar dahi 

yavrularınıza moral veriniz.  Bu tür olumlu bir davranışın 

çocuklarınızın başarısını nası l art ırdığını o zaman fark etmiş 

olacaksınız.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi23.htm 
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Yayınlandığı tarih: 28 Haziran 2000 (Çarşamba)  

ÜNİVERSİTELER İÇİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

Üniversitelerimizin bütçe imkanlarının kısıt l ıl ığı 

yüzünden gelişmelerini yeterince tamamlayamadıklarını, 

laboratuar ve atölyelerini kuramadıklarını, araştırma ve 

gelişt irme için yeterl i  düzeyde kaynak bulamadıklarını  bi l iyoruz. 

Açı lan yeni üniversiteler, bölümler ve Türkiye’nin bütçe sıkıntıları 

yüzünden Üniversitelerimize ayrı lan maddi destek günden güne 

azalma göstermektedir.  

Ülkemizde özel sektöre ait  bazı  araştırma -geliştirme 

merkezlerinin imkanlarının, üniversitelerimizdeki birçok i lgi li 

bölümlerin laboratuar ve atölyelerinden daha i leride olduğuna 

şahit oluyoruz. Maalesef genel anlamda üniversitelerimizde 

yapılan bazı çal ışmalar özel sektörün yaptığı çal ışmalar yanında 

çok geri  seviyelerde olduğu gerçeğini  yaşıyoruz.  

Üniversitelere kaynak bulmanın bence iki yolu var. 

Bunlardan biri  döner sermaye işletmelerinin  çok iyi düzeyde 

çal ışt ırılması, diğeri  ise bazı  işlerin yap - işlet-devret modeli  i le 

yapılmasının sağlanmasıdır. Bunu bir örnekle açıklamak 

ist iyorum.  

1991 Yı l ında Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi 

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne getiri ldiğim de, sıf ır bütçe 

i le bir döner sermaye devir almıştım. Kısa sürede üniversitemize 

çöp bidonları  yaparak gelir sağlamaya başlamıştık.  Bi lgisayar 

montajı  yaparak satışını sağladık.  Arkasından halka açık bi lgisayar 

kursları  düzenledik. Bi lahare gaz emisyon ölçümlerini  üç yıl 
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boyunca üniversitemizde yaptık ve 50000 aracın ölçümlerini 

bi lgisayara kaydederek hem bil imsel yayınlar yayımladık hem de 

fakültemize gelirlerin girişini  sağladık.  Daha sonraları YÖK’e ve 

MEB’l ığına Hizmetiçi  Eğit im yolu ile bi lgisayar alan ında formatör 

öğretmen yetiştirme ve Pedagojik formasyon kursları  düzenledik.  

Burada sadece en önemli  olanlarını  yazdığım döner 

sermaye faal iyetleri sayesinde günden güne gelişme gösteriyor ve 

6.  yı l ında Üniversitemizin Tıp Fakültesi’nden sonra en büyük 

c iroya sahip ikinci Döner Sermaye İşletmesini  yaratıyorduk.  Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  1991 yıl ından beri  istediği 

her türlü laboratuar ve atölye malzemelerini  ve öğrencilerin 

ihtiyacı olan sarf  malzemeleri sıkıntı  çekmeden alabilmiştir.  

Yap-İşlet-Devret modeli i le üniversitelerimizde neler 

yapılabil ir? Kanımca çok şeyler yapılabil ir.  Yasaların elverdiği 

sınırlar içerisinde Yap - İşlet-Devret modeli  i le halı  futbol sahası, 

her türlü spor aletlerini ihtiva eden jimnastik salonları , kapalı  ve 

açık yüzme havuzları  ve kreş yaptırılabilir.  E lemanların 

ayl ıklarının yatırı ldığı  bankanın, sosyal binalar yapması 

sağlanabilir.  Hayırseverler aracı lığı i le üniversite kampusu 

içerisine i lköğretim ve lise düzeyinde okullar açı labil ir.  

Önemli  olan kaynak bulmak için çaba sarf  etmektir. 

Araştırı l ırsa ve sıkı  takip edil irse mutlaka çözümler bulunabil ir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi26.htm 
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Yayınlandığı tarih: 12 Temmuz 2000 (Çarşamba)  

MEB’DE YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİMİ 

Fırat Üniversitesi  1990’l ı  yıl larla birl ikte Mil li  Eğit im 

Bakanlığı Hizmetiçi  Eğit imi Daire Başkanlığı  ile birl ikte birçok 

ortak proje yürütüyor.  Bu projelerin ilki  1995 yıl ında Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde açı lan Formatör 

Öğretmen Yetiştirme Projesi idi . Amaç, orta öğretim 

kurumlarında bilgisayar laboratuarlarını yönetecek ve eğit imini 

verecek öğretmenler yetiştirmek idi. Bu çal ışmalar MEB Bilgisayar 

Destekli Eğit im Projesi   kapsamında yürütülüyordu.  

1996, 1997 ve 1998 yı l larında Bil işim Tek noloji leri 

alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme çalışmaları  devan etti. 

Değişik branşlardaki birçok öğretmen, bi lgisayar alanında ders 

verecek duruma geldi.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki  bu 

eğit imden geçen elemanların bir bölümü orta öğretim 

kurumlarından ayrı larak ya özel sektöre geçti ler ya da kendi özel 

işlerini kurdular.  

İki  yıl l ık meslek yüksek okulu mezunu olup Teknik ve 

Endüstri  Meslek Liselerinde atölyelerde çalışan elektrik, 

elektronik, makine öğretmenleri  için de Fırat Üniversitesi ’nde 

2+2 l isans tamamlama programları açı ldı  ve başarı  i le 

tamamlayanlara l isans diploması veri ldi. Bu çal ışmalar da gene 

MEB Hizmetiçi Eğit im Dairesi  i le müştereken yürütüldü.  

Orta öğretimde çal ışacak yönetici lerin hizmetiçi 

eğit imden geçirilerek sınav sonucunda a tanmalarının yapılması, 

bu alanda da MEB Hizmetiçi  Eğit im Dairesi  Başkanlığı  i le 
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işbirl iğine gidilmesini  gerektirmiştir.  Daha önceki yı l larda olduğu 

gibi bu yı l da yönetici ler için Üniversitemizde hizmetiçi  eğit im 

kursları  düzenlendi.  Bu yı l  yöneticiler iç in düzenlenen kurs 

programını Üniversitemiz Eğit im Fakültesi yürütüyor. Pazartesi 

günü başlatı lan eğit im üç hafta sürecek ve 120 civarında 

öğretmen yönetici  yetiştirme kurslarından geçiri lecek. Bi lahare 

yapılacak bir sınavda başarı seviyelerine göre, adayl ardan bazıları 

yönetici olarak atanabilecek.  

Eskiden orta öğretim kurumlarına atanan yöneticiler için 

sınırlayıcı  hükümler yok sayı lırdı.  Eğer polit ik bir güç arkanızda 

ise şartlarınız sağlamasa dahi yönetici  olarak atanmanız mümkün 

olabil irdi.  Hizmetiçi  eğitim ve sınavın getiri lmesi, kanımca kal iteyi 

artıracak bir rol  üstlenecektir.    

Kurumlarımızı yöneten kişi lerin davranışları , o kurumun 

başarıyı  yakalamasında önemli  rol oynar.  Davranışlar da eğitim 

sayesinde iyileştiri lebileceğine göre, bu hizmetiçi eği t imin faydalı 

olup olmayacağını  tartışmanın pek anlamı kalmaz.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi32.htm 
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Yayınlandığı tarih: 20 Temmuz 2000 (Perşembe)  

ORMAN YANGINLARI VE EĞİTİM 

Görüntülü ve yazı l ı  basında son günlerde manşetten 

veri len haberler arasında yangın maalesef gene i lk sıraları  al ıyor. 

Güzelim ormanlarımız yok oluyor. Türkiye geneli it ibariyle orman 

fakiri  bir ülke. Bu yetmezmiş gibi  bir de yangınlarla var olan 

ormanlarımız bir bir heba oluyor. Yangınların bazıları  sabotaj 

sonucu ortaya çıkıyor.  Arsa mafyalarının rant uğruna yaktıkları 

ormanlar hiç de az değil. Bunun dışında ormanlarımız bir dönem 

teröre kurban gitt i. Ancak eğitimsizlik nedeniyle yanan 

ormanlarımızın sayısı  daha fazla.  

Sigara i l leti  yüzünden bir çok orman alanımız kül oldu. 

Sigara t iryaki leri kendilerini zehirledikleri yetmiyormuş gibi bir 

de söndürmeden attıkları  sigara izmaritleri  yüzünden orman 

alanlarımızın kül olmasına neden oluyorlar.  Sigara içenlerin 

büyük bir kısmı, hava atmak için sigaraya başladık ları bir gerçek. 

Bu şekilde sigaraya başlayanların büyük bir bölümü kendilerini 

karşı larındakilere ispat etme ve büyüdüğünü gösterme 

sevdasından kaynaklanıyor. Orta öğretimde sigaraya 

başlayanların bir bölümü ise çevresindekilere kendilerini  kabul 

ettirmek uğruna bu i llete bulaşıyor.  

Sigaraya tamamen alışan bir kişi artık kendini  bağımlı 

hissediyor ve sigara içmeden duramıyor.  Sigara içmeye al ışanları , 

bu sevdalarından vazgeçirmek artık kolay olmuyor.  Ama anlam 

veremediğim bir konu sigarayı  söndürmeden çevr eye atanlar  

veya çevreyi  kirletenlere ne demeli?  
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Bu kişi ler evlerinde sigara içtiklerinde söndürmeden halı 

üzerine acaba neden atmazken, dışarıda içtiklerinde rasgele 

atıyorlar? Cevabı açık, eğit imsizl ik ve bi l inçsizlik! Sigara i le 

mücadele dernekleri bu konuda ellerinden geleni yapıyor.  Çevre 

Koruma Vakfı gene sigara i le mücadele içerisinde.  Kapalı yerlerde 

sigara içi lmemesi konusunda kanun çıkarı ldı . Ama uyan kim? 

Sadece otobüs i le seyahatlerde sigara içi lmesi önlenebildi.  Bu bile 

çok büyük bir başarı .  

Kapalı  yerlerde sigara içi lmesinin önlenememesinin bir 

nedeni de idareci pozisyonundaki kişi lerin sigara müptelası 

olmasıdır. İdarecilerin kendisi  sigara içiyorsa, sigara içenleri 

engellemesi düşünülebilir mi? Sigara konusunda köklü eğit im 

yapılması gerekiyor. Bunun için de toplu seferberl ik i lan 

edilmelidir diye düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki bir ağaçtan 

bin kibrit yapılabil irken, bir kibrit  ise bin ağacı  birden yok 

edebiliyor.  Sigaranın neden olduğu yangınları  önlemek için, her 

vatandaş üzerine düşeni yapmalı ve yanlış davranışlar içerisinde 

bulunanları anında ikaz etmelidir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi36.htm 
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Yayınlandığı tarih: 10 Ağustos 2000 (Perşembe)  

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ 

Yurtdışında öğrenim görmek, birçok gencimizi n hayalidir. 

Maddi durumu elveren ve ÖSS sınavında Türkiye’de iyi  bir bölümü 

tutturamayan öğrenciler genelde eğitim için başta Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerine akın ediyor.  Bu 

nedenle YÖK, yı l lar önce bazı  üniversitelerimizde ikinc i öğretimi 

devreye alarak, yurtdışına akışı kısmen de olsa önlemeye 

çal ışmıştır.  

İkinci  öğretim yurtdışına öğrenci akışını 

durduramamıştır, çünkü ikinci öğretim yapan bölümlerimizin 

puanları  da birinci öğretimin puanlarına yaklaşmış bulunuyor. 

Ayrıca ikinci  öğretimde talep edilen harç bedelleri  de çok yüksek 

olmadığı için, orta direk olarak adlandırdığımız ai lelerin 

çocuklarının önemli bir bölümü ikinci  öğretimi tercih edebil iyor.  

Ancak, Türkiye’deki vakıf  üniversiteleri i le Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti ’ndeki üniversiteler, eğit im amacıyla yurtdışına 

gidişleri  etkilemiştir.  Parası  olan aileler, çocuklarını  yurtdışına 

göndermek yerine, Türkiye’de bulunan ve yı ll ık 4000 – 8000 dolar 

arasında maliyeti  olan vakıf  üniversitelerini  tercih edebil iyor.  

Burslu kontenjanlar hariç tutulduğunda, Bi lkent 

haricindeki Vakıf  Üniversitelerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ’ndeki Üniversitelerin puanları  düşük seviyelerdedir. 

Ancak 120 puanın üzerinde ÖSS puanı al ıp da söz konusu bu 

üniversitelere de giremeyen varl ıklı  ai le çocukları yurtdışına 

gidiyor. Gazete i lanları ile zengin aile çocuklarını kapmak isteyen 
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birçok yurtdışı üniversite bulunuyor. Bu üniversiteler Türkiye’de 

bürolar açarak tanıtımlar yapıyor.  

Ortaöğretimlerini  Türkiye’de tamamlayıp 2000 -2001 

eğitim-öğretim yı l ında yükseköğretimlerini  yurtdışında yapmak 

isteyenlerin, mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları  ve ön l isans 

programları  için i lgi l i alan türünde 105 ve daha fazla, l isans 

programları  için ise i lgil i  alan türünde 120 ve daha fazla puan 

almış olmaları gerekmektedir.  

ÖSS kı lavuzunda yer alan Azerbaycan, Bulgaristan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Moldova ve Romanya’daki bazı  üniversitelerin programlarının 

denklikleri kabul görürken, aynı üniversitelerin ÖSS kı lavuzunda 

yer almayan bölümlerini bit irenlerin denklikleri  yapılmıyor.  

Bazı aracı kuruluşlarla yurtdışına giden öğrenciler 

eğit imlerini  tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde diplomalarının 

denkliklerini  tespit ettirmek amacıyla Yükseköğretim Kuruluna 

(YÖK) müracaat ettik lerinde hayal kırıklığına uğrayabil iyor. O 

nedenle yurtdışında eğitim yapmak isteyen öğrencilerin, i lgil i 

üniversite ile bağlantı kurmadan önce hangi üniversitelerin hangi 

bölümlerinin denkliklerinin yapıldığını  YÖK’ten mutlaka 

öğrenmelerini  tavsiye ediyorum. 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi45.htm 
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Yayınlandığı tarih: 15 Ağustos 2000 (Salı)  

ÜNİVERSİTELERİMİZİN GÖREVLERİ 

Türkiye’mizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasında 

ülkemizin kamu kurum ve kuruluşları yanında özel sektör, sivi l 

toplum örgütleri ve toplum bireyleri  olarak hepimize önemli 

görev ve sorumluluklar düşmektedir.  Ülkenin bütün 

mekanizmalarının bir çarkın dişli leri misali  birbiri i le uyuşum 

içerisinde çal ışması, insanca yaşamanın tüm toplum bireyleri  için 

düşünülmesi, devletin üniter yapısı , laikl ik ve cumhuriyet rejimini 

koruma olguları  kapsamında yürütülecek gelişme projelerinde, 

Üniversiteler lokomotif görevini  üstlenmek durumundadır.  

Gelişmiş ülkelerde Üniversitelerin, birçok alanda yeni 

projeler ürettiği; hükümetleri n icraatlarında danışman kimliği 

üstlendiği; toplumun yönlendiri lmesi, bi l inçlendiri lmesi ve 

çağımızın gerektirdiği bi lgi toplumu olma sürecinde l iderl ik 

rolünü oynadığını  görmekteyiz.  

Ülkemizde ise üniversitelerimizin birçoğu yukarıda 

sayı lan rol leri  üstlenmede arzu edilen seviyenin çok gerisinde 

kaldığına şahit olabiliyoruz.  Üniversitelerimizin birçoğunun alet, 

cihaz ve donanım eksikliklerinden ötürü bil imsel araştırmalardaki 

yetersizliği , bazı  öğretim elemanlarının görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmede sergi ledikleri ciddiyetsizl ik; geleceğimizi 

emanet edeceğimiz gençlerimizin mezuniyetleri sonrasında 

istenilen beceri  ve bi lgiye sahip kimlikleri  ile ortaya çıkmalarını 

maalesef engellemektedir.  
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Üniversitelerdeki öğrencilerimizin büyük bir bölümünün 

sosyal  yönlerinin çok zayıf olduklarını görüyoruz. Toplum 

içerisinde nası l  davranılması gerektiğini  bi lmeyen, kendisine söz 

veri lmedikçe konuşmaktan ürken, haklı  olduğu bir konuda 

çekingenliği nedeniyle problemlerini hocalarına veya bölüm 

başkanına anlatamayan, sadece derslere girip çıkan ve 

sınavlarıyla meşgul olan gençlerimizin sayı ları  tahminlerin çok 

üzerindedir.  

Öğrencilerimizin çekingen yetişmelerinin başl ıca 

nedenleri  arasında ailelerinde ve ortaöğretim yı l larında 

öğretmenlerinden görmüş oldukları  bask ı  yanında, üniversite 

yı l larında hocalarının kendilerine karşı  sert tutumlarının 

sürmesinden kaynaklanmaktadır.  Sınıfta işlenen derse ait bir 

soruyu hocasına yönettiğinde azar işiten öğrenci, ister istemez 

bir daha soru sormak istememektedir.  

Üniversiteler; yeni fakülte ve bölümler açmaya karar 

verdiklerinde, öğrencilerin sosyal yaşamlarına cevap verecek 

f iziki  mekanları  da projelendirmek ve devreye sokmak 

zorundadırlar.  Her türlü eğit im ve öğretim faaliyetlerinde 

öğrencilerin görüşlerinin al ın masında büyük yarar görülmektedir.  

Mezuniyet sonrasında atı l  bir vaziyette kalarak devletin 

kendisine iş vermesini beklemeyen, üniversite yı l larında 

kendisine kazandırı lacak bi lgi , beceri ve dinamizm ile 

gerektirdiğinde kendi işini kurup çal ışt ırabilen, At atürk İ lke ve 

İnkı lapları doğrultusunda vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan 

ve koruyan, bilgi toplumu sürecinde üzerine düşen görev ve 

sorumlulukları yerine getirebilen, vatan ve mil letini  seven 

gençleri yetiştirmek için, üniversitelerimizin seferberl ik i lan 

etmesi gerekir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi46.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ağustos 2000 (Çarşamba)  

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN UZAKTAN EĞİTİM 

Birçok Meslek Yüksekokullarının açılması, maalesef 

plansız ve programsız gerçekleşmiştir.  Fiziki  alt  yapısı  olmadan ve 

öğretim elemanı sağlanmadan polit ik baskılar sonucunda açı lan 

Meslek Yüksekokullarımızda kal itel i  eğit im yapıldığını  söylemek 

mümkün değildir. Bazı ilçelerimizde açı lan Meslek 

Yüksekokullarının bulundukları  i lçelerdeki yaşam k oşullar 

yüzünden, bazı  programlarda üç dört öğrenci ile derslerin 

yürütüldüğü bil inmektedir.  

Mevcut 412 meslek yüksekokullarından 1983 -1997 yı l ları 

arasında Dünya Bankasından temin edilen fonlarla gelişt iri len 30 

meslek yüksekokulu hariç tutulduğunda, diğe rlerinin donanım ve 

eleman yönünden arzu edilenin çok gerisinde kaldığı 

bil inmektedir.  

YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projeleri 

kapsamında bulunan Meslek Yüksekokulları  i le Fırat, Gazi  ve 

Marmara Üniversiteleri  bünyesinde yer alan Teknik Eğitim ve 

Mesleki Eğit im Fakülteleri donanım açısından çok iyi konuma 

gelmişlerdir.  Bu birimlerimizin öğretim elemanlarının önemli  bir 

bölümü yurtdışına gönderi lerek eğit imden geçiri lmişlerdir.   

Teknik Eğit im Fakültesi  bünyesinde bulunan öğretim 

elemanlarının büyük bi r bölümü lisansüstü eğit imlerini 

sürdürerek kariyer yapma imkanlarını bulurken, maalesef aynı 

gel işmeyi Meslek Yüksekokullarında görmek mümkün 

olamamıştır.  Meslek Yüksekokullarının öğretim görevli leri 
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yurtdışına gidince yabancı di lleri ve mesleki  bi lgi leri  gelişmiş ve 

sanayiden kendilerine çok cazip tekl ifler gelmiştir.  Bir kısım 

Meslek Yüksekokulu öğretim görevli leri  bulundukları  üniversite 

bünyesinde l isansüstü çal ışmalar yapmak istemiş, ancak yönetim 

bu f ırsatı  da vermeyince üniversiteden ayrı lmışlardır.  

Meslek Yüksekokullarımızın büyük bir bölümü çıkmaz bir 

sokak içerisinde yol bulmaya çal ışmaktadır.  Mevcut temayüller 

devam edecek olursa, Meslek Yüksekokullarının gelişmesi 

mümkün görünmemektedir.  Bu açıdan ele al ındığında hem 

kaliteyi  yükseltmek hem de Meslek Yüksekokullarında eğitim 

gören öğrenci sayısını  2005 yıl ında 644000 seviyelerine çıkartmak 

için i letişim alanındaki yeni teknoloji lerin süratle devreye 

al ınması zorunluluğu bulunmaktadır.  Mevcut imkanlarla soruna 

çözüm bulmak, ancak Uzaktan Eğit im yö ntemleri  ile olabil ir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 31.07.2000 tarih ve 

B.30.EÖB.0.00.00.03 -06.02-1545-16339 sayı lı  yazısı ekinde 

“Meslek Yüksekokullarının Birinci  Sınıf larının Uzaktan Öğretim 

Yöntemi İle Okutulması Projesini  (Taslak)” Üniversite 

Rektörlüklerine göndererek görüş istemiştir. Taslak projeye göre 

Meslek Yüksekokullarının birinci  sınıf ları  uzaktan eğitim şeklinde 

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülecek, dolayısıyla 

MYO’larda sadece ikinci  sınıf lar yüz yüze eğit im yapacaklardır.  Bu 

yöntemle kontenjanı iki katına çıkartmayı hedeflenmektedirler. 

Bu projede gördüğüm eksikl ikleri  yarınki  yazımda sizlere 

aktaracağım.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi47.htm 
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Yayınlandığı tarih: 17 Ağustos 2000 (Perşembe)  

MYO’LAR İÇİN ÖNERİLEN UZAKTAN EĞİTİMDE 

YAŞANABİLECEK SIKINTILAR 

YÖK, Meslek Yüksekokullarının Birinci Sınıf larının 

Uzaktan Öğretim Yöntemi İle Okutulması Projesini  faal iyete almak 

için çal ışmalar yapmaktadır.  Projeye göre Meslek 

Yüksekokullarının birinci sınıf larında yoğunluklu  olarak teorik 

derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile okutulması 

düşünülmektedir.   

MYO Teknik Programlarının büyük bir bölümünde her 

ders uygulama ağırl ıkl ı olarak yürütülmektedir. Teorik dersler 

birinci  sınıfa alınıp uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğünde ikinci 

sınıfa sadece uygulamalı  dersler kalacaktır. Teorik dersler zaten 

sınıf ortamında yapılmakta dolayısıyla atölye ve laboratuar 

mekanları  teorik dersler için kullanılmamaktadır. Diğer bir 

deyimle teorik derslerin birinci sınıfa alınması ve uzaktan eği tim 

şeklinde yürütülmesi, atölye ve laboratuar mekanlarının daha 

fazla süre i le kullanılmasına büyük fayda sağlamayacaktır.  

Meslek Yüksekokullarında atölye ve laboratuar 

derslerinin yürütülmesinde sürekli  problemler yaşanmaktadır. 

Problemlerin asıl  nedeni uygulama saatlerine ödenen ders 

ücretlerindeki sınırlı l ıktır. Mevcut uygulamaya göre bir öğretim 

elemanı ancak 10 saatl ik uygulama dersini  ders yüküne 

saydırabilmekte veya ücretini  alabilmektedir. Bu nedenle öğretim 

elemanlarının büyük bir bölümü atölye ve  laboratuar derslerine 

girmek istememektedirler. Teorik dersler i le uygulama dersleri 
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dengeleştirilerek öğretim elemanlarına ders dağıl ımı yapılarak, 

uygulama derslerinden olan kayıpları kısmen gideri lmekte idi.   

Her öğretim elemanı zorunlu ders yükünü kar şı layacak 

kadar uygulamalı  ders almak isteyecektir.  Zorunlu ders yükü 

haricinde öğretim elemanlarına ek ders verdirmek, ancak 

kendileri kabul ettiği  takdirde gerçekleşebil ir.  Uzaktan Öğretim 

başladığında teorik dersleri  el lerinden alınacak öğretim 

elemanlarının tamamen uygulama derslerine yönelmeleri , ancak 

uygulama derslerine konulan 10 saatl ik sınırın kaldırı lması 

hal inde mümkün olabil ir.  

MYO’daki teknik derslerin büyük bir bölümünde önce 

teorik ders anlatı lmakta, hemen müteakip saatlerde ise 

uygulaması yaptırı lmaktadır.  Bu yöntem sayesinde teorik 

bi lgi lerin anında uygulama çalışmalarıyla pekişmesi 

sağlanabilmektedir.  Yeni önerilen sistemde ise teorik derslerin 

tümü birinci  sınıfta veri leceği için, ikinci  yılda öğrenci MYO’daki 

atölye veya laboratuara gird iğinde teorik derslerde işlenen 

konuları  unutmuş olabilecektir.  Uygulama derslerinde verim 

fazlasıyla düşebileceği göz ardı edilmemelidir.  

Meslek Yüksekokullarında 2005 yı lında arzu edilen 

kontenjana ulaşmak için birinci  sınıf larında uzaktan eğitim 

yönteminin kullanılmasına taraftarım. Ancak teorik derslerin 

bütünüyle Anadolu Üniversitesi  tarafından yürütülmesine 

karşıyım. Üniversiteler kuracakları  Ortak Girişimler sayesinde bir 

araya gelerek Uzaktan Eğit imi yapmaları  daha uygun olacaktır. 

Atölye ve laboratuar imkanlarının artırılması  için de yarıyı l 

tati l leri  ve yaz dönemlerindeki boşlukların kullanılması  daha 

isabetli  olacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi48.htm 
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Yayınlandığı tarih: 22 Ağustos 2000 (Salı)  

DİYARBAKIR’DA I. EĞİTİM FUARI 

Komşumuz Diyarbakır’da değişik amaçlı etkinl iklere son 

dönemlerde hız veri liyor.  Bu etkinliklerin birisi  de 13 -19 Eylül 

2000 tarihleri  arasında düzenlenecek olan I.  Eğit im Fuarıdır. 

Fuarın adının eğitim olması, Mil l i  Eğit im Bakanlığı ’nı  da harekete 

geçirdi.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı ’ndan “Eğitim ve Teknoloji” isimli 

bir panel düzenlememiz istendiğinde bu tekl ife olumlu cevap 

verdik ve bu amaçla 14 Eylül  2000 Perşembe günü öğle sonu Mil li 

Eğitim Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı  İbrahim Barbaros 

yönetiminde bir panel düzenleyeceğiz.  

Panelde Prof.  Dr.  Asaf Varol Sanal Üniversite, Öğr.  Gör. 

Nurhayat Varol Bilgisayar Destekli  Eğit im ve Internet, Arş.  Gör. 

Tuncay Sevindik ise İnteraktif  Eğit im Ortamlarının Tasarımı 

konularını  işleyecekler.  Mil l i Eğit im Bakanlığı ’n dan da teknoloji 

alanında bir uzmanın panele katı lması bekleniyor.  

Yeni teknoloji lerin devreye girmesi sonucunda eğitim 

ortamlarında da yeni ufuklar ortaya çıktı.  Y ı l lar önce kara tahta 

ve tebeşir i le klasik yöntemlerle veri len derslerin yerini  tepegöz 

ald ığında, eğit im ortamlarında büyük bir gel işmenin sağlandığı 

sanılmıştı . Tepegöz ile ders veren hocalar, kullandıkları ortamın 

rahatl ığını  anlata anlata bitiremezlerdi ve eğit im teknolojisi 

derslerinde tepegöz konusu oldukça geniş işlenirdi.  
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Günümüzde ise b i l işim alanındaki baş döndürücü 

gelişmeye paralel olarak datashowlar, projeksiyon cihazları , 

değişik sunu programları vasıtasıyla derslerde hocaların tahtaya 

yazıp çizmek ve öğrencilerin de yazılanları deftere geçirmek için 

geçirdikleri süreler ortadan kal ktı , dolayısıyla zaman çok verimli 

kullanılmaya başlandı.  

Ancak hala yeni eğit im teknoloji lerini kullanmaktan 

korkan birçok öğretmenimiz bulunmaktadır.  Bir kısım 

öğretmenler de zamanı nası l  doldururum endişesi  i le hala klasik 

olarak tahtaya yazı  yazarak ve  öğrencilerinin deftere geçirmesi 

için adete dikte ettirerek, çok değerl i olan zamanı boşuna 

harcayabil iyorlar.  

Modern eğitim teknolojilerinin kullanımı, sadece 

donanımın ve yazıl ımın sağlanması ile mümkün olamamaktadır. 

Öğretmenlerimizin yeni teknoloji ler i  kullanmalarını hızlandırmak 

için bazı larının kafalarının iyiden iyiye yıkanması zorunludur.  Aksi 

takdirde siz istediğiniz kadar yeni cihazları  öğretmenlerin önüne 

koyun, değişen bir şey olmaz.  O klasik öğretmen gene ısrarla 

tahtaya yazı  yazmaya devam ede r. 

Yeni teknoloji leri  kul lanmaya hevesli , kul lanmak için 

mücadele veren öğretmenler yetiştirebil irsek, eğit imin 

kal itesinin artırı lması süreci kendil iğinden oluşacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi49.htm 
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Yayınlandığı tarih: 23 Ağustos 2000 (Çarşamba)  

BİLİŞİM2000 

5-10 Eylül  2000 tarihleri  arasında İstanbul’da Bi lişim2000 

etkinl ikleri  başlıyor.  Türkiye’nin bilgi  ve iletişim teknoloji leri 

alanındaki en büyük uluslararası etkinl iği olan “Bil işim2000 A 

CeBIT EVENT” adlı  bölümü Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde yapılacak. Avrupa ve Asya kıtalarından 11 

farkl ı  ülkeye mensup 50 civarında şirketin bi lişim alanındaki son 

teknolojik ürünlerini  sergi lenmesi bekleniyor.  

6-9 Eylül tarihleri arasında Lütf i Kırdar Kongre ve Sergi 

Sarayında ise “Bil işim2000 Kurultayı” yapılacak. Kurultayda 

bi l işim alanındaki akademik bildiri ler, eğit im seminerleri , açık 

oturumlar vb etkinlikler sürdürülecek.  

1996 Yı l ından beri  Bi l işim etkinl iklerine sürekli  katı lıyor 

ve bi ldiriler sunuyorum. Bu yı l  ise “Sanal Üniversite” başl ığını 

taşıyan bir açık oturum düzenliyoruz.  7 Eylül 2000 tarihinde 

düzenleyeceğimiz açık oturumda “Sanal Üniversiteler” gerçeğini 

gözler önüne sermek istiyoruz.  

Sanal Üniversite Açık Oturumuna YÖK Yürütme Kurulu 

Üyesi  ve Enformatik Mil l i  Komitesi Başkanı Prof. Dr.  Ati l la Sezgin, 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi  ve Enformatik Mil l i Komitesi  Başkan 

Yardımcısı Prof.  Dr. Barbaros Günçer, Fırat Üniversitesi  İ letişim 

Fakültesi  Dekanı Prof. Dr.  Asaf Varol, ODTÜ Enformatik Enstitüsü 

Başkanı Prof. Dr.  Neşe Yalabık, Boğaziçi Üniversitesi  Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.  Dr.  Selahattin Kuru ve 
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Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr.  Ali 

Ekrem Özkul konuşmacı olarak katı lacaklar.  

Dünyada son yı llarda sayı ları hızla ar tan sanal 

üniversitelerin Türkiye’ye yansımasının nası l  olacağının ele 

al ınacağı Açık Oturuma katıl ımın oldukça yüksek olacağı tahmin 

edil iyor. Çünkü Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 

kontenjan artırımına gitmenin en önemli unsuru olarak sanal 

üniversiteleri görüyor.  

Internet’in 1995 yı l ından sonra ülkemizde hızla gelişme 

göstermesi, sanal üniversite kurulması yönünde çalışmaların 

başlamasına da vesi le oldu. Türkiye’deki bazı üniversiteler çeşit li 

değişik ortamlar kullanarak uzaktan eğitim yapmakt adırlar.  

Fırat Üniversitesi olarak bizler de uzaktan eğitimi 1992 

Yı l ında yayın hayatına başlattığımız FIRAT RTV televizyon 

yayınları  i le gündeme getirdik.  Son bir engelleme olmadığı 

takdirde Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yı l 

Üniversiteleri  arasında kurulacak telekonferans sisteminin 

devreye girmesi sonucunda, Fırat Üniversitesi ’nin sanal 

bölümlerinin açılması  gündeme gelecek.  

Kalitel i ve rekabetçi ortama dayalı  bir eğitim için sanal 

bölümlerin de mutlaka devreye al ınması gerektiğinin bi l incinde 

olarak, Fırat Üniversitesi  yeni ufuklara doğru hızla ilerl iyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi50.htm 
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Yayınlandığı tarih: 31 Ağustos 2000 (Perşembe)  

ÜNİVERSİTELERİMİZDE ÇAĞDAŞ DERSLERİN AÇILMASI 

Üniversitelerimizin bazı  bölümleri  oldukça dinamik bir 

yapıya sahiptir.  Bilgisayar, elektronik, i letişim alanlarında eğitim 

sürdüren bölümlerimizin teknolojinin ortaya koyduğu yenil ikleri 

takip edebilmeleri için sık sık ders programlarını değiştirmeleri 

gerekir. 

Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik ve 

Bi lgisayar Eğit imi Bölümü olarak yeni teknoloji lere uygun birçok 

yeni dersin programlarımıza süratle girmesini  sağladık.  Lisans ve 

yüksek l isans programları  seviyesinde Uzman Sistemler, 

Bi lgisayar Destekli  Eğit im, Bi lgisayar De stekli  Tasarım, Robotik, 

Bi lgisayar Ağları , Uzaktan Eğit im Teknoloji leri  vb birçok yeni 

dersler programlarımıza dahil  edilmiştir.  

Uzaktan Eğit im Teknoloji leri yüksek lisans dersimizde, 

Araştırma Görevlilerimize Web ortamında sunulabilen ders 

projeleri  hazı rlattırdık. Robotik, Kontrol Sistemleri I , Kontrol 

Sistemleri II  ve Bi lgisayar Destekli  Tasarım konularında hazırlamış 

olduğumuz Web tabanlı  ders materyalleri YÖK Enformatik Mill i 

Komitesi  tarafından ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerinin öğretim 

üyelerinden oluşturulan komisyon tarafından 3 Ağustos 2000 

tarihinde incelenmiş ve hazırlanan Web tabanlı ders materyalinin 

uzaktan eğitim şeklinde diğer üniversitelerce okutulabileceğinin 

bir üst kurul olan Enformatik Mil l i  Komitesine öneri lmesine karar 

veri lmiştir.  
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Türkiye’den sadece ODTÜ, İTÜ, Fırat Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi , Hacettepe Üniversitesi , Anadolu 

Üniversitesi , İstanbul Kültür Üniversitesi  ve Atatürk 

Üniversitesi ’nden proje öneri lerinin geldiği  ve tamamen bitmiş 

projeler içerisinde sayı  olarak ODTÜ ’den sonra Fırat 

Üniversitemizin ikinci  sırada yer almış olması önemli  bir 

gel işmedir.  

Bölümde okuttuğumuz derslerimizle i lgi l i hazırladığımız 

Web tabanlı  yazı lımların Internet ortamında sunulması sayesinde, 

öğrencilerimizin not tutmasına gerek kalmayacak ve istedikleri 

anda o dersle ilgi li  tüm bilgi lere Internet üzerinden ulaşmaları 

sağlanacaktır.  

Son sınıf  öğrencilerimize hazırlattırdığımız çok değişik 

alanlardan seçi len konuları kapsayan, elektronik ortamdaki ders 

materyallerimizi de Internet üzerinden tüm kullanıcı ların 

hizmetine sunmak için çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam 

etmektedir. 

Bil indiği üzere FIRAT RTV’de de Robotik dersinde 

öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler, gene 

öğrencilerimiz tarafından sunulan bir programla televizyondan 

yayımlanarak, çağdaş eğit imin nasıl  olabileceği konusunda güzel 

örnekler sergi lenmektedir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi54.htm 
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Yayınlandığı tarih: 5 Eylül 2000 (Salı)  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Akademik alanda kariyer yapmanın yolu l isansüstü 

eğit imlerden geçer.  Eskiden bölümlerini  derece i le bit irenlerin 

tercihleri  arasında üniversitelerde kalmak bir ayrıcalık olarak 

karşımıza çıkardı.   Hatta bazı üniversitelerimiz bölümlerini i lk 

üçte bit irenleri  sınavsız yüksek l isans programlarına al ırlardı . 

Üniversitelerimizde kal iteyi  yakalamanın şartlarından biri  de, 

kariyer yapmak isteyen adayların l isans eğit imleri  esnasında 

yüksek performans göstermiş olmalarıdır.  

 Üniversitelerin uygulamakta oldukları  l isansüstü sınav 

yönetmeliği , Yükseköğretim Kurulu  tarafından hazırlanan çerçeve 

yönetmelik esas al ınarak düzenlenmektedir.  Kaliteyi yükseltmek 

için çeşit l i tedbirler al ınmakta birl ikte, l isansüstü programlarına 

müracaat edenlerin genelde iş bulamayan mezunlar olduğu 

görülür.   

12-14 Eylül  2000 tarihleri  arasında Fırat Üniversitesi ’nde 

de l isansüstü programları  için yabancı di l sınavları  ve bi lim 

alanında mülakatlar yapılacak.  Öğretim üyeleri  olarak bizler 

mezunlardan başarı l ı olanların müracaatını  arzuluyoruz.  Çünkü 

başarı l ı bir yüksek l isans öğrencisini e ğitmek ve istenen formatta 

yetiştirmek çok daha rahat olabil iyor.   

 

Fırat Üniversitesi Fen Bil imleri  Enstitüsü’nde yüksek 

l isans yapmak için LES sınavından sayısal dalda en az 45 puan 
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almak zorunludur. LES notunun %50’si hesaba katı lmaktadır. 

Ayrıca l isans  eğitimi sonucunda elde ettiği not ortalaması 60’ın 

alt ında olmamak kaydı i le transkript ortalamasının %25’i  ve 

mülakat sınavının da %25’i  al ınarak elde ettikleri toplam not 

sıralanmakta ve kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır. O halde 

i lan edilen kontenjanların boş tutulması mümkün değildir.  

Bu uygulamaya göre örneğin bir anabil im dalında beş 

kontenjan mevcutsa ve gereken asgari  şartları sağlayan sadece üç 

kişi  müracaat etmişse, bu üç aday mülakatta sıf ır puan dahi 

alsalar, gene yüksek lisansa girebilmekte dir. 

Bilgisayar, elektronik, endüstri  gibi gözde bölümlerden 

mezun olanlardan başarı l ı olanlar özel sektörde rahatl ıkla iş 

bulabilmektedir.  Bu gruba girenler, genelde yüksek lisans için 

müracaatı  düşünmemektedirler. Dolayısıyla üniversitelerin bu 

bölümlerinde öğretim elemanı eksikl iği  azami safhadadır. 

Üniversiteleri cazip hale getirmenin birinci şartı , öğretim 

elemanlarının ücretlerinin makul düzeylere çıkarılmasında 

yatmaktadır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi55.htm 
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Yayınlandığı tarih:  6 Eylül 2000 (Çarşamba)  

TAŞIMALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ 

25 Temmuz 2000 tarihl i  Günışığı  Gazetesi’nin Eğit im 

Köşesinde “Taşımalı  İ lköğretim” başl ıklı  bir yazı  yayınlayarak, 

taşımalı eğit imde yaşanan sıkıntı ları di le getirmiştim. O yazıda, 

taşıma merkezlerinin iyi seçi lememesi, taşıma yapan araçların 

tespitinde bazen hassas davranılmaması, taşıma i le getirilen 

öğrencilerin yeme- içme problemlerinin istenilen düzeyde 

sağlanamaması, ulaşımın yapıldığı  güzergahların çok uzun 

mesafede olması ve yolların bozukluğu dolayısıyla öğrenciler 

üzerinde yarattığı yorgunluk ve bezginl iklerin, taşımalı eğit imde 

karşı laşı lan problemler olarak karşımıza çıktığını belirtmiştim.  

Mill i  Eğit im Bakanlığı , taşımalı i lköğretim kapsamına 

al ınacak okul ve yerleşim biri mlerinin seçi lmesi i le i lgi l i 

yönetmelik maddesini  değiştirdi.  Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, taşımalı  i lköğretim 

kapsamına al ınacak okul ve yerleşim birimlerinin özell ikleri 

aşağıdaki biçimde belirlendi.  

Köy ve  köy alt ı yerleşim biriminde okul bulunmaması,  

Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının 

kullanılamayacak derecede hasarl ı  olması,  

1., 2. ve 3. sınıflarda toplam öğrenci sayısının 15’ten az 

olması,  

Köy ve köy alt ı yerleşim birimlerindeki ilköğretim 

oku lunda 4. , 5. , 6. , 7. ve 8. sınıf lar için yeterl i sayıda derslik 
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bulunmaması ve bu sınıf lardaki toplam öğrenci sayısının 60’tan 

az olması, 

Öğrenci taşınacak okul ve yerleşim biriminin, taşıma 

merkezi  ilköğretim okuluna uzaklığının en az 2.5 ki lometre 

olması , 

Taşınan öğrencilerin belediye sınırları  dışında oturuyor 

olması veya içinde bulunmakla birl ikte taşıma merkezi  i lköğretim 

okuluna uzaklıklarının 2.5 ki lometreden fazla olması ve bunun 

Planlama Komisyonu kararıyla uygun görmesi.  

 

Yönetmelikte öncelikle yatı l ı i lköğretim bölge okulları i le 

pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler tespit 

edilecek.  Taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları  elverişsiz 

yerleşim birimlerindeki öğrencilerin de yatı l ı ilköğretim bölge 

okulları  ile pansiyonlu i lköğretim okullarına yerleştiri lmesi 

yapılacak.  

Sonuç olarak taşımalı i lköğretimde bazı  sıkıntılar 

mevcuttu ve Ağustos ayında yayımlanan yönetmelik değişikl i i le 

aksayan yönlerin düzelti lmesi hedefleniyor. Okul yerleşim birimi 

i le i lgi l i yukarıda belirt i l en değişikl iklerin olumlu sonuç 

vereceğini ümit ediyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi56.htm 
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Yayınlandığı tarih: 03 Ekim 2001 (Carşamba)  

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTEDE OKUNABİLİR Mİ? 

Bir öğrenci farkl ı yükseköğretim kurumlarında yürütüle n 

örgün öğretim programlarına aynı anda kayıt yaptıramaz.  Bu konu 

YÖK Genel Kurulu’nun 06.07.2001 tarih ve 2001.6.65 sayı l ı  kararı 

i le Yürütme Kurulu’na veri len yetkiye dayanılarak al ındı.  Ancak 

yükseköğretim kurumlarımızda herhangi bir örgün meslek 

yüksekokulu programına kayıtl ı  öğrencilerin veya bu 

programlardan mezun olanların istedikleri  takdirde, ayrıca 

Anadolu Üniversitesi ’nde yürütülmekte olan açıköğretim önlisans 

programlarına; yükseköğretim kurumlarımızın herhangi bir örgün 

l isans programında kayıt l ı  öğrencilerin veya bu programlardan 

mezun olanların ise istedikleri takdirde, ayrıca Anadolu 

Üniversitesi ’nde yürütülmekte olan açıköğretim l isans 

programlarına aşağıdaki şartları  yerine getirmek kaydıyla kayıt 

yaptırabilecekler.  

“Söz konusu öğrencilerin  kaydolacağı açıköğretim 

programı, örgün öğretimde öğrenim gördükleri  programın aynısı 

olamaz. 

Bu durumdaki öğrenciler örgün ve açıköğretim 

programları  arasında ders transferi  veya kredi saydırma işlemi 

yapamaz.  

Örgün meslek yüksekokulu programı öğrenciler i  veya 

mezunlarından açıköğretim önlisans programına da kayıt 

yaptırmış olanlar l isans programlarına dikey geçiş yapmak 

istedikleri  takdirde, bu geçişi  mezun olacakları  örgün meslek 
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yüksekokulu ve açıköğretim önlisans programlarının sadece bir 

tanesinden yapabileceklerdir.  

Örgün öğretim i le birl ikte açıköğretim programına 

kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün 

öğretimdeki statülerine göre yapılacaktır. Bu durumdaki 

öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolması, askerl ik 

işlemleri i le ilgi li  herhangi bir hak sağlamaz.”  

Günümüzde eğitimin yaş i le sınırı  olmadığını, artık birçok 

çevreler kabul etmekte ve ömür boyu eğitim kavramını 

benimsemektedir. O nedenle bir fakülteyi  bit iren bir kişi  isterse, 

ikinci  bir fakülteyi  daha okuyabilmelidir.  A ncak yaşanan sıkıntı , 

ikinci  fakülteyi  okumak isteyenlerin önemli bir bölümünün 

askerl ikten kaçmak için bu tür bir yolu tercih edebildikleridir.   

Yukarıdaki şartları sağlayanların eğit imlerini imkanları 

dahil inde sürdürmeleri , özveri li  bir çalışma ve kendi ni gel iştirme 

hareketidir. Bu nedenle ömür boyu eğitim kavramına inananları 

kutlamak isterim. 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi212.htm 
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Yayınlandığı tarih: 23 Ekim 2001 (Salı)  

ÖĞRETMENEVLERİ 

Dönemin Mil l i Eğit im Bakanı Hasan Sağlam sayesinde 

öğretmenevleri  açı ldı.  Daha sonraki dönemlerde göreve gelen 

Mil l i  Eğit im Bakanları  da bu geleneği sürdürerek hemen her ilde 

ve i lçede öğretmenevleri  açmaya devam etti ler.  

Tati l beldelerinde bulunan öğretmenevlerinde idari 

görevi  bulunmayan bir öğ retmenin kalması imkansız gibi.  Örneğin 

Datça i lçesindeki öğretmenevi denize sahil i olduğundan tati li 

ucuz geçirmek isteyenler için ideal bir konaklama yeridir.  Yaz 

aylarında kalanlar ise genelde üst düzey bürokratlar olmaktadır.  

Cazibesi  olmayan yerlerdek i öğretmenevleri ise 

öğretmenler için bulunmaz bir imkandır. Özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki öğretmenevleri , o yörede 

öğretmenlik yapanlar için de sürekli  konaklama yeri olarak hizmet 

verebil iyor. Bazı öğretmenevlerinin kurulma amaçları 

doğrultusunda kullanılabilmeleri  sevindirici  bir olaydır.   

Öğretmenevlerinin bazı larının lüks oteller seviyesinde 

hizmet verdiklerine şahit olmaktayız.  Üstel ik ödediğiniz ücretler 

de öğretmenlerin kesesine uygun düşebilmektedir. Ancak bu 

hizmetler batıdan doğuya doğru gelindikçe azalmakta ve hatta 

tümden kaybolabilmektedir.  Kullanılan inşaat malzemelerine 

baktığınızda birinci  sınıf olduğunu görüyorsunuz.  Ancak kötü 

işçi l ik yüzünden ne kadar kal itel i malzeme kullanırsanız 

kullanınız, kendini göstermiyor.  
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Geçenlerde Muş İ li  öğretmenevinde kalmıştım. Yeni 

boyanmış. Ancak duvar, kapı ve pencerelere öyle bir badana 

yapılmış ki , badanadan sıçrayan boyalar mobilyalara sıçramış ve 

mobilyalar sanki de çok eskiymiş veya tozluymuş gibi 

görünmektedir.  Banyodaki tesisatl ar küçük tamiratlarının 

yapılmaması yüzünden su damlatıyor.  İşin bir boyutu bu.  Diğer 

boyutuna gelince odalarda elinizi yıkamak için sabun 

bulamıyorsunuz.  Havlu yok.  Tuvalet kağıdı  ne gezer. 

Anlayacağınız işletmecil ik sıf ır.  

Diğer bir odaya geçmem istendi.  O odada da aynı 

manzara.  Yani sadece ilk girdiğim oda bahsettiğim durumda değil , 

benzer diğer odada da sabun, havlu, tuvalet kağıdı, dolapta 

elbisenizi  asacak tek bir askı  dahi yoktu.  Nöbetçi  memura durumu 

anlatmam sonrasında sağdan soldan toplama i le baz ı  eksikl ikleri 

giderebildi. Öğretmenevinde kalan diğer arkadaşların da 

anlattığım olumsuzlukların aynısını  yaşadıklarını  söylediler.  O 

halde söz konusu öğretmenevi işletmecil iğinde bir problem var.  

Bu sorunu dile getirmek istedim. Çünkü o 

öğretmenevinde kalan bir öğretmen benzer şikayetlerde bulunsa 

muhtemelen açıkta kalır ve kendisine bir daha oda veri lmeyebil ir. 

Bu olayı tümden görmemezlikten de gelebilirdim. Ama biri lerinin 

bu durumları  yazmaları gerekir ki i lgi l i ler uyarı lsın ve doğru 

dürüst bir işletmecil ik yapılabilsin.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi217.htm 
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Yayınlandığı tarih: 06 Kasım 2001 (Salı)  

2002 ÖSS BAŞVURULARI YAPILIYOR 

2002 ÖSS Başvuruları  5 Kasım günü başladı.  Önümüzdeki 

yı l  1,5 milyon civarında bir müracaat bekleniyor.  2002 ÖSS’de bazı  

yenil ikler var.  Bu yenil iklerden en önemlisi  Mesleki  ve Teknik 

Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları  İ le 

Açıköğretim Önlisans Programlarına Sınavsız Geçiştir. 

Önümüzdeki yı l  ilk defa uygulanacak bu sistem ile Meslek 

Yüksekokullar ının tam kapasite i le eğit ime geçmeleri 

hedefleniyor. 

Meslek Yüksekokulların birçok branşlarının kontenjanları 

dolmuyor.  Ek kontenjan sonrasında bile dolmayan okullarımız 

bulunmakta. Gelecek yı l mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumları  

mezunlarının doğrudan  meslek yüksekokullarına al ınması, 

kontenjanları  doldurup doldurmadığını  göreceğiz.  Ancak korkarım 

ki  mevcut durumdan çok farkl ı bir manzara i le karşılaşmamız 

mümkün değil . Çünkü 105 ve daha yukarı  puan alan öğrenciler, bu 

yı l  eğer tercih formlarına geneld e boş kalan meslek 

yüksekokullarından birini yazmış olsalardı, zaten okula 

girebileceklerdi.   

4702 sayı l ı Kanunun 2.  maddesi ile değiştiri len 2547 sayı lı 

Kanunun 45.  maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri t akdirde 

bitirdikleri  programın devamı nitel iğinde veya buna en yakın 

programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki  ve Teknik 

Eğitim Bölgesi  (METEB) içinde yer alan veya bölgesi  dışındaki 

meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştiri lebileceği 
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hükmünü getirmiştir.  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları  

mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştirme için 

orta öğretim başarı  puanları  esas alınacak (MOBP).  Orta öğretim 

başarı  puanı aşağıdaki eşit likle hesaplanacak.  

MOBP= C+((OBP-C)x((100-C)/(B-C))) 

B= Okuldaki en büyük OBP  

C=Okuldaki en küçük OBP  

Dolayısıyla her öğrenci kendi okulu esas al ınarak bir 

sıralamaya tabii tutulmuş oluyor. Yani  öğrencinin okuduğu 

okuldaki en büyük ve en küçük OBP’ler esas al ınıyor.  

Öncelik son sınıf öğrencilerine veri lecek.  Daha sonra bir 

yıl  önce ve bi lahare iki  yı l önce mezun olanlara doğru geriye 

gidi lecek.   

Meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştiri lmiş 

öğrencilerden mezun olanların %10’undan az olmamak üzere 

kendi alanlarındaki lisans programlarına dikey geçi ş için 

kontenjan ayrı lacak ve bu kontenjanlara adaylar, Dikey Geçiş 

sınavı  (DGS) sonuçlarına göre yerleştiri leceklerdir.  Yani meslek 

yüksekokulunu başarı  ile bit irenlere, l isans tamamlama hakkı da 

veri lmiş olmaktadır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi221.htm 
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Yayınlandığı tarih: 14 Kasım 2001 (Çarşamba)  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ 15 KASIMDA 

İ letişim Fakültesi  açıl ış töreni 15 Kasım’da (Perşembe 

günü) Rektörlük kampusunda  bulunan İ letişim Fakültesi 

binasında yapıl ıyor.   

7-8 Kasım tarihlerinde İ letişim Fakültesinde açı lan 

hizmetiçi  eğitime katı lan medya mensuplarına bu törende “Başarı 

Belgeleri” dağıtı lacak. Hizmetiçi  Eğit im süresince katı lımcıların 

sponsorluğunu üstlenen VAROL COLOR’a da Teşekkür Belgesi 

takdim edilecek. 

Açıl ış törenin asıl  amacı tamamen Elazığ i l i dışından gelen 

öğrencilere hem üniversitemizi tanıtmak hem de Rektörümüz 

Sayın Prof. Dr.  A.  Feyzi  Bingöl i le öğrencileri bir arada 

buluşturmak. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen İ letişim 

Fakültesi  öğrencilerinin ken dilerini bir ai le ortamında imiş gibi 

hissedebilmeleri  için gereken tüm çabalar gösteri lecek. 

Öğrencilerin sadece eğitim sorunları i le değil , aynı zamanda 

sosyal ve kişisel  problemlerine de destek sağlamak açısından bu 

toplantı  büyük önem taşıyor.  

Törende i lk defa Elazığ’a ve Üniversitemize gelen 

öğrencilerimize Üniversitemizi  tanıtıcı  bir konuşma ve tanıtım 

sunusu yapılacak. Öğrenci etkinliklerini  artırmak amacıyla 

Rektörlük müsaadesi sonrasında klüp kurmaları  teşvik edilecek. 

İ letişim kavramı içerisinde yer alan olgu, uygulamalı  olarak 

gerçekleştiri lmeye çal ışı lacak.  
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İ letişim Fakültesi  olarak yerel  medyamızla iç içe olmayı 

arzuluyoruz.  Bu amaçla Fırat havzası ve Elazığ Gazeteci ler 

Cemiyetleri  i le diyalogumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. 

Çünkü netice it ibariyle bu kurumlar karşı lıkl ı olarak biri  birine 

muhtaçtır.  

Kişi lerarası  i letişimde gelişme sağlamak için daha 

önceden vukuu bulan bazı  olumsuz tavırları görmemezlikten 

gelmek gerekir.  Kurumların selameti açısından, kişi lerarası 

i letişimsizl ik bertaraf edilmeli ve uzlaşma sağlamak için karşı l ıklı 

çaba sarf  edilmelidir.  

İ letişim Fakültesi Dekanı sıfatı  i le Elazığ’daki her türlü 

medya organizasyonu i le diyalog kurmaya hazırım. Kendilerinden 

gelecek her türlü öneri, talep ve görüşleri  elemanlarımızla 

dikkat l ice değerlendireceğimizi  ve kurumların karşı lıklı  avantaj 

sağlamaları  açısından sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu 

bildirmek isterim. 

El ele vererek Elazığ’daki medya çal ışanlarının her türlü 

sorunlarını  dinlemeye hazırız.  Özell ikle yerel  medya mensupları 

i le birlikte çözümler üreterek, i lgi l i  üst makamlara sunmak için, 

bu çağrı  sonrasında birlikte harikalar yaratmaya ne dersiniz!  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi222.htm 
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Yayınlandığı tarih: 17 Kasım 2001 (Cumartesi)  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ VE UNUTTUKLARIMIZ 

15 Kasım günü Fakültemizin açı lışı üniversitemiz 

akademik ve idari  personeli , öğrencilerimizin katı lımı ve Elazığ 

medyasından gelenlerle gerçekleştiri lmiş oldu.  Açı l ışta Fırat 

Televizyonundan başlayarak İ letişim Fakütesinin öğrenci al ımına 

kadarki  süreci özetleyen bir sinevizyon sunumu yapıldı. Toplam 7 

dakika süren VTR sunusunda 10 yı l lık bir Fırat TV geçmişini  ortaya 

koymak kolay değil.   

Zaten tören yapmayı 12 Kasımda kararlaştırdık, 3 gün 

sonra da töreni gerçekleştirdik.  Y ani tüm hazırl ıklar üç gün içinde 

yapıldı. Yazılan senaryoya uygun görüntülerin yerleştiri lmesinin 

kolay olmadığı, bu alanda çalışanlar tarafından çok iyi  bi l inir.  Bu 

nedenle her zaman unutulanlar olabil ir.  

Fırat TV’de çeşitl i  yı l larda televizyon programı  yapan 

birçok değerli  üniversite mensuplarımız ve bireylerin tümünün 

görüntülerini  vermek, VTR’nin hazırlanma sürecinin kısalığı  ve her 

görüntüye ulaşmadaki arşivleme problemleri  yüzünden mümkün 

olamıyabil iyor.  Ama Fırat TV’deki arkadaşlarımız söz konusu 

VTR’yi  hazırlarken kasıt lı  davranmadıklarına inanıyorum.  

 

Gene teşekkür belgesi  hazırlarken de aceleci l ik yüzünden 

gözden kaçırdıklarımız olabil iyor.  Açı l ış töreninde karşılaştığınız 

bir kişinin katkısı akl ınıza geldiğinde, teşekkür belgesi 

düzenlemediğiniz  için mahcup olabiliyorsunuz.  
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Törenlerde mümkün olduğunca katı lımcıları sıkmamak 

için konuşma metinlerinin kısa tutulması taraftarıyım. Bu nedenle 

de konuşma metnini  bit irdikten sonra nerelerden kısaltma 

yapabil irim diye çabalayıp duruyorum. Köşe yazılarım da da 

vermek istediğim mesajı  bir sayfaya sığdırmak bazen çok zor 

olabil iyor. 

Örneğin açı lış konuşmamda, “24 Nisan 1998 günü 

Elazığ’da “Anadolu Medyasında Gelişim Çizgisi” paneli ; 8 -9 Ekim 

1998 tarihleri arasında basına yönelik olarak düzenlenen “Yerel 

Gazetecil ik, Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi  Eğit imleri” 

ve 29 Mayıs 2000 tarihinde Üniversitede “İletişim Panelinde”Fırat 

Havzası  Gazeteciler Cemiyeti adı  yerine “Siz medya mensupları” 

ifadesini  kullanmıştım. Çünkü Cemiyet Başkanı Sayın Bedrettin 

Ke leştimur da oradaydı ve üstelik tanıtım VTR’sinde kendi 

görüntüsüne yer veri lmişti.  Oysa konuşmamda kapalı  ifade yerine 

açık ifade kullanmam dah uygun düşerdi.  

Sonuçta hiçbir ard niyet taşımadan, birlikte bir açı l ış 

töreni yapmak için yola çıktığımıza herk esin inanmasını 

ist iyorum. İsmini zikretmeyi ve VTR’de görüntüsünü vermeyi 

unuttuğumuz dostlarımızdan özür di l iyor, İ letişim Fakültemizin 

açı l ışının ülkemiz ve mil letimize hayırl ı  ve uğurlu olmasını 

dil iyorum. 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi223.htm 
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Yayınlandığı tarih: 29 Kasım 2001 (Perşembe)  

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE SEMPOZYUM 

Sakarya Üniversitesi , Mil l i Eğit im Bakanlığı  Eğit im 

Teknolojileri  Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik Devletlerinden 

IOWA ve OHIO Üniversitelerin işbirliği  ile 28 -30 Kasım 2001 

tarihleri arasında Sakarya’da “Uluslararası Eğit im Teknoloji leri 

Sempozyumu ve Fuarı”  adı alt ında büyük bir etkinl ik 

düzenlemektedir. Hızla gelişen bi lgi ve i letişim teknoloji lerinin 

çeşit li  uygulamalarını  sergi lemek ve yeni teknoloji lerin eği t im 

öğretim alanlarını  nası l daha etki l i hale getirebileceğinin 

tartışı lacağı bu sempozyumun en önemli  bir yönü uydu sayesinde 

İnternet üzerinden önemli  etkinl iklerin canlı  yayınlanmasıdır.  

Sakarya Üniversitesi  son bir iki  yı l içerisinde Uzaktan 

Eğitim alanında önemli hamleler yapmış ve Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde 500 kontenjanlı  “Bilgisayar Programcıl ığı ve Bi lgi 

Yönetimi” önlisans programını açmıştır. Türkiye’de uzaktan 

eğitim konusunda son yıl larda hızlı bir gelişmenin yaşandığına 

hepimiz şahit oluyoruz.  Fırat Üniversitesi  ise Fırat Televizyonunu 

kurarak, 1993’lü yı l lardan beri televizyonla uzaktan eğitim 

çal ışmalarını başarı i le sürdürmüştür.  Ancak Mayıs 2001 Ayından 

beri  Fırat Televizyon yayınlarına ara veri lemesi nedeniyle, 

uzaktan eğitim çal ışmaları na sadece İnternet üzerinden devam 

edilebilmektedir.  

 

Sakarya’da yapılacak sempozyuma üniversitemizden de 

öğretim elemanları bi ldiri  sunacaklarıdır. Ayrıca sempozyum 
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süresince her gün çağrıl ı  konuşmacılar görüşlerini  sempozyuma 

katı lanlara ve aynı zamanda İnternet üzerinden tüm dünyaya 

yaymış olacaklar.  Çağrıl ı  konuşmacı olarak Prof.  Dr.  Uğur 

Demiray, Prof. Dr. Ülkü Köymen, Prof. Dr.  Asaf Varol, Prof. Dr. 

Jerry W. Will is, Prof. Dr.  Al i  Ekrem Özkul, Dr. Udin Victor ve Ruhi 

Esirgen söz alacaklar.   

Bendeniz Türkiye’de uzaktan eğitimin durumunu ve bu 

çal ışmaları  koordine eden Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 

kurulan Enformatik Mil l i Komitesinin iki yıl l ık faal iyetleri 

sonucunda neleri gerçekleştirebildiği konularını  ele alacağım.  

Fırat Üniversitesi  ülkemizdeki uz aktan eğitim 

çal ışmalarına erken başlayan bir üniversite konumundadır. 

Uzaktan eğitimin önemli  bir parçası  olan Fırat Televizyonu sadece 

yerel  bir görsel  yayında bulunması gereken programlar sunmamış, 

eğit im alanında da birçok değişik programları  hazırlaya rak Elazığ 

halkına aktarmıştır.  

1993’lü yı l larda bil işim alanında televizyondan bilgisayar 

kursları  düzenlemiş ve kursa katılanlara kiral ık bi lgisayarlar 

vererek, kursiyerlerin evlerinden programları izlemelerine ve 

sonuçta sertif ika almalarına vesile olmu ştur. 

Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda hızl ı bir gel işme 

yaşanıyor ve tren epeyce yol almış durumda. Üniversitemizin bu 

treni kaçırmaması ve layık olduğu konuma gelebilmesi için 

üniversitemizin tüm elemanların el  birl iği  i le çal ışması 

arzumuzdur. 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi227.htm 
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Yayınlandığı tarih: 06 Aralık 2001 (Perşembe)  

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE UZAKTAN EĞİTİM 

28-30 Kasım 2001 tarihleri arasında Sakarya 

Üniversitesi ’nde “Uluslararası  Eğit im Teknoloji leri  Sempozyumu 

ve Fuarı” adıyla üç gün süren bi limsel etkinl ikler yapıldı.  Bu 

sempozyumda çağrı l ı konuşmacı, oturum başkanlığı ve 

değerlendirme oturumunda görevler aldım. Bu vesileyle ilk defa 

Sakarya Üniversitesi  kampusunu da görme fırsatını  yakalamıştım.  

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve 

Bi lgisayar Eğit imi Bölümü son sınıf  öğrencilerinden bir grup, sanal 

ortamda açtığım “Robotik” isimli  dersi , uzaktan eğitim yöntemi 

i le bu dönem almaktadırlar.  Sempozyum sayesinde robot setini 

de götürerek, öğrencilerle uygulamalı  çal ışmaları  da tamamlamış 

olduk. 

Öğrenciler dersi  web ortamından takip etmektedirler. 

Uzaktan eğitim şeklinde veri len bu dersin ne derecede başarı lı 

olduğunu ölçmek bakımından uygulama çal ışmaları büyük önem 

arz ediyordu. Öğrenciler eğer ders konularını yeterince 

öğrenmişlerse, robot montajında güçlük çekmemeleri  ve 

projelerini başarı  i le tamamlamaları  gerekiyordu.  

Doğrusunu söylemek gerekirse robot setini kendilerine 

tesl im ettiğimde, robotu çal ışt ırıp çalışt ıramayacakları  

konusunda şüphelerim vardı.  Ancak öğrenciler kendilerinden 

emindi ve projelerini başarıyla tamamlayacaklarını 

belirt iyorlardı.  
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Uygulama çal ışmalarına zaman zaman katı larak 

zorlandıkları  yerde kendilerine biraz yardım ettim. Robot montaj 

işlemleri için iki gün gece ve gündüz çal ış mak zorunda kalan 

öğrenciler, sonuçta  montajı  başarı i le tamamlamış ve kontrolünü 

bilgisayarla yapabilmişlerdi.    

Montaj işlemlerini  Bölüm Başkanları  Doç.  Dr.  Hüseyin 

Ekiz ve Dekanları  Prof.  Dr.  Ahmet Oğur i le bölüm elemanları  da 

yakından izl iyorlardı.  Başarı l ı çal ışmaları  i le deprem sonrasında 

kısa sürede üniversitenin büyük hamleler yapmasına vesi le olan 

Rektör Sayın Prof. Dr.  İsmail Çal l ı ’nın gece 22.00 sularında 

laboratuara gelerek öğrencilerin robot montajını  nası l 

yaptıklarını yakından izlemesi, beni  fazlasıyla etki lemişti .   

Sayın Rektör Prof. Dr. İsmail  Çall ı ’nın bu davranışı 

öğrenciler tarafından da beğeni i le  karşı lanmış ve projeleri 

hakkında rektöre bi lgi  vermek için de adeta biri birleri  ile 

yarışıyorlardı. Sonuçta Fırat Üniversitesi ’nde olduğu gibi 

öğrenciler montajını  gerçekleştirdikleri  otomasyon sistemini 

kamera önünde anlatarak, kendileri açısından büyük bir görevi 

başarı  i le tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyorlardı.  

Dekanları  Prof.  Dr.  Ahmet Oğur öğrencilerini  takım 

elbisel i  ve kravatl ı gördüğünde, öğrencilerdeki bu değişikl iğin 

nedeninin kamera önüne çıkma olduğunu öğrendiğinde “Bu 

öğrenciler bu derste neden hepsi takım elbisel i ve kravatl ı” diye 

merak ettiğini  gizleyememişti.  Kamera önüne çıkarak projelerini 

anlatma olgusu, öğrencilerin k ı l ık ve kıyafetlerine özen 

göstermesine de vesi le oluyordu.  

Öğrenci merkezl i  çalışmalarda öğrencilerin çok büyük bir 

arzu i le ödevlerini yaptıklarını, sorumluluk taşıdıklarını, isteyerek 

bir dersi seçtiklerinde çok başarıl ı  olabildiklerini böylece bir daha  

kanıtlamış oldular.    

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi228.htm 
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Yayınlandığı tarih: 07 Aralık 2001 (Cuma)  

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İZLENİMLERİM 

Bir önceki yazımda Sakarya Üniversitesi i le birl ikte 

yürüttüğümüz uzaktan öğretim konusunda bilgi ler vermiştim. Bu 

yazımda ise Rektör Prof.  Dr. İsmail Çall ı ve elemanlarının deprem 

sonrasında ortaya koydukları  başarıl ı  çal ışmalarını  ele almak 

ist iyorum.  

Prof.  Dr.  İsmail  Çal lı , tahminen bir yıl  sonra rektörlükteki 

ikinci  dönemini tamamlamış olacak. Deprem nedeniyle birçok 

imkanını  kaybeden Sayın Rektör, adeta seferberl ik i lan ederek 

gelen yardımların en iyi  biçimde kullanılmasını  sağlamış.  Dinamik 

ekibi  ile  birl ikte gece gündüz demeden çalışt ığının ürünlerini, 

yaptıklarında görmek mümkün.  

Kampusu dolaştığımda yapılanları  gördükçe Almanların 

ya da Japonların ikinci  dünya savaşından çıktıktan sonra kısa 

sürede sanayileşmede gösterdikleri  başarı ları  akl ıma geld i. 

Deprem sonrasında yardımda bulunmak isteyen kuruluşlar 

genelde alt yapı projeleri istediklerinde, Sayın Rektör ve 

arkadaşları  çok kısa sürelerde projeler hazırlayarak, yardım 

kuruluşlarına sunmakta, böylece başka yerlere yapılması 

düşünülen yardımları da kendi Üniversitelerine çekmeyi 

başarmışlardır.  

Rektör Prof. Dr.  İsmail Çal lı Makine Mühendisi. 

Üniversiteye kazandırdığı hidrolik ve pnömatik deneylerin 

otomasyonunun yapılabildiği  laboratuardaki imkanlarını  görünce, 

hayretimi gizleyemedim. Bi lgisayar ko ntrollü sistemlerin tümü 
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başarı  i le eğit im ve öğretime kazandırılmış.  Keza bi lgisayar 

Destekli  Üretim Laboratuarı  da benzer şeki lde modern 

donanımlara sahip diğer bir mekanı.  Zaman darl ığı  nedeniyle 

diğer laboratuarları gezme fırsatını  yakalayamadım. Muhte melen 

daha birçok modern laboratuarları , öğrencilerinin hizmetine 

sunmuşlardır.  

Rektör Sayın Çallı ’nın bence yaptığı en önemli hamleler 

arasında bil işim ve iletişim teknolojileri  alanlarında yaptığı 

çal ışmalardır. Daha birkaç yı l öncesine kadar kısıt lı  imk anlarla 

bil işim sektörü  alanındaki çal ışmaları , bugün tek başına uzaktan 

eğitim yapabilecek boyutlara gelmiş.  Kendi sloganı i le “Dijital 

teknoloji i le başarıyı yakalayın” ifadesi  gazetelere başl ık olmuş.  

Bu yı l  “Bilgisayar Programcıl ığı  ve Bi lgi  Yönetimi”  is imli 

ön l isans programını uzaktan eğitim biçiminde açmayı başarmış 

ve birçok öğrenci bu programdan dersler almaktadırlar.   

Öğrencilerine İnternet hizmeti verebilmek için hazırlattığı yeni 

salonları  gezdiğimizde, i leride bu üniversitenin; kurulması 

düşünülen Sanal Üniversitenin önemli  bir parçası olacağı 

izlenimini bende yarattı.  

Projelerini  ve yaptıklarını burada yazmakla bitirmek 

mümkün değil.  Ancak şurası gerçek ki Sayın Rektör Sakarya 

Üniversitesi ’nin Bi l işim ve İ letişim alanlarında atağa geçmesinin 

lokomotifi  görevini bizzat üstlenmiş. Kendisinden sonra görevi 

devir alacak rektöre büyük sorumluluklar düştüğünü şimdiden 

görmek mümkün. Bir sonraki rektör aynı azimle bil işime önem 

vermezse, korkarım ki  büyük çizi len hedef yakalanamayabil ir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi229.htm 
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Yayınlandığı tarih: 21 Aralık 2001 (Cuma)  

ELAZIĞ’IMIZI VE ÜNİVERSİTEMİZİ TANITALIM 

Değişik dönemlerde farkl ı  ülkelerde bulundum. En fazla 

bulunduğum ülke Almanya. 1972 -73, 1975, 1980-82, 1992 ve son 

olarak da 1998 yı l larında Federal Almanya’nın farkl ı  şehirlerinde 

ikamet ettim. İkametlerim sırasında da başta doğduğum ve 

hayatımın önemli bir bölümünü yaşadığım Elazığ olmak üzere 

Türkiye’mi tanıtmaya gayret ettim. Özell ikle son yı llarda yaptığım 

yurt dışı  seyahatlerinde Kültür Bakanlığı ’na uğrar, Türkiye i le ilgi li 

broşürler al ır ve beraberimde götürürdüm.  

1990 yı l ında Amerika Birleşik Devletlerine gittiğimde 

Fırat Üniversitesi ’ni  tanıtmak için yanımda üniversitemizin 

hazırladığı kitapçıktan götürmüş ve ziyaret  ettiğim 

Üniversitelerin kitaplıklarına birer adet hediye vermiştim. 

Üniversitenin bir mensubu olmam münasebetiyle Fırat 

Üniversitesi ’ni  tanıtmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi.  

Elazığ’ı  ve Elazığ’da bulunan güzell iklerimizi  tanıtmak için 

her Elazığ’da yaşayan vatandaşlarımızın çaba göstermesi 

gerektiği  kanısındayım. Ancak bu tanıtımları  yaparken, yüzümüzü 

ağartacak olayları  ön plana çıkartmalıyız.   

“Ceviz Kabuğu” programı i le yı llardır başarı lı  televizyon 

programları  yapan Hulki  Cevizoğlu’nun 9 yı ldır  editörlüğünü 

yaptığı “Popüler Bil im” dergisinin abonesiyim. Aral ık 2001 

sayısında Prof.  Dr.  Engin Meriç tarafından kaleme al ınan 

“Üniversiteler, Sayı lar ve Gerçekler” başl ıkl ı makalesini okurken 

zevkten dört köşe oldum. Çünkü bu makalede Fırat 
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Üniversitesi ’nin diğer Üniversitelerle mukayesesi  yapılarak, 

eğit im ve öğretimdeki başarısından söz edil iyordu. Fırat 

Üniversitesi ’nin nerede olduğunu dahi henüz bilmeyen öğretim 

üyelerinin varl ığı  karşısında bu haber, hem Üniversitemizi  hem de 

Elazığ’ımızı  tanıtmış olmayacak mı?  

Söz konusu makaleden birkaç cümleyi takdirlerinize 

sunuyorum. Sayın Meriç,  öğretim üyesi  başına düşen yayın 

sayısını  dikkate alarak yaptığı  sıralamada i lk 15 üniversite 

içerisinde Fırat Üniversitesinin sekizinci  sırada yer aldığını 

belirtmiş.  Taşra üniversiteleri  olarak düşünülen Erciyes, Fırat ve 

Karadeniz Teknik Üniversitelerinin 7 -9 ncu sıralara yerleşmelerini 

takdirle karşı lamış ve gerek Erciyes ve gerekse Fırat Üniversiteleri 

uzun bir geçmişleri ve çok fazla imkanları olmamasına karşın ü ç 

büyük şehirdeki üniversitelerin önüne geçtiğini  belgelendirmiş. 

Bu sonuç her Elazığ’l ıyı , Fırat Üniversitesi  mezunlarını  veya 

Elazığ’da yaşayanları  gururlandırmalıdır. Biz Üniversite 

elemanlarına düşen görev ise, Fırat Üniversitesinin bi limsel 

başarısına  ve ülkemizin kalkınmasına katkı  sağlaması açısından 

çal ışmalarını yoğunlaştırmalarıdır.  

Bil imsel çal ışmalar acısından Fırat Üniversitesinin 

başarısını  devam ettirebilmesi için; akademik yükselti lmelerdeki 

koşulların, özell ikle yurtdışı  yayınlarını  teşvik edecek biçimde 

yeniden düzenlenmesi ve araştırma projelerine sağlanan 

desteklerin daha da artırı lması gerekir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi232.htm 
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Yayınlandığı tarih: 09 Ocak 2002 (Cumartesi)  

SINAVSIZ GEÇİŞ 

Mesleki  ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek 

Yüksekokulları  İle Açıköğretim Önlisans programlarına sınavsız 

geçmek isteyenler için ÖSYM yeni bir duyuru yaptı.  2002 -MSG 

olarak adlandırı lan bu müracaat, tüm mesleki  ve teknik 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencil erimizi  yakından 

i lgi lendirmektedir.  

2547 Sayıl ı  Kanunun 45. maddesine 4702 Sayıl ı  Kanunla 

eklenen “e” bendi uyarınca mesleki  ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından mezun olacaklar/olanlar istedikleri  takdirde, 

bit irdikleri  programın devamı nitel iğinde veya b una en yakın 

programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki  ve teknik 

eğit im bölgesi içerisinde yer alan veya bölgesi  dışındaki meslek 

yüksekokulları  ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız 

olarak yerleştiri lebilecekleridir.  

2002 ÖSS’ye başvuran  mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumları  mezunlarının şu aşamada yeni bir şey yapmaları  

gerekmiyor.  Çünkü bu adaylar aynı zamanda sınavsız geçiş için de 

başvurmuş sayı lacaklardır. Ancak mezunlar arasından 2002 -

ÖSS’ye müracaat etmeyenlerin, sınavsız geçişte n 

faydalanabilmeleri  için 14 -25 Ocak 2002 tarihleri  arasında 2002 -

MSG’ ye müracaat etmeleri  zorunludur.  
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2002-MSG’ ye TC veya KKTC uyruklu olup bir mesleki  ve 

teknik ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek veya mezun 

durumda olanlar başvurabileceklerdir.  TC veya KKTC uyruklu olup 

yurt dışında TC Mil l i Eğit im Bakanlığı  tarafından denkliği kabul 

edilen bir mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumunda mezun 

olabilecek durumda bulunanlar veya mezun olanlar da 2002 -

MSG’ye başvurabileceklerdir.  

Bir mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun 

olabilecek durumda bulunanlar, kendi okul müdürlüklerinden, bir 

mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun adaylar ise 

istedikleri  bir mesleki  ve teknik ortaöğretim kurumundan veya 

ÖSYM Sınav Merkezi  Yöneticil iklerinden 2002-MSG Kılavuzunu 

alabilecekler. 

Dört yı ll ık l isans mezunlarımızın büyük bir bölümü işsiz 

iken, bazı  ai leler çocuklarının 2002 -MSG’ye müracaat etmesini 

anlamsız bulabil irler.  Hele fakir ai leler bu sınav için boşu boşuna 

masraf etmeyi bi le göze alamayabil irler.  Ancak bana kal ırsa, bu 

durumda olan öğrenciler 2002 -MSG’ye müracaat etmelidirler. 

Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesidir. Bir bakarsınız i leride yeni bir 

yasa i le Meslek Yüksekokulu mezunlarına yeni iş kapıları 

açı labil ir.  En önemlisi  ise, eğitimin yaşın ın olmadığı  ve ömür boyu 

eğitim-öğretimin artık bizim ülkemizde de günden güne 

benimsenmiş olmasıdır.  

Meslek Yüksekokullarını  başarı  i le bit irenler için dikey 

geçiş sınavı  ile lisans tamamlamanın yapılabileceği hususu da göz 

önüne al ınırsa, 2002 -MSG’ye müracaatın önemi de kendil iğinden 

ortaya çıkacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi238.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ocak 2002 (Çarşamba)  

LİSELERİMİZİN ÖSS’DEKİ BAŞARILARI 

Öğrenci vel i leri  olarak çocuklarımızın iyi  okullarda eğit im 

görmelerini arzularız. Özell ikle üniversite giriş sınavlarında 

başarı larını artırmak için de dershanelere göndeririz.  ÖSYM 

liselerimizin başarılarını gösteren istatistiksel sonuçlar 

yayımladı.  Bu istatistikleri sizler için yorumlamak istiyorum. 

Bugünkü yazımda sadece sayısal puan türüne giren branşları  ele 

alacağım. Bir sonraki  yazımda da sözel puan türüne giren alanları 

(branşları)  sizlere aktaracağım.  

 

Okulun Tür Kodu ve Adı  ÖSS  
GİR 

LİS  
YER 

MAT 
TÜR 

MAT 
ORT 

FİZ  
TÜR 

11017 Elazığ Atatürk Lisesi  472 2
5 

6
06 

5.08 6
73 

11017 Elazığ Lisesi  431 3
2 

1
98 

7.47 2
56 

11017 Elazığ Fatih Lisesi  126 7 4
35 

5.89 3
12 

11017 Elazığ Mehmet Akif 
Ersoy L 

378 3
8 

1
09 

8.46 1
80 

11017 Karşıyaka Lisesi  63 5 6
22 

5.02 4
59 

11017 Elazığ Balakgazi 
Lisesi 

727 7
0 

2
2 

10.86 6
3 

11017 Elazığ Korg.  Hulusi 
Sayın L  

467 3
2 

1
60 

7.80 8
9 
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11017 Elazığ Org. 
Bedrettin D.  L.  

47 3 3
65 

6.27 1
54 

11017 Elazığ Hıdır Sever 
Lisesi 

95 7 4
80 

5.66 3
37 

11106 Elazığ M. Akif Ersoy 
L (Y.D.A) 

104 4
5 

5
8 

25.84 5
8 

11106 Elazığ Balakgazi L 
(Y.D.A.)  

118 4
9 

1
7 

28.76 2
0 

11106 Özel Bilgem L 
(Y.D.A.) 

9 1 4
89 

16.38 4
45 

11025 Özel Bi lgem Lisesi  19 6 3
1 

19.17 3
0 

11025 Özel Harput Lisesi  63 1
9 

2
5 

20.57 2
1 

11033 Elazığ Anadolu 
Lisesi 

107 6
5 

3
9 

30.96 4
1 

        

Okulun Tür Kodu ve Adı  FİZ  
ORT 

KİM 
TÜR 

KİM 
ORT 

BİO 
TÜR 

BİO 
ORT 

11017 Elazığ Atatürk 
Lisesi 

1.13 525 0.79 6
35 

0.30 

11017 Elazığ Lisesi  1.74 236 1.09 2
99 

0.43 

11017 Elazığ Fatih 
Lisesi 

1.61 271 1.04 5
46 

0.33 

11017 Elazığ Mehmet 
Akif  Ersoy L 

1.89 195 1.15 2
45 

0.46 

11017 Karşıyaka Lisesi  1.40 286 1.01 87 0.65 

11017 Elazığ Balakgazi 
Lisesi 

2.41 70 1.54 135 0.57 

11017 Elazığ Korg. 
Hulusi  Sayın L  

2.24 156 1.22 183 0.51 

11017 Elazığ Org. 
Bedrettin D.  L.  

1.97 97 1.41 105 0.62 

11017 Elazığ Hıdır 
Sever Lisesi 

1.58 236 1.09 427 0.37 

11106 Elazığ M. Akif 
Ersoy L (Y.D.A) 

7.79 43 6.00 72 2.22 

11106 Elazığ Balakgazi 
L (Y.D.A.)  

9.06 19 6.77 14 2.92 

11106 Özel Bilgem L 
(Y.D.A.) 

4.30 420 3.25 263 1.47 
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11025 Özel Bi lgem 
Lisesi 

5.42 21 4.57 22 1.56 

11025 Özel Harput 
Lisesi 

6.73 14 4.97 13 1.98 

11033 Elazığ Anadolu 
Lisesi 

10.06 43 7.31 64 2.96 

       

  

 

ÖSS-GİR: Bu okulun son sınıfında okumakta iken ÖSS’ye 

katı lan aday sayısı  

LİS-YER: Lisans programlarına yerleştiri lenlerin sayısı  

MAT: Matematik 

FİZ: Fizik 

KİM: Kimya  

BİO: Biyoloji  

TÜR: Okulun yine aynı ortalamaya göre kendi türü iç inde 

yer alan diğer okullar arasındaki sırası  

ORT: İ lgil i  branştan sınava girenlerin elde ettikleri 

ortalama 

Y.D.A.= Yabancı Dil Ağırlıkl ı  

11017: Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liselerin) 

sayısı= 1493 

11106: Lise, Özel Lise (Yabancı Dil  Ağırl ıkl ı  Program 

Uygulayan Liseler)= 685 

11025: Özel Lise sayısı= 77  

11033: Anadolu Lisesi  (Yabancı Dil le Öğretim Yapan 

Resmi Lise)  sayısı= 336  

Tabloya anlamak için bir örnek üzerinde duralım. Örneğin 

Anadolu Liselerini  ele alal ım. Türkiye’de toplam 336 Anadolu 
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Lisesi bulunmaktadır. Elazığ Anadolu Lisesinde son sınıfında 

okumakta iken ÖSS sınavına 107 kişi girmiştir. Bu öğrencilerden 

65’i  l isans eğit imi veren (yani dört yı l  ve daha yukarısı)  bir bölüme 

girebilmiştir. Elazığ Anadolu Lisesi son sınıf ında iken ÖSS’ye 

g irenlerin Matematik branşında kendi okul türünde Türkiye’de 

bulunan 336 l ise içinde 39’ncu olmuştur.  Matematik branşında 

sorulan toplam 45 sorudan elde ettikleri  ortalama ise 30.96’dır.  

Tablo l iselerimizin durumunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayısal  guruba  giren branşların (Matematik, Fizik, Kimya ve 

Biyoloji)  tümünde Elazığ Anadolu Lisesi  en yüksek ortalamayı 

yakalamış.  Bazı  liselerimiz ise maalesef dökülüyor.  Zayıf 

l iselerimizin başarı larını  artırabilmeleri için çok çaba sarf 

etmeleri gerektiği  açıktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi241.htm 
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Yayınlandığı tarih: 17 Ocak 2002 (Perşembe)  

SÖZEL PUAN TÜRÜNDE LİSELERİMİZİN ÖSS’DEKİ BAŞARILARI 

Bir önceki yazımda l iselerimizin Sayısal puan türünde 

sağladıkları  başarıları  size aktarmıştım. Bugünkü yazımda da sözel 

puan türündeki başarı larını gözler önüne sermek istiyorum.  

Sözel puan türünde l iselerimizin başarı larını 

kıyaslayabilmek için örneğin Anadolu Lisesini ele alal ım. 

Türkiye’de toplam 336 Anadolu Lisesi  bulunmaktadır.  Elazığ 

Anadolu Lisesinde son sınıf ında okumakta iken ÖSS sınavına 107 

kişi  girmiştir.  Bu öğrencilerden 65’i  l isans eğit imi veren (yani dört 

yı l  ve daha yukarısı) bir bölüme gi rebilmiştir. Elazığ Anadolu 

Lisesi son sınıf ında iken ÖSS’ye girenlerin Türkçe branşında kendi 

okul türünde Türkiye’de bulunan 336 lise içinde 38’ncu olmuştur. 

Türkçe branşında sorulan toplam 45 sorudan elde ettikleri 

ortalama ise 36.32’dir.  

Tablo l iselerimizin durumunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Sözel guruba giren branşların (Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Felsefe) 

tümünde sayısalda olduğu gibi  en yüksek ortalamayı gene Elazığ 

Anadolu Lisesi’nin yakaladığı anlaşıl ıyor.  Elazığ Anadolu Lisesi, 

seçme yöntemi i le öğrenci alan bir okuldur.  Yani zaten belirl i bir 

başarıyı  tutturamayan öğrenciler, bu tür okullara giremiyor. 

Anadolu Liselerini  kazanan öğrencilerin de başarı larını 

sürdürmeye devam ettikleri anlaşı l ıyor. Bunun haricinde mutlaka 

l isedeki eğit imin kal itesi  de önemli rol  oynamaktadır.   

Okulun Tür Kodu ve Adı  ÖSS  LİS  TDE TDE

 TAR TAR COĞ  COĞ  FEL FEL 
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 GİR YER TÜR ORT TÜR ORT

 TÜR ORT TÜR ORT 

11017 Elazığ Atatürk Lisesi  472 25 635

 19.26 458 6.70 611 4.12 563 2.74 

11017 Elazığ Lisesi  431 32 606 19.48

 425 6.79 440 4.43 518 2.82 

11017 Elazığ Fatih Lisesi126 7 327 21.78

 202 7.62 226 4.90 261 3.31 

11017 Elazığ Mehmet Akif Ersoy L  378 38

 279 22.14 146 7.93 368 4.59 338

 3.14 

11017 Karşıyaka Lisesi  63 5 976 16.66

 87 8.37 368 4.59 360 3.09 

11017 Elazığ Balakgazi Lisesi  727 70 311

 21.91 264 7.38 551 4.22 406 3.02 

11017 Elazığ Korg. Hulusi Sayın L  467 32

 468 20.53 225 7.52 245 4.84 344

 3.13 

11017 Elazığ Org.  Bedrettin D.  L.  47 3

 962 16.74 996 5.13 1187 3.13 656

 2.61 

11017 Elazığ Hıdır Sever Lisesi  95 7 908

 17.16 921 5.34 863 3.72 1002 2.08 

11106 Elazığ M. Akif  Ersoy L (Y.D.A)  104 45

 277 30.43 130 10.54 171 6.08 449

 3.57 

11106 Elazığ Balakgazi L (Y.D.A.)118 49 282

 30.38 200 10.06 280 5.57 468 3.47 

11106 Özel Bi lgem L (Y.D.A.)  9 1 640

 22.16 551 7.55 422 4.86 625 2.13 
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11025 Özel Bi lgem Lisesi  19 6 50

 26.52 38 8.39 51 4.31 69 2.23 

11025 Özel Harput Lisesi  63 19 58

 25.11 52 7.42 34 5.29 62 2.55 

11033 Elazığ Anadolu Lisesi  107 65 38

 36.32 35 12.93 39 8.55 35 5.78 

 

ÖSS-GİR: Bu okulun son sınıfında okumakta iken ÖSS’ye 

katı lan aday sayısı  

LİS-YER: Lisans programlarına yerleştiri lenlerin sayısı  

TDE: Türkçe  

TAR: Tarih 

COĞ: Coğrafya 

FEL: Felsefe 

TÜR: Okulun yine aynı ortalamaya göre kendi türü içinde 

yer alan diğer okullar arasındaki sırası  

ORT: İ lgil i  branştan sınava girenlerin elde  ettikleri 

ortalama 

Y.D.A.= Yabancı Dil Ağırlıkl ı  

11017: Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liselerin) 

sayısı= 1493 

11106: Lise, Özel Lise (Yabancı Dil  Ağırl ıkl ı  Program 

Uygulayan Liseler)= 685 

11025: Özel Lise sayısı= 77  

11033: Anadolu Lisesi  (Yabancı D il le Öğretim Yapan 

Resmi Lise)  sayısı= 336  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi242.html 
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Yayınlandığı tarih: 26 Ocak 2002 (Cumartesi)  

SAHTE ORTAOKUL DİPLOMASI 

Ülkemizde her eğit im kademesinde maalesef zaman 

zaman sahte belgeler düzenlenebiliy or. Sahteci liğin önüne 

geçmek çok zor bir olay. Eğer biri leri sahte evrak düzenlemeyi 

kafasına koymuşsa, ne yapıp yapıp emeline ulaşıyor.  

Şanlıurfa İ li  Akçakale Lisesinden 1998 -  1999 öğretim yı lı 

güz döneminde yapılan ortaokul dışardan bit irme sınavları 

sonucunda 64 (altmış dört)  adet diplomanın sahte olarak 

düzenlendiği tespit edilmiş ve bu nedenle diplomalar, Mil l i  Eğit im 

Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28/12/2001 tarih ve 

15548 sayı l ı makam onayı i le iptal edilmiş. Bu miktar tespit 

edilebilenlerdir, mutlaka bir de tespit edilemeyenler vardır.  

Sahte diploma alanlar arasında 1985 -86 doğumlular var. 

Çocuk yaşta sahte evraka al ışan bu öğrenciler, i leriki yaşamları  

boyunca çal ışıp hak ederek diploma almak yerine, hak etmeden 

bedavadan diploma almaya devam etmek isteyeceklerdir.   

Yükseköğretim Kurulu ’nda da zaman zaman denklik 

diploma iptallerinin yapıldığını görüyoruz.  Çeşit li  ülkelerden 

al ınan üniversite diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından 

denkliği yapılmakta, ancak bir süre sonra sahteci l ikler yüzünden 

diploma deklikleri  iptal edilebilme ktedir.  En önemlisi ise bazen 

de boş diplomalar dahi çal ınabilmektedir.  Örneğin 

Yükseköğretim Kurulu, 2001 yı lı  içerinde “Kurulumuz Denklik 

Biriminde, 14768-14769-14770 ve 14771 seri  nolu boş Diploma 

Denklik Belgeleri kimliği belirsiz kişi  ya da kişi lerce  çalınmıştır. 
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Yukarıda anılan seri nolu Diploma Denklik Belgeleri  i le herhangi 

bir müracaat sonucunda işlem yapılmaması ve ivedil ikle 

Kurulumuza bi lgi  veri lmesi gerekmektedir.” biçiminde ilan 

vermek zorunda kalmıştır.  2001 yı l ında, kırk civarında veri len 

denklik diplomasının Yükseköğretim Kurulu tarafından iptal 

edildiğini görüyoruz.  

Hotmail.com elektronik posta adresi  kullananların bazen 

postasına i lginç duyurular gelebilmektedir.  Bu tür ilanlarda, 

istediğiniz meslek türünde diploma düzenlenebileceği 

duyurulmaktadır. Belirli bir ücret karşı lığı , ismi bi l inmeyen ve 

duyulmayan bir üniversiteden para karşıl ığı diploma 

düzenlettirmeniz mümkün. Bereket artık elimizin alt ında İnternet 

denilen büyük imkan var.  İstediğiniz taramayı yapıp, gerçek 

bi lgi lere ulaşmanız  an meselesi.  

Teknoloji gel işt ikçe sahtecil iğin de biçimleri değişiyor. 

Sahte evrak düzenlemek, yeni teknoloji ler sayesinde artık 

maalesef daha kolay yapılabil iyor. Teknoloji sayesinde sahte 

evrakların asl ından ayırt  edilmesinin güçleşmesi yüzünden, 

sahtec i liğin önüne geçmek ise günden güne zorlaşıyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi246.htm 
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Yayınlandığı tarih: 14 Şubat 2002 (Perşembe)  

KONYA’DA AKADEMİK BİLİŞİM 

Geçen hafta Konya Selçuk Üniversitesi ’nde her yı l  ayrı  bir 

üniversitede yapılan geleneksel Akademik Bi lişim konferansı 

yapıldı. Selçuk Üniversitesi  ve bi l işim alanındaki sivil  toplum 

örgütleri  işbirliği i le çok güzel bir organizasyon sergi lendi.  Binin 

üzerinde katı l ımcı vardı.  

Selçuk Üniversitesi ’nin son yıl larda çok büyük gel işmeler 

kaydettiğini  bizzat gördüm. Altmış bin öğrencisi  i le şu anda 

Türkiye’nin örgün eğitim yapan ikinci  büyük üniversitesi.  Hemen 

hemen tüm fakülteler mevcut. 1998’den beri İletişim Fakültesine 

bağlı  olarak üniversite televizyonu her gün 16 saat yerel  y ayın 

yapıyor.  

Atatürk İ lkeleri  ve İnkı lap Tarihi vb bazı  dersler tüm 

kampustaki  öğrencilere uzaktan eğitim şeklinde veri l iyor.  Üstelik 

televizyonları  sürekli  reklam alıyor ve de televizyon giderleri  bu 

yolla karşı lanıyor.  

Akademik Bil işim Konferansı Süleyman Demirel  Konferans 

salonunda yapıldı. Bu salon ise şu ana kadar gördüğüm en modern 

üniversite konferans salonlarından biri  durumunda. Üniversite 

kampusu içerisinde beş yı ldızl ı  Hi lton otel i  ise Mayıs 2002’de 

bit iri lmeye çalışı lıyor.   

İkinci  t ıp fakültesi  kurulması Bakanlar Kurulundan geçti. 

Yeni bir modern tıp fakültesi binası hazır.  İkinci bir üniversite 

açmak için yoğun bir çalışma var.  Kampus içerisindeki yap işlet 
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devret modeli  i le açı lan mekanlar, çarşı lar, pazarlar i le gerçekten 

de çok hızl ı gelişen  bir üniversite görüntüsü veriyor.  

Kampusun yeşil lendiri lmesi maalesef diğer gelişmeler 

karşısında oldukça geri kalmış. Su problemi nedeni i le istenilen 

düzeyde bir yeşil lendirme yapılamadığı söyleniyor. Üniversite i le 

i lgi li  renkli  ofset baskı l ı  cilt li  bi r katalog hazırlanmış. 

Üniversitenin CD üzerinden tanıtımı yapıl ıyor.  Tanıtım CD’sinde 

İ letişim Fakültesine bağlı  televizyon büyük rol  oynuyor.  

Halkla İ l işkiler ve Tanıtım Birimi çok yoğun çalışıyor ve 

hatta üniversiteyi  olduğundan biraz daha da abartı l ı  t anıtıyor. 

Üniversite televizyonu 1998’de yayın hayatına başlamış.  Biz ise 

1992’lerde yayın yapıyorduk. Diğer taraftan tanıtım CD’sinde 

Selçuk Marka bi lgisayar üreti ldiğinden bahsedil iyor.  Oysa yapılan 

sadece montaj ve gene bizler montajını  yaptığımız Fırat  marka 

bilgisayarlar 1992’lerde pazarl ıyorduk.  Bu hususlar ise biraz 

abartı l ı  takdim edilen çal ışmalarıydı.  

Fırat Üniversitesi olarak bizler kendimizi  yeterince 

tanıtamadığımız kanısındayım. Fırat Üniversitesi ’nde de çok güzel 

projeler yapıldı, işler yürüt üldü, ancak Konya Selçuk Üniversitesi 

kadar kendi tanıtımımızı  maalesef yapmayı başaramadık. 

Yaptıklarımızı tanıtmak için yoğun bir faal iyet başlatmalıyız. Çok 

kapsamlı  bir katalog, tanıtım CD’si  vb çalışmalara hız vermeliyiz.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi249.htm 

 

  



241 
 

Yayınlandığı tarih: 08 Mart 2002 (Cuma)  

TÜRKÇE NEREYE GİDİYOR? 

Geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa Birl iği Türkiye temsilcisi 

Karen Fogg’un elektronik posta yolu ile yaptığı yazışmalarının 

basına sızmış olması, Avrupa ülkelerinin Türkiye hakkındaki kötü 

düşüncelerini açıkça ortaya koymaya yetmiştir. Dostumuz 

görünen Avrupa ülkelerinin bazılarının ülkemizi  bölmek için 

yoğun faaliyetler içinde bulunduklarını  bi lmek için, artık kehanet 

sahibi  olmamız gerekmiyor.  

Ülkemizin geleceği konusunda oynanmak istenen oyunlar 

karşısında çok dikkatl i olmak zorundayız.  Son zamanlarda 

masumane isteklermiş gibi  gösteri len ve Avrupa Birl iğine dahil 

ülkeler tarafından da desteklenen bir çok konunun, asl ında 

ülkemizin parçalanmasına yönelik polit ik mane vralar olduğunu 

bil iyoruz. Krit ik tartışmaların yapıldığı bu dönemde, 6 Mart 2002 

günü Keban ilçemizde Prof.  Dr. Ahmet Buran tarafından Türkçe ve 

Kürtçe’nin tarihsel gel işimleri ve anadil ile eğit imin önemi 

konusunda bir konferansın veri lmesi, daha da büyü k bir anlam 

taşıyordu.  

Keban’daki konferansa orta öğretim kurumlarımızdan bir 

çok öğrencinin de getiri lmiş olması, hedef kit lenin çok iyi 

seçi ldiğini  ortaya koyuyordu. Çünkü geleceğimizi  teslim 

edeceğimiz gençlerimiz, maalesef gel işme dönemlerinde bazı 

kötü emell i mihrakların oyununa gelerek, kendi ülke ve mil letine 

karşı  eylemlere girişmek amacıyla kandırı labilmektedirler.  Bu tür 

gelişmelerin önüne geçebilmek için toplumumuzun doğru 

bi lgi lerle yeterince aydınlatı lması  gerekir.   
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Türkçe’nin hangi dönemlerde  ne tür etki ler alt ında 

kaldığını anlatan Prof.  Dr. Ahmet Buran, bazı  dönemlerde farklı 

nedenlerle Türkçe kullanımının zayıf latı ldığını, Farsça’nın 

edebiyat di l i , Arapça’nın ise din di li  olabileceği telkinleri 

yüzünden, bazı  dönemlerde Türkçe’yi  kullanmamı zın 

engellendiği, hatta büyük düşünür Mevlana’nın bi le eserlerini 

Farsça yazdığı örnekleri  i le açıkladı. Son dönemlerde Kürtçe i le 

eğit im yapılması isteğinin de şu aşamada mümkün olamayacağını, 

örneğin bir matematik dersinin mevcut Kürtçe di lbi lgisinin 

kul lanı lmasıyla yürütülemeyeceğini açıkladı.   

Türkçe’mizin günden güne yozlaştığını, caddelerde ası lı 

duran tabelalardan anlayabil iriz.  Özell ikle önemli 

Üniversitelerimizin büyük bir bölümünün İngilizce eğit im 

verdikleri ve ai lelerimizin hemen hemen tümünün ç ocuklarını 

yabancı di lle eğit im yapan bir okula gönderme çabası  içerisinde 

oldukları  göz önüne alınırsa, İngi lizce eğit imin daha da artan bir 

şiddetle yaygınlaşacağı endişesindeyim. Çocuklarımızı İngi lizce 

eğit im veren bir üniversiteye mi, yoksa Türkçe eği t im veren bir 

üniversiteye mi göndermek isteriz? sorusuna, samimi olarak 

cevap vermemiz gerekirse, sanırım mevcut koşullar alt ında bir 

çoğumuz, İngi l izce eğit im veren bir okulu tercih edecektir.   

Sonuç olarak Türkçe’miz her dönem diğer dil lerin 

etkisinde kalarak gelişmesine büyük darbelerin vurulduğu 

dönemlerden geçmesine karşın, gene de dünyadaki saygın di l ler 

arasında kalmayı başarabilmiştir.  Bizlere düşen görev ise, güzel 

Türkçe’mizi  geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yabancı 

kel imelerden arınmış halin i  kullanmaya kendimizi zorlamamızdır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi255.htm 
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Yayınlandığı tarih: 15 Mart 2002 (Cuma)  

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARISI 

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi Bi lgisayar 

Bölümü son sınıf  öğrencileri , hazırladıkları  projelerle harikalar 

yaratıyorlar.  Son sınıf öğrencileri , tarafımdan veri len “Bilgisayar 

Sistemleri” dersinde mükemmel projeler hazırlamaktadırlar.  Bu 

derste müfredat gereği veri lmesi gerekli olan konulara i lave 

olarak, yeni teknolojilerle neler yapılabileceği hakkında sunular 

yapılmaktadır.  

Öğrenci merkezl i  eğitim, dünyanın gelişmiş 

üniversitelerinde yürütülen bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki , ülkemizde bir 

çok eğit im kurumunda hala klasik yöntemlerle ders anlatı ldığı 

bi l inmektedir. Eğit imci, kalemle tahtaya konuları  yazmakta, 

öğrenciler yazı lanları defterlerine kopya etmekte ve zamanın 

büyük bir bölümü adeta boşuna  geçirilmektedir.  

Oysa dersin notları bası l ı materyal olarak öğrenciye 

önceden veri lebileceği gibi, dersin hocası  ders notlarını bi lgisayar 

ortamına aktararak, projeksiyon cihazı üzerinden anlatabil ir.  Bu 

yöntem sayesinde atıl  geçirilen zaman minimum seviy elere 

indiri lebil ir.  Sanırım ki  hala ısrarla klasik yöntemlerle ders 

anlatanlar ya yeni teknoloji lere yabancılar, ya da özell ikle dersi 

tahtaya yazarak ve de öğrencilere dikte ettirerek zamanı 

doldurmaya çal ışıyorlar.  

Ders verirken azami seviyede yeni tekn oloji leri 

kullanmaya gayret gösteriyorum. Öğrenci merkezl i eğit imi 
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yıl lardır sürdürüyorum. Üstel ik öğrencilerimizin mükemmel 

projelerini Fırat Televizyonundan yayımlayarak, büyük kit lelere 

ulaşmasını sağl ıyor ve öğrencilerimizin de dersi  tekrarlamalarına 

f ırsat tanıyorum. Bu sistemle yürütülen Robotik Dersini mutlaka 

seyredenleriniz olmuştur.  

12 Mart günü Fırat Üniversitesi ’nde bir ilke daha imza 

atı ldı.  Bilgisayar Öğretmenliği  son sınıf  öğrencilerinden Cihan 

Varol, video konferans sistemi i le evden anlattı ğı video konferans 

dersini aynı anda Teknik Eğit im Fakültesi  Bi lgisayar 

laboratuarlarında bulunan arkadaşlarına ve bazı öğretim 

elemanlarına uzaktan eğitim şeklinde yürüttü.  Bu açıdan ele 

al ındığında Cihan Varol tarafından amatör ruhla gerçekleştirilen 

bu video konferans yayıncı lığı , Fırat Üniversitesi  içerisinde 

öğrenciler tarafından gerçekleştiri len i lk video konferans oldu.  

Öğrenci merkezl i eğit im uygulamalarının sonucunda, 

öğrencilerimize imkan tanındığında mükemmel projeler 

üretebildikleri defalarcadır  kanıtlanıyor.  Öğrencinin kendisine 

olan güveni artıyor. Büyük kit leler karşısında verdiği  konferanslar 

sayesinde, toplum önünde nası l konuşması gerektiğini öğreniyor. 

Öğrenci merkezl i  eğitim sayesinde, öğrencilerimiz derslerinde 

daha başarı l ı  olduklarını,  sınav kağıtlarında ve projelerinde 

rahatl ıkla ispatlayabil iyor.  

Sonuç olarak öğretim elemanlarının derslerini  elektronik 

ortama aktararak Web üzerinden yayınlamaları ve derslerinde 

modern cihaz kullanmalarının artık zamanı gelmiştir diye 

düşünüyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi258.htm 
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Yayınlandığı tarih: 26 Mart 2002 (Salı)  

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI 

Açık Öğretim Fakültesinin i lk dönemlerinde sınavlarda 

görev almak istemiyordum. Çünkü o dönemlerde sınavlar 

ciddiyetten uzak ve hatta salon başkanlarının sınıfa toplu kopya 

yapmalarına müsaade ettiği  bir atmosfer içinde geçiyordu. Sınava 

girenlere, görevli lerin yardım etmesi sanki de mecburiyetti . Bu 

yüzden uzun bir dönem sınavlarda görev almadım.  

23-24 Mart tarihlerinde ülke genel inde Anadolu 

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ara sınavları yapıldı. Açık 

Öğretim Fakültesi  sınavlarında son yı llarda özell ikle görev almaya 

çal ışıyorum. Çünkü uzaktan eğitim şeklinde yürütülen bu eğitimin 

sınav safhalarının nası l yürütüldüğü konusunda f ikir sahibi 

olmanın en kolay yolu, olayların gelişimi bizzat gözetlemektir.  

Uzaktan eğitim konusuna günümüzde büyük önem 

veri lmektedir. Üniversitelerimizin bir bölümü modern araçlar 

kullanarak Web tabanlı , video konferans, radyo ve televizyon gibi 

sistemlerle diplomaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 

Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesi  ise, 1982’l i  yı l lardan 

beri  Radyo ve Televizyon üzerinden bu tür çal ışmalar 

yapmaktadır.  Son yıl larda Internet teknoloji lerinin devreye 

girmesi i le de Web dest ekli uzaktan eğitim çal ışmaları 

yapılmaktadır.  

Son yı l larda Açık Öğretimi bitirenleri  candan kutluyorum. 

Çünkü sınıf  geçip geçmeme meselesi tamamen kendi gayretlerinin 

sonucudur. Bazı  öğrencilerin 49 puanla, yani bir puan eksiği  i le 
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yıl lar kaybettiklerine şahit oluyoruz.  Açık Öğretim Fakültesi 

yı ldan yı la büyük gelişmeler kaydederek, sınavların güvenliğini 

artırıcı  tedbirleri  de aldığına şahit oluyoruz.  

Artık AÖF sınavlarında soruların plastik sandıklar 

içerisinde gene ağızları  bantl ı  plastik torbalar içind e 

gönderi lerek, yeterli  güvenliğin sağlandığı  bir gerçek. Aynen ÖSS 

sınavlarında olduğu gibi tüm işlemler büyük bir ciddiyetle 

sürdürülüyor.  

Bütün bu tedbirlere rağmen acaba kopya yapılmıyor mu? 

Elbette ki  küçük çaplı  kopya olayları  söz konusu olabilir. 

Diyarbakır İ li ’nde yapılan bazı AÖF sınavlarında toplu kopya 

girişimleri  sonucu iptal  edilen sınavları duydum. Gene bazı  salon 

başkanlarının veya gözetmenlerin göz yumması sonucu bireysel 

küçük çaplı kopya çekme olayları mutlaka meydana geliyordur. 

Yüz yüze eğit imde de kopya olayları  mevcut olabildiğine göre, 

Açık Öğretim Fakültesinde küçük düzeylerde olabilecek kopya 

çekme olayları  normal karşı lanabil ir.  

Sonuç olarak, Açık Öğretim Fakültesinden son yı llarda 

mezun olanları  özell ikle kutlamak istiyorum. Çünkü bu öğrenciler, 

kendi kendine öğrenmeyi başararak diploma almaya hak 

kazanıyorlar.  Umarım ki Türkiye’deki işsizl ik sorunu çözülür ve 

AÖF mezunları  da kendilerinin ist ihdam edildikleri  bir yerler 

bulabilir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi261.htm 
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Yayınlandığı tarih: 11 Nisan 2002 (Perşembe)  

KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ 

İ letişim Fakülteleri Dekanları  toplantısı  münasebetiyle 

Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerini  ziyaret 

ettik. Kıbrıs’a i lk gidişimdi.  Kıbrıs’taki  Üniversitelerin durumunu 

yakından bizzat görme ve inceleme fırsatlarını  elde ettik.   

Kıbrıs Üniversitelerinin çok düşük puanlarla öğrenci 

aldıkları  ve eğitimin yeterli  olmadığı  yönünde eskiden kalma bir 

söylenti vardı. Dolayısıyla Kıbrıs Üniversiteleri denildiğinde de 

hala mezunlarına ön yargı l ı davranılabil iyor.  

Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Ünive rsitelerinin öğretim 

kadrosunu oluşturan öğretim üyelerinin önemli bir bölümü 

Türkiye’de tanınmış üniversitelerden giden meslektaşlarımız. Bu 

meslektaşlarımızın bazıları  belirli bir süre için o üniversitelerde 

geçici  görev i le bulunmaktadırlar. Türkiye i le  öğretim elemanı 

sirkülasyonu yoğun bir biçimde sürüyor.  

Kampusları  oldukça gelişmiş.  Dağu Akdeniz 

Üniversitesi ’nin takriben 15 bin, Lefke Avrupa Üniversitesi ’nin ise 

1100 civarında öğrencisi var.  Bu iki  üniversite dışında da 

Üniversiteler bulunuyor. Ancak  ziyaret etmediğimiz için f ikir 

yürütmek istemiyorum.  

Lefke Avrupa Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr.  Mesut Ayan, 

Fırat Üniversitesi  Mühendisl ik Fakültesinde Dekanlık yapmış bir 

hocamız.  O dönemlerde birl ikte çalışma fırsatı yakalamıştım. 

Dekanlığı  döneminde Mühendisl ik Fakültesine büyük katkı ları 
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olan Prof. Dr. Mesut Ayan’ın mesleğinin mimar olması da, bir 

ayrıcal ık olarak karşımıza çıkıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi 

binalarında mimar bir rektörün farkl ı l ığını  hemen fark 

edebilirsiniz.  

Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinin her 

ikisinde de İ letişim Fakülteleri  var. Özell ikle bu fakültelerin 

durumları  i le yakından i lgi lendim. Fırat İ letişim Fakültesi i le 

kıyaslamak, daha iyi  bir eğit im sunmak, rekabet ortamı 

yaratabilmek amaçlarıyla, bu fakültelerin duru mlarını videoya 

kaydettim. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi  İ letişim Fakültesine, Tıp 

Fakültesi  kurulması amacıyla tamamlanan bir bina veri lmiş.  Yeni 

binaya taşınmaları  çok yeni.  Bunun haricinde süratle cihaz al ımı 

gerçekleştiri lmiş.  Dijital  sisteme geçme çalışma ları  hızlandırı lmış. 

Yakında televizyon ve radyo yayınları  yapacaklar.  Üstelik bizdeki 

gibi  eğit im amaçlı  yayınları  engelleyen yasaları  da yok.  Hatta 

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı arkadaşım 

Prof. Dr.  Murat Barkan, “Asaf Hocam, gelin K ıbrıs’tan uydu 

üzerinden yayınlar yapalım” esprisinin alt ında yatan, Türkiye’deki 

yasal engellerin mevcudiyetidir.  

Sonuç olarak Kıbrıs tamamen üniversite adası olma 

yolunda hızla ilerl iyor. Zaten KKTC’nin gelir kaynaklarının başında 

da öğrenciler gelmekted ir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de, 

Güzelyurt bölgesinde bir kampus kurmak için inşaatlarını  süratle 

sürdürüyor.  Kıbrıs’ın adı da bu gidişle Üniversite adası  olacak.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi266.htm 
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Yayınlandığı tarih: 25 Nisan 2002 (Perşembe)  

YÖK ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ ÜYELERİ ELAZIĞ’DA 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Enformatik Mil li 

Komitesi  1999 yıl ında kuruldu.  Komitenin öncelikl i  görevleri , 

üniversiteler arasında uzaktan eğitimi canlandırarak karşı l ıkl ı 

işbirl iği sağlamak, bu alanda çalışmak isteyen üniversitelerin 

projelerini inceleyerek YÖK Yürütme Kuruluna öneriler getirmek, 

uzaktan eğitim alanında açı lan derslerin akredite edilmesini 

sağlamaktır.  

Enformatik Mil l i Komitesi 2000 yı l ı  başında beri  uzaktan 

eğitim konusunda Türkiye’de yapılan birçok önemli projeyi 

inceleyerek sonuçlandırmıştır.  Üniversitelerin bi lgi  ve i letişim 

teknoloji lerine dayalı  çal ışmalarında önemli  bir pozisyonu 

bulunan Enformatik Mil l i  Komitesi  26 –28 Nisan tarihleri arasında 

Fırat Üniversitesinin misafirleri  olarak Elazığ’da bulunacak.  

Rektörümüz Prof. Dr.  A.  Feyzi Bingöl’ün Enformatik Mil li 

Komite üyelerini Elazığ’da toplanmasını teşvik etmesi ve komite 

üyelerinin Fırat Üniversitesinde toplanmalarını  sağlaması, 

üniversitemizin geleceği açısınd an çok önemli  bir gel işmedir. 

Bi l işim alt yapısı bakımından Fırat Üniversitesi , Türkiye’de bir çok 

üniversitenin önünde yer almaktadır.  1992 yı l ında Fırat 

Televizyonunu yayına sokarak, 1993’lü yı l lardan it ibaren 

Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim çal ışma larının yapılmasını 

sağlamıştır.  

Fırat Televizyonu, Türkiye’de üniversite bünyesinde yer 

alan i lk yerel  televizyon birimi kimliğine sahip olup, modern 
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eğitim teknoloji lerinin bir parçası olarak yıl lardır başarı  i le 

televizyon yayınlarını  sürdürmektedir.  

Enformatik Mil l i  Komitesi  toplantısına, komite üyelerinin 

önemli bir bölümü katılacak.  Üç üye ise yurtdışında olmaları 

sebebiyle, çok istemelerine rağmen Elazığ’da bulunamayacaklar.  

26 Nisan Cuma günü öğleden sonra Fırat Üniversitesi i le 

Akdeniz Üniversitesi  ve Anadolu Üniversitesi  arasında video 

konferans gösterimi yapılacak.  Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim 

Fakültesi  Dekanı Prof. Dr.  Al i  Ekrem Özkul toplantıya video 

konferans i le toplantı  süresince katılacak.  

Cuma günü uçakla şehrimize teşrif  edecek olan 

Enformatik Mil li  Komite üyeleri:  

Prof. Dr.  Barbaros Günçer, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, 

EMK Başkanı  

Prof. Dr.  Selahattin Kuru, Boğaziçi  Üniversitesi ,  

Prof. Dr.  Önder Özkazanç, Anadolu Üniversitesi ,  

Prof. Dr.  Erol  Arkun, Bi lkent Üniversitesi ,  

Prof. Dr.  Ünal Yarımağan, Hacettepe Üniversitesi ,  

Prof. Dr.  Haldun Akpınar, İstanbul Üniversitesi ,  

Prof. Dr.  Talat Cantez, Akdeniz Üniversitesi ,  

Doç. Dr.  Ferda Alpaslan, ODTÜ,  

Doç. Dr.  Mine Kalkan, İTÜ,  

Sibel İrkey, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi  Başkanı  

Tevhide Uçan, YÖK, Eğit im ve Öğretim Dairesi -Uzman 

Bu toplantı i le Fırat Üniversitesi , bi l işim alanında yeni 

ufuklara doğru önemli  bir adım daha atmış olacak.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi270.htm 



251 
 

Yayınlandığı tarih: 28 Mayıs 2002 (Salı)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ODTÜ ÇIKARTMASI 

Her yı l Mayıs ayı  içerisinde ODTÜ'de Bil işim Teknoloji leri 

Işığında Eğitim Konferansı  ve Sergisi yapılmakta. Bi l işim alanında 

bi ldirilerin, panellerin, eğit im seminerlerinin sunulduğu 

etkinl iklerin en önemli özelliği bu organizasyonun İEEF.  ODTÜ 

Öğrenci kolu ve Türkiye Bi lişim Derneği'nin işbirl iği i le 

yürütülmesidir.  

Konferansta Fırat Üniversitesi  öğrencilerine 22 Mayıs 

günü bir buçuk saatl ik bir eğitim semineri  yapmalarına imkan 

tanınmıştı . "Fırat Üniversitesi Teknik Eğ it im Fakültesinde Öğrenci 

Merkezl i  Eğit im Uygulamaları" ismini taşıyan eğitim semineri, 

Fırat Üniversitesin’den beş öğrenci tarafından sunuldu.  

Yönetici liğini bendenizin sürdürdüğü seminerde, 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümü   son sınıf öğrencilerin den 

Cihan Varol, Kevser Gür, Müzeyyen Bulut, Fethi Demir ve Şengül 

Doğan öğrenci merkezl i  eğitimin gerçek bir uygulamasını 

sergi lediler.  Katıl ımcı eğit imcilerin bir kısmı panel sonrasında 

öğrencilerin yanına gelerek kendilerini kutladılar ve gerçek 

anlamda öğrenci merkezl i  eğit imin örneğini  burada gördüklerini 

dile getirdi ler.  

Üç gün süren konferans süresince sadece Fırat 

Üniversitesi  öğrencileri  tarafından eğitim semineri  sunulmuş 

olması da bir ayrıcal ık olarak video kayıtlarına girmiş oldu. 

Öğrenci Merkezl i Eğit im için Teknik Eğit im Fakültesi Elektronik ve 
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Bilgisayar Eğitimi Bölümünde yürütülmekte olan "Robotik" 

dersindeki uygulamalar anlatı ldı.  

Seminere katılan beş öğrenciden dördü Ankara’yı  i lk defa 

görüyorlardı. Üstel ik i lk defa bir konferansta konuşmac ı olarak 

görev al ıyorlar.  Buna karşın sergi ledikleri  başarı lı  sunu büyük 

alkış topladı. Bu etkinlik sayesinde Fırat Üniversitesinin 

tanıtılması  misyonunu öğrenciler başarı  ile yerine getiriyorlardı.  

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi öğrencilerine veri len ba zı 

derslerde, öğrenci merkezl i eğit imin uygulanması 

öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırmakta ve toplum önünde 

konuşma yeteneklerini geliştirmektadir.  Sunum sonrasında 

öğrencilerimiz, bir çok katı l ımcı tarafından bizzat tebrik edildiler.  

Doç. Dr.  Veysi  İş ler'in yönettiği  "Türkiye'de Uzaktan 

Eğitim Arz ve Talep Nitel ikleri" panelinde ise ODTÜ'den Prof.  Dr. 

Neşe Yalabık, MEB'den Aysel Özfırat,        Anadolu 

Üniversitesi ’nden Açık Öğretim Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr.  Ali 

Ekrem Özkul ve bendeniz mensubu bulundu ğumuz kurumların 

uzaktan eğitim hedefleri konularında konuşmalar yaptık.  

"Video Konferansı  Sisteminin Uzaktan Eğit im Amaçlı 

Kullanılması" ve “Uzaktan Eğit im Pedagojik ve Sosyal Boyutu" 

isimli bildiri lerin de üniversitemiz mensuplarınca sunulması, 

katı l ımcı ların dikkatlerini  Fırat Üniversitesi 'ne çekmeye 

yetmiştir.  Fırat Üniversitesi  yeni ufuklara doğru hızla yol al ırken, 

biz öğretim  elemanlarına düşen görevlerin başında da 

kurumumuzu layıkıyla tanıtmanın geldiği kanısındayım.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi278.htm 
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Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2002 Perşembe  

ÜNİVERSİTEDE DEĞİŞİM RÜZGARLARI 

11 ve 12 Haziran günleri üniversitede yönetici lere 

“Toplam kalite yönetimi” konusunda   seminerler veri ldi .  Amaç, 

Fırat Üniversitesi ’nde daha kal itel i bir eğit im yapmak, diğer 

gelişmiş üniversitelerle rekabet edebilmek, üniversitenin misyon 

ve vizyonunu en üst seviyelere çıkartmaktır.  

Bu seminere Rektör dahil  tüm idarecilerin katılması, çok 

değil bundan 10 yıl  önce için gerçekleştiri lmesi imkansız bir 

olaydı.  Çünkü öğretim elemanların bir bölümü “Biz zaten bunları 

bi l iyoruz” yanılgısı  içerisinde olabil iyor ve bu tür seminerlere 

katı lmayı hazmedemiyorlardı.  Seminerde Prof.  Dr.  Vehbi Çelik’in 

bir anısına ben de şahit olmuştum. Yıl lar önce Teknik Eğit im 

Fakültesi  Yönetim Kurulu’nda Vehbi Bey, “Fakülte içerisinde 

toplam kalite yönetimi” i le i lgil i olarak öğretim  elemanlarına 

seminer tekl if ettiğinde, bir üye Vehbi beye dönerek “Senin yaşın 

kaç ki seminer öneriyorsun? Benim yaşımın karekökü dahi senin 

yaşından daha fazla” diyebilmişti.  

“Ben her şeyi  en iyi  bi lirim, artık bir şey öğrenmeye 

ihtiyacım yok diyenler” g elişmelere açık olmayanlardır.  Bu kişi ler 

sistemin kendilerine tanıdığı f ırsatları  kul lanarak rekabete dayalı 

faal iylere girmekten çekinenlerdir.  Oysa rekabet, kal itenin 

gelmesini  sağlayan en büyük unsurlarından birisidir.  
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Geçen yı ldan beri  Üniversitemiz Mühendislik 

Fakültesinde öğretim elemanlarının başarı  seviyelerini 

değerlendirmek için öğrencilere bazı  anketlerin uygulanması 

çal ışmaları  başlatı lmış durumda. Benzeri  çal ışmalar 1995’l i  

yı l larda Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi 

Bölümünde tarafımdan uygulanmıştı.  Öğrencilere uygulanan 100 

soruluk bir anketle derslerdeki başarımın öğrencilerim tarafından 

değerlendiri lmesini  sağlamıştım. O çal ışmayı sonuçta makale 

olarak da yayınlamıştık.  

Öğrencilerimiz gerçekten de ders hocalarını  tar afsız 

olarak değerlendirebil ir mi? sorusu sıkça gündeme gelir.  Elbette 

ki  hocasından hoşlanmayan bir öğrenci, dersin hocası  çok başarı l ı 

olsa dahi hissi davranabil ir ve hocasını başarısız göstermek için 

kasti  olarak değerlendirmeyi sübjektif  yapabil ir.  Anc ak test 

teknikleri ile bu tür sübjektif değerlendirmeleri anında 

bi lgisayarla tespit etmeniz mümkündür.  

Ankete tuzak sorular yerleştirerek, öğrencinin tarafsız 

değerlendirme yapıp yapmadığını hemen anlayabilir ve bu tür 

soruları  bilgisayar yardımıyla değer lendirme dışı tutabil irsiniz. 

Nitekim yı l lar önce kendim için uyguladığım ankette sorular 

içindeki tuzak ifadelere aldığımız yanıtlar sayesinde, gayri  ciddi 

değerlendirmeleri anında tespit edebilmiştim.  

Öğretim elemanları kendilerinin öğrenciler tarafından  

değerlendiri lmelerine hazır olmalıdırlar.  Bu yöntemle 

eksikl iklerini  rahatl ıkla görebil irler ve daha kal itel i bir eğit im 

verebilmek için mücadele verebilirler. Unutulmamalıdır ki 

öğretim elemanları arasındaki rekabet de sonuçta kal iteli  bir 

eğit im sürecini  başlatacaktır.  Sübjektif  değerlendirme yapan 

öğrenciler de bir gün gelecek ki  gerçeği görecek ve 

değerlendirmelerini  hissi davranmadan yapmak isteyeceklerdir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi282.htm 
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Yayınlandığı tarih: 05 Temmuz 2002 Cuma 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGELERİ 

Meslek Liselerinden mezun olanların Meslek 

Yüksekokullarına sınavsız geçişi  i le i lgil i  olarak bölgelerin 

tespitleri  yapılarak 2002 ÖSYS Yükseköğretim Programları  ve 

Kontenjanları Kı lavuzunda yayımlandı. Örneğin Fırat 

Üniversitesi ’nin hinterlandı içerisinde yer alan her i lde bir 

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi kuruldu ve bölge içerisinde yer 

alan bazı mesleki l iselerin isimlerine kı lavuzda yer veri ldi .  

  

Elazığ’daki Mesleki  ve Teknik Eğitim Bölgesi  içerisinde 

Fırat Üniversitesi ’ne ait  Meslek Yüksekokullarının tüm 

programları  yanında, Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Endüstri 

Meslek Lisesi (EML) ve Elazığ Meslek Endüstri  Meslek Lisesi  de bu 

amaçla kullanılacak.  

 

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar EML’nde Hazır Giyim 

programına 40 öğrenci ve Elazığ Meslek EML’nin Mobilya ve 

Dekorasyon i le Otomotiv programlarının herbirine 40’ar öğrenci 

al ınacak.  Bu programlara kayıt  olacak öğrencilerin önlisans 

eğit im-öğretimleri  bu okullarda yapılacak. Yani Fırat 

Üniversitesi ’nin Elazığ içerisinde yer alan Sosyal Bi l imler 

MYO’nun, Teknik Bi l imler MYO’nun, Keban Süleyman Demirel 

MYO’nun, Sivrice MYO’nun önceden mevcut olan programlarına 

i lave olarak, Elazığ şehir merkezinde yer alan Öğretmen Sıdıka 
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Avar EML i le Merkez EML’ne toplam 120 öğrenci sınavsız 

kaydolabilecek. 

Bingöl Merkez EML, Merkez AML (Anadolu Meslek Lisesi) 

ve Bingöl TML’de (Ticaret Meslek Lisesi)  Bi lgisayar Programcıl ığı , 

Bi lgisayarl ı  Muhasebe ve Vergi  Uygulama, Hazır Giyim alanlarında 

programlar açı lacak. Muş’ta ise Muş Merkez EML ile TML’ sinde 

Otomotiv, Mobilya ve Dekorasyon, Makine, Endüstriyel 

Elektronik, Elektrik, Bi lgisayarl ı Muhasebe ve Vergi Uygulama 

programlarında eğitim ve öğretim sürdürülecek.  

 

Söz konusu bu i llerde Mil l i Eğit im Bakanlığına bağlı 

okulların Müdürleri i le Fırat Üniv ersitesi Rektörlüğü arasında sıkı 

bir işbirl iği  yapılması zorunlu olacak.  Ayrıca kurumlar arasında bir 

protokol imzalanarak, bazı  işlerin nasıl  yürütüleceğinin esaslarını 

belirlemek gerekecek. Örneğin temizl ik sorunu nası l  yürütülecek? 

İkinci öğretim şeklinde yürütülecek bu programlarda gece mesaisi 

karşı l ığı nası l ödenecek? Örneğin hazır Giyim programı için 

öğretim elemanı tedariki nasıl  yapılacak?  

 

Sınavsız geçiş sistemi i lk etapta kulağa hoş gelebil ir, 

ancak birçok sorunu da beraberinde getireceğe benziy or. 

Özell ikle bu i lk yıl  uygulamasında birçok aksaklıkların çıkacağı 

endişesini taşıyorum. Fırat Üniversitesi gibi diğer 

üniversitelerimiz de kendi hinterlandı içerisindeki Mesleki  ve 

Teknik Eğitim Bölgelerinde benzeri  işleri  yürütecekler.  Umarım bu 

sistem sağlam kurumsal bir yapıya kavuşturulur ve problemler 

asgari  düzeye indiri lebil ir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi286.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Temmuz 2002 Salı  

GENEL LİSE MEZUNLARI MESLEK LİSESİ DİPLOMASI 

ALABİLİYOR 

3 Temmuz 2002 tarihl i 24804 sayı l ı Resmi Gazetede 

önemli bir yönetmelik yayımlandı. Mill i Eğitim Bakanlığı 

tarafından yayımlanan bu yönetmeliğin adı “Mesleki ve Teknik 

Eğitim Yönetmeliğidir”.  Orta Öğretim kurumlarımızdaki Mesleki 

ve Teknik Eğitim tamamen değişiyor ve bi rçok yenilikler içeriyor.  

Geçen yı l larda orta öğretim kurumlarındaki Mesleki  ve 

Teknik Eğit im adeta körelti lmiş ve bu okullara yapılan talebi 

azaltmıştı. Veli ler, çocuklarını meslek liselerine göndermediği 

için, bu okullarda bazı  bölümler kapatı lmıştı.  

2002-2003 öğretim yı l ı  i le birl ikte Meslek Yüksek 

Okullarına sınavsız geçiş sağlanarak, yeniden orta öğretim 

seviyesindeki mesleki ve teknik eğit im okullarına olan talebin 

artırı lmasına çal ışı l ıyor. Ayrıca genel l ise mezunu olup da mesleki 

ve teknik orta öğretim programlarından diploma almak 

isteyenlere de yeni bir kapı açı l ıyor. “Telaf i Eğit imi” adını  taşıyan 

bu eğitim türünde, genel lise mezunları , mesleki  veya teknik 

l iselerinde telaf i  eğitimi alabilecek.  

Telafi  eğitimi programı, ilgi li  alan/dal programları na ait 

haftal ık ders çizelgelerinde yer alan teorik ve uygulamalı  meslek 

derslerinden oluşacak. Öğretim programlarının uygulama 

planları , telaf i eğit imi çal ışma takvimine göre i lgi l i alan 

öğretmenlerince yapılacak.  
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Telafi  eğit iminde öğretim programlarında yer alan 

derslerden; 

      a) Haftal ık ders saati  sayısı  aynı olan derslerle 

haftal ık ders saati sayısı farkı  bir olan derslerden başarı l ı  olan 

öğrenciler bu derslerden muaf tutulacak.  

      b) Haftal ık ders saati  sayısı  farkı  iki ve daha fazla olan 

derslerle okunmamış dersler için telaf i eğit imi uygulanacak.  

   

      c) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları  alan/dal 

dersleri , i lgi l i birimlerin öneri leri i le Başkanlıkça belirlenecek.  Bu 

belirlemede denklik i lkesi esas al ınacak.  

Telafi  eğitiminin yapılacağı kurumlar i le açılacak telafi 

eğit imi programlarının türleri  ve bu programa al ınacakların sayısı , 

telaf i  eğitimine başvuru ve uygulama süresi  mil li  eğitim 

müdürlüklerince duyurulacak.  Adaylar, tercih sırasına göre devam 

etmek istedikleri  program alanını  gös teren bir di lekçe i le telaf i 

eğit iminin yapılacağı kurum müdürlüğüne başvuruda 

bulunacaklar.  Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; 

başvuranların yaşı  en küçükten başlanarak tercihleri ve diploma 

notları; kalfa ve ustalarda ise alan/dalında en faz la çal ışma süresi 

olandan başlanarak sıralama yapılacak.  Genel l ise mezunları  i le 

kalfa ve ustalara ayrı ayrı  kontenjan ayrı labilecek.  

Telafi  eğit imi, alan/dalın teorik ve uygulamalı derslerinin 

tamamını ve haftalık saat sayı larını kapsayacak şekilde 

planlanacak. Telafi  eğitimi, tam gün tam yı l eğit im uygulamaları 

çerçevesinde yapılabilecek.  

Evet boşta gezen lise mezunları için mesleki  veya teknik 

l ise diploması alması gerçekten de katkı  sağlar mı, onu zaman 

gösterecek.  Ancak kesin olan bir şey var ki , o da  bu yöntemlerle 

hem Avrupa Birliğine karşı daha güçlü bir eğit im seviyesi 

sergi lemek hem de öğrencileri mümkün olduğunca yatay 

seviyelerde eğitimle meşgul etmek, hedefleniyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi289.htm 
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Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2002 Salı  

TERCİH YAPANLARIN DİKKATİNE 

2002 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ile i lgi l i olarak, ÖSS 

sınavına girenler bu günlerde tercihleri  yapmaktadırlar.  Tercih 

yapan öğrencilerin önemli  bir bölümü, kı lavuzu dikkatle 

okumadıklarına şahit oluyorum. Son  günlerde tanıdık çevrelerden 

bir çok öğrenci bana getirdikleri tercih l istelerinde, bir çok 

yanlışl ıkların yapıldığını gördüm. Bazı  karışık noktaları  size 

aktarayım.  

Liselerin Fen, Fen Bilimleri , Klasik Fen, Matematik ve 

Tabii  Bi limler kolundan mezun olan ların Teknik Eğitim Fakülteleri 

içinde yer alan öğretmenlik programlarını  tercih ettiklerinde ilgi li 

ağırl ıkl ı  ortaöğretim başarı  puanının hangi katsayı  i le çarpılacağı 

Tablo 6’da (2002 ÖSYS sayfa 125 -136) belirti lmiştir.  Örneğin düz 

l ise çıkışl ı bir öğrenci eğer Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv 

Öğretmenliği veya Talaşl ı Üretim Öğretmenliği programlarından 

birini  tercih edecek olursa, sayısal türdeki ortaöğretim başarı 

puanı sadece 0,2 ile çarpılacaktır.  Oysa aynı öğretmenlik 

programlarını  Endüstri  Meslek L isesinin Makine programından 

mezun bir öğrenci tercih edecek olursa, sayısal ağırl ıkl ı 

ortaöğretim başarı puanı 0,5 i le çarpılacak ve ayrıca Y -ÖSS 

puanlarına sayısal  ağırlıkl ı  ortaöğretim başarı  puanının 0,15 i le 

çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katı lacaktır.  

Daha açık bir deyimle düz l isenin sayısal  puan türüne 

dahil  bir programdan mezun olan bir öğrencinin Teknik Eğit im 

Fakültesinin Otomotiv Öğretmenliğini seçmesi durumunda, 
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çarpan 0,2 dir.  Ancak aynı öğrenci eğer Teknik Eğit im Fakültesi 

Bilgisayar Öğretmenliğini  tercih edecek olursa, çarpan 0,5 t ir.  

 

Diğer taraftan düz l ise çıkışl ı bir öğrenci geçen yı llarda 

Meslek Yüksek Okullarının hemen hemen tüm programlarını 

tercih edebil iyordu. Oysa bu yıl  yapılan değişiklikle düz l ise 

çıkışl ı ların Meslek Yüksekokullarını tercih etmeleri mümkün 

değildir, yani Tablo 3 -A’dan (Kılavuz sayfa 18-50)  tercih 

yapamayacaklar.  

Yukarıda sadece çok küçük bazı  ayrıntılar bi le, kı lavuzun 

iyi  okunmadığı  takdirde birçok yanlışl ıkların yapılacağına işaret 

etmektedir.  Yanlış  yapmamak için en doğrusu ÖSYM’nin İnternet 

sayfasında yer alan tercih formunu doldurmaları  ve bi lahare 

kontrol ettirerek, yanlış tercih yapıp yapmadıklarını 

öğrenmeleridir.   

Öğrencilerimiz istedikleri  takdirde İnternet üzerinden de 

tercihlerini  yapabilecekler.  Üstel ik bu şekilde yapılan tercihlerde 

hatal ı tercih yapıl ıp yapılmadığı  öğrenilebiliyor ve düzeltme 

imkanları  da mevcut.  

Öğrencilerimize tercihlerinde başarılar diler, puanı 

yeterl i  düzeyde olmayanların ise hemen gelecek yı l  için 

çal ışmalara başlamalarını  öneririm.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi292.htm 
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Yayınlandığı tarih: 07 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA  

YURTDIŞI DİPLOMALARA SIKI DENETİM 

Yurtdışında l isans eğit imi yapmak önceleri  çok kolaydı. 

Örneğin Türkiye’de istediği düzeyde bir üniversiteye giremeyen 

bir öğrenci, ai lesinin imkanları  yeterl i  ise yurtdışına gidebil iyor 

ve bi lahare Türkiye’ye dönerek diplomasının denkliğini 

alabil iyordu. Ancak son dönemlerde para i le diploma satan 

üniversiteler türedi.  Bu üniversitelere istenile n miktarda para 

yatırı lması  durumunda l isans diploması veri lmeye başlandı.  

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan Denklik 

Biriminin görevi, yurtdışı  üniversitelerden al ınan diplomaların 

denkliğini  vermektir.  Bu birim al ınan her diplomayı t itizl ikle 

incelemekte ve durumuna göre denklik vermektedir.  

Son zamanlarda Resmi Gazetede diploma denkliklerinden 

bir kısmının iptal edildiğine dair i lanları görenleriniz olmuştur. Bu 

durumda olan diplomaların, yeterl i bir eğit im sonrasında 

veri lmediği  veya eğit im d üzeyinin çok düşük olduğu bilahare fark 

edildiği  için, iptal ler süregelmektedir.  

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 6.5.1997 tarih ve 

97.15.1166 sayı l ı  toplantısında alınan karar i le kabul edilen 

“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” 

uyarınca, yurtdışından al ınan diplomalarının denkliğinin 

yapılabilmesi için sınav öngörülmektedir.  Bu uygulama bugüne 

kadar gerçekleştiri lememişti.  Ancak bu yı l  sınav yapılacağı 

duyuruldu ve tarihi  belirlendi.  
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Bu uygulama i le getiri len bazı  önemli hususlar şöyl e. 

Yurtdışından al ınan diplomaların denkliği yapılmadan önce 

adaylar iki  aşamalı sınavlardan geçiri lecek.   

Birinci aşamada temel bi limlerden sorular sorulacak ve 

çoktan seçmeli  sınav yapılacak.  Sınavı  ÖSYM gerçekleştiri lecek. 

İkinci aşamada ise meslek bi l i mleri  i le i lgi l i sorular yönelti lecek. 

Örnek veri lecek olursa, bir öğrencinin yurtdışından aldığı 

Bi lgisayar Mühendisl iği  diplomasının denkliğinin Türkiye’de 

yapılabilmesi için, aday her yıl  bel irlenen bir tarihte temel 

mühendisl ik alanlarından sınava gire cek.  Bu sınavda Fizik, 

Matematik, Kimya, Teknik Resim, Bi lgisayar ve Diferansiyel 

Denklemler alanlarında sorular sorulacak.  

Birinci aşamadan başarı lı  olan aday ön l isans diplomasını 

hak etmiş olacak. Bu aday Bilgisayar Mühendisi  unvanı alabilmek 

için ikinci aşamada Genel Matematik, Veri Yapıları, Mantık 

Devreleri , Programlama Dil leri , Algoritmalar, İşletim Sistemleri, 

Veri  İşleme ve Nümerik Hesaplama konularından sınava girecek 

ve bu sınavdan da başarı l ı  olanların yurtdışından aldıkları 

diplomalarının denkl iği  kabul edilecek.  

İkinci aşamadan başarısız olanlar ise tamamlama 

eğitimine kabul edilecek. Bu öğrenciler 3.  ve 4. sınıf ları 

Türkiye’de belirlenen üniversitelerde tüm dersleri  alacaklar ve 

üniversite eğit imlerini  tamamlamaları sonucunda diploma 

denklikleri yapılabilecek.  

Sonuç olarak yurtdışında lisans eğitimi yaparak diploma 

alanların bundan böyle diplomalarının denkliğinin yapılabilmesi 

için iki aşamalı  bir sınava getirildi.  Sınavlardan başarı l ı olanlara 

diploma denkliği  veri lecek.  İkisinden de başarısı z olanların 

diplomalarının denkliği  artık kabul edilmeyecek. Sınavlardan üç 

kez başarısız olanlar ise, tüm haklarını  kaybedecekler.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi293.htm 
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Yayınlandığı tarih: 20 AĞUSTOS 2002 Salı  

ÖĞRETMEN ATAMALARI 

Mill i  Eğitim Bakanlığı ’na bağlı  okullardaki öğretmen 

açığını kapatmak için 30 bin öğretmen alımı i le i lgi l i müracaatlar 

başladı. Mil li  Eğit im Bakanlığı  web sitesinde yayımlanan kı lavuza 

göre, al ınacak öğretmenlerin branşları  da belli  oldu.  

Bir dönem önce Fen -Edebiyat Fakülteleri  mezunlarının 

öğretmen olarak atanmaları  engellenmişken, bu ilanda bu fakülte 

mezunlarının öğretmen olarak atanmalarının yolu tekrar açı ldı. 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını 

veya Bakanlık ve Yükseköğretim Kuru lu (YÖK) işbirl iği i le açı lan 

Pedagojik Formasyon ya da 33 kredilik ilköğretim Sınıf 

Öğretmenliği  Sertif ikası  Programlarını başarı  i le tamamlayan 

Eğitim Fakülteleri dışındaki Fakülte mezunları da öğretmen olarak 

atanabilecek. 

Geçen dönemde Bilgisayar Öğret menliği  branşı için 

örneğin Elektronik Öğretmenleri atanamazken, bu dönem 

Bilgisayar alanında tüm Bilgisayar Öğretmenlerine, Bi lgisayar 

Mühendislerine ve Elektronik ve Haberleşme öğretmenlerinin de 

atanmaları  yapılabilecek.  

Farkl ı  öğretmenlik branşları  için belirlenen taban puanlar 

da belirlendi.  Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), DMS Öğretmenlik 

2000, Kurumlar İçin Merkezi  Eleme Sınavı (KMS) ve Kamu Personel 

Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarından alınan puanlar, atanmalarda 

kullanılacak.  
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Örneğin 1000 kişi lik konten jana sahip Bi lgisayar alanında 

atanacaklardan istenen taban puan 40 iken, Radyo -Televizyon 

alanında açık bulunan 5 kontenjan için aranılan taban puan 85 

olarak belirlenmiş.  

Radyo-Televizyon alanında öğretmen olarak atanabilecek 

öğretmenlerin, Elektronik ve  Haberleşme Öğretmenliği , 

Elektronik Öğretmenliği , Radyo -Televizyon ve Sinema Bölümü, 

Radyo ve Televizyon Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü 

mezunu olmaları şart koşulmuş.  Elektronik ve Haberleşme 

Öğretmenliği , Elektronik Öğretmenliği  bölümleri  Teknik Eği t im 

Fakültesi bölümleri içerisinde yer al ırken, diğerleri  ise İletişim 

Fakülteleri bölümleri  içerisinde yer almaktadır.  Böylece bir i landa 

i lk defa İ letişim Fakültesi  mezunu olan ve pedagojik 

formasyonunu tamamlayanlara öğretmen olarak atanma f ırsatı 

doğmuş oluyor.  

Şu anda en gözde alanlar arasında sayı lan Bi lgisayar 

mesleğinde bi le iş bulma sıkıntıları  yaşanmaktadır.  Bi lgisayar 

Mühendisi olup da öğretmenlik yapmak isteyen onlarca yeni 

mezun bana uğrayarak, f ikrimi al ıyorlar. Ancak öğretmen 

olabilmek için B ilgisayar Mühendislerinin de pedagojik formasyon 

almış olmaları şartı aranıyor.  

Sonuç olarak şartları  tutan ve boşta dolaşan her mezunun 

bu f ırsatı  iyi  değerlendirip bir an önce öğretmen olmalarını 

düşünmelerinde yarar bulunmaktadır.  Aksi  takdirde i leriki 

yı l larda bu tür bir imkanlar da olmayabil ir . 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi295.htm 
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Yayınlandığı tarih:  28 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA 

ÖSS YERLEŞTİRMEDE HAYAL KIRIKLIĞI 

25 Ağustos 2002 tarihinde üniversiteye yerleşebilen 

öğrencilerin durumları bell i  oldu. Birçok ai le her defasında olduğu 

gibi bu defa da hüsrana uğradı.  Kazanamayan öğrencilerin büyük 

bir bölümü gelecek yıl  tekrar şanslarını  deneyecekler.  

Geçen yı l E lazığ yerleştirmede 10.  sıralarda idi  ve 

Elazığ’daki bazı  dershanelerimi z bu sonucu kendileri açısından 

pozit if  değerlendirerek, televizyonlarda görüşlerini 

belirtmişlerdi.  Bu yı l l isans programlarına yerleşme yüzdesine 

bakıldığında Elazığ’ın çok geri lerde kaldığını  görüyoruz. Elazığ bu 

yı l  44.  sırada. Yani geçen yıla göre 34 basamak daha geri ledi.   

Dershanelerimiz bu sonuca bakıp kendilerine yeniden bir 

çeki  düzen vermeleri  gerekir.  Sadece birkaç öğrencisinin üstün 

başarısını  göstererek ilk 50 içerinde yer almalarını  medyaya 

yansıtmak yerine, dershane öğrencilerinden yüzde kaç ının bir 

l isans programına girebildiğini  açıklamalıdırlar.  

Bu konu sadece dershanelerimizi  ilgi lendirmemektedir. 

Liselerimizin de bu başarısızl ıktaki  payı  çok önemlidir. Yakında 

her l isenin başarı  durumu da ortaya çıkacak.. İ l Mill i  Eğit im 

Müdürlüğü konuya  el atıp, çok başarısız olan l iselerimizin 

yöneticilerinden hesap sorabilmelidir.  Hangi lisemiz ne seviyede, 

kamuoyuna açıklanmalıdır.  

Geçen yı l l iselerimizin başarı  durumlarını  sergileyen bir 

tablo yayınlamıştım. Sen misin tablo yayınlayan? Bazı l iselerim iz 
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kendileri  alt  sıralarda yer aldığı  için, bu yayından hoşlanmamış ve 

tepkilerini  di le getirmişlerdi.  

Rekabetin olduğu yerde başarı  kendil iğinden gelir. 

Başarısızlıkları  örtbas etmek yerine, nerede hata yapıldığının 

araştırı larak, çözüm yolları  aramak, tü m lise ve dengi okul 

idareci lerinin birinci görevleri  olmalıdır.  

Aynı sorgulama üniversitelerimiz için de yapılmalıdır. 

Eğer düşük puanlı  öğrenciler bize geliyorsa, nedenleri 

araştırı lmalıdır.  Ya kendimizi  yeterince tanıtmamışız ya da 

gerçekten mezunlarımızın ist ihdamında problemler 

yaşanmaktadır.  İşsizl iğin diz boyu, torpil in öncelikli  geldiği bir 

ülkede yaşanan kargaşanın bedelini  hepimiz birl ikte ödüyoruz.  

Eğer zincirin halkalarında ezi lme, çürüme, kopma varsa 

unutulmamalıdır ki  bunun müsebbibi bizleriz.  Her birim üzerine 

düşen görevi yapmadığı  için ülke bu hale gelmiştir.  Eğit im deyip 

geçmemek gerekir. Ülkenin tüm sorunlarının alt ında, eğit im 

düzenimiz içinde yaşanan problemlerin büyük rol  oynadığını 

unutmamalıyız.  

Evet gençler, siz sınavı  kazanamadınız diye kendinize 

lanet okumamalısınız.  Başarısızl ığınız, düzenden kaynaklanan bir 

eksikl iktir.  Sizlere ne imkan tanındı ki karşı l ığında çok başarı l ı 

olmanız beklensin. Dershaneler ise sadece birkaç öğrenciyi ön 

plana çıkararak, “Çok başarı  sonuçlar aldık” di ye övünmesinler, 

oturup gelecek yı l  için yeni başarı  strateji leri  hazırlasınlar.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi297.htm 
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Yayınlandığı tarih:  17 EYLÜL 2002 Salı 

BİLİŞİM 2002’NİN ARDINDAN 

3-6 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul kenti Bi l işim 

alanında önemli bir etkinl iğe sahne oldu. Ortadoğu, Türkiye’nin 

ve hatta Avrupa’nın en önemli etkinl iklerinden birisi  olarak 

kayıt lara geçen Bil işim Kurultayı  ve Fuarı, İstanbul Beylikdüzü’nde 

gerçekleşti .  

TÜYAP’daki fuar alanında yurtdışından ve yur tiçinden 

birçok f irma, yeni ürünlerini  sergi lediler.  Bi l işim ve i letişim 

alanındaki yeni ürünleri  incelemek, uzun süreler aldı. Özell ikle 

haberleşme alanında çok yeni teknolojik ürünlerin piyasaya 

sürüldüğü görüldü.  

Bil işim 2002’nin iki boyutu vardı. Bir b oyutu fuar alanıydı 

ve ürünlerin sergi lendiği  ve hatta pazarlandığı  alanı, fuar 

süresince 150 binin üzerinde kişi ziyaret etmişti . İkinci boyutu ise 

bi ldirilerin ve teknik sunuların, açık oturumların, panellerin 

yürütüldüğü bölümdü. Kaya Plaza Otelinde ger çekleşen bu 

etkinl iklere dinleyici olarak katı labilmek için 200 milyonun 

üzerinde bir ücret ödenmesi gerekiyordu. Giriş ücreti  yüksek 

oluşuna rağmen, katıl ımcıların çokluğu dikkatimi çekmişti. 

Özell ikle f irma elemanları kurultay süresince bil imsel tebliğle re 

yoğun ilgi  gösterdiler.  

Bil işim 2002 de teknoloji ajanı hakimdi.  Bir etkinl iğe 

kimlerin katı ldığı , yaka kartlarındaki üzerindeki bar kodlarıyla 

anında tespit edil iyordu. En çok ilgi gören etkinl ik kayıt larda 

izlenebil iyordu. Dahası, basın odasındaki cih azları  kul lanabilmek 
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için göz irisinin bi lgisayara aktarı lmasıydı. Cihaz önündeki bir 

algı layacı tarafından i lgil i cihazları kul lanıp kullanamayacağınız 

konusu, otomatik olarak devreye giriyordu. Parmak izi önceden 

tanımlananlara otomatik olarak hizmet ver en makineler, 

görülmeye değerdi.   

Uzaktan eğitimde en çok tartışı lan bir konu, sınav 

güvenliğidir. Yani uzaktan eğitim yöntemleri  i le yürütülen eğitim -

öğretimlerde, bilgisayar önüne oturan kişinin gerçekten de ilgi li 

öğrenci olup olmadığı  nası l kontrol edilecek sorusu, daha birkaç 

yı l  öncesine kadar cevap bulmazken, bugün göz irisinin ve parmak 

izinin tanıtı labilmesi sayesinde, sınav güvenliğinde önemli  bir 

aşama kaydetti.  Artık yakın gelecekte uzaktan eğitimde sınav 

güvenliği , problem olmaktan çıkmış ol acak. 

Fırat Üniversitesini bendeniz ve Öğr. Gör. Nurhayat Varol 

Bi l işim 2002 de temsil  ettik.  Sunduğumuz bi ldiri ler i le Fırat 

Üniversitesinin kayıt lara geçmesini sağladık.  Özell ikle sanal 

ortamlarda yapılan eğitimlerde, eğit imin pedagojik yönünün nasıl 

sağlanabileceği konusunda Öğr.  Gör.  Nurhayat Varol’un sunduğu 

“e-pedagoji” başlıkl ı bi ldiri , katıl ımcılar tarafından i lgi  i le izlendi.  

Sonuç olarak Bi lişim Kurultayları  ve Fuarlarına uzun 

yı l lardır katı lan birisi  olarak, her yı l  yaşadığım gelişmeler 

karşısında hayretimi gizleyemiyorum. Teknolojik gelişmelerin 

yarattığı otomasyon sistemleri  karşısında en büyük mutluluğu 

yaşıyor ve teknolojik f ırsatları  kul lanarak, “Eğit imimizi  nası l 

gel işt irebil iriz?” diye oturup düşüncelere dalıyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi299.htm 
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Yayınlandığı tarih:  21 KASIM 2002 Perşembe  

ÖĞRETMENLER HAFTASI  

Bir ülkenin her alanda gelişebilmesinin en önemli 

unsurlarından birisi , insan kaynaklarının eğit imidir. Çocukken ai le 

yanında başlayan eğitim, daha sonraki dö nemlerde eğitim 

kurumlarından alınan eğitim ve öğretimle genişler ve sonuçta 

bireyin geleceğini  şekil lendirir.  Bir ülkede eğitim ve öğretimin 

yüksek seviyelerde seyri , o ülkenin iktisadi ve diğer alanlarda 

gelişmişl iği  ile paralel l ik arz eder.  

Okul dönemlerinde al ınan eğitim ve öğretim, bireyin 

davranışlarını ve kültürünü doğrudan etki ler. Öğretmenler, 

geleceğimizi  emanet edeceğimiz çocuklarımızın yetiştirilmesinde 

çok önemli bir misyonu yerine getirmektedirler.  

Bil indiği üzere 24 Kasım öğretmenler günü. Yı lda bir kez 

de olsa öğretmenlerimizi  hatırlayabiliyoruz.  Yı llardır her 

öğretmenler gününde öğretmenlerimizin sıkıntılarını  di le getirir, 

konuşmalar ve paneller düzenleriz.  Ama öğretmenler hakkında 

yazı lan çizi lenleri  kısa sürede unutur gideriz.  

Günümüzde en rahat iş bulunan alanlar arasında 

öğretmenlik mesleği  sayı labil ir.  Özellikle bazı  öğretmenlik 

branşlarında öğretmen açığını  kapatmak henüz gerçekleşemedi. 

İş imkanları sayesinde söz konusu öğretmenlik branşları , 

üniversitelerde gözde bölümler ve yüksek puanlı  öğrencilerin 

tercihleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.   
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Türkiye’de personel rejiminin düzensizl iği orta. Aynı 

bölüm mezunu olup farkl ı  kamu dairelerinde aynı işi  yapan 

elemanlar arasında dahi maaş dengesizlikleri  had safhada. 

Ülkemizde sosyal dengenin varl ığından söz etmek kesinl ikle 

mümkün değildir.  

Bir ülkenin her alanda gelişmesinin en önemli unsurları 

arasında eğitim geldiğine göre, eğit ime yeterl i önem ve desteği 

vermek için artık bir noktadan işe koyulmak şarttır. Kanımca 

birinci  aşamada öğretmenlik mesleğini  daha da cazip hale 

getirmek gerekir.  Bir mesleğin cazip hale gelmesinin başl ıca 

unsurları  arasında istihdam ve maaş durumu gelmektedir.   

Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntı larının başında düşük 

seviyelerdeki maaşları  gelmektedir.  Bi r ülke düşünün ki  vasıfsız 

işçisine çok daha yüksek maaşlar ödeyebil irken, öğretmenine 

sunduğu meblağ, ancak yaşamlarını  sürdürebilecek seviyelerde 

kalabil iyor. Burada vasıfsız işçi leri küçümsediğim anlamı 

çıkarı lmamalıdır. Ücret dengesizl iğini ortaya koym ak için örnek 

veriyorum. 

Bir öğretmenler gününü daha 24 Kasım’da kutlayacağız. 

Panel ve seminerlerle öğretmenlik mesleğinin yüceliğinden 

bahsedeceğiz. Ama bu faal iyetlerin tümü sadece anlatım 

düzeyinde kalacaktır. Fi il i  anlamda bir işlem gene söz konusu 

olmayacaktır.  Öğretmenlerimize övgü ise gene kendileri için 

yazı lan şiir mısralarında kısa sürede unutulup gidecektir.  

Görevine yeni başlamış Mill i  Eğit im Bakanımız Erkan 

Mumcu yenil ikçi liği ve dinamizmi ile tanınmaktadır.  Ümit 

ediyorum ki  kısa sürede öğretmenlerin yukarıda tasvir edilen 

durumunu ele alarak her yönden iyi leştirici çalışmalar içerisine 

girer.  Bu vesi le i le tüm eğitim camiamızın öğretmenler gününü 

kutlarım.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi310.htm 
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Yayınlandığı tarih:   15 OCAK 2003 ÇARŞAMBA 

YÖK DEĞİŞECEK Mİ? 

Ulusal basını son zamanlarda meşgul eden önemli bir 

konu, YÖK’te yapılması düşünülen değişikl iklerdir.  Mil l i  Eğitim 

Bakanı Sayın Erkan Mumcu, YÖK ve rektörler zaman zaman konu 

hakkında tartışmaktadırlar. YÖK meselesi  ç ok hassas bir konu ve 

daha çok tartışı lacağa benziyor.  

2002 Aralık sonu itibariyle Mil l i Eğitim Bakanlığı , yazı 

göndererek konu hakkında üniversitelerin görüşlerini soruyor. 

Sayın Mumcu üzerinde hassasiyetle durduğu yükseköğretimin 

yapılandırı lması  ilkeler ini  şöyle sıral ıyor:  

Değişen üretim yapısı  ve işgücü piyasası  i le uyumlu 

meslek edinim imkanını sunan,  

Merkeziyetçi  ve bürokratik bir yönetim anlayışı yerine 

yerinden yönetim ve yerel  potansiyeli  harekete geçirme ve öz 

kaynak yaratma anlayışına dayalı ,  

İçinde bulunulan toplumsal çevreyle ve piyasalarla 

etki leşim içinde, 

Akademik özgürlüğü sağlam güvencelere bağlanmış,  

Performansı, verimli liği  şeffaf laşmış ve ölçülebilen,  

Geleneksel ‘yönetme’ anlayışı yerine yönetişim i lkelerini 

benimseyen, 

Fırsat eşit l iğ i  sunan 
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Yükseköğretim i le ilgi li tartışmalar, YÖK’ün kurulduğu 

tarihten kısa bir süre sonra başladı.  Her dönemde seçim 

meydanlarında hemen hemen tüm partilerin programlarında 

YÖK’ün değiştirilmesi gerektiği  konusu vurgulandı, ama kanımca 

her dönemde YÖK daha da güçlendi.  

Gerçekten de YÖK gerekli mi yoksa maksadını aşan işlerle 

mi uğraşıyor? YÖK, üniversitelerimizin çağdaş eğit im yapmasının 

önünde bir engel mi? Kanımca YÖK i le i lgi li  yapılan eleştiri lerin 

önemli  bir bölümü, YÖK’ün tam bil inmemesinden kaynakl anıyor. 

Örneğin profesör veya yardımcı doçentlerin atanmalarında 

aranan koşullardaki dengesizlikler YÖK’e mal ediliyor.  Oysa 

belirt ilen bu kadrolara atamalar tamamen üniversiteler 

tarafından yürütülüyor ve sonuçlandırı l ıyor.  

YÖK genelde çerçeve yönetmelikl er hazırlar ve 

üniversiteler de o çerçeve yönetmelikler bağlamında kendi 

yönetmeliklerini hazırlarlar.  Yani bu açıdan ele alındığında YÖK 

bir bakıma koordinasyonluk görevini  üstlenmiş olmaktadır.  

Üniversitelerde yapılan bil imsel çal ışmalara YÖK’ün engel 

olduğu konusu da doğru değil.  Bugüne kadar bil imsel bir 

çal ışmaya YÖK’ün müdahale ettiğine şahit olmadım. Kaldı  ki 

bi l imsel çal ışmalar üniversitelerin bünyesinde yürütülür.  

Üniversiteler arasında koordinasyonu sağlaması 

açısından YÖK’ün gerekli  olduğu kanısı ndayım. Ayrıca YÖK 

tarafından organize edilen doçentlik sınavlarındaki son 

düzenlemeler sayesinde ulusal  hakemli dergilerde yayımlanan 

makale sayı larında da önemli  artışların olduğu görülmüştür. 

Nitekim üniversitemizdeki öğretim üyelerinin geçen yıl  yurtdı şı 

hakemli  dergilerde yayınlattığı  makale sayı ları  açısından i lk on 

üniversite arasına girmiş olmasında, bu düzenlemenin de etkil i 

olduğuna inanıyorum.  

Sonuç olarak YÖK’ün tümden kaldırı lacağı yönündeki 

görüşleri anlamsız buluyorum. Ama aksayan yönlerinin 

düzeltilmesi mümkündür ve de bu gereklidir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi312.htm 
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Yayınlandığı tarih: 25 Haziran 2003 (Çarşamba)  

TRAFİK KURALLARINA UYMAMANIN NEDENİ EĞİTİMSİZLİK 

MİDİR? 

Yaz tatil i  nedeniyle araç traf iğin yoğunlaştığı  şu gü nlerde, 

traf ik kaza haberlerinin artacağı endişesini  hepimiz taşıyoruz.  Her 

yı l  dini  bayramlarımızda ve yaz tati llerinde birçok insanımızı 

kazalar nedeniyle kaybediyoruz.  Bu kayıpların nedenleri arasında 

alt  yapı yetersizl iği  ve traf ik kural larına uymayan sürücülerin 

davranışları  başta gelmektedir.    

Gelişmiş ülkelerde traf ik kazalarından ölenlerin sayısı, 

ülkemizle kıyaslanmayacak derecede azdır.  Örneğin ABD veya 

Avrupa ülkelerinde bir traf ik kazası  meydana geldiğinde, basının 

önemli bir bölümü bu olayı ma nşetten verir.  Çünkü o tür olaylar 

nadir cereyan eder.  

Bizde ise sözüm ona traf ik kontrolleri çok daha fazladır. 

Hemen her yolda birkaç traf ik polisi memurunun içinde oturduğu 

ve adeta pusuya yattığı  araçları  görmekteyiz.  Seçtikleri noktalar 

can al ıcı  yerler.  Orada birçok araç sürücüsü hız yapmakta ve 

sonuçta cezayı yemektedir. Oysa bazı  yollarda görülen “Bu yolda 

radarla hız kontrolü yapılmaktadır” türünden levhaların işe 

yaradıklarına şahit olmuşumdur.  O levha nedeniyle birçok 

sürücünün araçlarını  yavaşlattığı  bi lmekteyiz.  

Radarla hız kontrolü yapıldığında nedense üç -dört 

polisimiz birden görev al ır. Yani her sektörümüzde olduğu gibi, bu 

alanda da insan enflasyonumuz var.  Ama diğer taraftan da yeterli 
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polisimizin olmadığından bahsedil ir.  Oysa ABD’de pusuya  yatarak 

radarla hız kontrolü yapan araca rastlamak hemen hemen 

imkansız. Yollarda hız l imitleri  i le i lgi l i yeterince işaret levhaları 

bulunur. Polis aracı normal trafik içinde seyreder ve kural ı 

çiğneyen bir sürücüyü gördüğünde peşine takı lır.  Üstel ik ara ç 

içerisinde de bizde olduğu gibi  birkaç polis memuru bulunmaz. 

Genelde tek bir polis memuru vardır o da aynı zamanda aracın 

sürücüsüdür.  

Sirenlerini çaldığında, aracınızı sağa çekip durmak 

zorundasınız.  Üstel ik polis memuru size gelmeden siz emniyet 

kemer inizi  sökemez ve dışarı  çıkamazsınız.  Polis memurunun 

yanınıza gelmesi dakikalar al ır.  O arada plakanızdan yola çıkı larak 

kimliğiniz hakkında gerekli  bi lgi ler de çoktan elde edilmiştir. 

Evraklarınız istenir ve hatalı  sürüşünüzün nerede ve hangi saatte 

olduğunu gösteren bir ceza kağıdı elinize tutuşturulur.  Bizde ise 

traf ik polisi aracının yanına gidi lir, direksiyondaki polis 

memuruna kendimizi  tanıtarak baskı  uygulamaya çal ışır ve çoğu 

kez de gereksiz tartışmalar içine gireriz.  

Bu davranışlarımız, aldığımız  eğitim ve kültürümüzle 

i lgi li . Kendi ülkemizde traf ik kurallarını hiçe sayan ama dış 

ülkelere gittiklerinde tüm traf ik kural larına harf iyen uyan 

bireylerimizin sayısı oldukça fazladır. Trafik kural larına uymama 

al ışkanlığımızı , kolay kolay değiştirmeyeceğ iz gibi.  Bu tablo 

karşısında da trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın 

sayısı , elbette sözü geçen gelişmiş ülkelere nazaran çok fazla 

olacaktır.  

Trafik kazaları alanında verdiğimiz maddi manevi 

kayıpları  azaltmanın yolu insanımızı eğitmektir.  A ma nası l bir 

eğit im türü olacak, gerçekten tespiti zor bir konu. Çünkü eğitim 

eksikl iği eğer söz konusu ise, o zaman aynı insanımız neden 

ABD’de veya Avrupa’da kural lara uyuyor. Enteresan bir toplumuz 

vesselam! 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi335.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Temmuz 2003 (Çarşamba)  

ABD’DEKİ YABANCI ÖĞRENCİLER 

Temmuz ayı  öğrenci ve veli leri  için önemli  bir aydır. 

Çünkü Türkiye’de yapılan ve en büyük sınav olan ÖSS sonuçları  bu 

ay içerisinde açıklanır. Üniversitede okumak isteyen 

öğrencilerimizin büyük bir bölümü kontenjan yetersizliği 

nedeniyle üniversiteye yerleştiri lememektedir. Bu öğrencilerimiz 

hayallerini  bir sonraki  yı la bırakmak zorunda kalmakta veya 

kendilerine yeni bir yol  çizmektedi r. 

İmkanları  elveren aileler, çocuklarının eğitimi için her 

türlü yolu kullanabilmektedir. Bütçelerine göre çocuklarının 

Türkiye’de yada yurtdışında eğitimlerine devam etmelerini 

sağlamaktadır.  Almanya hariç tutulduğunda, eğit imde i leri 

düzeydeki diğer ülkelerde üniversite tahsi l i paralıdır. Bu yazımda 

ABD’de uluslararası  eğit imin genel bir profi l ini  size aktarmak 

ist iyorum. 

Bu yı l ABD’de yüksek tahsi l yapmak için kaydolan yeni 

öğrenci sayısı , içinde bulunduğumuz ay itibariyle 490933’tür.  Bu 

öğrencilerden l isans eğitimi yapmak isteyen yabancıların sayısı , 

ABD vatandaşı  olan öğrencilerin %2’sini, l isansüstü eğitim de ise 

ABD’l i  öğrencilerinin %10’nunu oluşturmaktadır.  2003 yı l ında 

yeni kayıt  yaptıran öğrencilerin büyük bir bölümü Asya kıtasından 

gelenlerdir.  Bu yı l  Çin’den %10.4, Hindistan’dan %10.8 ve 

Brezi lya’dan %15.3 oranında yeni öğrenci kaydı gerçekleşmiştir. 

Özell ikle mühendisl ik alanlarında Çin ve Hindistan’dan gelen 

öğrencilerin çokluğu, bu alandaki bölümlerin ziyareti  sırasında 

hemen fark edilebilmektedir. 
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Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin en fazla tercih 

ettikleri  alanlar sıralanacak olursa İşletme -Yönetim alanının i lk 

sırayı  aldığını  görüyoruz.  Bu alanı mühendisl ik, matematik -

bilgisayar bi l imleri  ve diğer sosyal branşlar izlemektedir.  

Yabancı öğrencilerin %75’i  ABD kaynakları  dışından 

desteklenmektedir.  Yabancı öğrencilerin %67’si  kendi ai le 

imkanlarını  kullanırken, kendi ülkelerinden bursu gelenlerin oranı 

%8 seviyelerinde kalmaktadır.  

Diğer çarpıcı bir sonuç ise ulusla arası öğrencilerin 

%22’sinin kaydoldukları ABD üniversitelerinin sadece 10 eyalet 

içerisinde yer almasıdır.  New York şehri bu bağlamda l ider 

konumdadır.  Manhattan merkez alındığında 50 ki lometrelik çapa 

sahip bir alanda yeni kayıt  yaptıran öğrencilerin oranı %10 

civarındadır.  

Tahsil yapmak isteyen uluslararası  öğrencilerden ABD’nin 

sağladığı parasal  girdi bu yıl için 7,5 milyar dolar civarında. Bu 

meblağın küçümsenmeyecek seviyelerde olduğunu, geçmiş 

dönemlerde IMF’den gelen birkaç milyon doların Türkiye para 

piyasalarında sağladığı  rahatl ıktan çıkartabiliriz.  

11 Eylül sonrası, yabancı öğrencilerin ABD’ye girişlerine 

oldukça sıkı  denetimler getirildiği  göz önüne al ındığında, 

ülkemizde İngil izce eğit im veren üniversitelerimiz yabancı 

öğrenci kontenjanlarını  artırarak, ülke ekonomi sine bir nebze de 

olsa katkı  sağlamaları mümkün olamaz mı diye düşünüyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi337.htm 
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Yayınlanacağı tarih: 27 Eylül 2003 (Cumartesi)  

ÜNİVERSİTELER AÇILIRKEN 

Üniversitelerimizin 2003 -2004 eğitim ve öğretim yı lı 

açı l ışlarının yapıldığı şu günlerde, yeni YÖK yasa tasarısı  i le i lgil i 

tartışmaların daha da alevlendiğini  görüyoruz.  Hemen her gün 

karşı l ıkl ı  söz düelloları  yapılmakta ve ortam ısınmakta.  Bu tür 

karşı l ıkl ı  restleşmelerin genelde uzlaşmaları  engellediği  

bil inmektedir. Bu tartışmaların uzun bir süre daha gündemi 

meşgul edeceği anlaşı lmaktadır. Bugünkü yazımda bu tartışmalar 

yerine, üniversitelerimizin bazı  önemli  sorunlarını  di le getirmeyi 

daha uygun buluyorum.  

Üniversiteler açıl ırken birçok sorunu da be raberinde 

getirmektedir.  Genelde kaynak yetersizlikleri , üniversitelerimizin 

arzu edilen seviyelerin çok gerisinde kalmalarına vesile oluyor. 

Öğrencilerimize yeni teknolojiler alanlarında yeterince imkan 

sunamamanın ve kendimizi  yenileyememenin burukluğunu  

yaşıyoruz.  Üniversitelerimizde yapılan birçok araştırmanın 

teoride kaldığını  ve hazırlanan raporların raf larda çürümeye terk 

edildiğini  görüyoruz.  Bazı  üniversite elemanları , imkansızl ıklar 

yüzünden yaptıkları  bazı  çal ışmaların uygulamaya 

dönüşememesinden  yakınıyor.  Diğer bir kısmı ise yaptığı 

çal ışmaların teoride kalacağını  bile bile sadece akademik 

yükselti lme şartlarını  sağlamak amacıyla bir şeyler hazırladığı 

bil iniyor.   

Yurt dışında üniversiteler acaba nası l çal ışıyor? Bu yaz bir 

süre ABD’de bir üniversitede misafir öğretim üyesi  olarak yapılan 

çal ışmalara katıldım. Amacım hem kendimi yenilemek hem de 
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yeni gelişmeleri  takip ederek “kendi üniversiteme neler 

kazandırabil irim?” isteğime cevap aramaktı. Bu amaçla 

Mekatronik alanında yoğun bazı  faal iyetler sürdürürken, diğer 

taraftan da eğit im sistemlerini  analiz etmek için görüşmeler 

yaptım.  

İşte önemli bir farkl ıl ığı  size anlatayım. Öğretim üyeleri 

çeşit li  yerlerden projeler bulmak için adeta yarışıyorlar.  Bu 

amaçla üniversite bünyesinde bir merkez kurulm uş ve bu merkez 

i lgi li  öğretim üyeleri  i le birl ikte pazarlamacı misali  kapı kapı 

dolaşıyor. Gidecekleri kurumlarla i lgi l i ön bi lgi topluyorlar ve 

görüşmeler sırasında gitt ikleri  kurum i le i lgi l i  bi lgi  sunduklarında, 

kurum yetki l ileri  dahi bu detaylı  bi lgil er karşısında şaşırabil iyor. 

Çünkü sunularda o kurumun daha verimli  hale getiri lmesi için 

öneri  paketleri de sunuluyor.  Kurum yetki lisi sunulan teklif ve 

projeler sonucu, kendi kurumunu daha verimli  hale getirmek için 

bu tür teklif lere sıcak bakmak zorunda  kalıyor ve üniversiteden 

gelen heyet i le pazarl ık masasına oturuyor.  

Gelişmiş ülke üniversitelerinin büyük bir bölümünün, 

aldıkları  projeler  ve öğrencilerden al ınan yüksek harçlar i le 

gel işmelerini sürdürdüklerini görüyoruz.  Bizdeki gibi akademik 

unvanları  aldıktan sonra genelde atı l  duran öğretim üyesi 

profi l ine rastlamak mümkün değil.  Zaten öğretim üyeleri aldıkları 

projeler ve verdikleri dersleri  seçen öğrencilerin sayısının 

çokluğuna bağlı  olarak bir üniversitede çal ışma imkanı 

bulabiliyor. Durum böyle olunca da her öğretim elemanı proje 

peşine düşüyor ve aldıkları projeleri başarı  i le bit irmek zorunda 

kal ıyor.  

Yeni YÖK yasası  çıkarı l ırken, öğretim üyelerini  çalışmaya 

zorlayacak önlemleri  de beraberinde getirmesi gerekir.  Eğer 

öğretim üyesi  işini  kaybedeceği endişesini  taşırsa, var gücü i le 

çal ışarak kendisini  projeler üretmeye zorlayacaktır.  Aksi takdirde 

şimdi olduğu gibi  üniversiteler, ülkemizde her zaman sanayinin 

gerisinde kalmaya mahkum olacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi347.htm 
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Yayınlandığı tarih: 25 Kasım 2003 (Salı)  

ÖĞRETMENLERİN BAYRAMI 

Dini Bayramlarımız yaklaştıkça hem çok heyecanlanırım 

hem de tedirgin olurum. Heyecanlanırım çünkü bayramlar 

çocukluk günlerime, köydeki bayramlaşma törenlerine götürür 

beni! Kazalarda kaç insanımız ölecek, nice insanımız yaralanacak? 

diye de büyük tedirginlik duyarım bayramlarda! Çünkü dini 

bayramlarda traf ik kazalarında maalesef  bazı  ai leler yok olup 

gidiyor. 

Ülkemizde 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak 

kutlanmakta. Bu yı l öğretmenler  günü Ramazan Bayramının 

arifesine denk geldi.  Dolayısıyla öğretmenlerimiz, iki  bayramı bir 

arada kutlama şansını  yakaladı.  Ancak öğretmenlerimiz gerçekten 

de bayramı yaşayabil iyorlar mı, tartışıl ır.  

Öğretmenler gelecek nesil lerimizi  eğiten gurup olarak 

çok önemli  bir misyonu yerine getirmektedirler. Gelişmiş 

ülkelerde öğretmenlerin eğit imine büyük önem veril ir. Öğretmen 

olmak isteyenlerin, bir dizi  sınavı  başarıyla geçmiş olmaları 

istenir.  Bu ülkelerde öğretmenlerin seçiminde çok hassas 

davranıl ır ve özel yetenek testlerinden geçiri l ir. Eğit imlerine bu 

kadar önem veri len bir grubun maaşları  da söz konusu ülkelerde 

tatmin edici seviyelerdedir.  

Ülkemizde öğretmen olmak isteyenlerin büyük bir 

bölümü için herhangi bir özel yetenek sınavı  bulunmamaktadır. 

ÖSS sınavı  i le yerleştirme yapılmaktadır. Teknik Eğit im 

Fakültesinde öğretim üyesi olmam münasebetiyle öğretmen 
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olmak üzere gelen öğrencileri de y akından tanımaktayım. 

Öğretmen adaylarının sadece ÖSS sınavı sonucu 

yerleştirilmelerinin, bazen önemli  sıkıntı lar yarattığına da şahit 

olmaktayım. Bazı öğrencilerimizin aşırı  kekeme olduklarını  ve 

konuşmakta çok zorlandıklarına rastlamaktayım. Konuşmada 

zorluk çeken bu öğretmen adaylarımızın durumlarına gerçekten 

üzülüyorum ve de bir an için kendimi onların yerine koyduğumda, 

sıkıntıl ı  anlar yaşıyorum.  

Derslerde mümkün olduğunca öğrenci merkezl i bir eğit im 

yaptırmaya çal ışıyorum. Bunun anlamı, öğrencilerimi n derslerde 

sıkça yorumlar ve açıklamalar yapmaları zorunluluğudur. 

Bahsettiğim bu gruba giren öğrencilerim gelip benimle özel 

görüşüyorlar ve bu uygulamadan kendilerini muaf tutmamı rica 

ediyorlar.  Tabii  çok zor bir durum. Bazı larına tavsiyem, 

kendilerini  zorlamaları  ve belki  bu yolla konuşma kabiliyetlerini 

gel işt irebilecekleri yönündeki tekl if imi ise genelde kabul 

etmiyorlar. Bu nedenle bu tür kekeme olanların derslerde 

doğrudan görevlendiri lmeleri  yerine, okullarda konuşma 

gerektirmeyen görevlerde çalış tırı lmaları zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır.  Gelişmiş yurtdışı ülkelerde bu tür adayların 

öğretmenlik eğit imi veren kurumlarda okumalarına zaten 

müsaade edilmiyor.  

Ülkemizde son yı llarda eğit im fakültelerimizi seçen 

öğrenciler, oldukça yüksek puanlarla gelm ektedirler.  Dolayısıyla 

başarı l ı bir gurubu şekil lendirmek daha kolay oluyor. Derslerde 

başarı  seviyeleri  yüksek olan bu gençlerimizin bir bölümü örneğin 

Bi lgisayar Öğretmenleri ,  çok kolay kadro bulabilmekte ve 

atanabilmektedir. Ancak bugün için aldıkları  maaşlar, geçimlerini 

yapmalarına yetmiyor. Öğretmenlerin “Başöğretmen” 

seviyelerine kadar yükselmeleri  yolunun kendilerine açı lması, 

öğretmenlerimizin kendilerini  yenilemeleri  açısından önemli  bir 

aşama olacağı kanaatindeyim. Bu vesi le i le öğretmenlerimiz in 

hem “Öğretmenler Gününü” hem de “Ramazan Bayramlarını” 

kutlarım.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi353.htm 
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Yayınlandığı tarih: 21 Nisan 2004 (Çarşamba)  

TUNCELİ FAKÜLTESİNİ İSTİYOR 

Tunceli  İl i  Türk Telekom ve PTT Başmüdürlüklerinin ortak 

düzenledikleri  İnternet Haftası  münasebetiyle 15 Nisan’da 

Tunceli  il inde idim. “İnternet ve Geleceği” konusunda verdiğim 

konferansa i l  müdürlerinin büyük bir bölümünün katı lması, bana 

göre konferansı daha da anlamlı  kıl ıyordu. Çünkü i l müdürleri 

İnternet nimetlerini  ve kullanım sahalarının genişl iklerini 

kavradıkları  takdirde, bu kurumların elemanlarının İnternet’i 

yaygın kullanmalarının önü de kendil iğinden açılacak.  

 

Tunceli  i limiz maalesef ekonomik kalkınma açısından ele 

al ındığında, Doğu ve Güney Doğu A nadolu Bölgelerinde en geri 

kalmış yörelerimiz içinde yer almaktadır.  Zaten ekonomik 

sorunların baskısı  alt ında çok sıkıntı lı  günler geçiren Tunceli 

i l inde İnternet Haftası münasebetiyle bir dizi etkinl iğin 

düzenlenmiş olması, tahmin ediyorum ki Tunceli ha lkı üzerinde 

çok olumlu bir etki  yaratabilmiştir.    

 

Tunceli Türk Telekom ve PTT Başmüdürlükleri imkanlarını 

birleştirerek, iki hafta içerisinde halka açık İnternet kullanımı 

sağl ıyorlar.  Ancak bi lgisayarların başına üşüşenlerin genelde 

çocuklar olması dikkatimi çekti . Bu durum daha da ümit verici . 

Çünkü geleceğimizi çocuklarımız yöneteceklerine göre, bu 
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kesimin şimdiden bu teknoloji lere aşırı  düşkün olmaları daha da 

anlamlı  olabil ir.  

 

Tunceli ’de konferans sonrasında bazı müdürlerle bir 

araya geldik.  Dekan olduğumu öğrenince bana i lk sordukları , 

“Hocam Fırat Üniversitesi  niçin Tunceli ’de İktisadi ve İdari 

Bi l imler Fakültesi’ni  açmıyor” konusu oldu.  Kendilerine göre 

Tunceli ’de ekonomik sıkıntı ların azalması, halkın sosyal etki leşimi 

sağlaması ve Tunceli ’nin kaderinin değişmesi, bu i lde açı lacak 

fakülteler ve bi lahare üniversite sayesinde gerçekleşebilecek.  

 

Tunceli  girişinde “Tunceli Halkı  Üniversite ist iyor” bez 

af işi  de i lgimi çekmişti.  Asl ında çeşitl i  vesi lelerle gitt iğim doğu 

i l lerimizin baş istekleri  aras ında hep üniversite kurulması 

gündeme geliyor.  Bit l is, Si irt, Batman, Muş, Bingöl ve Tunceli  bu 

taleplerini  her ortamda dile getiriyor.  

 

Bir ilde üniversitenin olması, o i l in sosyo -ekonomik 

bağlamda değişme sürecini hızlandırdığı bir gerçek. Örnekleri 

ortada. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ’nin 40 bin öğrencisi  var. 

Bu üniversite adeta bacasız fabrika gibi. Esnaf halinden çok 

memnun ve keşke de öğrenci sayısı  daha da artsa görüşündeler.  

 

Biz akademisyenler ise üniversitelerin planlı , programlı 

açı lmasından yanayız.  Alt  yapısı  olmayan, yeterli  öğretim elemanı 

bulunmayan bölüm veya fakültelerde, eğit im kalitesinin çok 

düşebileceği endişesini  taşırız. Bu unsurları taşımayan yüksek 

öğretim kurumları , sosyal bağlamda topluma çok zarar verebil ir. 

Ekonomik açıdan e le al ındığında, üniversite açılan bir i lde önemli 

gel işmeler yaşanabilir, ancak l ise düzeyi gibi  bir eğit im 

veri lmesinin ileride yapacağı tahribatları  da hiçbir zaman gözden 

uzak tutmamamız gerekir.  
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Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingö l 

başta olmak üzere Yönetim Kurulunda ve Senatoda bulunan 

üyeler olarak sık sık Fırat Üniversitesi ’ne bağlı Meslek Yüksek 

Okulu ve fakülte açılması planlanan i l ve i lçelerin durumlarını 

masaya yatırırız.  Sadece Meslek Yüksek Okulu veya Fakülte açmış 

olmak için hareket edilemeyeceği konusunda hemfikiriz.  Elbetteki 

alt  yapısı  tamamlanmış yeterl i  öğretim üyesi  olan bir ilde de hem 

fakülte açı lacaktır hem de ileride üniversiteye geçiş 

yapılabilecektir. Tunceli l i komşularımız da başta alt yapı ve 

öğretim elemanı  ve diğer zorunlu şartların sağlanması 

durumunda, Fakültelerine kavuşmamaları  için hiçbir nedenin 

olmadığı kanısındayım.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi374.htm 
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Yayınlandığı tarih: 25 Mayıs 2004 (Salı)  

İL GELİŞME ANA PLANLARI 

Bölgemizde bulunan bazı il lerin i l gel işme projeleri , Fırat 

Üniversitesi tarafından yapıl ıyor. Bu nedenle zaman zaman bu 

i l lerde incelemeler ve araştırmalar yapmak durumundayız.  13 -14 

Mayıs 2004 tarihlerinde Bingöl, Muş ve Si irt  i l lerinde val i l iklerde 

toplantı lar yaptık.   

Bingöl’de i ldeki  kamu kurum ve kuruluşları  i le sivil 

toplum örgütlerinin temsilci lerinin katı ldığı  toplantı , Vali 

Yardımcısı  İbrahim Süha Karaboran Başkanlığında sürdürüldü. 

Kendilerine daha önceden gönderi len bi lgi lere son şeklini  veren 

i lgi li ler, hazırladıkları  dokümanlar hakkında önce kısa sunumlar 

yaptı  ve bi lahare tartışmalar bölümüne geçi ldi. Eğit im konuları 

görüşülürken de konu Bingöl’de üniversite kurulmasına geldi.   

Bingöl’de görev yapan yönetici ler, müdürler ve sivil 

toplum kuruluşlarının temsilci lerinin söz birliği etmişçesine i leri 

sürdükleri konuların başında üniversite kurulması geliyor. 

Gerekçe olarak da Üniversitelerin bacasız fabrika olduğu ve bir 

i l in sosyal yapısının değişmesinde önemli  rol  oynadığını 

belirt iyorlar.   

Muş’taki  toplantı Vali  Y ıldırım Kartal, Vali Yardımcısı 

Kadir Balaban, İl  Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mesut 

Arpacık, Muş İ l Basın ve Halkla İ l işki ler Müdürü Bülent Solmaz’ın  

katı l ımıyla gerçekleşti .  Vali  Y ı ldırım Kartal  i le sohbetimizde, 

sonunda konu Muş E ğit im Fakültesinin bu yıl  öğrenci alıp 

almayacağına getirildi.  Rektörümüz Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl’ün bu 
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konuda çok yoğun bir çal ışma içine girdiğini  belirtt iğimde, 

İ letişim Fakültesi Dekanı olarak benim de yönetimin bir mensubu 

olarak, bu konuda destekle yici  çalışmalar yapmamın gerektiği 

bana hatırlatı ldı .  

Siirt’te yapılan toplantı  ise, Vali  Yardımcısı  Bi lal  Bozdemir 

Başkanlığında i ldeki müdürler, sivi l toplum kuruluşlarının 

temsilci lerinin katı lımıyla gerçekleşti.  Si irt  Vali liği  daha önce 

kendilerine gönderdiğim bilgileri  tüm i lgil i lere dağıtarak, 

katı l ımcıların hazırlıkl ı  gelmelerini sağlamıştı.  Bi lahare Vali  Nuri 

Okutan’ı  ziyaret ederek, çal ışmalar hakkında bi lgi  verdik.  

İ l  Gelişme Ana Planlarında genelde eğitim konusu 

üzerinde aşırı bir biçimde durulma kta ve il ler kurtuluşu yeni 

açı lacak fakülte, yüksek okul veya üniversitelerde bulmaktadırlar. 

Kendi açı larından bir çözüm yolu gibi  görülse de, alt  yapısı 

oluşturulmadan fakülte veya yüksek okulların açılması, eğit imin 

alt ına konulan bir bomba gibidir.  Eğ it imin kal itesinin 

düşürülmesine asla müsaade edilememeli  ve gerekli  ve yeterl i 

şartları  sağlamadan bir yerde bu tür okulların açılmalarına 

müsaade edilmemelidir.  

Ancak alt yapısını tamamlamış, yeterl i ve gerekli öğretim 

elemanını sağlamış i l lerde de fakülte ve yüksek okulların açı lması, 

o i l lerin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli  katkı sağlayacağı 

da unutulmamalıdır.  Fırat Üniversitesi  yönetimi Muş Eğit im 

Fakültesinin bu yıl  öğrenci alması için yeterl i  ve gerekli  asgari 

şartların sağlandığına karar verdi ği  içindir ki , bu fakültenin 2004 -

2005 akademik yı l ında eğitime bağlayacağına karar vermiş ve 

gerekli  müracaatlarını i lgi l i makamlara i letmiştir. Yüksek Öğretim 

Kurulunun da onay vermesi sonrasında, bu yı l güz döneminde Muş 

Eğitim Fakültesinin öğrenci alac ağı ümidini taşıyoruz.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi380.htm 
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Yayınlandığı tarih: 2 Temmuz 2004 (Cuma)  

GELECEK İÇİN EĞİTİM 

1982 yı l ında Almanya’dan döndüğümde ilk 

mikrobilgisayarı  Elazığ’a getirmek bana nasip olmuştu.  Sinclair 

ZX-81 ismini taşıyan bi lgisayar i le o dönemlerde üniversitemizde 

i lk uygulamalı  mikrobilgisayar derslerini  vermiştim. 1984 -85’l i  

yı l larda ise Elazığ hal kına yönelik bi lgisayar kurslarını, Elazığ 

Bi lgisayar Merkezi (EBM) şirketi  aracıl ığı ile yürütüyordum. 

1980’l i  yı l ların ikinci yarısında ise Elazığ Anadolu Lisesi 

öğrencilerine yanımda taşıdığım mikrobilgisayarı götürerek, 3 yı l 

süre i le bi lgisayar programlama dersleri vermiştim. 1991’l i 

yı l lardan sonra da her yı l E lazığ halkına yönelik bi lgisayar 

kurslarını  Fırat Üniversitesinde düzenlemiştim.  

1994-95’l i  yı l larda i lk defa Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığı  i le ortak iki proje düzenleyerek, Meslek Yüksek Ok ulu 

öğretim görevli lerine kurslar vermiştik. Bilahare 1995 -98 yı l ları 

arasında Mil li  Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi  Eğitim Daire Başkanlığı 

i le ortak projeler yürüterek, yüzlerce formatör öğretmen 

yetiştirmenin koordinatörlüğünü de gene ben yapmıştım.  

Elazığ Mil l i  Eğit im Müdürlüğü 29 Haziran 2004 günü “Intel 

Gelecek İçin Eğit im Şöleni” adı alt ında bir etkinl ik düzenledi.  Bu 

şölenin amacı, Intel Şirketi  ve Mill i  Eğit im Bakanlığı 

organizasyonları  sonucu Elazığ’da ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında bi l işim alanında f ormatör öğretmenlerin 

yetiştiri lmesi projesi  kapsamında, öğretmenlerce hazırlanan 

projelerin sunulmasıydı. Şölene özell ikle katı lmak istedim, çünkü 

öğretmenlerimizin öğrencileri  i le birlikte hazırladıkları  ve bir 
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bakıma öğrenci merkezl i eğit imin nası l uygu landığını  yakından 

görmek istemiştim.  

Şimdi bunları niye yazdığımı merak etmişsinizdir. Intel 

Gelecek İçin Eğit im Şöleninin Elazığ’da yapılmasında Mil l i  Eğit im 

Müdürü Nihat Büyükbaş her türlü desteği vermiş ve bu tür 

etkinl ikler konusunda teşvik edici kiml iği  vardır.  Mill i  Eğit im 

Müdürü Nihat Büyükbaş yüksek l isans eğit imi esnasında benden 

bilgisayar dersi  almıştı.  Derslerde bi lgisayar alanını  çok 

benimsediğini, bana yönelttiği  sorulardan hemen anlamak 

mümkündü. İ l Mill i Eğit im Müdürü olduktan sonra da bu a landaki 

çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir.   İdareci lerin 

bi l işim ve iletişim araçlarına yatkın olması, bu alandaki 

çal ışmaların i lde hızla yaygınlaşmasına neden olmaktadır.  Keza 

bi lgisayar alanında Eğit ici  Formatör olarak görev yapan Remzi 

Solmaz ve Taner Badem de bir dönemler benim 

koordinatörlüğünü yaptığım formatör öğretmen yetiştirme 

kurslarına katı lmışlardı.  Şimdi kendileri formatör öğretmen 

yetiştiriyorlar.  Bizim açımızdan bundan daha büyük mutluluk olur 

mu? 

Elazığ kenti  bi l işim ve i letiş im konusunda Türkiye’deki 

birçok i lden daha ileri  seviyelerde olduğunu, bu alanda çal ışanlar 

çok iyi  bi l irler.  Fırat Üniversitesinde l isans düzeyinde Teknik 

Eğitim Fakültesinde Bilgisayar Öğretmenliği  Programı, 

Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisl iği Bölümü ve 

Eğitim Fakültesinde de Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji leri  Bölümü 

bulunmaktadır.  Diğer taraftan Fırat Üniversitesine bağlı  ön l isans 

programları  içerisinde Bilgisayar Teknolojisi  ve Programlama ön 

l isans programı, ayrıca Bilgisayar Bi limleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi  i le FÜ-UZEM Uzaktan Eğit im Merkezi  yer almaktadır.  Bu 

birimler Elazığ’da bi l işim sektörünün canlanmasında lokomotif 

görevi  üstlendiği  bi l iniyor. Elazığ’da bi l işim alanındaki sivi l 

toplum kuruluşları  i le şirketler de bu lokomot ifin katarları  

arasında yer alıyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi389.htm 
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Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2004 Cuma  

ELAZIĞ’DA VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULMASI ÇALIŞMALARI 

Ülkemizde son yı l larda vakıf  üniversitelerinin sayısında 

hızla artış olmakta ve her yı l  üniversite saf larına yeni 

üniversiteler katı lmakta.  İ lk kurulduğu yı l larda bazı  vakıf 

üniversitelerine yeterl i güven duyulmuyordu. Toplum, birçok 

olayda olduğu gibi i lklere temkinli yaklaşmaya devam ediyor.  

1993’lü yı l larda üniversitelerd e ikinci öğretim 

başlatı ldığında da halkımız i lk zamanlarda ikinci  öğretime sıcak 

bakmamış olmalı  ki birinci ve ikinci  öğretim puanları arasında 

oldukça fazla (çift rakamlı)  fark bulunuyordu. Daha sonraki 

yı l larda ikinci  öğretim benimsendi ve birçok öğrenc i tarafından 

tercih edilmesinin sonunda programlar arasında puan farkları  tek 

basamaklı  rakamlara iniverdi.  

14 Ekim 2003 tarihinde www.elaziz.net  sitesinde 

“Elazığ’da Vakıf Üniversitesi” başl ıklı  bir yazı  yazmış ve 

“Elazığl ı ların bir araya gelerek ve bir vakıf  çatısı alt ında 

toplanarak, Vakıf üniversitesi kurma çalışmalarını şimdiden 

başlatmaları  gerekir diye düşünüyorum.” şekl inde bir yorum 

yapmıştım. İşte nihayet Elazığ’da bir vakıf üniversitesi  kurulması 

i le i lgil i i lk toplantı 14 Temmuz 2004 tarihinde Akgün Center’de 

gerçekleştiri ldi.  İkinci  toplantı  ise 30 Temmuz’da yapıl ıyor.  Yani 

Elazığ’da bir vakıf  üniversitesi  kurulabilmesi için artık meşale 

yakıldı  ve çal ışmalar hızlandırı l ıyor.  

Vakıf üniversitesi  kurulması içi n çok büyük emek ve 

paraya ihtiyaç bulunuyor. Neticede yeni bir üniversite kuruluyor. 

http://www.elaziz.net/
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Vakıf  üniversitesi kurulması i le i lgi l i dokümanlar incelendiğinde, 

işin alt ından çıkmanın hiç de kolay olmadığı hemen anlaşı l ır. 30 

Temmuz’daki toplantı için hazırl ıklara  başladık. Bu toplantıda 

öncelikl i olarak bir yürütme kurulunun oluşturulması gerekecek. 

En önemlisi  ise vakıf  üniversitesine destek sağlayacak iş 

adamlarına ihtiyaç olacak.  

Elazığ halkı eskiden beri eğit ime büyük önem veriyor. 

Şimdi üniversite kurulması i le i lgi l i çal ışmalara da işadamlarımızın 

destek çıkmasının zamanı.  Elazığ’a bir Vakıf  üniversitesinin 

kazandırı lması  olayı  çok hayırl ı  bir iş olacak.  Bu vakıf 

üniversitesinin maddi ve manevi destekçi leri ise asla hatırlardan 

çıkmayacak.  O nedenle gerçekten  bu işe sahip çıkmak gerekiyor.  

Yapılacak ikinci toplantı sonrasında güzergâh belirlenmiş 

olacak.  Tabi birçok olayda olduğu gibi  bu hayırl ı işe de 

çağrı lmaları  unutulmuş kişiler çıkabilecektir. Elazığ’da yaşayanlar 

olarak artık çağrı lmadığımız için küsmeyi  bir tarafa bırakıp, kim 

ne katkı sağlayabil iyorsa bizzat işe talipl i olmalı  diye 

düşünüyorum. Kurulacak vakıf üniversitesinin yöreye büyük 

imkânlar sağlayacağı asla unutulmamalı  ve el ele vererek bu 

hayırl ı  iş i mutlaka gerçekleştirmenin yolları  aranmalı .  Vakıf 

üniversitesi  kurulması çalışmalarının bölgemize ve i l imize hayırl ı 

olması di leği  i le.. .  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi390.htm 
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Yayınlandığı tarih: 19 Ekim 2004 (Salı)  

ABD’DE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 

Her yı l yüz binlerle ifade edilen sayıda yabancı, Amerika 

Birleşik Devletlerine geliyor. Ülkeye gelenlerin önemli bir 

bölümünü öğrenciler oluşturuyor. Ancak 11 Eylül  2001 sonrasında 

ülkeye giriş koşullarının çok fazla ağırlaştırı lması  yüzünden, 

eğit im amacıyla ülkeye giren kişi sayısında önemli  düşüşler oldu. 

Üniversitelerin hızlandırı lmış İngi l izce öğreten birimlerinin 

sorumluları , yurt dışından gelen öğrenci sayı larındaki önemli 

azalmadan şikâyetçi ler.  

Her yıl  yarım milyara yakın öğrenci, ABD’de eğitim 

görmek amacıyla ülkeye geliyor.  Öğrencilerin önemli  bir 

bölümünü, l isansüstü eğit imi yapmak için gelenler oluşturuyor. 

Kaydoldukları dil  okullarında zaman zaman çeşit l i etkinl iklere 

katı l ıyorlar. Sosyal etkinlikler adı alt ında yapılan bu faal iyetlerin 

bir k ısmının amaçlarının farkl ı  olduğu, etkinl iğe katı ldıktan sonra 

anlaşı labil iyor.  

“Uluslararası arkadaşl ık” sloganı i le yürütülen 

faal iyetlerin konuları  çok çeşit l i  olabiliyor.  Ancak yurt dışından 

gelenlerin en önemli  sorunları  di l problemi olduğu için, en f azla 

faal iyet genelde di l  alanında oluyor.  Düzenledikleri  dil  kursları 

için herhangi bir para talep edilmiyor. Bu durum yabancılar için 

cazip geliyor.  Özellikle ai lece gelen yabancıların eşleri , bu dil 

kurslarına gitmekten başka çareleri  de kalmıyor.  

Ki l iselerin düzenledikleri di l kurslarında mutlaka 

Hıristiyanlık propagandası  yapıl ıyor.  Hıristiyanlığı  yaymak için 
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gerekli  olan her türlü desteği sağlayan gönüllü kuruluşlar oldukça 

çoğunlukta.  Genelde yaşl ı Amerikalı lardan oluşan gönüllüler, di l 

öğrenmeye gelenlerle çok yakından i lgi leniyorlar. Örneğin 

ulaşımdan tutun da parasal yardım, aile toplantıları , çocuklar için 

özel programlara kadar birçok etkinlik düzenleyebil iyorlar. 

“Çorbalı  Akşam Yemekleri  ve Halk Dansları”, “Ev Parti leri” ve 

benzeri adlar alt ında  yapılan etkinl iklerin alt ında yatan gerçek, 

misyonerl ik faal iyetleridir.   

Özell ikle Çinl i lere karşı  misyonerlik faal iyetleri  çok yoğun 

bir biçimde sürdürülüyor.  Çin’den gelen ai lelerle yakından 

i lgi leniyorlar ve Çince birçok broşür ve kitapçık hazırl ıyorl ar.  En 

az yanaşabildikleri  öğrenciler ise Müslüman ülkelerden gelenler. 

11 Eylül  sonrası, Müslüman ülkelerden gelen öğrencilere genelde 

şüpheli  baktıkları ve bu ülkelerden gelenlerin aralarına 

katı lmalarından çekindikleri  izlenimi var.  

Burada yayın yapan televizyon kanallarının bazıları  da 

adeta misyonerl ik görevini  sürdürüyorlar. Televizyonlarda 

yayınlanan programlarda animasyonlara çok önem veri l iyor. 

Örneğin konuşması çok düzgün ve etki li  olan bir bayan, sahnede 

t iyatroda rol oynar gibi sunu yaparken, sa hnenin yanında kadınlı 

erkekli  animasyon gurubu da anlatı lanlara uygun dans gösteri leri 

yapıyorlar.   

Sonuç olarak ABD’ye gelen yabancıların bir bölümü, bu 

tür misyonerl ik faal iyetleri i le ister istemez karşılaşıyorlar.  Şayet 

bi l inçli  ve ist ikrarl ı  değillerse, ülkelerine misyoner olarak 

dönebiliyorlar.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi401.htm 
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Yayınlandığı tarih: 03 Nisan 2005 (Pazar)  

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ PROFİLİ 

Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite sayı ları  olduk ça 

fazla ve Üniversitelerde okuyabilmek için önemli tutarlarda 

öğrenim harcı  ödenmesi gerekiyor.  Dolayısıyla ne kadar fazla 

öğrenciniz varsa, kurum olarak bütçeniz o kadar yüksek 

olabil iyor.  ABD’deki üniversitelerin gelirleri , sadece öğrencilerin 

ödediği harçlardan elbetteki oluşmuyor.  Yapılan projelerden, 

hayırsever vatandaşların verdikleri  bağışlardan ve bağlı  oldukları 

eyaletten de gelirleri var.  

Amerika üniversitelerinde dikkatimi çeken bir durum, 

özell ikle teknik branşlarda görev yapan yabancı öğretim 

elemanlarının sayılarının oldukça fazla oluşudur.  Örneğin bir 

mühendisl ik fakültesinin bölümlerine baktığınızda, bazen ders 

veren hocalarının yarısından fazlasının başka ülkelerden geldiğini 

görürsünüz. Şu dönemlerde Çinl i  ve Hintli  öğretim elemanlarının 

sayısı  oldukça hızl ı çoğalıyor.   

Orijin olarak Amerikalı olan doktoral ı öğretim elemanları 

sayısında hızl ı bir düşüşün nedenini öğrenmek istediğimde, i lginç 

cevaplar aldım. Amerikalı lar genelde l isans eğit imini 

tamamladıktan sonra hemen kazanç getirecek bir  işte çal ışmaya 

yöneliyorlar. Çal ışt ıkları kurumlarda idareci olmak ve nispeten 

biraz daha fazla maaş almak isteyenler ise en fazla bir de yüksek 

l isans eğitimi alıyorlar.  Tanıdığım bazı  Amerikal ı  yüksek l isans 

öğrencilerine, neden doktora yapmak istemedik lerini sordum. 

Verdikleri bazı cevapları sizlere aktarayım.  
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Doktora yaptıklarında unvanları yükseldiği için iş 

bulmalarının çok güçleştiğini belirtt iler. Çünkü yasa gereği 

burada unvanlara bağlı  olarak bir kişiye ödenebilecek ücretlerin 

bir alt  sınırı  varmış.  Yani doktoralı  bir kişi  bir şirkete gidip de “ben 

bin dolara sizde çalışırım” dese bile o şirket bu f iyata kişiyi 

kadrosuna alamıyormuş.   

Doktora yaptıklarında genelde ancak bir araştırma 

kurumunda iş bulunabileceğini söyleyenler oldu.  Yani çalışma 

alanı olarak ya üniversiteler yada çeşit li  araştırma merkezleri 

olabil irmiş.  Bazı ları  ömür boyu öğrenci gibi  çalışmaktan 

hoşlanmadıklarını  belirtt i ler.  ABD’de de iş bulmak artık kolay 

değil.  Üniversite mezunu olup da pizzacıda çal ışanlara rastladım. 

Amerikal ı  vatandaşların özell ikle doktora eğitiminden kaçışlarının 

sonucudur ki üniversitelerin bazı doktora programlarında yüzde 

doksanlara varan sayı larda yabancı öğrencilere rastlanmakta.  

Ülkede bulunan yabancı öğrenciler arasında en kalabalık 

gurubu uzak doğu ülkelerinden gelenler oluşturuyor.  Avrupa 

ülkelerinden ise genelde eskiden doğu bloğu ülkeleri  diye 

adlandırı lan ülke öğrencileriyle karşı laşıyorsunuz.  Latin 

Amerika’dan gelenlerin sayısının fazlal ığı  da dikkati  çekiyor.  Ama 

bir gerçek var ki  11 Eylül  sonra sında Müslüman ülke 

vatandaşlarından gelen öğrenci sayı larında önemli  düşüşlerin 

olduğudur.  Sıkı vize uygulamaları  sonrasında örneğin Suudi 

Arabistan’dan gelen öğrenci sayı ları çok düşmüş.  

Sonuç olarak Amerika Üniversitelerinin önemli  bir 

bölümünde öğretim  üyeliği  yapanların oranı genelde yabancı 

ülkelerden gelenlerin leyine hızla değişiyor.  Çünkü üniversiteler 

bir şirket misali  çal ışmakta ve kalabalık olan öğrencileri eğitmek 

için de öğretim elemanlarına gereksinim duyulmakta.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi409.htm 
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Yayınlandığı tarih: 10 Haziran 2005 (Cuma)  

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ NEREYE YÖNLENDİRİLMEK 

İSTENİYOR? 

Mill i Eğit im Bakanlığı tarafından bir süreden beri Avrupa 

Birl iği  projesi olarak “Mesleki  ve Teknik Eğit imin Modernizasyonu 

Projesi” adı alt ında bir dizi çal ışmalar yapılıyor. Bu çal ışmalar 

kapsamında Teknik Eğit im Fakültelerinin müfredat programları  da 

si l  baştan yenileniyor.  Zaten daha 1990’l ı  yıl larda “YÖK/Dünya 

Bankası  I I . Endüstriyel  Eğit im Projesi” adı altında büyük bir proje 

yapılmış ve ders müfredatları  tümden yenilenmişti . Aradan 15 yıl 

geçti ve yeniden bir revizyon yapılması, i lk bakışta anlamlı 

geliyor. Çünkü teknoloji ve eğit im sistemleri çok hızl ı gel işme 

gösteriyor.  Ancak gerçekten de modernizasyon mu yapıl ıyor, 

yoksa eğit imimiz yaz boz tahtasına çevri lerek iyice karmaşık bir 

duruma mı sürükleniyor, bu konu şüpheli!  

1985 yı l ından beri Fırat Ün iversitesi  Teknik Eğit im 

Fakültesinde görev yapıyorum ve kadrom bu fakültededir.  Fırat 

Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesinin gelişmesinde de oldukça 

önemli  katkı larımın olduğunu, i lgi l i  kişi lerin çoğu yakından bil ir. 

Bu fakülte i le i lgi l i büyük projelerd e görev aldım ve bu fakülte 

içerisinde 3 ayrı  bölümün kuruculuğunu yaptım (Makine, 

Elektronik & Bilgisayar ve Elektrik) . Dolayısıyla Teknik Eğit im 

Fakültelerinin yapısını çok iyi bi liyorum.  

Modernizasyon adı altında el ime bazı  dosyalar geçti  ve 

bu dosyaları  kabaca incelediğimde, maalesef modernizasyondan 

uzak bazı  gelişmenin olduğunu tespit ettim. Bu incelemeyi 
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yaparken, sadece Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümünü 

inceledim. Dolayısıyla aşağıda yazdıklarım sadece bu bölümü 

kapsıyor.  Eminim ki  diğer bölümlerde de benzeri  sıkıntı lar ve 

çel işki ler bulunmaktadır.  

Bu konuda görüşlerimi; deneyimlerimle ve Amerika 

Birleşik devletlerindeki eğit im sistemini incelememin bana 

kazandırdığı avantajlarla di le getirmek istiyorum. Çünkü eğitim 

sisteminde yaptığınız bi r değişikl ik, bazen ülke çıkarlarının 

tersine olabil iyor ve o aksaklıkları  gidermek de kolay olmuyor. 

İşte size gazete için uzun sayı labilecek bir yazı. Ancak bu alanla 

i lgi li  herkesi yakından i lgi lendirecek önemli  bazı  tespitlerimi 

burada yayınlayarak, kamuoyunu bilgi lendirmek istiyorum.  

 Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi Bölümü içerisinde yer 

alan Elektronik ve Bi lgisayar Öğretmenliklerine ait  ders 

müfredatlarında bariz birçok çelişki  yer almaktadır. Örneğin 

elektronik bölümünde yer alan uygulamalı dersle rin büyük bir 

bölümü sadece teorik gösteri lirken, bi lgisayar bölümünde bu 

durumun tersi  yapılmıştır.   

Tablo 1 de Bilgisayar ve Elektronik Öğretmenliği 

programlarında okutulan aynı isimli derslerin uygulama 

saatlerindeki farkl ı l ık, bu çal ışmaların yeterince  dikkatli 

yapılmadığı  veya nedeni farkl ı  olabilecek bazı  düşüncelerin ürünü 

olabileceği kanaatini doğurmuştur.    

Tablo 1: Bilgisayar ve Elektronik öğretmenliği programlarındaki uygulama saatleri 

arasındaki çelişkiler 

BİLGİSAYAR 

ÖĞRETMENLİĞİ  

ELEKTRONİK 

ÖĞRETMENLİĞİ  

B

İL-

12 

Ölç

me ve 

Enstrümant

asyon 

2 2 3 E

LT-

12 

Ölçme 

ve 

Enstrümantasy

on 

3 0 3 

B

İL-

28 

Bi lg

isayar 

Ağları -2 

3 2 4 E

LT-

Bilgisa

yar Ağları  

3 0 3 
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SEÇ

-5 

B

İL-

29 

We

b 

Programlam

a 

3 2 4 E

LT-

SEÇ

-16 

Web 

Programlama 

3 0 3 

 

Modüller hazırlanırken farkl ı komisyon üyeleri  arasında 

bir koordinenin olmadığı görülmektedir. Örneğin Elektronik ve 

Bi lgisayar Öğretmenliği bölümlerinde okutulması planlanan aynı 

başl ıkl ı “Ölçme ve Enstrümantasyon” dersinin modül içerikleri  de 

farkl ı l ık göstermektedir. Bu ders, temel kural ları değiştiri lmeden 

okutulduğu alanın özell iklerine bağlı  olarak farkl ı içeriklerde 

okutulabil ir.  Ancak bu farkl ı l ık, modülün kısa tanımına 

yansıt ı lmamalıdır. Diğer taraftan bu ders, adından da anlaşı lacağı 

üzere ölçme işlemlerini  kapsayacaktır.  Yani uygulama 

gerektirecektir.  Bi lgisayar bölümünde bu ders için uygulama 

öneri l irken, elektronik bölümünde uygulamaya gerek 

görülmemesi, bir çelişkidir.     

Derslere ait kodlama sistemlerinde de büyük çel işki ler 

yer almaktadır. Aynı fakültenin ayrı  bölümlerinde aynı başlıkl ı 

dersler, farkl ı kodlarla okutulması öneri lmektedir. Dünyada 

gelişmiş üniversitelerin ders programları incelendiğinde, özell ikle 

bir fakülte içerindeki  dersler, bölümlerin alanlarına göre dağıtımı 

yapılarak, o  fakülte içerisinde tek bir birim tarafından veri l ir.  Yani 

aynı başl ıkl ı  ve aynı içerikl i  bir ders, aynı fakülte içerisinde farklı 

birimler tarafından ayrı  kodlarla okutulması, gel işmemiş 

üniversitelerin uyguladığı bir yöntem konumuna düşmüştür.    

Tablo 2 incelendiğinde çok i lginç bir durumun ortaya 

çıktığı  görülecektir.  Örneğin Bi lgisayar Öğretmenliği  programında 

BİL-16 Denetim Sistemleri -1 (3 2 4) ve seçmeli ders olarak da BİL -

22 Denetim Sistemleri -2 (3 0 3)  dersleri müfredata konulmuştur. 

Aynı içerikl i ders Elektronik Öğretmenliği programında EEO -4 

Kontrol Sistemleri (3 2 4) ve EEO -6 Kontrol Sistemleri I I (2 2 3) 

olarak adlandırılmıştır.  Asl ında adı değişik de olsa bu derslerde 

Denetim sistemlerine giriş, dinamik sistemlerinin matematiksel 
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modellenmesi, Denetim sistemlerinin zaman bölgesi 

karakteristikleri , Denetleyici ler ve kompanzatörler, köklerin yer 

eğrisi  i le denetim sistemlerinin analizi ve tasarımı, MATLAB 

(Özellikle SIMULINK bölümü) uygulamaları  ve konularını  içerir. 

Dersin başl ığı ve kodları  değiştiri lerek sunulmasına anlam 

veri lememektedir.   

Tablo 2: Aynı içerikli derslerin farklı ad, kod ve kredilerle okutulması çelişkisi  

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ  

BİL-

16 

Denetim 

Sistemleri-1 

3 2 4 EEO-

4 

Kontrol 

Sistemleri 

I  

3 2 4 

BİL-

22 

Denetim 

Sistemleri-2 

3 0 3 EEO-

6 

Kontrol 

Sistemleri 

I I 

2 2 3 

 

Özell ikle ABD’deki üniversitelerde bi lgisayar 

mühendisl iği veya bi limi bölümlerinde okutulan programlama 

veya yazı l ımların adı açık bir biçimde veri l ir. Yani eğer Java 

veri l iyorsa bu dersin ism i açık bir biçimde öğrenim belgesinde 

(transkript)  yer alır.  Oysa yeni hazırlanan müfredatta Bi lgisayar 

Bölümündeki dersler Bi lgisayar Programlama Dil i I , Bi lgisayar 

Programlama Dil i II  şeklinde gösteri lmiştir. Bu durum şu sakıncayı 

ortaya koymaktadır. Öğrenci mezun olduktan sonra öğrenim 

belgesinde okuduğu programlama dili  açıkça görülmemekte ve bu 

yüzden öğrenci, adı  açıkça bell i  olmayan dersler için, ders içeriği 

de sunmak durumunda kalmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, West 

Virginia Üniversitesi Bilgisayar Bi l imi ve Elektrik Mühendisl iği 

bölümünde okutulan bi lgisayar programlama dilleri  ve yazı l ım 

isimlerinin açık olarak belirt ildiğini  fark edilecektir.  

Tablo 3: Ders isimlerinin açık bir biçimde yazılması (WVU Örneği)  
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Undergraduate Computer Science Courses 

Formun Altı  

Course Tit le Web Site 

 

CS 101 Introduction to Computer Applications   

CS 101 Introduction to Computer Applications 

-  Extended Learning 

 

CS 110 Intro. to Computer Science   

CS 111 Introduction to Data Structures   

CS 210 File Structures   

CS 220 Discrete Mathematics   

CS 221 Analysis of  Algorithms   

CS 230 Introduction to Software Engineering    

CS 310 Principles of  Programming Languages    

CS 315 Java Programming   

CS 350 Computer System Concepts  

CS 410 Compiler Construction   

CS 420 Design of Algorithms   

CS 422 Automata Theory   

CS 426 Discrete Mathematics 2   

CS 430 Advanced Software Engineering   

javascript:%20coursePopUp('CS','101')
javascript:%20coursePopUp('CS','101.')
javascript:%20coursePopUp('CS','110')
javascript:%20coursePopUp('CS','111')
javascript:%20coursePopUp('CS','210')
javascript:%20coursePopUp('CS','220')
javascript:%20coursePopUp('CS','221')
javascript:%20coursePopUp('CS','230')
javascript:%20coursePopUp('CS','310')
javascript:%20coursePopUp('CS','315')
javascript:%20coursePopUp('CS','350')
javascript:%20coursePopUp('CS','410')
javascript:%20coursePopUp('CS','420')
javascript:%20coursePopUp('CS','422')
javascript:%20coursePopUp('CS','426')
javascript:%20coursePopUp('CS','430')
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CS 440 Database Design and Theory   

CS 450 Operating Systems Structures  

CS 451 Advanced Operating Systems  

CS 453 Data and Computer Communications    

CS 455 Computer Organization and 

Architecture 

 

CS 465 Introduction to Computer Security   

CS 470 Introduction to Computer Graphics    

CS 472 Artif icial  Intel l igence   

CS 480 Senior Design Seminar   

CS 481 Senior Design Project  

CS 490 Teaching Practicum   

CS 491 Professional Field Experience  

CS 493 Special  Topics  

CS 494 Seminar   

CS 496 Senior Thesis   

 

  

En önemli  konulardan biri  de Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi Bölümleri  mezunlarının ist ihdam 

alanlarıdır. Birinci  önceliğin mezunların meslek l iselerinde 

öğretmenlik yaptıkları  gerçeğidir.  Bu arada az miktarda mezun ise 

(özellikle bi lgisayar öğretmenliği  bölümü) kendi iş yerini 

kurmakta veya özel sektörde çal ışmaktadır.  Bi lgisayar 

mezunlarının hemen hepsinin çal ışt ığı  alan bi lgisayar yazı l ımı 

olmaktadır.  Y ı l lardan beri  süregelen bir tartışmanın, MESLEKİ VE 

javascript:%20coursePopUp('CS','440')
javascript:%20coursePopUp('CS','450')
javascript:%20coursePopUp('CS','451')
javascript:%20coursePopUp('CS','453')
javascript:%20coursePopUp('CS','455')
javascript:%20coursePopUp('CS','465')
javascript:%20coursePopUp('CS','470')
javascript:%20coursePopUp('CS','472')
javascript:%20coursePopUp('CS','480')
javascript:%20coursePopUp('CS','481')
javascript:%20coursePopUp('CS','490')
javascript:%20coursePopUp('CS','491')
javascript:%20coursePopUp('CS','493')
javascript:%20coursePopUp('CS','494')
javascript:%20coursePopUp('CS','496')
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TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ  kapsamında 

düzeltilmesi gerekir. Bu tartışmanın odağı, bi lgisayar 

öğretmenlerine gereksiz elektronik derslerinin okutulup 

okutulmaması meselesidir. Gerçekten bu konu detaylı  bir şeki lde 

ele al ınmalı  ve mezunların çal ışt ığı alanlar incelen melidir. 

Bilgisayar öğretmeni olup da şu andaki mevcut duruma göre 

elektronik alanında çal ışanların sayısı çok azdır.  Yani bi lgisayar 

öğretmenleri , bilgisayar yazı l ımı alanında hizmet vermektedirler. 

Bu durumda da Tablo 4’de adı geçen derslerin karşı larınd a 

belirt ilen kredilerde okutulmasının gerekli olup olmadığı 

konusunda ciddi adımlar atı lmalıdır.  

 

Tablo 3, ABD’de Bilgisayar Bi l imleri  (Computer Science) 

alanında okutulan dersleri  göstermektedir.  Birçok üniversite 

benzer müfredatı  uygulamaktadır. Liste dikkatli  incelenirse, 

Türkiye’de bi lgisayar öğretmenliği bölümünde okutulmaya 

çal ışı lan Tablo 4’deki derslerin yer almadığı bariz olarak fark 

edilecektir. Bu nedenle gençlerimizi kendi alanları  dışında meşgul 

etmememiz gerekir.  

Tablo 4: Bilgisayar Öğretmenliği için gerekli olmayan derslerin listesi 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 

(GEREKSİZ DERSLER)  

NEREDE OKUTULABİLECEĞİ  

BİL-

3 

Devre Analizi  3 2 4 BİL-

1 

Elektronik 

Teknolojisi

ne Giriş 

3 2 4 

BİL-

6 

Elektronik 

Devreler 

3 2 4 

BİL-

12 

Ölçme ve 

Enstrümantas

yon 

2 2 3 

EBO

-4 

Mantık 

Devreleri  2 

3 2 4 EBO

-2 

Mantık 

Devreleri 

3 2 4 

BİL-

22 

Denetim 

Sistemleri-2 

3 0 3 BİL-

16 

Denetim 

Sistemleri 

2 2 3 



302 
 

EBO

I-3 

Uygulamalı  

Diferansiyel  

Denklemler 

3 0 3  Sayısal  

Analiz 

2 2 3 

BİL-

5 

İstatistik ve 

Olası l ık 

2 0 2 

BİL-

7 

Meslek 

Matematiği  

3 0 3 

 

 

Tablo 4’de kaldırılacak dört ders yerine, aşağıda Tablo 

5’de ismi verilen dersler konulabil ir.  

Tablo 5: Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü için yeni ders önerileri 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ  

 Dosya Yapıları  3 0 3 

 Algoritma 

Analizi ve Tasarımı  

3 0 3 

 Yapay Zeka 3 0 3 

 Bi lgisayar 

Güvenliği  

3 0 3 

 

 Elektronik Öğretmenliği bölümünde 7.  ve 8. 

yarıyı l larda seçmeli  derslerin kredi toplamları  yanlış veri lmiştir. 

6 ders seçi leceğine göre, teorik, uygulama ve kredi saat 

toplamları VI I.  Yarıyıl  için18+2=20 saat ve VIII . Yarıyıl  için de 

18+2=20 saat olarak değiştirilmelidir. Ayrıca Elektronik 

Öğretmenliği  bölümünde VII .  Yarıyılda ELT -SEÇ-8 Bi lgisayar 

Programlama Dil i  2 (2 2 3)  dersinin teorik, uygulama ve kredi saat 

toplamları  diğer seçmeli  derslere uydurulması için (3 0 3)  olarak 

değiştiri lmeli  ve bu dersin i smi açık olarak belirlenmelidir.   
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SONUÇ  

Mesleki ve Teknik Eğit imin Modernizasyonu Projesi 

kapsamında yapılan çal ışmalar, Teknik Eğit im Fakültelerinin 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümleri için geliştiri len 

müfredatlar maalesef modernizasyondan uzak b ir görünüm 

vermektedir.  Ayrıca bu müfredatların hazırlanmasında sayı ları  15 

olan Teknik Eğit im Fakültelerinin tümünün temsil edilmesi yerine, 

sadece birkaç Teknik Eğit im Fakültesi  temsilci lerinin yer alması 

mükemmel bir müfredatın hazırlanmasını  olumsuz et ki lediği 

kanaati  hasıl  olmuştur.  

Teknik Eğit im Fakülteleri içerisine yer alan “Elektronik ve 

Bi lgisayar Eğitimi Bölümü” yerine “Elektronik Öğretmenliği” ve 

“Bilgisayar Öğretmenliği” adlarında iki  ayrı bölüm 

oluşturulmalıdır.  Çünkü hem elektronik hem de bi l gisayar alanları 

hızla büyümekte ve hatta kendi içlerinde yeni alanlar 

doğmaktadır.  Bu nedenle Mesleki  ve Teknik Eğitimin 

Modernizasyonu Projesi  kapsamında yapılacak işlerin başında, 

tek ad alt ında birleştiri lmiş bu iki  programı biri birinden ayırarak,  

bağımsız yeni iki öğretmenlik bölümü (Bilgisayar Öğretmenliği , 

Elektronik Öğretmenliği) oluşturulmalıdır.  

Yukarıda sadece bir kısmı belirti len aksaklıklar ve 

çel işki ler göstermektedir ki bu yeni müfredatın uygulanmaya 

konulması, bir çok sıkıntıları  da beraber inde getirecektir. Bu 

nedenle söz konusu çal ışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve 

mümkün olduğunca tüm teknik eğitim fakülteleri  temsilci lerinin 

çal ışmalara katı l ımlarının sağlanması, yukarıda belirt ilen 

hususların gideri lmesine katkı  sağlayacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi418.htm 
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Yayınlandığı tarih: 18  Haziran 2005 (Cumartesi) 

ÖSS ÇİLESİ VE ABD KIYASLAMASI 

Öğrenci seçme sınavına her yı l girenlerin sayısı yı ldan yı la 

artış göstermekte ve sınav sonuçlarının açıklanması sürecinde 

hem öğrencileri hem de veli leri büyük heyecan sarmaktadır. 

Sonuçlar açıklandıktan sonra da büyük bir öğrenci kesimi, 

üniversiteye girme hayalini bir sonraki  döneme bırakmak zorunda 

kalmaktadır.  ÖSS sınavının öğrencinin bi lgisini  yeterince ölçüp 

ölçemediği  konusu üzerinde, uzun yı l lardır tartışmalar sürüyor. 

Çok farkl ı  görüşler var. Ama gerçek şu ki 3 saatlik çoktan seçmeli 

bir sınav sonrasında,öğrencinin gerçek bi lgisinin 

ölçülmeyeceğidir.  

Peki ne yapılabilir? Üniversitelerimizin sayı ları  sınırlı  ve 

kapasiteleri de ortada.  Ancak, üniversite sayı larını  ve 

kontenjanlarını  artırmakla arzu edilen hedefe ulaşı labil ir.  Ama bu 

artışları  sağlamak için de kaliteden taviz veri lmeden nası l  bir 

çözüm bulunur, o konu üzerinde kafa yormak gerekir.  

ABD’de parası  olan herkes üniversiteye gidebil iyor.  Yani 

yeterince üniversite var ve de kontenjanları  çok fazla.  Ama iş 

paraya dayanınca da burada da konuya maddi bakılıyor.  Örneğin 

mühendisl ik eğit imi veren birçok üniversitede öğrenci sayı larının 

bazı  derslerde 80-90 kişiye ulaştığını  görüyorsunuz. Laboratuarın 

guruplara bölündüğünü ve bir bi lgisayar önüne iki  öğrencinin 

oturtulduğuna rastl ıyorsunuz. Hoca bulunamayan dersler için de 

genelde master ve doktora çal ışması yapanlardan öğretim 

görevlisi olarak  faydalandığı görülüyor.  Çünkü öğrenci sayısı  ne 
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kadar fazla olursa, üniversiteye gelecek gelir de o kadar artmış 

oluyor.  Yani burada üniversiteler, aynen ticari sektör gibi  işl iyor.  

ABD’de üniversiteyi bit irmek asla iş bulma garantisi 

vermiyor.  Mezun olursunuz ama eğer müracaat ettiğiniz 

işyerinizin aradığı özelliklere sahip değilseniz, iş  bulamazsınız ve 

ortada kal ırsınız. Acımazsız bir rekabet söz konusu.  

Peki Türkiye’de bu soruna kısa sürede bir çözüm bulmak 

mümkün mü? Elbette ki  hayır ama üniversite ço ğaltma süreci 

hızlandırılabilir.  Bunun yollarından biri  birkaç tane fakültesi olan 

i l lere üniversite açmak, diğeri  ise vakıf  üniversitelerinin 

çoğalmasını sağlamak.  

Vakıf üniversitelerinin çoğaltı lmasının bazı avantajları  da 

var üstelik.  Kuruluşunu bir va kıf  yapıyor.  Ayrıca bu üniversiteler 

öğretim elemanı al ırken, devlet üniversitelerinden başarı l ı 

olanları  kadrolarına çekmeye çalışıyor. Çünkü diğer 

üniversitelerle yarışmak zorunda. Oysa devlet üniversitelerinin 

bir çoğu, rektörlerin çift l iği  gibi kullanı l ıyor.  Çünkü para 

devletten, icraat rektörden ve dolayısıyla rektörün kesesinden 

maddi bir şey çıkmıyor. O nedenle şimdi mevcut üniversitelerin 

birçoğu özelleştiri lse, eminim ki mevcut rektörler çarkı  

döndürmek için i lk yapacakları  iş, çal ışmayan ve üretme yen 

öğretim elemanlarını kurumlarından kovmanın yollarını 

arayacaklardır ve gene eminim ki  daha fazla öğrenci çekmek için 

hem kalitelerini artırma yollarını arayacaklar ve hem de şu anda 

sınıflarda 40 kişi  olmasına dahi tahammül edilmezken, 

kontenjanlarını  aniden 80 l i  rakamlara çıkartacaklardır.     

Türkiye’de üniversitelere daha fazla öğrenci al ınmasının 

yollarından birinin tüm üniversitelerinin özelleştirilmesinde 

görüyorum. Evet belki bazı larınız için çok ütopik bir düşünce 

olarak gelebil ir ama en kısa kestirme yol, üniversiteleri 

özelleştirmekten geçecektir.  O zaman rektörler ne adam 

kayırabil ir ne de bazı  üniversitelerimiz aynı polit ik görüşlü 

insanların toplandığı  parti  merkezi lerin arka bahçeleri  gibi 

kullanılabil ir. Çünkü üniversite yönetimi nereden para bulabil irim 

diye çaba harcayacak, nereden tasarruf edebil irim diye atıl 

öğretim elemanlarını  dışarı  koyacak ve bir rekabet başlayacaktır. 

Gidin araştırın Anadolu üniversitelerinin bile bir kısmında bazı 

bölümlerde bir yarıyı l  içinde sadece 3 -4 saat ders vermekle 
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yetinen profesörlerimiz var.  Nasıl  olsa çal ışmasalar da maaşları 

düzenli  gel iyor.  Adam niye proje almanın peşinde koşsun veya 

fazla ders verip yorulsun, yan gelip yatmak ve dedikodu yapmak 

varken! 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi419.htm 
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Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2005 (Pazar)  

ABD’DE LİSANS EĞİTİMİNE DAİR BAZI ANEKDOTLAR 

Türkiye’de gençlerin bir kısmı tahsi l lerini ABD’de yapmak 

istiyorlar. Bunun nedenleri  çok farkl ı olabilmektedir.  Örneğin çok 

iyi  bir İngi l izce’ye sahip ol mak, çok iyi  bir eğitim almak vs.  ABD’de 

l isans eğit imi için gelmek isteyenlere şu tavsiyeleri yapmak 

isterim. Bir kere ABD rüyalar ülkesi söylemine inanıp büyük 

hayaller kurarak buralara gelmesinler. Gençlerimiz zannediyorlar 

ki  ABD’ye gidince her şey ken diliğinden hal olacak, eğit imlerini 

doğru dürüst çal ışmadan tamamlayabilecek ve kolay yoldan 

diplomalarını  alabilecekler.  Kesinlikle burada işler tahmin edildiği 

gibi  kolay değil .  

Tabi ABD’de l isans eğit imi yapmak istiyorsanız, öncelikle 

her okulun farkl ı  istediği dil  barajını  geçmeniz gerekecek.  TOEFL 

diye adlandırı lan bu sınavda, üniversiteler genell ikle 500 -550 

(Bilgisayarl ı sınav ise 173 -213) arasında bir puan istiyor.  

 Burada üniversiteye gidebilmek için ödenen harçlar hiç 

de az değil . Normal okul ücre tleri yı l lık ortalama 12 -15 bin dolar 

arası  değişiyor.  Buna bir de yeme - içme, kira vb giderler eklenince, 

en iyimser bir tahmin i le yı lda 20 -25 bin dolar para harcamak 

gerekecek.  Lisans eğit iminde olan öğrenciler haftada 20 saate 

kadar çal ışabil iyorlar. Yani ayda işine göre 400 -500 dolar gel irleri 

olabil ir.  
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Eğitim sistemleri bizdeki klasik anlayışa göre çok 

farkl ı l ıklar göstermektedir.  Bizde genelde öğretim elemanı 

merkezl i  bir eğit im yapılıyor.  Yani hoca gelir dersini  anlatır, 

öğrenciler notlarını tutarl ar ve klasik sınavlarla öğrenciye not 

veri l ir. Oysa burada öğrenci merkezli  bir eğitim hakim denilebil ir. 

Öğrenciyi  olabildiğince çok çal ışt ırmak için al ışık olmadığımız 

sayıda öğrenciye ödev yaptırı l ıyor.  Her hafta çok kapsamlı  ödev 

hazırlamak zorunda kal abil irsiniz. Ödevleri yapmak için de 

maalesef kimse yardımcı olmuyor.  Yani burada öğrenciler biri 

birini  rakip gördükleri için bizde olduğu gibi  ödevi yapıp 

arkadaşına vermiyor. Tabi küçük istisnalar her zaman her yerde 

olabil ir.    

Gene her hafta quiz diye adlandırı lan sınavlar yapıl ır. 

Dersin bitmesine 15-20 dakika kala yapılan bu sınavlarda, 

öğrenciye kısa sorular sorulur. Öğrencinin devamına puan 

veri lmesi de söz konusu olabil iyor.  Örneğin tam devam edenlere 

10 ek puan veri lmesi gibi. Bu sınavlar harici nde Test diye 

adlandırı lan ve sayı ları  genelde iki  olan sınavlar yapıl ır.  Bu 

sınavlar kapsamlıdır ve toplam not üzerindeki etkisi  30 -40 puana 

kadar varabil ir.  Dönem sonunda f inal sınavı yapılarak dönem 

bitiri lir.    

Dersin hocası burada oldukça yetki l idir. Nası l ve kaç sınav 

yapacağına, devamın önemli olup olmadığına, notlara i laveler 

yapıp yapmayacağına kendisi karar veriyor. Ancak nası l bir 

yöntem uygulayacağını dönem başında yazı l ı (syl labus)  bi ldiriyor. 

Hocaların büyük bir bölümü ders notlarını  Internet üzerinde de 

yayınl ıyor. Üniversitelerin bir çoğu WebCT Vista denilen hazır 

yazı l ımı kullanıyor.    

Öğrencinin ifadelerine ve söylemlerine büyük önem 

veri l iyor.  Eğer bir öğrenci “Uykuda kalmışım bu yüzden sınava 

yetişemedim” diyorsa, bu mazereti  dahi olumlu  karşı lanıp o 

öğrenci için telaf i  (Makeup) sınavı  yapılabil iyor.   

Hocalar öğrencilerine karşı birçok konuda iyi davranmak 

durumunda. Çünkü her yarıyıl  sonunda öğrenci hocası i le  i lgil i 

anket dolduruyor.  Burada hoca değerlendirme anketi  çok önemli 

bir konu . Çok başarı l ı olduğunuzu zannedersiniz ama eğer 

öğrencilerin verdikleri notların ortalaması, belirl i bir sınırın 

alt ına düşmüşse, üniversite ile i lişkiniz dahi kesilebilir.   Öğrenciyi 
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azarlamak, not i le tehdit etmek, isteklerini  reddetmek, vb 

davranışlar ABD’de çok az rastlanır.  

Hoca ile i lgil i  doldurulan anketlerde bir konuya açıklık 

getirmek istiyorum. Öğrenciler anketleri  doldururken, genelde 

gerçekleri  yansıt ıyorlar.  Yani hissi  davranıp gerçeği yansıtmayan 

notlar vermeleri  çok nadir görülüyor.  

Özell ikle Türkiye’den gelen gençler hayal ettikleri  bir 

ortamı i lk geldiklerinde göremedikleri  için bunalıma 

girebiliyorlar.  Bazıları  kendilerini kısa sürede toparlayabil iyor.  Bir 

kısmında ise dengesiz hareketler baş gösteriyor. Buraya l isans 

eğit imi için gelip de  tahsil ini  tamamlamadan dönenlerin sayısı 

azımsanmayacak seviyelerde. Ama normalde bazı öğrenciler de 

Türkiye’deki klasik eğitimde çok başarısız bir çizgi sergi lerken, 

buradaki öğrenciye verilen aşırı  değer ve hürriyet karşısında 

şahlanıp çok başarı lı  sonuçlar alabil iyor.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi420.htm 
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Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2005 (Cumartesi)  

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TİCARETHANE Mİ? 

ÖSS sınavına giren öğrenciler şu sıralar tercihlerini yapıp 

arzu ettikleri üniversitelere ve bölümlere girmek için mücadele 

veriyor.  Çok büyük bir kısmı istedikleri  bölümlerde zaten 

okuyamayacaklar.  Ama mecburen boş kalmamak ve işe yaramasa 

da bir üniversite diplomasına sahip olmak için, kazanacakları  

bölümlere kayıt  yapacaklar.  

Şu anda devlet ve vakıf  üniversiteleri  olmak üzere iki t ip 

üniversite var ülkemizde. Devlet üniversitelerin sayısı 53 ve 24 

tane de vakıf üniversitesi  var. Vakıf  üniversiteleri  denil ince i lk 

kurulan Bilkent Üniversitesi  akla gelir. Bu üniversite, sergi lediği 

eğit im kalitesi  ve alt  yapısı  i le ülkemizdeki en gözde 

üniversitelerinden biri.  Son 13 yı l  içinde vakıf  üniversitelerinin 

sayısı  süratle nerede ise devlet üniversitelerinin sayısının 

yarısına yükseldi.  

Peki bu kadar vakıf  üniversitesinden acaba kaç tanesi, 

kuruluş amacına uygun olarak eğit im ve öğretim yapıyor? Gerçek 

yüzleri nedir pek araştırıp soran yok. Akla gelen i lk soru ise acaba 

bu vakıf üniversitelerinin ası l  amacı ticaret mi yapmak? Asıl 

amaçlarını  görmek için de eğit im veren kadrosunu ve f iziki  alt 

yapılarını  birazcık incelemek yeterli  olur.    

Son zamanlarda futbolcu transferi  misali  vakıf 

üniversiteleri  arasında öğretim üyeleri  transferleri  yapılabil iyor. 

Özell ikle biraz tanınmış öğretim üyeleri  adeta vakıf üniversiteleri 

arasında gezinip duruyor.  Diğer tarafta n bir vakıf üniversitesi 
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bölümleri içinde bir öğretim üyesinin ismi, kadroyu kalabalık 

göstermek için birkaç bölümde birden ayrı  ayrı  verilebil iyor. 

Bölümlerde gerçek anlamda hizmet veren öğretim üyeleri  sayı ları 

da genelde minimum düzeylerde tutulabil iyor . Mümkün 

olduğunca az öğretim üyesi  i le çok iş yapmak amaçlanabil iyor. 

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayı larını  düşük düzeylerde 

tutmak için bir başka bölümdeki öğretim üyeleri sayı ları  ortak 

gösteri lebiliyor.  

Burslu aldıkları öğrenciler de oyuna gele bil iyor. Çok 

yüksek puanla girmesine karşın hemen ikinci yı l  bursu kesi lenlerin 

sayı ları  da bir hayli  kabarık.  Bu yüzden hüsrana uğrayan burslu 

öğrenciler, vakıf  üniversitelerini tercih ettikleri için çok pişman 

olabil iyorlar.  

Bazı vakıf  üniversitelerinin f iziki  imkanları da çok 

yetersiz. Türkiye’de tek bir binada hizmet veren üniversiteler 

kurulmaya başlandı.  Yani bazı vakıf  üniversitelerinin birkaç 

bölümü, sadece bir bina içerisine sıkıştırılmış durumda. Bazı 

mütevelli  heyeti başkanları da genell ikle yöne timin tek hakimi 

olabil iyorlar. Diğer üyelerin sözü genelde geçmeyebiliyor.    

Vakıf  Üniversitelerinin bir kısmında maalesef manzara 

kabaca böyle.  Şimdi bu okullarda okuyacak öğrencilerin 

durumlarını akl ıma getirince de beni rahatsız eden birçok konu 

karşıma çıkıyor.  En ürkütücüsü ise Vakıf  üniversitelerinin 

öğrenciler üzerinden para kazanma ve kar etme unsuru olur. 

Umarım bu okullar çok sıkı denetlenir ve amaçları sadece daha 

fazla para kazanmak olacakların, yolları bir an önce kesil ir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi424.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ekim 2005 (Pazar)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE ABET 

ABET, Üniversitelerin Uygulamalı  Bi limler, Bilgisayar, 

Mühendislik ve Teknoloji  programlarının kredilendiri lmesini 

yapan bir Amerika Birleşik Devletl eri kredilendirme şirketidir. 

Kısaca “ABET, Akreditasyon edilmiş bir Üniversite veya fakültenin 

öğrencilerinin kal itel i bir eğit im aldıklarını  belgelenmesidir”, 

diyebiliriz. 1932 de kurulan ABET, şu anda Uygulamalı Bil imler, 

Bi lgisayar, Mühendisl ik ve Tekn oloji alanlarında faal iyet gösteren 

30 civarında mesleki ve teknik kurumlarının temsil ettiği  bir 

federasyon konumuna gelmiştir.   

Yoğun çalışmalar sonucunda ve 1500’ün üzerindeki 

gönüllünün katı l ımı i le Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 

550 in üzerindeki fakülte ve üniversitelerin 2700 programı 

akredite edilmiştir.  

1989 yı l ında Avustralya, Kanada, İrlanda, Hong Kong, Yeni 

Zelanda, Güney Afrika, İngi ltere ve Amerika Birleşik Devletleri 

arasında imzalanan Washington Anlaşması i le Mühendisl ik Lisans 

programlarının akreditasyon işlemleri  de ABET tarafından 

yapılmaktadır.  Bu anlaşma ile söz konusu bu ülkelerin akredite 

edilmiş mühendisl ik programlarından mezun olanların 

diplomaları  karşı l ıkl ı eşdeğer kabul edilmektedir.  

Araştırmalar yaptığım West Virigina Ü niversitesinin 

mühendisl ik programları  da ABET kriterlerini sağlamayı başarmış. 

Örneğin Makine Mühendisl iği  1936, Endüstri  Mühendisliği  1953, 
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Bilgisayar Mühendisliği 1992 yıl ından beri ABET akreditasyonuna 

sahip bölümler.   

ABET kreditasyonuna sahip olmak, çok emek ve kal iteli 

bir eğit im gerektiriyor. Sistem dinamik bir yapıya sahip.  Yani bir 

kez ABET kriterini  sağlamak yeterl i olmuyor ve belirli aral ıklarla 

gözetleniyorsunuz.  Eğer önceden ABET kriterlerini sağlamış 

olsanız bi le daha sonradan bu seviyeyi  eği t imde 

yakalayamadığınızda, ABET l istesinden çıkartı lıyorsunuz.  ABET 

akreditasyonu kapsamda bazı  derslerin dosyalarını  hazırladığım 

için, sistemin işleyişi ve koşulları hakkında detaylı  bi lgi edinmek 

mecburiyetinde kaldım.  

ABET kriterlerini  sağlamak için n e yapmak gerektiğini, 

şöyle özetleyebil irim. Dersinize ait öğretim izlencesi  (syl labus), 

ders notlarınız, verdiğiniz ödevler, yaptığınız tüm sınavlar 

(testler, quizler, ara ve f inal  sınavları)  vb bi lgi leri  düzenli  bir 

biçimde dosyalamak zorundasınız.  Öğren cilerin ödevleri ve sınav 

kağıtlarından örneklerin dosyaya konulması zorunluluğu 

bulunmaktadır.  Örneğin 50 -60 kişi lik bir sınıfta rasgele seçi lmiş 5 

öğrenciyi  izlemeye al ıyor, bu öğrencilerin ödev ve sınav 

kağıtlarının fotokopilerini dosyalıyorsunuz.  

Ders lerin belirl i  kriterleri  sağlayıp sağlamadıkları  çok 

önemli  bir konu. Derste kal itel i bir eğitim verip vermediğiniz, 

sürekli  gözetim alt ında tutuluyor.  Bu amaçla bölüm içinde ABET 

inceleme komisyonları  oluşturuluyor.  Yani bir dersin belirl i 

kriterler alt ında işlenip işlenmediğini  tespit amacıyla aynı 

bölümden farkl ı  öğretim üyeleri  ders dosyalarını  inceliyor ve 

hazırlanan raporlar belirli  aral ıklarda yapılan toplantı larda analiz 

edil iyor. Eğer bir ders bölüm içerisinde yeterli  bir puan 

alamıyorsa, i lk yapılan iş i lgi l i öğretim üyesi ikaz edil iyor ve hatta 

bir daha o ders kendisine veri lmiyor.  

Bunun haricinde her sömestri sonunda öğrencilerin 

hocaları  hakkında doldurdukları  anketler de göz önüne al ınıyor. 

Bu hazırlıkları  yapmak için korkunç bir kırtasiye sarf iyatı  var. 

Örneğin bir derse ait  dosyayı hazırlamak için bazen binlerce sayfa 

fotokopi hazırlamak zorunda kalabil iyorsunuz.  

Bunları şunun için yazıyorum. Kadrosunda yer aldığım 

Fırat Üniversitesi ’nde birçok fakülte ve yüksekokul yer al ıyor. 
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Eğer gerçekten kal itel i bir eğit im hedefl iyorsak, ABET kriterlerine 

göre, veri len dersleri gözetim alt ına almamız gerekecek.  Sadece 

laf la biz iyi ve kal itel i eğit im veriyoruz demekle bu işler olmuyor. 

Görelim kaç ders ABET kriterlerine göre kendi içimizde akredite 

edilebilecek.   

Artık öğrencilerimiz de hocaları  hakkında anketler 

doldurabilmeli . Fırat Üniversitesinde öğrencilerin hocaları 

hakkında anket doldurmalarını  i lk profesyonel anlamda 1997 

yı l larında kendi derslerime uygulamış ve sonuçlarını bir makalede 

yayınlamışt ım. O yı llarda optik okuyucu i le anketler uyguladım ve 

sonuçlarını SPSS yazıl ımı i le bilgisayarda analiz ederek, makaleye 

dönüştürmüştüm. (VAROL, A.; HUMPHREYS, M.: Öğretim 

Elemanlarının Mesleklerindeki Başarı  Seviyelerinin Bi lgisayarla 

Tespiti , Mesleki ve Teknik Eğit im Sempozyumu I , F.Ü.  Teknik 

Eğitim Fakültesi, 22 -23 Haziran 1995, Ci lt: Eğit im Bil imleri , S:342 -

351, Elazığ).  

Türkiye’de bazı üniversitelerin kendi kurumları 

bünyesinde ders akreditasyonları yaptığını bi l iyoruz. Uzaktan 

eğitim alanında veri len  dersleri  yaygınlaştırmak ve on - line 

veri lecek derslerle ilgi li  akreditasyon işlemlerini  gerçekleştirmek 

için, 1999 yıl ında YÖK bünyesinde Enfomatik Mil l i Komitesi 

kurulmuştur.  Bu komite 2000 yı l ında uzaktan eğitim dersleri  için 

i lk akreditasyon işlemlerin i gerçekleştirmiştir. 2000 yı l ında 

akredite edilen ilk 6 dersten biri  de “Robotik” dersi  olup, bu 

dersin tüm hazırl ıkları ve on - l ine verilmesi tarafımdan 

gerçekleştiri lmiştir. Robotik dersinin akreditasyonu neticesinde, 

bu ders 2002 ve 2003 yı l larında Kahr amanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi i le Sakarya Üniversitesi öğrencilerine web tabanlı 

uzaktan eğitim biçiminde başarı  i le toplam üç sömestri 

veri lmiştir.    

ABET çal ışmaları konusunda West Virginia 

Üniversitesinde Bölüm tarafından gerçekleştiri len ABET komis yon 

çalışmalarına katı ldım. Çünkü bir sistemi en kısa sürede 

öğrenmenin yolu, o sistemin bir parçası  olmaktan geçer. 

Üniversiteme geri döndüğümde de şayet yöneticilerimizin 

desteğini alabilirsem, kadromun bulunduğu bölümde ABET 

kriterlerine göre bir pi lot uygulama başlatmayı planlıyorum. 
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Yakın gelecekte bu uygulamanın Fırat Üniversitesinin birçok 

biriminde uygulanabilmesi, hedefim olacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi431.htm 
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Yayınlandığı tarih: 06 Ekim 2005 (Pazar)  

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

GELİŞTİRME 

Amerika Birleşik Devletlerinde Üniversitelerin bir bölümü 

akademik değerlendirme ve kal ite gelişt irme çalışmalarını  t itiz bir 

biçimde sürdürüyor.  Özell ikle mühendisl ik ve teknik branşlarda 

eğit im veren ABD üniversiteleri , kal itel i  bir eğitim verdiklerini 

kanıtlamak için ABET (The Accreditation Board for Engineering 

and Technology)  akreditasyon sertif ikası almaya çalışıyor.   

Bir yı lı  aşkın  bir süredir ABD’de West Virgina 

Üniversitesinde araştırmalar yapıyorum. Bu dönem zarf ında 

Üniversitede ABET kriterlerine uygun dosyalar da hazırladım. 

Dolayısıyla ABET kriterlerine uygun öğretim elemanlarının 

hazırlamakla yükümlü oldukları  dosya içerikleri  hakkında 

kapsamlı  bilgi sahibi  oldum.  

ABET tarafından düzenlenen “Program Evaluator 

Training” çalışmalarına katı ldım ve bu çal ışmaları videoya 

kaydettim. Bu çal ışmalarım nedeniyle “Program Değerlendiricisi” 

olarak görevlendiri ldim. Kısacası  hem ABET kriterlerine göre 

dosya hazırlama, hem de ABET kriterlerine göre bir 

yükseköğret im programının (Üniversite, fakülte, bölüm, program 

vb) nasıl  denetlenmesi, değerlenmesi ve kredilenmesi gerektiği 

konularını, kapsamlı öğrenme fırsatını  yakaladım.  

Bu akreditasyon olayları gerçekten çok önemliydi ve bu 

çal ışmalar tüm üniversitelerimizde m utlaka başlatı lmalıydı. 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Eylül  2005 tarihli 

Resmi Gazetede “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayımladı.   

Yükseköğretim Kurulundan üniversitelere gönderi lecek 

yazı larla bu faal iyetler başlatılacak ve ister istemez 

üniversitelerimiz, belirl i kriterleri sağlamak için çok yoğun 

mücadele vereceklerdir. Üniversitelerimiz kalite ve kal ite 

gelişt irme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi" almak için bir biri i le 

yarışacaklar.  Beş yıl  geçerli  olacak kal ite belgesini  almak, çoğu 

üniversitelerimiz için belki  de mümkün olamayacak. Özellikle 

rahatl ığa al ışmış ve kendisini  yenileyemeyen öğretim 

elemanlarını sıkıntı lı  bir dönem bekliyor.  

Bu çalışmaların beraberinde getireceği önemli  gelişmeler 

yaşanacak.  Hala üniversite katalogu olmayan bir çok 

üniversitemiz var.  Bu üniversitelerimiz kapsamlı katalog 

hazırlamak ve Internet’te derslerle ilgi li  her türlü bi lgi leri 

yayınlamak zorunda kalacaklar.  WebCT türü yazı l ımları 

kullanarak, verdik leri eğit im ve öğretimi kolaylaştıracak önlemler 

alacaklar.  Öğrenciler, yarıyı l  sonlarında dersi veren hocaları 

hakkında değerlendirmeler yapacaklar.  

Şu anda ülkemizde mühendislik eğit imi veren çok az 

sayıdaki üniversitemiz, ABET kriterlerine uygun eğitim 

verdiklerine dair akredite edilmişlerdir. Sadece 5 

üniversitemizden bazı programlar bu kriterleri sağlamayı 

başarmışlar.  Bu akreditasyona sahip üniversitelerimiz ve hangi 

yı l larda bu payeyi aldıkları aşağıda veri lmiştir 

(http://www.abet.org/Linked%20Documents -

UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf  ).   

Tabi bu gelişme bir konuyu tekrar gündeme de g etirecek. 

Birkaç yıl  önce üniversitelerde başlatı lan norm kadro çal ışmaları , 

bi lahare askıya al ınmıştı.  Ancak bu son yönetmelik nedeniyle 

üniversitelerde yapılan norm kadro çal ışmaları de tekrar 

güncellenerek, uygulanmaya çalışı lacak. Bu açıdan ele alındığ ında 

2006 yı l ı  üniversitelerimizde çok önemli  çal ışmaların başlangıç 

yı l ı  olacak.  Umarım Fırat Üniversitemiz bu alanda yapacağı 

çal ışmalarla kal ite belgesi  alacak ilk üniversiteler arasında yer 

al ır.   

http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf
http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf
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  Akredite edilen Türk Üniversiteleri:  

Bi lkent University Ankara, Turkey; Electrical  & 

Electronics Engineering [1997], Industrial  Engineering [1995]  

Eastern Mediterranean University  

Gazimagusa –  Cyprus, Turkey; Electrical & Electronics 

Engineering [2005], Mechanical  Engineering [2005]  

Bogaziçi  University I stanbul, Turkey; Chemical 

Engineering [1998] Civi l  Engineering [1998] Computer 

Engineering [1998] Electrical and Electronics Engineering [1998] 

Industrial  Engineering [1998] Mechanical Engineering [1998]  

Istanbul Technical  University  

Istanbul, Turkey; Aeronautical Engineering [2004], 

Astronautical  Engineering [2004], Chemical Engineering [2004], 

Civi l  Engineering [2005], Computer Engineering [2005], Control 

Engineering [2005], Electrical Engineering [2005], Electronics and 

Communication Engineering [2005] , Environment Engineering 

[2005], Food Engineering [2004], Geodesy and Photogrammetry 

Engineering [2005], Geological  Engineering [2005], Geophysical 

Engineering [2004], Industrial  Engineering [2004], Mechanical 

Engineering [2004], Metallurgical  and Materia ls Engineering 

[2004], Mining Engineering [2004], Naval Architecture 

Engineering [2004], Ocean Engineering [2004], Petroleum and 

Natural  Gas Engineering [2005], Texti le Engineering [2004] 2  

Middle East Technical  University Ankara, Turkey 

Aerospace Engineering [2002], Chemical Engineering [1994], Civi l 

Engineering [1996], Computer Engineering [2002], Electrical  & 

Electronics Enginnering [1996], Environmental Engineering 

[2002], Food Engineering [2002], Geological  Engineering [2002], 

Industrial  Engineering [ 2002], Mechanical  Engineering [1996], 

Metallurgical & Materials Engineering [1996], Mining Engineering 

[1994] ,Petroleum and Gas Engineering [2002]  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi434.htm 
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Yayınlandığı tarih: 12 Aralık 2005 (Pazartesi)  

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ 

Farkl ı  ülkelerin üniversiteleri  arasında protokoller 

imzalanarak karşı l ıklı  işbirl iği yapılması, son yı l ların cazip 

yöntemlerinden birisi  oldu.  Özelikle de gelişmekte olan ülkelerin 

üniversiteleri , Amerika Birleşik Devletlerind e tanınmış bir 

üniversite ile kardeş olmak için büyük çaba göstermektedir.  

Türkiye’de son yı l larda birçok vakıf  üniversitemiz, 

ABD’deki üniversitelerle ikil i  antlaşmalar yaparak kendi 

üniversitelerinin tercih edilebil irliklerini  artırma yoluna 

gitmektedirler. Antlaşma imzalamış üniversitelerimiz, web 

sayfalarında bu işbirliğini  tanıtarak, daha kal itel i ve daha fazla 

sayıda öğrenciyi , üniversitelerine çekmeyi amaçlamaktadırlar.  

İki l i antlaşmalar elbetteki her iki  kurum arasında faydalı 

çal ışmaların yapılmasına vesile olabiliyor.  Özell ikle de İngil izce 

eğit im veren kurumlar, bu işbirl iği sayesinde çok güzel projeleri 

birl ikte yürütebil iyorlar, karşı l ıklı  öğrenci mübadeleleri 

gerçekleştirebiliyorlar.  

Uzun bir süreden beri  bu tür bir protokolü Fırat 

Üniversitesi  ve çal ışmalarımı sürdürdüğüm West Virginia 

Üniversitesi  arasında gerçekleştirmek için çaba harcamaktayım. 

West Virginia Üniversitesinde değişik zamanlarda farkl ı 

mevkilerdeki yönetici lerle toplantı lar yaptık. Böyle bir antlaşma 

yapabilmeniz iç in buradaki üniversiteler kı lı  kırk yarıyor ve eğer 

kendi üniversitenizi  yeterince tanıtamıyorsanız, protokol yapma 

tekl ifiniz hemen reddedilebil iyor.  
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İ lk görüşmelerimi bölüm başkanlıkları  düzeyinde 

gerçekleştirmiştim. Toplantıya gitmeden önce çok iyi  hazı rl ık 

yapmıştım. Fırat Üniversitesi  i le i lgi l i bir sunu hazırlamış, 

Üniversitenin coğrafik konumundan başlayarak ne tür f iziksel 

imkanlarının olduğunu, fakültelerini, öğretim elemanı ve öğrenci 

sayı larını, Türkiye’deki diğer üniversiteler arasındaki sıralam asını 

vb konularda bi lgi ler vermiştim.  

Bu görüşmelerim bilahare dekanlar düzeyinde bire bir 

yaptığım temaslar şeklinde devam etti . Birkaç dekanla görüşerek, 

protokol yapma aşamasına zemin hazırlamak istedim. Son 

zamanlarda da Üniversitenin Uluslararası  Pro gramlar Bürosu i le 

temaslarımı sürdürdüm. Bu büro nihai kararı  verecek yetkiye 

sahip. Eğer bu büroda görüşme yapacağım kişi leri de ikna 

edebilirsem (13 Aral ik 2005 Salı  günü nihai görüşmeyi 

yapıyorum), protokolün ABD kanadı tamamlanmış olacak.  Tabi bu 

işin diğer bir boyutu da bu defa da Fırat Üniversitesi bünyesinde 

benzer çal ışmaları , Fırat Üniversitesi yönetimi ile birlikte 

sürdürmek olacak.  

 

Bu protokol Fırat Üniversitesine ne sağlayacak? Kısaca 

özetlemek gerekirse, özell ikle Fırat Üniversitesinin gelişi mi ve 

uluslararası platformlarda etkin rol alabilmesinin yollarını  açacak 

diye düşünüyorum. Nedenlerini şöyle sıralayabil irim:  

Fırat Üniversitesi  öğretim elemanları kolayl ıkla akseptans 

elde edebilecek.  Çünkü 11 Eylül sonrasında ABD 

Üniversitelerinden akseptans almak bir hayli  zorlaştırı ldı .  

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden İngilizce’si  yeterli 

olanlar, West Virginia Üniversitesine gelip 1 veya iki  yarıyı l 

dersleri buradan takip edebilecek. İngi lizce’si yeterli olmayanlar 

da buraya gelip Yabancı Dil ler Bö lümünde önce İngi lizcelerini 

gel işt irebilecek.  Bu amaçla gelen öğrenciler, burada harç 

yatırmadan programlara kabul edilecek.  Harçların yıl l ık 15 -20 bin 

dolar arası olduğu gerçeği göz önüne al ındığında, ikil i anlaşmanın 

sağlayacağı kazanç kendiliğinden ort aya çıkacaktır.  
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Bu protokol sayesinde her iki kurum öğretim elemanları 

ortak uluslararası projeler yürütebilecek.   

Tabi işin diğer bir boyutu daha var.  O da bu bir mübadele 

antlaşması olacağı için benzer şeki lde West Virginia 

Üniversitesinden de öğrenci v e öğretim elemanlarının Fırat 

Üniversitesine gelmesi söz konusu olacak.  İşte bu noktada Fırat 

Üniversitesi  açısından bazı sıkıntı lar söz konusu. Çünkü bizde 

dersler Türkçe veri l iyor.  ABD’l i  öğrenciler Türkçe bi lmediğine 

göre, öğrenciler derslere nası l  katı lacak ve nası l anlayacak?  

West Virginia Üniversitesinden gelecek öğretim 

elemanları  için büyük bir sorun yaşanmayabil ir. Örneğin 

l isansüstü seviyesinde İngi lizce dersler açı labil ir ve bu dersi bir 

Amerikal ı  öğretim elemanı verebilir.  Dersi  alacak öğrencil er de 

yeterl i  İngi l izce bilgisine sahip uygun branşta öğrenciler 

arasından seçi lebil ir.  

Yukarıda kısaca değindiğim koşulların 

gerçekleştiri lebilmesi için Fırat Üniversitesinde devrim 

niteliğinde bazı  değişimler yapılmalıdır.  Örneğin i lk etapta bazı 

program lara İngil izce hazırl ık programları  koyulmalıdır. 

Kadrosunda yeterl i  düzeyde İngil izce ders verebilecek öğretim 

elemanı olan bölüm ve programlarda İngi lizce hazırl ık sınıfı 

sonrasında yabancı di lde eğit im ve öğretim yapma faaliyetlerine 

başlanılmalıdır. Yani o programın hem Türkçe hem de İngi l izce 

eğit im yapan birimlerinin olması gerekiyor.  

Bu tür değişimler büyük mücadele gerektirecektir. 

Hazırl ık sınıf larının açı lması, İngi l izce derslerin veri lmesi gibi 

hedeflere ulaşmak için Fırat Üniversitesi Bölüm kuru llarından 

başlanılarak, Fakülte kurullarından, Üniversite Senatosundan 

al ınacak uygun karar ve raporların, Yüksek Öğretim Kuruluna 

gönderi lmesi ve orada Eğit im Daire Başkanlığı  bünyesindeki 

yetki l i lere anlatı labilmesi gerekecek.  Yani hedefe ulaşmak, bir 

çok aşamayı ve bazı  yönetmeliklerin revize edilmesini 

gerektiriyor.  Ama bunlar imkansız olmayıp, ısrarcı  olunduğu 

takdirde yapılabilecek işler arasında yer alıyor.  

Fırat Üniversitesi  hedeflerini  büyük koymalıdır. Bu 

hedeflere ulaşmak için de zorluklar karşıs ında pes etmeden, 

sonuna kadar mücadele edilmelidir. Çünkü Fırat Üniversitesi 
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hepimizindir ve o kurumu yüceltmek, öncelikl i olarak Fırat 

Üniversitesinin öğretim ve idari  elemanlarının ve öğrencilerinin 

birl ikte çal ışmasına bağlıdır.   

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi439.htm 
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Yayınlandığı tarih: 12 Mart 2006 (Pazar)  

YENİ ÜNİVERSİTELER VE REKTÖRLERİ 

Önümüzdeki günlerde yeni kurulan 15 Üniversiteye 

kurucu rektörler atanacak.  Hükümet bu üniversitelerden her biri 

için üç aday belirleyecek ve Cumhurbaşkanı bunlardan birini 

rektör olarak atayacak.  Cumhurbaşkanı, kurucu rektör adaylarının 

hükümet tarafından öneri lmesine karşı.  Nitekim bu 15 

üniversitenin kurucu rektörlerinin hükümet tarafından 

öneri lmesine ait  kanun maddesini  Cumhurbaşkanı veto e tmiş, 

ancak TBMM yasayı hiç değiştirmeden yeniden köşke 

göndermişti .  Muhtemeldir ki  Cumhurbaşkanı bu konuda Anayasa 

Mahkemesine başvuracaktır.  Bu durumda bile; kanun gereği söz 

konusu üniversitelerin rektörleri belirlenmiş olacaktır.  Şayet 

Anayasa Mahkemes i kanun maddesini  iptal ederse, işte o zaman 

bu üniversitelerimizle i lgil i  yeni çok karmaşık durumlar ortaya 

çıkabilecektir.  

Ümit ediyorum ki bu yeni üniversitelerin kurucu 

rektörlerinin birinci hedefleri; insan hak ve özgürlüklerine saygıl ı , 

tarafsız, yönettikleri üniversitelerin amaçlarına uygun eğitim ve 

öğretim sürdürmeleri  için mücadele olur. Ama bazı 

üniversitelerimizde rektörlük makamı öğretim elemanları 

arasında huzursuzlukların doğmasına, öğretim elemanlarının biri 

birine küsmesine neden olabil iyor . Rektör adayları seçi lmeleri 

hal inde, diyet borcu ödemeye başl ıyor. Kendisine oy verenler 

imtiyazl ı  konuma gelebil iyor, oy vermeyenler ise dışlanabil iyor ve 

hatta hak etmelerine karşın kendilerine kadro i lanı  dahi 

veri lmeyebiliyor.   
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Türkiye’de rektörlük s eçimleri  günden güne problemli 

oluyor.  İşin içerisinde seçim olunca insanlar oy verenler -

vermeyenler diye guruplara ayrı l ıyor.  Polit ik görüşlere göre 

öğretim elemanları  gruplar oluşturabil iyor.  Rektörlere oy vermiş 

olanlar kendilerini  ayrıcal ıklı  görebil iy orlar.  Rektörler de bir 

bakıma oy veren tabanını kaybetmemek için taviz üzerine taviz 

vermek durumuyla karşı  karşıya kalabil iyor. Mağdur duruma 

düşen öğretim elemanları  ise bir sonraki  seçimde, intikam alma 

duygusu içerisine girebiliyor.  Şimdi böyle bir ma nzara içerisinde 

eğitim-öğretim sağlıkl ı yapılabil ir mi?  

Kendilerine oy vermeyen guruba mensup olmaları 

nedeniyle, görüşme taleplerine aylarca randevu veri lmeyen 

öğretim elemanlarının varlığını  düşünün! Bu tür olayların 

üniversite camiasında vuku bulması, huzursuzluğu tetikleyici  ve 

öğretim elemanları arasına nifak tohumlarının yeşermesine 

neden olabiliyor.  

Amerika’da rektörler bizdeki gibi  saçma sapan bir seçim 

sistemi i le iş başına gelmezler.  Belirl i  kıstasları  sağlayamayanlar, 

rektörlüğe tal ip dahi olamazlar.  Rektör ve dekan adaylarının 

belirlenmesinde çok kapsamlı online anketler yapıl ır.  Bu anketleri 

dolduran öğretim elemanlarının kimlikleri  bi l inmediğinden, 

deşifre olmaları  da söz konusu olamaz.  Hakkında anket 

doldurulan rektör veya dekan adayları ile i lgi l i değerlendirmeyi, 

oluşturulan özel komiteler belirler. Size ABD’de West Virginia 

Üniversitesinde bir dekan ataması için düzenlenen anketten bazı 

konu başl ıklarını  özetleyerek, dekan adaylarının seçi lmesinin dahi 

ne kadar t it iz yapıldığını, gözler önü ne sermek istiyorum. Böyle 

bir anketi Misafir öğretim üyesi olmama rağmen benim de 

doldurmam istenmişti .  

Ankette adayın yönetimdeki başarısı , sağladığı üniversite 

dışı  maddi kaynakların varl ığı , kurumlar arası  i l işki  kurma 

becerisi , mahiyetindeki elemanların haklarına gösterdiği  saygı, 

özlük haklarını korumadaki başarısı , üniversite ve sanayi 

işbirl iğini sağlama çabaları , bölgenin ihtiyacı  olan projelerin 

üniversitede yapılmasına verdiği  destek, organizasyon becerisi , 

yurt dışındaki üniversitelerle  yaptığı  işbirliği , öğrencilerin daha 

iyi  yetiştiri lmeleri  için gösterdiği  gayretler -tedbirler ve benzeri 

alanlarda birçok anket sorusu i le karşı karşıya kal ıyorsunuz.  
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Rektör ve dekan adayı olan bir öğretim üyesinin bil imsel 

çal ışmalarının çokluğu ise soru lar arasında yer almıyor.  Çünkü 

bil imsel yaptığı çalışmalara bağlı olarak rektör veya dekan adayı 

zaten profesörlük unvanı önceden almıştır. Çok yayın yapmış 

olmak, başarı l ı  bir idareci  olunacağı anlamını da taşımaz.  

İşte bizdeki rektörlerin ve dekanların iş başına gelişi i le 

gel işmiş ülkelerdeki rektör veya dekanların  seçi lmesindeki 

kriterler! Aralarında korkunç farklar var.  Bu tablo karşısında 

bizdeki rektör veya dekanların değerlendirmesini  siz sevgil i 

okurlarıma bırakıyorum. Rektörlerin atanmasında gön ülden 

inandığım bir konu varsa, o da mevcut rektörlük seçim sisteminin 

kaldırı lmasıdır.  Atanma yolu i le gelecek bir rektör, kimseye diyet 

borcu olmayacağı için daha gerçekçi  kararlar alabil ir ve 

üniversitesini  daha hızl ı gel iştirebilir.  Devlet üniversitele rinin 

bazıları  şu anda rektörlerince kendi çift l ikleri  gibi  kullanıldığı 

bi l inmektedir. Arkalarına aldıkları  yasal gücü, kendi çıkarları  için 

kullanan rektörlerle ilgi li  basında çıkan haberlerin çokluğu dahi, 

bu makamın bazı rektörlerce amacı dışı kullanıl dığını göstermeye 

yetmektedir.  Ümit ediyorum ki  yeni atanacak 15 rektör, yukarıda 

çizdiğim olumsuz tablonun içerisinde yer almayan kimselerden 

oluşsun! 

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi448.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Mayıs 2006 (Salı)  

F.Ü.’DE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI AÇILMALI 

Geçen hafta Fırat Üniversitesinde 1.  Kariyer Günleri 

yapıldı.  Bu program kapsamında çok farkl ı  kesimlerden onlarca 

konuşmacı Üniversitemize gelerek konferanslar verdi. Mümkün 

olduğunca bu konferansların bir çoğun a katı ldım. Konuşmacıların 

temsil ettikleri firma ve yönetici lerinin kariyerlerini  yakından 

tanıma fırsatı bulduk.  Bazı iş adamlarımızın sıf ır noktasından 

başlayan girişimcil ikleri  sonucu, ne kadar önemli  noktalara 

geldiklerini  öğrenmiş olduk.  

Girişimcil ik  kavramının risk alma ile paralel l iği  çok net bir 

biçimde ortaya çıktı. Risk almadan başarı l ı olan iş adamlarının 

sayı larının çok az olduğu anlaşı ldı .  Risk al ırken gene de 

hesaplanmış bir risk al ınmasından bahsedildi.  Özel sektörün 

aradığı  insan profi l ini ,  daha yakından öğrenmiş olduk.  

Farkl ı  alanlardan gelmelerine karşı lık, konuşmacıların 

büyük bir bölümünün birleştiği bir konu vardı. Üniversitelerden 

mezun olacak geçlerin “olmazsa olmaz” denilen özell iklere sahip 

olmaları  gerektiği vurgulandı.  Her mezunun  mesleği haricinde 

mutlaka iyi  seviyede İngi lizce bilgisine sahip olması ve bi lgisayarı 

iyi  derecede kullanabilmesinin artık kaçını lmaz gereksinim olduğu 

belirt ildi . Özel sektörün, bireyin anadili  haricinde mutlaka 

İngi lizce konuşabilmesi ve ayrıca diğer b ir di li  daha bi lmesi 

gerektiği  söylendi.  Fırat Üniversitesinin mesleki açıdan iyi  bir 

eğit im verdiği, ancak mezunlarının İngi l izce bi lmemelerinin büyük 

bir eksiklik olduğu konusu ön plana çıkarı ldı .  
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Fırat Üniversitesinde kariyer günlerinin ortaya koyduğu 

bazı  gerçekleri , yönetici lerimizin iyi  tahli l etmeleri  kaçını lmazdır. 

Bazı  bölümlerimizde ve fakültelerimizde İngi l izce hazırl ık sınıf ları 

açı lması işlemi hızlandırı lmalıdır. Hazırl ık sınıf ları açmak, kolay 

değil.  Önce İngil izce di l ini  bilen yeterl i  sayıda öğretim 

elemanlarına gereksinim bulunmaktadır. Bunun haricinde hazırl ık 

sınıflarının açı labilmesi için YÖK’e gerekli  müracaatlar yapılmalı 

ve yeterli  alt yapının bulunduğuna ait  kanıtları  gönderilmelidir.  

Bazı bölümlerimiz İngil izce hazırl ık sonrasında ya bancı 

di lde eğit im verecek yeterli  sayıda öğretim elemanına sahiptir. 

Örneğin Üniversitemizde Mühendisl ik ve Teknik Eğitim Fakülteleri 

bünyesinde yer alan bazı bölümlerde yurt dışı  doktoral ı veya uzun 

süreler yurt dışı deneyimi olup dersleri İngi l izce anla tabilecek 

öğretim elemanları  bulunmaktadır.  Öncelikli  olarak söz konusu bu 

bölümler için hazırl ık sınıf ı açı larak, bu işlem başlatı labil ir.  

Mezunlarımızın iyi  seviyelerde bi lgisayar bilmeleri de 

artık kaçını lmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.  Na sıl 

artık her evde bir otomobil bulunması bir gereksinim olarak 

ortaya çıkıyorsa, benzer şeki lde her mezunumuzda da bi lgisayarı 

iyi  derecede kullanma yetisi aranılmaktadır.  Ancak üzülerek 

belirtmek gerekir ki bazı bölümlerimizde bilgisayar öğretimi çok 

az yapılmakta ve öğrencilerimiz, çağımızın bu harika aracını 

yeterince kullanamamaktadır.  

Sonuç olarak Fırat Üniversitesi bünyesinde hazırlık 

sınıfları  açı lması  ve İngi lizce eğit ime geçiş süreci  çoktan 

geçmiştir.  Bu açığın kapatılabilmesi için süratle gerekli  girişimler 

yapılmalıdır.  Fırat Üniversitesi  yönetimi de bu alanda ne kadar 

girişimci olduğunu kanıtlamak durumundadır. Öğrencilerimiz ise, 

yaz aylarında ve boş vakit lerinde İngi lizce öğrenmek için büyük 

çaba harcamalıdır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi456.htm 

 

  



333 
 

Yayınlandığı tarih: 22 Mayıs 2006 (Pazartesi)  

MEZUNİYET ETKİNLİKLERİ VE HOŞGÖRÜ 

Mevsimlerin, insanların psikolojik davranışlarına etki 

ettiği  bi l inmektedir. Bunu her birey kendinde fark edebil ir. 

Örneğin bahar aylarında doğanın canlanması, çevrenin yeşermesi; 

psikolojik yapılarını  etki leyerek insanların daha mutlu olmalarına 

sebebiyet verebil iyor.  Kendimde bu farkl ıl ığı  bariz biçimde 

görebil iyorum. Örneğin baharın gelişi  i le birl ikte bedenimde daha 

farkl ı  heyecanların yeşerdiğini , doğadan büyük zevk aldığımı ve 

daha dinamik bir sürece girdiğimi hissediyorum ve aynı 

dinamizmi, öğrencilerimde de fark ediyorum. Bahar i le birl ikte 

öğrencilerimizin daha çok sosyal faal iyetler içerisinde yer 

aldıklarını izl iyorum.  

Gençlik için özell ikle  mayıs ve haziran ayları çok önemli 

değişimlere gebe. Ülkemizde iş alanlarının kısıt l ı lığı yüzünden, bir 

diploma i le iş bulabilme ümidini  taşıyan büyük bir öğrenci kit lesi 

var.  Özell ikle de üniversitelerde son sınıflarda okuyan öğrenciler, 

mezuniyet aşamasına geldikleri  bu aylarda, büyük heyecanlar 

yaşamaktadırlar.  Öğrencilerde bir an önce mezun olma arzusu 

yatarken, diğer taraftan da i leride iş bulamama kaygısı , 

kendilerini  olumsuz etki leyebiliyor.  

Fırat Üniversitesinde bahar dönemi i le birl ikte öğrenci 

etkinl iklerinin yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında, etkinl ikler 

içerisinde yer alan öğrencilerin kendilerine öz güvenlerinin 

arttığına şahit oluyorum. Öğrenci etkinl ikleri  olarak proje 

yarışmalarının ve panellerin düzenlenmesi, konferanslarda 

öğrencilerimizin bildiri sunmaları , öğrencilerimizin çeşit li 
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yarışmalarda ödüller almaları , biz öğretim elemanlarını  en mutlu 

eden bazı  faal iyetlerdir.  

Yoğun bir eğit im-öğretim sonunda öğrencilerimizin 

mezuniyet öncesi  yorgunluklarını  üzerlerinden atmaları  için 

bahar şenlikleri , kanımca çok faydalı oluyor.  Ancak üzülerek 

belirtmek gerekir ki provokatörler her zaman iş başında 

olabilmekte ve bu tür faal iyetleri  engellemek, farkl ı  siyasi 

görüşleri  ön plana çıkartmak ve huzuru bozmak için çaba sarf 

edenler olabiliyor.  

Baz ı  üniversitelerimizde son zamanlarda yapılan bahar 

şenliklerinde de huzuru kaçırmak için gene farkl ı şer odaklarının 

iş başında olduklarını okuyoruz, duyuyoruz. Bu tür etkinl iklere 

karşı  çıkanların baskısı  yada provokatörlerin çabaları sonucu ya 

bu etkinl ikler yapılmıyor yada alanı daralt ı lıyor.  Dolayısıyla 

provokatörlerin arzuları  yerine getirilmiş oluyor.  Oysa bahar 

şenliklerinin, öğrencilerin kendilerinde biriken enerjiyi  deşarj 

etmeleri , psikolojik olarak rahatlamaları  açısından önemli 

olduğuna inanıyorum. 

Geçmiş yı l larda fakültemizde bazı öğrencilerin taşıdıkları 

stres nedeniyle, yapmış oldukları olaylar vardı. Binamızda 

yangına karşı  alarm düğmelerine basıp akabinde de kaçan 

öğrencilerimiz oluyordu. Bir türlü bu olayların arkası  gelmiyordu. 

Tavanda ayakkab ı izleri  bulunuyordu. Yani bazı öğrencilerimiz 

ayakkabılarının izlerini  tavana çıkartmak için üşenmeden bu 

çı lgınl ığı  yapabil iyordu. Hatta bir defasında bi lgisayar 

klavyesindeki tüm tuşların yerlerinin değiştiri ldiğini gördüğümde, 

çok sinirlenmiş ve en kıs a sürede bi lgisayar laboratuarlarına 

kamera taktırmıştım. Bu tür olaylar üzerine yönetim kurulunda 

bir üye arkadaşımızın i lginç bir teklif i vardı.  

Bu arkadaşımız, bir stres atma odası  oluşturmamızı  ve bu 

odada farkl ı tepkilerin gösterilebileceği köşeler y apmamızı 

önermişti.  Teklif leri arasında şu hususlar yer al ıyordu. “Örneğin 

bir köşede öğretim elemanlarının resimleri yer alsın ve isteyen 

öğrenci bu resimlere tokat atabilsin, diğer bir köşede alarm 

sistemi kural ım, öğrenci istediği  kadar gidip o düğmeye basın. 

Başka bir köşeye yapacağımız duvarların üzerine Tekme atma 

duvarı  yazalım” demişti.  O zaman bu tekl ife çok gülmüştük.  Ama 

şimdi bu stres atma odası konusunda ben de aynı düşünür oldum.  
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2002 yı l ından beri Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi son 

sınıfı  öğrencileri , danışman hocaları Öğr.  Gör. Nurhayat Varol i le 

birl ikte müzikli  mezuniyet yemeği düzenliyorlar. Öğrencilerimiz 

bu etkinl ikte gönüllerince eğleniyor ve yorgunluklarını atıyorlar. 

21 Mayıs günü de gene bir mezuniyet yemeği düzenledi ve 

öğrencilerimiz doyasıya eğlendiler. Bu güne kadar düzenlenen bu 

etkinl iklerde en küçük bir olay çıkmadığı  gibi, sonradan 

öğrencilerimizin bizlere gelip teşekkür etmiş olmaları , çok 

sevindirici  gel işmelerdir.  Öğrencilerimiz bu tür gecelerde tüm 

arkadaşları  i le görüşleri  farkl ı olsa dahi uyum içerisinde 

eğlenebilmeleri , bizleri memnun etmektedir. Mezun 

öğrencilerimize mutluklular ve başarı lar di lerken, arkasında bu 

vatanı bölmek emeli  olmadıkça, her zaman biri  birlerinin 

görüşlerine saygı göstermelerini  ve uyum içerisi nde yaşamalarını 

tavsiye ederim. Türkiye’nin geleceğinin, toplumsal barışla 

sağlanacağı unutulmamalıdır.   

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi457.htm 
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Yayınlandığı tarih: 06 Haziran 2006 (Salı)  

ASTIĞIM ASTIK KESTİĞİM KESTİK! 

Eğitim sistemimiz maalesef yanlışlıklar dolu. Bu 

yanlışl ıkları düzeltmek için de eğit im sistemimiz yaz boz tahtası 

gibi  sürekli  değiştiril iyor.  Üniversitelerimizde bazı öğretim 

elemanlarının öğrencilerine bakış açısı çok katı.  Öğrencilerin 

hocalarından hak talep etmeleri ,  sorunlarını  di le getirmeleri , 

çekinmeden hocalarına uğrayıp dertlerini  anlatmaları  hemen 

hemen imkansız.  Hocalar öğrencilerini  azarlayabilmekte, sınıfta 

soru soran öğrenciye, “Daha sen bu konuyu bilmiyor musun?” 

türünden cevap verenlerin sayıları  hiç de a z değil.  Marifetmiş gibi 

bu tür hocalar, yaptıkları bu davranışları  i le de öğünüp dururlar.  

Türkiye’deki devlet üniversitelerine kapak atmış bazı 

öğretim elemanları , öğrencilerine eziyet etmekten büyük zevk 

al ıyor.  Örneğin f inal sınavında 80 kişi l ik bir sı nıfta “sadece 3 -4 

kişi  geçebildi” diye de hava atıyorlar.  Ama sistem o kadar laçka 

ki , kimse kalkıp bu öğretim elemanına “Başarısızl ığın nedeni 

nedir?” diye soramıyor.      

İddia ediyorum bu davranış içerisinde bulunan ders 

hocaları  gel işmiş yurt dışı  ülke lerde ders verseler, kısa süre sonra 

kovulurlar ve işsiz kal ırlar.  Örneğin ABD’de tüm üniversiteler 

paral ı  ve her yarıyıl  sonunda öğrenciler, hocaları  hakkında 

anketler doldururlar.  Bu anket sonuçlarına bakılarak, öğretim 

elemanlarının sözleşmelerinin uzat ıl ıp uzatı lmayacağı konusunda 

karar verirler.  Amerika Birleşik Devletlerinde kaldığım bir buçuk 

yı l l ık süre zarf ında toplam 6 ayrı  ders verdim. Başlangıçta hiç de 

al ışık olmadığım ve bana ters gelen öğrenci davranışları i le karşı 
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karşıya kaldım. Ancak zaman geçtikçe Amerika’daki eğit im 

sisteminin, bizim sisteme göre çok daha avantajlarının olduğunu 

gördüm.  

İ lk verdiğim dersle i lgi li  s ınav yapmıştım. Ancak bu sınava 

katı lmayan bir öğrenci vardı. Sonradan bana gelerek “Hocam özür 

di lerim, akşam diskoteğe gitmiştim. Uykuda kalmışım ve 

sınavınıza katı lamadım. Beni telaf i sınavına al ır mısınız? “ 

dediğinde çok şaşırmıştım. Şu anda karar veremeyeceğimi Bölüm 

Başkan Yardımcısı  i le görüştükten sonra neticeyi  kendisine 

bi ldireceğimi söyledim. Yönetici  ile bu meseleyi  konuştuğumda ne 

yapmam gerektiğini  sordum. Bana dediği  şuydu. “Bu öğrenci 

dürüst davranmış ve doğruyu size söylemiş.  Yolda gelirken 

arabasının bozulduğunu yada babasının aniden hastalandığını da 

size söyleyebilirdi. Bence bu öğrenciyi  telaf i  sınavına alma nızda 

ne sakınca olabil ir ki? Amaç öğretmek ise ve siz de öğrencinin 

öğrenip öğrenmediğini değerlenmek istiyorsanız, kendisi  için bir 

telaf i sınavı  yapınız” demişti .  

Amerika’da ders veren hocalara olan güven çok fazla. 

Hoca tam yetki l i ve öğrencileri ayrı ayrı  sınava alması, bizdeki gibi 

sorun çıkartmaz.  Sınav evrakları  değerlendiri ldikten sonra 

öğrencilere dağıtı lır ve öğrenciler yaptıkları  hataları  görme 

şansına sahip olurlar.  Kendilerine göre değerlendirmede eksikl ik 

olduğunu gördüklerinde de hocaya kağıdı gösterip 

sorgulayabilirler. Sene sonunda da anketlerle öğretim elemanları 

değerlendiri l ir.  Bu anketler doldurulurken öğrencinin kimliği  belli 

değildir ve öğrenciler anketleri  doldurduğu esnada öğretim 

elemanı sınıfta bulunamaz.  Bir sorumlu öğrenci anket  formalarını 

al ıp kapalı  zarf  içerisinde i lgi l i yere imza karşıl ığı teslim eder. 

Anketler optik okuyucuda değerlendiri l ir ve öğrenciden çok düşük 

not alan öğretim elemanlarına artık o ders verilmez. Benime i lgi li 

doldurulan anketlerde öğrencilerin çok dürü st olarak 

değerlendirdiklerine şahit oldum. O ülkede hoca da dürüst 

öğrenci de dürüst davranıyor.  

 

Bu yenil ikleri  üniversiteme taşımak için bölümdeki 

arkadaşlarımla bazı  toplantı lar yaptım ve dönem sonlarında 

öğrencilerimizin öğretim elemanlarını  değerlend irebilmeleri  için 

bir yazıl ım hazırladık. Elektronik ve Bi lgisayar Eğitimi Bölümü 
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öğrencileri , bahar döneminde aldıkları  derslerin hocaları  i le ilgil i 

online anketler dolduruyorlar. Bu anketlerde öğrencilerin 

kimlikleri  kesinlikle bi l inmiyor.  Her öğretim e lemanı, kendine 

veri len notları görebil iyor. Ancak öğretim elemanları birbirine 

veri len değerlendirmeleri  görememektedirler. Sadece Bölüm 

Başkanı olarak ben, tüm elemanlarla i lgil i  değerlendirmeleri 

görme yetkisine sahibim.  

Eminim ki  öğretim elemanlarımız,  öğrencilerin kendileri 

hakkında yaptığı  değerlendirmeleri  ve yazdıkları  yorumları  göz 

önünde bulundurarak, kendilerini  yenileyecek ve eksikl iklerini 

gidereceklerdir. Öğrencilerimiz de bu sistem sayesinde 

kendilerinin dinlendiğini, yaptıkları değerlendirme lerin nazarı 

dikkate alındığını gördükleri  için Bölümümüz hakkında daha da 

pozit if  düşüncelere sahip olacaklardır. Biz öğrencilerimize, 

öğrencilerimiz de bize güvenmeli  ve karşıl ıkl ı dürüst olmalıyız. Bu 

anketlerin sonuçları  yakında al ınacak ve temennim Ün iversite 

yönetiminin bu çal ışmamızı  esas alarak, yazdığımız bu programı 

tüm bölümlere ve birimlere uygulatmasıdır. O zaman “Astığım 

astık, kestiğim kestik” zihniyetine sahip olan öğretim elemanları , 

aşağı  değirmenlere ineceklerdir.   

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi459.htm 
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Yayınlandığı tarih: 11 Temmuz 2006 (Salı)  

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTEMİZE DARBE! 

Fırat Üniversitesinde yer alan köklü fakültelerimizden 

biri  de Teknik Eğit im Fakültesidir.  Bu Fakülte ilk olarak 1983 -84 

akademik yı l ında eğiti m ve öğretime başlamıştı . 1984 yı lında özel 

bir şirkete geçmek için anlaşma yaptığım bir esnada, Teknik 

Eğitim Fakültesinin o dönemlerde Dekan Vekill iğini  yapan Prof. 

Kerim Sunguroğlu, özel  sektöre geçmemi engellemiş ve Teknik 

Eğitim Fakültesinde görev yap mamı sağlamıştı .  1985 Ocak ayının 

başından it ibaren, bu fakültede öğretim üyesi  olarak görev 

yapıyorum. Teknik Eğit im Fakültesinin i lk yı llarından it ibaren bu 

fakülteye hizmet eden birkaç kişiden biriyim.  

 

O dönemlerde bu fakültenin kuruluşunda bir avuç insanla 

birl ikte canla başla çal ışt ık. Kendimize ait  ne bir binamız ne de 

doğru dürüst öğretim elemanımız vardı. Çok sıkıntıl ı  günler 

yaşıyorduk.  Bir taraftan öğrencilerimizi  eğitmek için öğretim 

elemanı ararken, diğer taraftan da yer sorununu gidermek içi n 

farkl ı  birimlere ait  mekanları  işgal  ediyorduk.  Her kurumun i lk 

kuruluş yı l ları çok sıkıntı l ı geçer, ama insanda azim olunca baş 

edemeyeceği mesele kalmaz.  

 

Ben o dönemlerde Makine Eğit imi Bölümü Kurucu Bölüm 

Başkanlığı  görevini sürdürüyordum. Öğretim elemanımız yok 

denecek kadar azdı. Eleman yetiştirmek amacıyla bir iki yıl 
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içerisinde yüksek l isans programını açtık. Mezunlarımızı  master 

programına alarak yetişmelerini  sağladık.  

 

1991 yı l ında da iki  bölümün kuruculuğu gene bana nasip 

olmuştu.  Bunlar Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi ile Elektrik 

Eğitimi bölümleri  idi.  O dönemlerde bu bölümlerde de gene 

eleman sıkıntısı  had safhada idi.  Bir taraftan öğretim elema nı al ıp 

yetiştiri lmeleri  için yurt dışına gönderikirken, diğer taraftan da 

1992-93 lü yı l larda ikinci eğit imi açtık. İkinci  eğit imi başlatmak, 

elemanların yüklerini  artırıyordu. Ancak mutlu olduğumuz önemli 

bir husus vardı.  Kontenjanlarımız iki misline çık mış ve dolayısıyla 

daha fazla sayıda öğrenci, üniversitel i  olma f ırsatını  yakalıyordu. 

Diğer taraftan da Elazığ esnafı da öğrenci sayısının artmasından 

büyük memnuniyet duyuyordu.   

 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü geride tam 15 yıl 

bıraktı .  Bu güne kadar mezunlarının hemen hepsi mutlaka iş 

buldu.  Fırat Üniversitesinde en yüksek puanla öğrenci alan 

bölümler arasına girdi.  Bu bölüm, Elazığ’da bil işim sektörünün 

kalkınması için de lokomotif  görevi  üstlendi.  Eleman sayısı  ise 

tahmin edilemeyecek biçimd e hızla gelişt i. Bu bölüm kurulurken, 

öğretim üyesi olarak bir tek ben bulunuyordum. Yeni atamalarla 

3 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 6 

araştırma görevlisi  ile eleman alt  yapısı  güçlenmiş oldu.  Güçlenen 

eleman alt  yapısı  ve f iziksel  imkanları  ile bugün Türkiye’de bu 

alanda faal iyet gösteren emsalleri içinde üst sıralara 

t ırmanmasını başaran bu bölüme ve diğer bazı bölümlerimize şok 

bir darbe vuruldu.  Bu darbe kontenjanlarımızın üçte bir 

seviyelere düşürülmesi idi.  Evet yanlış duymadınız, son ÖSYM 

kılavuzunda Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesinin gece 

bölümlerinin çoğu kapatı ldığı  gibi, gündüz bölümlerindeki öğrenci 

sayı ları  da hemen hemen yarıya düşürülmüştü.   

 

Öğrenci sayısının değiştiri lmesi, Elazığ’a katma değerin 

düşmesi, Fırat Üniversitesi öğrenci sayısının azalması anlamını 

taşıyor. Aynı zamanda fakültemizin laboratuar ihtiyaçlarının 
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karşı lanmasında kullanılan maddi desteğin de yok olmasıdır. 

Gerekçe ise öğretim üye sayısının azl ığı imiş! Anlaşılan o ki YÖK 

bir hesap hatası  yapmış.  Yani öğretim üyesi  sayısını  belirlerken 

hataya düşmüş. Şimdi ek kontenjan i le öğrenci al ımını sağlamak 

için mücadele veril iyor ve bir yanlış hesaplamanın yarattığı 

darbenin gideri lmesine çal ışı lıyor.  Umarım gerçekler fark edil ir ve 

ek kontenjan kullanılarak bu yanlışlık gideri lir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi464.htm 
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Yayınlandığı tarih: 12 Eylül 2006 (Salı)  

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SORUNLAR 

Ülkemizde ekonomik sıkıntılar yaşayan ai lelerin 

çocukları , kendilerini  hayatın acımasız ağır yükü altında mücadele 

etmekle geçiriyorlar.  Gelişme dönemindeki çocuklarımızın bir 

kısım ekranları çocukluklarını doyasıya yaşarken, fakirl ikten 

sürünen ai lelerin çocukları  ise yaşam mücadelesi  içerisinde 

ezi lerek yetiştikleri , ülkemizin bir gerçeğ i olarak karşımıza 

çıkabilmektedir.   İnşaatlarda, sanayide, tarım sektöründe vb 

diğer alanlarda çocukların maalesef acımasızca çal ıştırı ldıkları 

ülkeler arasında yer almaktayız.   

Basına yansıdığı  kadarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı , çocukların bedenlerinin sömürülerek üzerinden kazanç 

sağlayanlarla yasalar çerçevesinde mücadelede yeterl i olmadığı 

görünümündedir. Nitekim, Avrupa Birliği ’ne tam ve eşit üye 

olmak için Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlaması i le 

birl ikte, mevcut sosyal yapıdaki ba zı  olumsuz göstergelerle 

mücadele etmek için bir dizi  projelerin yürütüldüğü 

bil inmektedir. “Türkiye’de Çocuk İşçi liğinin En Kötü Biçimlerinin 

Ortadan Kaldırılması  Projesi” adı alt ında Uluslararası Çal ışma 

örgütü ( ILO) i le Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı arasında bir 

projenin başlatı lmış olması, çocukların bazı  işverenlerce yanlış 

kullanımlarını  önlemek amacını taşımaktadır.  Projenin genel 

hedefi; Türk Hükümetinin 2015 yıl ına kadar Çocuk İşçi liğinin En 

Kötü Biçimlerinin ortadan kaldırılma hedefiyle uyu mlu olarak, 

çocuk işçi liğinde önemli  bir düşüş sağlanmasına katkıda 

bulunmaktır [*].  
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Projenin özel hedefleri  arasında ise, hal ihazırda sürmekte 

olan Zamana Bağlı  Polit ika ve Program Çerçevesinin 

uygulanmasına destek olmak, ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümünün 

kapasitesini artırmak, ve en kötü biçimlerdeki işlerden çocukların 

çekilmesi ve risk alt ındaki çocukların bu tür işlerde 

çal ışt ırılmalarının önlenmesi için ulusal  ve bölgesel kapasiteyi 

gel işt irmek ve bu çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmeti 

sağlamaktır [*]. 

Bu projede i lk defa, çocuk işçi l iğinin en kötü biçimlerinin 

tamamı hedef sektör olarak belirlenmiştir. Gezici  ve geçici  tarım 

işçisi olan, sokakta çal ışan ve küçük ve orta ölçekli sanayide 

tehlikel i  koşullarda çal ışan çocukların tamamı hedef grup 

içerisine girmektedir [*].   

Proje Türkiye’de yedi i lde uygulanmaktadır.  Bu il ler, 

Çankırı , E lazığ, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Van olarak 

belirlenmiştir.  Elazığ İl inin proje kapsamına al ınması, İ l imiz 

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu projeden b eklenen 

sonuçlar içerisinde en önemli leri , şöyle sıralanabil ir.   

Ulusal ve yerel düzeyde, çocuk işçi liğinin sona erdiri lmesi 

i le i lgi li  faaliyetleri  planlayacak, yönetecek, koordinasyonu ve 

uygulamaya geçiri lmesini sağlayacak ölçüde artırmak; çal ışan 

çocuklar ve ai leleri  için, eğit im, işten çekilme, önleme, izleme, 

danışmanlık gibi  hizmetleri  verecek duruma, hem altyapı hem de 

insan kaynakları  açısından gelmesini  sağlamak; Çocuk İşçi l iği  İl 

Eylem Komitelerini  ( İEK)  kurmak ve faal iyete geçirmek; 6 -17 yaş 

grubunda olup en kötü biçimlerde çal ışan çocuklarla i lgi l i temel 

araştırma veri lerinin ildeki tüm kullanıcılar için erişi lebil ir 

olmasını sağlamaktır [*].  

Çocuklarımızın yanlış yerlerde yaşlarına uygun olmayan 

işlerde çal ışmalarını  engellemek ve çocukları sö müren işveren 

grubuyla etkin mücadele etmenini yollarından biri de, ihbar 

mekanizmasının iyi çal ışt ırı lması  i le sağlanabilir.   

[*].Türkiye’de Çocuk işçil iğinin En Kötü Biçimlerinin 

Ortadan Kaldırı lması Projesi  Proje No. TUR TUR/04/P02/EEC  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi473.htm 
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Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2006 (Salı)  

ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULAN PROGRAMLAR VE ÇELİŞKİLER 

Mayıs 2006 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurul 

toplantısında öğretim elemanı yetersizl iği nedeniyle, 12 

üniversitemizin örgün ve ikinci  öğretim programlarını yürütecek 

sayıda öğretim üyesi  bulunmaması gerekçe gösterilerek, bazı  

programlarına öğrenci al ımı durdurulmuştur.  Bu programlar 

arasında bi lgisayar öğretmenliği  ve mühendisliği  programları  da 

yer almaktadır.   

 

Fırat Üniversitesi , Teknik Eğitim Fakültesi  Bi lgisayar 

Öğretmenliği  ( ikinci  öğretim), Mersin Üniversitesi , Tarsus Teknik 

Eğitim Fakültesi Bi lgisayar Öğretmenliği  ( ikinci öğretim) ve 

Süleyman Demirel  Üniversitesi  Bi lgisayar Sistemleri  Öğretmenliği 

( ikinci öğretim); öğrenci al ımı durdurulan bölümlerden 

bazı larıdır.  

 

Şayet üniversitelerimizde akreditasyon çal ışmaları 

önceden yapılmış olsa idi , öğretim elemanı ve f iziki alt  yapı 

eksiklerinin olup olmadığı  önceden belirlenmiş olacaktı  ve bu 

programların açılmas ına o dönemlerde müsaade edilmeyecekti. 

Sakarya Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik ve 

Bi lgisayar Eğit imi Bölümünde öğretim üyesi  sayısı  7 dir.  Bu 

bölümün ikinci  öğretimine 2006’da öğrenci al ımı devam etmiştir. 

Diğer taraftan Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi 
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Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümünde 8 öğretim üyesi 

bulunurken, ikinci öğretim bölümüne öğrenci al ımı 

durdurulmuştur.  Bu durum, bölüm kapatma işleminde çelişki lerin 

olduğunu ortaya koyuyor.  

 

23 yı ldır eğitim ve öğretimini sü rdüren Teknik Eğit im 

Fakültesi, Makine Eğit imi Bölümünde ikinci  eğit ime ait  2 program, 

Yapı Eğit imi Bölümünde 1 program ve 14 yı ldır öğrencisi bulunan 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğitimi bölümünde ise 2 program olmak 

üzere toplam 5 programımız kapatı lmıştır. 4 yı l lık bir süre 

sonrasında bu fakültenin 1000’den fazla öğrencisi azalmış 

olacaktır.  Bu 1000 rakamı küçümsenmemelidir.  Üniversite 

önünde bekleyen bir milyonun üzerindeki aday sayısı göz önüne 

al ındığında, bu rakam oldukça önemli  bir seviyededir. Elazığ’a  bu 

sayıda öğrencinin yaratacağı maddi kayıp, yı lda 5 milyon YTL’nin 

üzerinde olacaktır.      

 

Alt yapı ve laboratuar imkanları  açısından Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi  Elektronik ve Bi lgisayar 

Eğitimi Bölümü, Gazi ve Marmara Üniversiteleri  Teknik Eğit im 

Fakülteleri  ile yarışacak seviyede modern cihazlarla donatı lmıştır. 

1990’l ı  yı l larda YÖK/Dünya Bankası  I I.  Endüstriyel  Eğitim Projesi 

ve 2005’l i  yıl larda MTEM (Mesleki Teknik Eğit imin 

Modernizasyonu) Projesi kapsamında birçok yeni cihazlara s ahip 

olan ikinci eğit im programı kapatı larak, modern cihazların atı l 

tutulmasına, yeterince kullanılmamalarına sebebiyet veri lmiş ve 

ist ihdam sorunu olmayan bilgisayar ve elektronik 

öğretmenlerinin yetiştiri lmesi azaltı lmıştır.  Ancak diğer taraftan 

Bilgisayarl ı  Öğretim Teknoloji leri  Eğit imi Bölümlerinin 

bazı larında, sadece 1 -2 öğretim üyesi  mevcut iken ve de f iziki 

altyapı eksikl iklerine rağmen, örgün ve ikinci  öğretim programları 

eğit imlerine devam etmektedir.  Bu durum, ülkemizde bu tür 

tasarrufların plans ız ve programsız yapıldığını göstermektedir.  

 

Şayet bu programların kapatılma gerekçeleri arasında 

istihdam sorunları  neden olarak gösteri liyorsa, bu durumda 
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ülkemizdeki tüm Veteriner Fakülteleri , Su Ürünleri  Fakülteleri , 

bazı  Mühendisl ik Fakülteleri  ve Zi raat Fakültelerinin de 

kapatı lması  gerekir.  

Sonuç olarak kapatı lan programlarımızın bir an önce 

açı lması  ve gerçeklerin ortaya konması gerekir.  Kapatı lan 

programlarımız yeterli  öğretim elemanı ve fiziki  donanıma 

sahiptir.  Muhtemelen yanlış bir hesaplama s onucunda 

kapatı ldığına inandığımız bu programlarımızın yerinde gelip 

görülmesi ve incelemesi, gerçekleri  ortaya koymaya yetecektir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi474.htm 
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Yayınlandığı tarih: 21 Kasım 2006 (Salı)  

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ SEÇİMLERİ 

Yükseköğretim Kurulu, “Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri  ve Yükseköğretim Kurumları  Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliğini” yayımlayarak, üniversitelerde kayıtlı 

öğrencilerin eğit im, sağl ık, spor ve kültürel  ihtiyaçlarının 

karşı lanması ve geliştiri lme haklarını gözetlenmesi, ulusal 

çıkarlar konusunda duyarl ı olmalarının sağlanmasını, 

yükseköğretim kurumları  yönetim organları  i le öğrenciler 

arasında etkil i  bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti  ve 

isteklerini  yönetim organlarına i leti lmesi ve öğrencilerin eğit im -

öğretim konusundaki kararlara katı l ımının sağlanması 

amaçlanmıştır.  Bu yönetmelik nedeniyle üniversitelerimizde 

kasım aylarında bölüm ve programlar için öğrenci temsilci leri 

seçimleri  yapıl ır.  Bu tür seçimler Ameri ka Birleşik Devletlerinde 

çok önemsenir ve seçimler oldukça çekişmeli  geçer.  

Amerika’da her yı l  öğrenci temsilci liği için kıyasıya bir 

yarışma yapıl ır.  Öğrenciler, kendi resimlerini  içeren af işler 

bastırır ve bu af işleri  bina içerisinde birçok yere asarlar . Adaylar, 

öğrencilere i leride yapmak istedikleri  işler konusunda 

konuşmalar yaparlar.  Bu tür öğrenci temsilci  seçimleri  çok 

hareketl i geçer ve adaylar seçmenlerini  etki lemek için en iyi 

giysi leri ile dolaşırlar. Zaten bizdeki öğrenci temsilci leri seçimler i 

de ABD ve Avrupa ülkeleri  modellerinden derlenmiştir.  
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Fırat Üniversitesi ’nde de bugünlerde öğrenci temsilci 

seçimleri heyecanı yaşanmaktadır.  Adaylar yönetmelik 

çerçevesinde müracaatlarını  yaparlar. Ancak bizde fotoğraflarını 

af işlere bastıran, neler yapacakları  konusunda konuşmalar yapan 

adaylara henüz rastlamadım. Bizdeki seçimler çok sönük geçer ve 

öğrencilerden aday olanların yeterl i bir düzeyde faal iyetleri 

gözlenemez. Bu seçimleri önemsemeli ve birçok adayın ortaya 

çıkmasını  sağlamalıyız.  Çünkü çok  aday çıkmayınca, öğrencileri 

yeterince temsil edebilecek nitel ikte aday bulma sıkıntısı 

yaşıyoruz.   

Bazı üniversitelerimizde farkl ı politik guruplar, temsilci 

seçimlerini  çok önemserler ve kendi görüşlerinin hızla yayı lmasını 

sağlamak amacıyla, bazı öğren cileri  aday olmaya zorlarlar.  Bu 

temsilci lerin, kendilerini  zoraki aday gösteren gurupların 

emirlerini  yerine getirmekten başka, pek bir şey yaptıkları 

söylenemez.  

Öğrenci temsilsi olarak seçi lmek isteyenler ve daha 

öğrencil ik yı l larında bu tür faaliyet iç erisine kendi özgür iradeleri 

i le girmeye çal ışanları candan kutluyorum. Çünkü bu öğrenciler, 

öğrenci konsey organlarında çok genç yaşlarda bulunarak, 

geleceğin Türkiye’sini yönetecek faaliyetlere çok erken dönemde 

hazırlanmış olacaklardır. Türkiye’nin sık ıntı larından biri de 

polit ika i le uğraşanların büyük bir bölümünün nitel ik açısından 

arzu edilen düzeyde olmamalarıdır. Liderl ik vasf ı taşımayan 

polit ikacılar, ülkenin beklentilerini  karşılamakta aciz 

kalabilmektedir.  Bu nedenle, öğrencilerimizin bu temsil ci lik 

seçimlerini  önemsemelerini  ve bu tür görevleri  istekl i 

yürütmelerini  arzuluyorum.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi481.htm 
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Yayınlandığı tarih: 04 Temmuz 2007 (Çarşamba)  

PUAN ÇELİŞKİLERİ 

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ve Kırgızistan’da 

eğit im ve öğretimlerini  sürdüren toplam 30 İ letişim Fakültesi 

bulunmaktadır.  Bu i letişim fakültelerinde yer alan bazı 

bölümlerin benzerleri , Üniversitelerin İşletme ve Ekonomi 

Fakülteleri , Güzel Sanatlar Fakülteleri , Sanat ve Tasarım 

Fakülteleri  bünyesinde de yer almaktadır.  

 İ letişim fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak, gel işen 

teknolojik unsurlar bağlamında i letişim fakültelerinin 

müfredatlarını  güncellemek, ortak bir platformla güç birl iği 

sağlamak, bu fakülteler arasında akademik ve s osyal işbirl iği  tesis 

etmek, 1991 yı l ında özel bir televizyon şirketinin uydu üzerinden 

yayınlarını  başlatmasıyla, yerel  ve ulusal  bağlamda özel radyo ve 

televizyonların yarattığı kaotik ortamın gideri lmesine çözümler 

üretmek için iletişim fakülteleri  deka nları; ilk olarak 1999 yı l ı 

sonunda bir araya gelmişlerdir.  İ letişim Fakülteleri  Dekanları  

toplantı ları  rutin bir biçimde sürdürülmüş ve XV. İ letişim 

Fakülteleri Dekanları toplantısı 14 -18 Mayıs 2007 tarihleri 

arasında Bişkek’te (Kırgızistan) yapılacaktır.   

Dekanlar arasında oluşturulan bu güç birl iği  sayesinde 

“3984 Sayıl ı  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun”un bazı  maddelerinin değiştiri lmesi sağlanmış ve 

24.  maddesine konulan “……radyo -televizyon bölümleri bulunan 

i letişim fakülte lerine yerel  bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz 

olarak tahsis edil ir.” hükmü i le o güne kadar yasal olmadan 

yayınlarını  sürdüren ve yayın hayatına 1992 yı l ında başlayan i lk 
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yerel üniversite televizyonu olan FIRAT TV ile yayınlarına 1998 

yı l ında başlayan  Selçuk Üniversitesi  yerel televizyonunun 

yasallaşması sağlanmıştır. Bu değişikl ik i le birl ikte 

üniversitelerde i letişim fakültelerinin hızla çoğaldığı görülür.  

Üniversite bünyelerinde yayın yapan televizyon ve radyo 

sistemlerinin, üniversite faaliyetleri nin topluma aktarı lması, 

eğit im amaçlı  yayınların yapılması, bu sistemlerinin uzaktan 

eğitim amaçlı kul lanılabilmesi, üniversitenin halka açı lan 

penceresi olarak görev üstelenen unsurlarını  kullanmak isteyen 

üniversiteler, peş peşe i letişim fakültesi açmay a başlamışlardır. 

Özelikle vakıf  üniversiteleri , kuruluşu aşamasında fazla maddi bir 

donanım gerektirmeyen Halkla İ l işikler, Halkla İl işki ler ve 

Tanıtım, Görsel İ letişim Tasarımı, Halkla İl işkiler ve Reklamcıl ık vb 

isimler alt ında bölümler tesis ettikleri görülmektedir.  

 İ letişim fakülte sayı ları  son yıl larda hızla artmıştır. Bu 

artışın nedenlerinin başında halkla il işkiler ve benzeri  bölümlerin 

büyük alt  yapı masrafı  gerektirmemesi nedeniyle vakıf 

üniversitelerince cazip görülmesidir.  “3984 Sayıl ı  Radyo ve  

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un iletişim 

fakültelerine yerel  bazda frekanslar ve kanalları  ücretsiz olarak 

tahsis edilebilmesi ve i letişim fakültelerinin üniversitelerin halka 

açı lan vitrini  olarak algılanması; üniversitelerin radyo  ve 

televizyon yayınları  yapabilmek için bünyelerinde i letişim 

fakültesi  kurmasını ivmelendirmiştir. Mart 2007 ayı sonunda 

Yükseköğretim Kurulu hukuk, eğitim ve i letişim fakülte sayı larını 

dondurma kararı  almıştır.  Bu kararın sürdürülebilmesi amacıyla 

İ letişim Fakülteleri  Dekanları  Yürütme Kurulu, bu kararın 

uygulanabilirl iğini  takip etmelidir.  

 İ letişim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan puan 

türü (SÖZ -2), çağın teknolojik gel işmelerinin oluşturduğu iletişim 

platformuna uygun değildir. İ letişim fakü lteleri içerisinde yer 

alan Halkla İ lişki ler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, 

Gazetecil ik vb bölümlerinin puan türü EA -2’ye dönüştürülmelidir.  

 İ letişim fakülteleri  bünyesinde yer alan Görsel İ letişim 

Tasarımı Bölümüne girebilmek için özel yetenek s ınavı 

yapılmaktadır. Bu uygulama yerindedir. Ancak, müracaat edecek 

öğrencilerin ÖSS’nin herhangi bir puan türünde 160’ın üzerinde 
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puan almış olması yerine, bu seçimin EA puan türü olarak 

değiştiri lmesi, kal iteyi  artıracaktır.  

 Ülkemizde iletişim fakültele ri  bünyesinde henüz on -l ine 

yada uzaktan eğitim yapılmamaktadır.  Gelişmiş ülkelerde i letişim 

fakülteleri bünyesinde çok farkl ı yöntemlerle uzaktan eğitim 

uygulandığı bi linmektedir. Yeni açı lan fakültelerde öğretim 

elemanı eksikliğinin gideri lmesi amacıyla,  iki li yada çoklu 

fakülteler arasında uzaktan eğitim başlatı lmalıdır.  

 Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi Osman Paşa, 

İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik ve Yüzüncü Yı l  Üniversiteleri 

arasında oluşturulan ÜNİP Üniversiteleri , l isansüstü 

programlarını  değerlendirerek karşı l ıkl ı yüksek l isans ve doktora 

programları  açabilir. Öğretim elemanı yetiştirmek için bu fırsat 

kaçırı lmamalıdır.  

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim 

Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları 

Tesisi  Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2007 tarihl i  26442 sayı l ı 

Resmi Gazete yayımlanmıştır.  Bu yönetmeliğin amacı; 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının aralarında işbirl iği  tesis 

ederek l isansüstü programlarında yürütecekleri ortak eğit im ve 

öğretim programların ın işleyişine il işkin usul ve esasları 

düzenlemek, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları birl ikte 

yürütmek üzere yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak 

programlar tesis etmektir.  Bu programlar, iki  kurum arasındaki 

akademik işbirl iğini  ve etki leşimi sağ lamak, güçlü taraflarını  bir 

araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katı lan 

öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğit im ve öğretim 

almalarına imkan vermeyi hedefler. Bu kapsamda i letişim 

fakülteleri  arasında iki l i protokoller vakit geçir ilmeksizin 

imzalanarak, uygulanmaya geçi lmelidir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi509.htm 
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Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2007 (Cumartesi)  

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İZLENİMLERİM 

Siirt’e geleli  üç hafta oldu.  Si irt  Üniversitesi ’nin kuruluş 

çal ışmalarının yapıldığı  süreçte, günlerimiz çok hareketli  geçiyor. 

“Hoş geldin” ziyaretleri içinde, kuruluş çalışmalarını en kısa 

sürede tamamlamak için adeta seferber olduk.  Si irt 

Üniversitesi ’ne bağlı olarak burada eğitim ve öğretimini sürdüren 

Eğitim Fakültemiz, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulumuz 

bulunuyor.  Toplamda 2350 civarında bir öğrenciye sahibiz.  Ancak 

önceleri  Dicle Üniversitesine bağlı  olan bu birimler, Üniversiteye 

dönüşünce, aninden önemli  eksikl ikler ortaya çıkmış.  

Kurumsallaştırma adına çok işlerin yapılması gerekiyor. 

Önceleri  Dicle Üniversitesine bağlı  olarak verdiği  hizmetler, 

uzaktan pek kontrol edilememiş ki , buradaki elemanların bir kısmı 

akademik yükselmek için başka üniversiteler gitmek zorunda 

bırakı lmış. Elemanlar geleceğe  ümitle bakamamışlar.  

Siirt  Üniversitesinde yeni bir modeli  uygulamaya 

çal ışıyoruz. Öncelikl i  olarak her öğretim elemanının kendisini 

akademik açıdan yetiştirebilmeleri için önlerini açmaya çal ışıyor 

ve yol gösteriyoruz. Elemanlar çok mutlu görünüyorlar.  Çünkü 

kendilerinin diğer üniversitelerinin yüksek l isans ve doktora 

programlarına gönderi leceklerini duyunca, memnuniyetlerini 

açıkça deklere ediyorlar.  

Binalarımız oldukça eski.  Bu yüzden de binalara ne kadar 

temizl ik yaparsanız yapın görünmüyor. Küçük k ampusumuzun 

bahçesi, çevre düzenlenmesi açısından çok ihmal edilmiş.  İ lk iş 
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olarak kamu kurum ve kuruluşları i le temaslara geçerek, bahçe 

asfalt lama işlemelerini  yaptırdık.  Üniversite içinde birikmiş moloz 

yığınlarını  kaldırdık.  Mazı ve ağaçlara şekil  veri yoruz. 

En büyük desteği kamu kurum ve kuruluşlarından 

al ıyoruz.  Belediye, İ l  Özel İdare Genel Sekreterl iği , TEDAŞ hemen 

yardıma koşan kamu kurumlarımız oldu. Türk telekom i letişim alt 

yapı sorunlarımıza çözüm getiriyor.  Kablosuz ağlar kurarak,  

öğrencilerimizin İnternet’e bağlanmalarını  kolaylaştırıyoruz.  

Vali liğimiz tüm desteği i le arkamızda. Kampus bit işindeki 

Ticaret Meslek Lisesini  Üniversiteye geçici   tahsisi  konusundaki 

talebimizi  uygun buldular ve tahsis işlemleri sürüyor. Umarım bir 

aksi l ik çıkmaz.  T icaret Meslek Lisesi  binasına çok aci l  ihtiyacımız 

var.  Bu bina veri l irse, Fen -Edebiyat ve Mühendisl ik-Mimarlık 

fakültelerinin bazı bölümlerini kısa sürede açabil iriz.  

Üniversite için yeni kampus alanı belirleme 

çal ışmalarımız da var hızı i le sürüyor.  Dört  ayrı  alan tespiti  yaptık 

ve üst makamlara i lettik. Ankara’dan gelecek bir heyet ile yer 

tespit çal ışmaları  tamamlanmış olacak.  Gene sevindirici  bir 

haber, yeni kampus alanında iki  fakülte binasının yapımını, iki  iş 

adamımımız (Ethem Sancak ve Güven Kuzu) üstlendiler ve durumu 

Vali liğimize, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza i letti ler.  

 Kuruluş aşamalarının çok eziyetl i ve özveri l i çal ışma 

gerektirdiğini  bil iyoruz.  Ama ülkemizin bu şirin i l i  için her türlü 

fedakarl ığı göze aldık.  Hedefimiz bu ilde modern, h azırlık sınıf ları 

olan, bir çok fakültesi bulunan bir Üniversite yaratmaktır.  Bu 

corbada herkesin tuzunun olmasını arzuluyor ve gönüllü 

yardımlarını  bekliyoruz.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi511.htm 
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Yayınlandığı tarih: 13 Kasım Ekim 2007 (Salı)  

SİİRTLİLERİN ÜNİVERSİTE HEYECANI 

Siirt  Üniversitesinin kuruluş çalışmaları  yoğun bir 

tempoda sürüyor.  Si irt Üniversitesi , kamuoyunun gündemine 

oturmuş durumda. Kamu daireleri , sivi l toplum örgütleri , 

esnafları  ve basını; söz birl iği  yapmışcasın a Üniversite kurulması 

çal ışmalarına katkı sağlamaya çal ışıyor.  Bir taraftan İ l ’e yeni 

atanan Valimiz Sayın Netcati  Şentürk, diğer taraftan 

Mil letvekil lerimiz Sayın Afif  Demirkıran ve Sayın Yı lmaz 

Helcavıoğlu enerjilerinin büyük bir bölümünü Üniversitenin 

kuruluş işlemlerine harcıyor.  Böyle bir destek karşısında işlerimiz, 

tahmin ettiğimizden daha hızlı  ilerl iyor.  

Aktif  olarak Si irt’te Üniversite kurulma çalışmaları  Eylül 

2007 ayında başladı. Daha üzerinden 2,5 ay dahi geçmemişken, 

tahminlerin üzerinde bir gel işme yaşanıyor.  Belediyenin katkı ları 

i le mevcut kampus alanı asfaltlandı.  TEDAŞ kampus alanının 

aydınlatı lmasını yaptı.  İl  Özel İdaresi  kampus içindeki moloz 

yığınlarını  kaldırarak, sahaları  düzeltti .  Öğretim elemanalarının 

herbiri işin bir ucundan tut arak, katkı sağl ıyor. Öğretim 

elemanlarımızın şahsi gayretleri  ve kredileri  i le koridorların, 

kantinlerin ve odaların badana ve boyaları  yapıldı. Öğretim 

elemanları  hergün yeni teklif lerle karşımıza çıkıyor.  O kadar güzel 

bir dayanışma sağlandı ki hergün y eni proje teklif leri  getiren 

elemanlarımız var.  

Siirt  Üniversitesine öğretim üyesi sağlama çal ışmaları  da 

tahminlerin üzerinde bir hızla gerçekleştiri ldi.  Önümüzdeki hafta 

öğretim üyesi kadromuza 9 yardımcı doçent dahil  oluyor.  Böylece 
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öğretim üyesi sayımı z 13’e çıkıyor.  Bu rakam küçümsenmemeli. 

Çünkü 2,5 ay içerisinde bu hedef yakalandı. Keza bazı 

görevlendirmeler ile Şubat ayında öğretim üyesi sayısı  17’e 

ulaşabilecek.  Öğretim üyelerinin sağlanması, yeni bölümlerin 

açı lmasının kapısını  aralayacak.  İlkbaha rda yayımlanacak ikinci 

bir i lan i le bu defa da Mühendil ik -Mimarlık ve Fen-Edebiyat 

fakültelerinin bölüm ve anabil im dalları oluşturulacak.  

Yer sorunu da çok hızl ı bir biçimde çözüldü. Kampus 

bit işiğindeki bir l ise Üniversiteye tahsis edildi. 21 dersliğe s ahip 

bu bina içerisinde yeni bölümler kurulabilecek.  Diğer taraftan 

DPT, Maliye Bakanlığı  i le yapılan görüşmeler sonrasında, önceden 

çok düşük seviyelerde olan bütçemiz, kabul edilebil ir seviyelere 

çıkartı labildi.  Yeni Üniversite arazisi  ile i lgi l i  iş lemle r yakında 

tamamlanacak.   

Hedefimiz modern bir Üniversiteyi  Siirt’e kazandırmaktır. 

İ leride hazırl ık sınıf ları  olan, ingi lizce eğit im veri len bölümlerin 

kurulabilmesi için alt  yapı çal ışmaları  hızla planlanıyor.  Amaç, 

Ortadoğu ülkelerinden bu Üniversiteye öğrenci çekmektir.  Bu 

hedef, gerçekleşiri lebilecek sınırlar içindedir.  

Üniversitenin yeni kampus alanı bit işiğinde halen 2000 

dönüm arazi üzerine kurulu bir havaalanı bulunmaktadır. Bu 

havaalanı pistin kısal ığı  ve dağların engeli yüzünden gelişmeye 

müsait değildir. Er geç bu havaalanının yeri değiştiri lecektir. Bu 

durumda havalanı Üniversite alanına dahil edilerek, Havacıl ık 

Yüksekokulu kurulabil ir.  

Sonuç olarak Si irt  Üniversitesi  hılza gelişme sürecine 

girmiştir.  Bu aşamada Si irtl i  zengin işadamlarımızın Ü niversiteye 

sahip çıkarak bir an evvel bazı  binaların yapımını üstlenmelidir. 

Bit lis Eren Üniversiteisinin binaları  Bit l isl i  bir işadamı tarafından 

yapıl ıyor.  Neden benzer bir tablo Si irt’te yaratı lmasın ki?  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi514.htm 
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Yayınlandığı tarih: 17 Ocak 2008 (Perşembe)  

TÜRKİYE OKUYOR! 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül imzası i le 

Vali liklere ulaştırı lan bir yazıda, “Türkiye Okuyor Kampanyası”nın 

başlatı lması  isteniyor.  Toplumun her kesimine okuma 

al ışkanlığının kazandırı lması  ve bu al ışkanlığın gelişt iri lmesi, 

okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerimizin eğitimi, ülkemizde hızla 

yaygınlaşan bi lgisayar kullanımının etki li  ve verimli  hale 

getiri lmesi, bu projenin asıl  amacını oluşturuyor.  

“Türkiye Okuyor Kampanyası”, Elazığ’d a Vali Muammer 

Muşmal tarafından başlatı lan “Elazığ Okuyor” projesinin 

Türkiye’ye yansımasıdır.  Sayın Muşmal Elazığ’da göreve 

başladıktan kısa bir süre sonra ele aldığı  bu proje, i ldeki  kamu 

kurum ve kuruluşlarının ve sivil  toplum örgütlerinin bir çoğunun 

bu projeyi  benimsemelerinin ardından, tahminlerin çok üzerinde 

büyük bir başarı  elde etmiştir. Sayın Muşmal ile birl ikte benim de 

o dönemlerde Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğüm “Elazığ 

Buluşuyor” projesi  i le de 2023 yı l ında nası l bir Elazığ 

düşünüldüğünün  yol haritası çizi lmişti.  Bu proje çalışması da ciddi 

bir biçimde sürdürülüyor.  

Projeci l ik açısından Elazığ şansl ı bir i l.  Artık gelenekleşen 

bir Hazar Şi ir Akşamları  etkinl iğimiz var.  Mayıs 2002’de başlatı lan 

“Birinci Elazığ Kültür Kurultayı” sayesinde “E lazığ Mutfak 

Kültürü”, “Elazığ İ l i Ağızları”, “Elazığ Bibl iyografyası” ve “Elazığ 

Halk Oyunları” isimli  kitapları yayımlamıştık.  Gelecek nesil lere 

önemli  bir kültür kaynağı teşkil  eden bu kitaplar tüm Türkiye’ye 

dağıtı lmıştı.  
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Türkiye genelinde başlatı lan “Türkiye Okuyor 

Kampanyası” çalışmalarının tit iz bir biçimde yürütülmesi hal inde, 

topluma okuma al ışkanlığının kazandırı lması  bağlamında önemli 

gel işmelerin yaşanacağına inanıyorum. Çünkü Elazığ’da bu 

çal ışmalar başarı  ile yürütülmektedir.  Dolayısıyla el imi zde 

denenmiş hazır bir pi lot uygulama da mevcuttur.  

Ülkemizde birçok yeni projeler başlatı lmakta ancak 

üzülerek belirtmek gerekir ki bu projelerin önemli bir bölümü atı l 

tutulmaktadır.  Projelerin yeterince değerlendiri lememesinin 

başında maddi sıkıntı lar g elmektedir. Bu tür projeler gönüllü 

çal ışma esasına dayandığından, özveri  gerektirmektedir.   

“Türkiye Okuyor Kampanyasının” başarı lı  olabilmesi için 

görev alacak tüm birey ve kuruluşların canla başla çal ışması 

gerekir.  Ai lelere, Üniversitelere ve orta ve i lk öğretim 

kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Kanımca en 

önemli  unsur ise bu kampanya kapsamında al ınacak kitaplara 

ödenecek meblağlardır. Özell ikle bir komisyon marifetiyle 

belirlenecek kitapların tedarik edilmesinde iş insanlarımıza büyük 

görev  ve sorumluluklar düşmektedir.  

Siirt  Üniversitesi  olarak bu kampanyayı canı gönülden 

destekliyoruz.  Sayın Muşmal’ın Elazığ’daki pi lot uygulamalarını 

çok iyi  analiz edip, projenin başarıya ulaşması için mücadele 

edeceğiz.  Bu kampanya sayesinde Elazığ’da yak ılan okuma 

meşalesi, tüm ülkemize yayılacaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi518.htm 
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Yayınlandığı tarih: 28 Şubat 2008 (Perşembe)  

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan halkı  iyi 

tanıyorum. Bu bölgelerin vatandaşlarını yakından tanımamın bazı 

nedenleri  var. Zaten kendim de Doğu Anadoluluyum. Bölgede 

büyük projelerde görev aldım. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun 

hemen hemen tüm şehi rlerini  bi l irim. Araştırmalar nedeniyle i lçe 

ve hatta köylerini  dolaşıyorum. Bugünlerde de Si irt 

Üniversitesi ’nin kuruluş çal ışmalarını  gerçekleştirmek üzere 

yaptığımız faaliyetler kapsamında i lçe ve beldeleri  dolaşıyoruz.     

Siirt’te Üniversitenin kurulması, kente büyük bir heyecan 

getirdi.  Her i lçesi  bir yüksekokul ya da fakülte ist iyor.  Ama i lçe 

halkı  bir yüksekokulun kurulması için öneri getirmekten başka bir 

girişimde bulunmak istemiyor.  Bu talepleri  yerine getirmek için 

bazı  koşullar getirdik.  Okul binası, öğretim elemanı lojmanı, kız 

ve erkek öğrenci yurdu temin edecek i lçelere uygun programları 

açmak için el imizden geleni yapacağımızı  söylüyoruz.  

Pervari  ilçemizin Kaymakamı Sayın Nurettin Dayan beni 

i lçelerine davet etmiş ve i lçelerinde bir yü ksekokul kurulmasını 

arzuladıklarını söylemişti.  İ lçe kaymakamı yapımı süren yeni 

l isenin tamamlanmasının akabinde mevcut l ise binasını, kız ve 

erkek öğrencilerin kaldıkları   mevcut yurtları  ve i lçedeki kültür 

merkezini  bize 2009’da tahsis etmeye hazır old uklarını 

bi ldirmişti .  Pervari  merkez nüfusu 6600 kişi .  Pervari  i lçemiz balı 

i le dünyaya ün salmıştır.  O nedenle bu i lçede arıcıl ık programı 

açı labil ir.  Botan çayı  boyunca seracı lık yapılabileceğinden, diğer 

bir program seracıl ık olabilir. Yörede kız çocukl arının yüksek 
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okullara gitmesini sağlamak amacıyla Çocuk Gelişimi programı 

açı labil ir.  Bu alanlar Türkiye’nin çok gereksinim duyduğu ara 

eleman sahalarından bazı larıdır.   

Diğer taraftan Valimiz Sayın Necati  Şentürk ve Kaymakam 

Sayın M. Serdar Bakır Kurtalan’da bir yüksekokulun kurulabilmesi 

için Osman Gazi YİBO’yu bu sene içerisinde tahsis 

edebileceklerini belirtt i ler. Okulu dolaştık ve gerçekten de bir 

yüksekokulun kurulması için uygun yerler olduğunu gördük. 

Kurtalan ilçesi nüfusu 27561. Batman -Siirt  karayolunun üzerinde 

yer alan i lçe gelişmeye açık bir yer. Demiryolu Kurtalan’a kadar 

geliyor. İlçede Tekel’e ait büyük depolama sahaları  bulunuyor. 

Tekele ait  binalar, kapalı  spor alanlarına dönüştürülebil ir. 

Kurtalan’da Bilgisayar Teknolojisi  ve Programlama,  Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciği programları 

açı labil ir.   

Her iki  ilçede meslek yüksek okulu kurabilme, hangi 

programları  açabileceğimizi  belirleme ve öğretim elemanı 

sağlama çal ışmalarını  başlattık. İ lçelerde meslek yüksekoku lu 

kurulması, i lçenin sosyo -ekonomik gelişmesine elbette katkı 

sağlayacaktır.  Açı lacak programlar, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara 

eleman profi l ine ve yörenin özell iklerine uygun seçi lmelidir. 

Meslek yüksekokullarının çoğaltı lması ve güçlendiri lmesi 

zorunludur. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman 

temini, ancak meslek yüksek okulları  ile sağlanabil ir.   

Meslek Yüksekokullarının cazip hale getiri lmesinin 

yollarından bir de erkek mezunlarına kısa dönem askerlik yapma 

imkanlarının tanınmasıdır.  Ayrıca 2+ 2 dikey geçiş 

kontenjanlarının artırı lması, meslek yüksek okullarını daha da 

cazip hale getiri lebil ir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi522.htm 
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Yayınlandığı tarih: 06 Mart 2008 (Perşembe)  

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ 

Türkiye sanayisinin en büyük  sıkıntı larının başında 

kal if iye eleman bulunamaması gelmektedir. İşyeri sahipleri 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan teknisyen 

bulamamaktan yakınmakta ve bu yüzden klasik l ise mezunlarını 

alarak teknik alanda yetiştirmek zorunda kaldıklarını  ifa de 

etmektedirler. Klasik l ise mezunlarının mesleki  alanlarda 

yetiştirmelerinin ise kendileri  açısından zaman kaybı olduğunu 

ifade eden işverenler; teknisyen i le mühendis arasında uygulama 

çal ışmalarını yapacak eleman temininde de güçlük çektiklerini 

i fade etmektedirler. 

Endüstri meslek lisesi  elektronik mezunu bir öğrenci, 

elektronik mühendisl iği  bölümünü tercih ettiğinde, uygulanan 

mevcut katsayı  sistemi nedeniyle bu bölümü kazanması adeta 

imkansız hale getiri lmiştir. Ama aynı öğrenci Teknik Eğit im 

Fakültesi  Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih ettiğinde, 

Ağırl ıkl ı Orta Öğretim Başarı (AOBP) puanı 0,8 katsayı  i le 

çarpılmasının akabinde bir de 0,24’lük ek bir katsayı  desteği 

sonrasında bu bölüme girişi oldukça kolaylaştırı lmaktadır.   

Teknik ve Endüstri  Meslek Lisesi  mezunlarının önüne 

konulan katsayı engeli  yüzünden, mesleki  orta öğretim 

kurumlarını  tercih eden öğrenci sayılarında müthiş düşüşler 

yaşanmıştır. Teknik ve Endüstri  Meslek Lisesi  bünyesinde yer alan 

birçok bölüm kapatı lmıştır. Bu okulların birçok bölümünün 

kapatı lması, sanayide teknisyen açığına neden olmuştur. Asıl 

amacı Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine öğretmen yetiştirmek 
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olan Teknik Eğit im Fakülteleri  de bu düzenlemelerden nasibini 

almıştır.   

Teknik Eğitim Fakülteleri  mezunları ih tiyaç olmadığı  için 

ne Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine atanabilmekte ne de 

sanayide istihdam edilebilmektedir.  Oysa Teknik Eğit im 

Fakülteleri mezunları  uygulama ağırl ıkl ı yetiştirildiğinden, 

sanayinin çok ihtiyaç duyduğu uygulama mühendisinin görevini  

yerine getirebil ir.  Ancak sanayiye gitt iklerinde imza yetki leri 

bulunmamaktadır.  Sanayici  bu tür elemanlara ihtiyaç duymasına 

karşı l ık imza yetki leri olmadığı için kurumlarında teorik ağırl ıklı 

yetişen mühendis istihdamına yönelmektedir.    

Yüksek Öğretim  Kurulu mesleki  ve teknik alanda yaşanan 

bu çelişkilere bir çözüm bulmak amacıyla geçen dönemlerde YÖK 

Genel Kurul Üyesi  Sayın Prof. Dr.  İsa Eşme başkanlığında bazı 

çal ışmalar başlatmıştır.  Yapılan çal ışmalarda Türkiye’deki Gazi  ve 

Marmara Üniversiteleri  T eknik Eğit im Fakülteleri  dışındaki tüm 

Teknik Eğit im Fakültelerinin Uygulamalı  Teknik Bi l imler 

Fakültesine dönüştürülmesi planlanmıştır. Ancak bu fakülte 

mezunlarına ne unvan verileceği, kadro statülerinin ne olacağı 

bell i olmadığı için Teknik Eğit im Fakül tesi  camiası  bu 

düzenlemeye şiddetle karşı  çıkmıştır.  Teknik Eğit im camiası 

Teknik Eğit im Fakültesi  isminin Teknoloji  Fakültesi olmasını  ve 

mezunlarına “Teknolog” ya da “Uygulama Mühendisi” unvanı 

veri lmesini  istemektedir.  

1 Mart 2008 günü Ankara Üniversi tesi ’nde “Eğitim 

Bil imleri  Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti ’nde Eğit imin Çağdaş 

Değerlerle İrdelenmesi” adıyla bir çal ıştay düzenlendi.  Bu 

çal ıştaya katı lan Sayın Prof.  Dr.  İsa Eşme i le Teknik Eğit im 

Fakültelerinin durumunu konuştum. Gene kendisi  i le yap tığım 

konuşmaları  yayınlamamda bir sakınca olup olmadığını sordum. 

Bana “Konuştuklarımızı yayınlayabil irsiniz”, dedi.   

Teknik Eğit im Fakülteleri ’nin isminin “Teknoloji 

Fakülteleri” olmasını  ve kendilerine uygun bir unvan veri lmesini 

kendisinin de çok arzul adığını, ancak YÖK Genel Kurulu’nun bazı 

üyelerine bu durumu kabul ettiremediğini, özellikle 

mühendislerin bu düzenlemeye karşı  çıktığını söyledi. Uzun bir 

dönem bu konuda çal ıştığını, çok kapsamlı  bir rapor hazırladığını 

belirten Sayın Eşme; raporun Mil l i  Eğitim Bakanlığına 
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gönderi ldiğini, Mil l i Eğit im Bakanlığı  ve Bakanlar Kurulu istediği 

takdirde fakülte ismini değiştirebileceğini ve unvan sorununu 

çözebileceğini  belirtti .  

Sayın Eşme’nin hazırladığı  raporu ben de dikkatl ice 

inceledim. Gerçekten çok güzel  hedefler belirlenmiş ve 

ülkemizdeki ara eleman ihtiyacının karşı lanması açısından etkin 

strateji leri  ve yeniden yapılanmaları içermektedir. Ancak, 

fakültenin isminin Uygulamalı  Teknik Bil imler Fakültesi  yerine 

Teknoloji Fakültesi  olarak değiştiri lmesi ve bu fakültelerden 

mezun olanlara “Uygulama Mühendisi” ya da “Teknolog” unvanı 

veri lmesi çok daha isabetl i olacaktır.  

Sayın Eşme’nin de belirttiği gibi şu anda Mill i Eğit im 

Bakanlığı ’nda olan dosya hakkında karar veri l irken, fakülte ismi 

ve veri lecek unvan konusu değiştiri lerek, bu çal ışma ülke 

gereksinimlerini karşı layacak biçime dönüştürülebil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/teknoloji-fakulteleri-06032008-

makale,702.html 
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Yayınlandığı tarih: 20 Mart 2008 (Perşembe)  

EL SANATLARININ CANLANDIRILMASI 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özell ikle kırsal 

kesimlerde geleneksel el  sanatları , anneden kıza yada babadan 

oğula miras biçiminde intikal etmektedir. El  emeği, göz nuru bu 

çal ışmaların çoğu, kızlarımızın ceyizlerini oluşturmaktadı r.  Ancak 

geçim sıkıntısı  çeken birçok ai le, zahmetle oluşturdukları  el 

sanatları  eserlerini  çok ucuza satmak zorunda kalabilmektedir.  

İ l  ve ilçelerde halk eğit im merkezleri  bünyesinde çok 

farkl ı  alanlarda kurslar açı lmaktadır. Bu merkezlere katı lan 

kursiyerlerimiz büyük emekler vererek ortaya eserler 

çıkartmaktadırlar.  Çeşit l i  fuarlarda bu eserlerini  sergi lemek, 

kendileri için çok büyük gurur kaynağı olmaktadır. Özell ike 

erkekler bu tür sergi leri  dolaştıklarında, büyük emeklerle 

hazırlanmış çal ışmaların değerini bi lememekte ve bunları  bez 

parçası  olarak niteleyebilmektedir.  

Gençliğimde bazen evde sephalar veya masalar üzerine 

seri len dantel, örtü, şömen table türü bez parçaları  gördüğümde, 

buruşturup yere attığım olmuştur.  Çünkü bu bez örtüler masa 

üzerinde rahat çal ışmama engel olabil iyordu. Ancak eşim de 

ısrarla sürekli  bu işlemeli örtüleri  tekrar ait  oldukları  yerlere 

seriyordu. O zamanlar bu tür örtüleri bez parçası  (yöresel dil le 

çaput)  olarak nitelendiriyordum ve kadınların ısrarla bu örtülerin 

peşine düşmelerine anlam veremiyordum.  

“Zaman insanı olgunlaştırır” derler ya, ben de ilerleyen 

yaşımla birl ikte bu el  emeği çal ışmaların kıymetini  anlar oldum. 
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Hatta öyle ki Si irt  Ünivesitesinde göreve başladıktan sonra ilk 

kurduğum merkez “Si irt Yöresi  El  Sanatları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi” olmuştur. Si irt yöresi  battaniyelerini  standart ölçülerde 

dokunmasını  sağlamak, bu el  sanatını  gelecek nesi l lere öğretmek, 

sadece battaniyeci lik değil , bakırcıl ık, iğne oyacı lığı , ahşap boyma 

türü işleri  yaptırmak için de çal ışmalar başlattık.  

Kırsal kesimlerde özell ikle kız çocuklarının ne tür el 

sanatları  ürettiklerini saptamak amacıyla i lçeleri  dolaşmaya 

başladık.  Pervari  kaymakamlığı  i le kurduğumuz irt ibat neticesi, 

i lçedeki Halk Eğit im Merkezini  dolaşık ve üret i len el  sanatlarını 

inceledik.  İnce sanat ruhunun yansı ltı ldığı  bu tür çalışmaların 

büyük bir bölümünün ceyizlere konulduğunu, ancak geçim 

sıkıntısı  çeken ailelerin ise eserlerini  satmak zorunda kaldıklarını 

öğrendik.  

Bu çal ışmaların pazarlanmasının ve sa tıl ıp ai le 

bütçelerine gelir kaydedilmesinin, çok zor olduğunu öğrendik. Bu 

malzemelerin değerlerinin çok alt ında satı ldığı da bi l inmektedir. 

Merkez olarak kırsal kesim tarafından üreti len el sanatını 

değerlendirmeye karar verdik.  Bu amaçla i lçe ve köylerd e 

toplayacağımız eserleri , çeşitl i ortamlarda sergileyerek layık 

oldukları  değerlerde satı lmalarını  sağlayacağız.  İlk olarak da 5 -6 

Nisan 2008 tarihleri  arasında Ankara’da Atatürk Kültür 

Merkezinde yapılacak bir fuarda “Si irt Üniversitesi” standında 

hem kendi üretimimiz olan battaniye, seccade, heybe, bayrak ve 

fonları hem de kırsal kesimden topladığımız el sanatı ürünleri 

sergi leyeceğiz.  Amacımız, el sanatlarını  canlı  tutmak ve aile 

bütçelerine katkı sağlayacak kaynak durumuna getirmektir.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi524.htm 
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Yayınlandığı tarih: 12 Haziran 2008 (Perşembe)  

SİİRT ÜNİVERSİTESİNİN İLK MEZUNİYET TÖRENİ 

Siirt  Üniversitesi  2007 yı l ı Mayıs ayında kurulmuştur. 

Ancak Üniversitemizin temelini  oluşturan Eğit im Fakültesi’nin 

kuruluşu 1967’l i yı l lara dayanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 

Eğitim, Fen -Edebiyat ve Mühendisl ik-Mimarlık fakülteleri , Sağlık 

Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri  MYO ve Si irt  Meslek Yüksekokulu 

i le Fen ve Sosyal Bil imler Enstitüleri yer almaktadır.   

Eğitim Fakültesinde 461’i  kız ve 1015’i  erkek öğrenci 

olmak üzere toplam 1476 öğrenci eğit im görmektedir.  İ lköğretim 

Bölümümüzde Sınıf  Öğretmenliği , Sosyal Bi lgi ler Öğretmenliği , 

Matematik Öğretmenliği  ve Fen Bilgisi  Öğretmenliği  programları 

bulunmaktadır.  Sınıf  Öğretme nliği  ve Matematik Öğretmenliği 

programlarımızda ikinci  eğitim de yapılmaktadır.   

Siirt  Sağlık Yüksekokulu’nda 198’i  erkek ve 200’ü kız 

öğrenci olmak üzere 398 ve Siirt Meslek Yüksekokulu’nda ise 

149’u kız 221’i  erkek öğrenci olmak üzere toplam 370 öğrenci   

okumaktadır.  Üniversitede okuyan toplam öğrenci sayımız 

2244’tür.  Yeni açılan bölümlerimiz ve kontenjan artışları  i le 

gelecek yı l  öğrenci sayımızı önemli  oranda artıracağız.   

Göreve başladığımda Üniversitemizde sadece 3 yardımcı 

doçent mevcuttu. Diğer akademik elemanlarımızı , öğretim 

görevli leri ve okutmanlar oluşturuyordu. Öğretim üyesi  sayısını 

13’e çıkardık.  Bazı teknik sebepler olmasaydı, öğretim üyesi 

sayımız 30’a ulaşacaktı .  Kadrolarımız, YÖK tarafından açı l ır 
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açılmaz bu sayı ların çok üstünde öğret im elemanını 

üniversitemize kazandıracağız.    

Üniversitemiz 2007’de kurulmasına karşın, yeni bölüm ve 

programlar açmayı başarabilmiştir. Biri  dört yı l l ık, diğerleri  de 

Meslek Yüksekokulları  bünyesinde yer almak üzere toplam 6 

programa öğrenci al ınacaktır.  Eğitim Fakültesinde Bilgisayar ve 

Öğretim Teknoloji leri  öğretmenlik programı açı lmıştır. Popüler 

olan bu bölüme çok yüksek puanlı öğrencilerin geleceğini 

umuyorum. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde açtığımız 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Progr amı i le Ambulans ve 

Aci l  Bakım Teknikerliği  Programına 2008’de öğrenci alacağız.  Keza 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde de 3 yeni program açmayı 

başardık.  Bu programlar sırasıyla, Bi lgisayar Teknolojisi  ve 

Programlama, Kimya ve Makine -Resim-Konstrüksiyon’dur.   

12 Haziran 2008 günü ilk mezuniyet törenimizi  yapıyoruz. 

Öğrencilerimiz büyük bir heyecan içinde. Kendilerine özel 

cüppeler ve kepler diktiri ldi.  Öğretim elemanlarımızın hepsi  ilk 

mezuniyet törenin mükemmel geçmesi için canla başla çal ışıyor. 

Kurulan komi te seferber durumda. Üstelik Si irt Üniversitesi 

olarak 16 sayfal ık bir gazete dahi çıkarttık..  

Mezuniyet töreni sonrasında ai le ve protokol mensupları 

birl ikte üniversite kampusunda öğle yemeği yiyeceğiz. Heyecan 

dorukta.  Akşam da eğlence düzenleyerek, mez un öğrencilerimizin 

stres atmalarını  sağlayacağız. Daha nice mezuniyet törenleri 

di leğimle, mezun öğrencilerimizi  candan kutluyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/siirt-universitesinin-ilk-12062008-

makale,1072.html 
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Yayınlandığı tarih: 19 Ha ziran 2008 (Perşembe)  

SİİRT ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞTAY 

Siirt  Üniversitesi  ve TÜBİTAK işbirliği  i le 16 Haziran 2008 

tarihinde “Eğitimde Proje Tasarımı Çalıştayı’’ başlatıldı . Si irt 

Üniversitesi ’nde ilk defa bu tür bir çalıştayın başlatı lmış olması, 

heyecan yarattı . Profesör, doçent, yardımcı doçent ve diğer 

öğretim elemanlarından oluşan toplam 19 öğretim elemanı, bu 

çal ıştayda görev almaktadır.  

Siirt  İ l i ’nde i lk ve ortaöğretim fen ve teknoloji , fizik, 

kimya, biyoloji , matematik ve bi lgisayar öğretmenlerine yö nelik 

bil imsel araştırma projesi  yürütebilme ve bu konuda i lk ve 

ortaöğretim öğrencilerine bil im danışmanlığı  yapabilme 

beceri lerinin gelişt irilmesini  amaçlayan çal ışma, alanında uzman 

öğretim elemanlarının katkı larıyla Si irt Türk Telekom Fen 

Lisesinde sürdürülmektedir.  

Çalıştaya müracaatı  kabul edilen toplam 49 öğretmen 

(Matematik 15, f izik 10, biyoloji  10, kimya 9, bi lgisayar 5)  alan 

danışmanları i le başarıl ı  bir şeki lde çalışmalarına devam 

etmektedirler.  Fen ve teknoloji  bölümü öğretmenleri  i lgi 

alanlarına göre f izik, kimya, biyoloji alanlarına yönlendiri lmiş, 

daha profesyonel daha kapsamlı tasarım ve proje hazırlamalarına 

zemin hazırlanmıştır.  

Çalıştay toplan 10 gün sürecektir.  Bu süre içerisinde 

yoğun bir biçimde seminerler veri lecek ve öğretmenlerimizi n 

kendi alanlarında çalışacakları proje konularını belirlemeleri 
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istenecektir. Çal ıştay sonrasında ortaya çıkan projeler 

değerlendiri lecek ve sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktır.  

Ortaya çıkan projelerin ülke çıkarlarına uygun, yapılabilir 

ve uygulanabil ir olmasına dikkat edilecektir.  Öğretmenlerimiz bu 

çal ıştayda edindikleri bi lgi  ve beceri leri , i leride kendi 

öğrencilerine aktararak, proje yapma becerisini 

gel işt ireceklerdir.  Bu tür çal ıştaylarda katı lımcıların bir araya 

gelmesi ve kaynaşmaları da sağlanmış o lmaktadır.   

Çalıştayda “Uzaktan Eğit im” konusunda bir sunu yaptım. 

Yeni kurulan üniversiteler arasında video konferans sistemi ile 

uzaktan eğitim amaçlı  bir ağ oluşturularak, öğretim elemanı 

eksikl iği giderilebilir. Bugünkü ADSL teknolojisi dahi, bu tür bir 

alt  yapının oluşturulmasına yetebil ir.  

Toplum olarak bu tür etkinl iklere yeterince önem 

vermediğimiz bir gerçek.  Özell ikle mezuniyet sonrasında 

kendilerini  yenileme adına eğit im ve öğretime önem verenlerin 

sayısı  maalesef çok az.  Si irt’in kavurucu sıcakl ığına rağme n, 

özveride bulunarak bu çalıştaya katı lan öğretmenlerimizi  candan 

kutluyorum. Çünkü bu tür bir çal ıştaya katı lmak yerine tati le de 

çıkmak isteyebil irlerdi.  

Çalıştay nedeniyle öğretmenlerimizin bir kısmı proje 

tasarım becerilerini mutlaka öğrencilerine akt armış olacaklardır. 

Ülkenin geleceği gençlerimizdir.  İ lk ve orta öğretim kurumlarında 

gençlerimiz ne kadar iyi  yetişirlerse, projelere ne kadar erken 

yaşlarda başlarlarsa, i leride o denli  başarı l ı olurlar diye 

düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/siirt-universitesi8217nde-19062008-

makale,1100.html 
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Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2008 (Perşembe)  

ÇALIŞTAYDAN İLGİNÇ İZLENİMLER 

16 Haziran 2008 tarihinde Si irt  Üniversitesi  ve TÜBİTAK 

işbirl iği  i le “İ lk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bil im 

Danışmanlığı Eğitim Projesi” adı alt ında yürütülen etkinl ik 26 

Haziran’da sona eriyor. Danışmanların eşl iğinde öğretmenler, 

i lginç projelere imza attı lar. Etkinlik sonunda katı lımcılar kısa 

sürede hazırladıkları projeleri i le görüc üye çıkacaklar.  Bu tür 

çal ıştayların amacı, ekip olarak birlikte çal ışma yapma disiplinini 

aşı lamak, gurup psikoloji  ve beyin fırt ınası  i le ortaya atı lan bir 

f ikrin gelişmesini  sağlayarak o konuyu projelendirmek, elde 

edilen metodolojiyi daha geniş kitlele re ve öğrencilere 

aktarmaktır.   

Bu çalıştayda kısa sürede ilginç bazı projelerin ortaya 

çıkmış olması sevindiricidir.  Bir grup yaptığı  bir proje i le beton 

mukavemetini  artırıcı  bir karışım elde etmeye çal ışmış. 

El lerindeki kısıt l ı donanımı kullanarak deney ler yapmışlar ve 

sonuçlarını bi lgisayara aktarmışlar. Tabi deney ortamı ve 

kullanılan cihazların hassasiyet sınırları dikkate al ındığında, 

elbette ki  eksikl ikler olacaktır.  Önemli  olan akla gelen bir f ikrin 

uygulamaya dönüştürülebilmesidir.  

Diğer bir gurup, boşa akıp giden küçük çay ya da 

akarsuların önüne konulan bir çarktan elde edilen mekanik 

hareketi  kullanarak, daha üst seviyelerdeki bir su deposuna suyu 

taşımak ve bu suyu bi lahare ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya 

yönelik bir proje gelişt irdi ler.  Bu  proje de ilk bakıldığında dikkat 

çekicidir. Ancak gurubun basit mekanizmalarla benzetim şeklinde 
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gerçekleştirdikleri  bu proje, gerçek uygulamada birçok sorunu da 

beraberinde getireceğine hazırl ıkl ı  olmak gerekir.  Çünkü suyun 

kinetik enerjisini potansiyel enerjiye dönüştürürken, sistemdeki 

sürtünme kayıpları , mekanik dirençler göz önünde 

bulundurulduğunda, arzu edilen sonuçlar elde edilemeyebil ir.  

Bilgisayar ekibinde de iki proje ortaya çıktı . Bu 

projelerden birisi , yüz tanıma ile i lgi l idir.  Yüz tanıma proj esi 

benzeri çal ışmalar, yı l lardır  uygulanıyor. Özell ikle Amerika 

Birleşik Devletlerine girişlerde güvenlik tedbirleri  kapsamında 

çok i lginç uygulamaların yapıldığını  bi l iyoruz. Örneğin göz 

irisinden kimlik sorgulama, ya da parmak izi  ile çalışan sistemler  

de “tanıma” esasına dayanmaktadır. Matematik alanında 

gerçekleştiri len bir projede ise dik bir üçgende hipotenüsün kök 

değerlerinin aynı olması durumunda, kök değerlerinin toplamının 

doğrusall ığı  gösteril iyor.  

Diğer gelişt iri len bir projede ise yağmurun yağmasını 

müteakiben, kurulan bir düzenekle balkon üzerinde bulunan 

panjurun otomatik kapatı lması esasına dayanıyor.  Günümüzde 

akı l l ı  ev projeleri  kapsamında birçok otomasyon sistemlerinin 

gelişt iri ldiği göz önüne al ındığında, bu projenin yeni f ikirlerin 

ortaya çıkmasına vesile olacağı anlaşıl ıyor.  Yapılan diğer bir 

projede ise çocuk beşiğinin otomatik sal lanması sağlanıyor. 

Beşiklerin otomatik sallanması üzerinde de farkl ı ortamlarda 

projelere rastlamıştım. Örneğin bebek ağladığında sese duyarl ı 

bir algı layıcı sayesinde bell i bir süre sal lanan beşik projesini daha 

önceden görmüştüm.   

Sonuç olarak gruplar kısa sürede i lginç bazı projeleri 

ortaya koymayı başardılar. Çal ıştay sonucunda projelerini 

sergi leyecekler.  Bu çalıştayların özünde, proje tasarımı yapma yı 

aşı lama yatmaktadır. Öğretmenlerimiz çal ıştaydan elde ettikleri 

deneyimlerini kendi öğrencilerine taşıyacaklar ve daha küçük 

yaşlarda öğrencilerimizin proje gelişt irme kabil iyetlerinin 

artırı lması  sağlayacaklar.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/calistaydan-ilginc-26062008-

makale,1120.html 
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Yayınlandığı tarih: 17 Temmuz 2008 (Perşembe)  

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 

2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Yükseköğretim Programları  ve Kontenjan Kı lavuzu yayımlandı. 

Dört ve iki  yıl l ık l isans programla rının bazı larında yüzde yüzü 

aşkın kontenjan artırımına gidildiği  görülmekte.  Bu nedenle 

geçen yı l ın yüzdelik di l imlerine veya kaçıncı sırada olduğuna 

bakılarak karar vermenin çok güç olacağı kesin.   

Kontenjan artırımına bir örnek vererek açıklama getirmek  

ist iyorum. Si irt  Üniversitesi 1 yı l ı aşkın süredir kurulal ı . Ancak 

Eğitim Fakültesi’nin temeli  1967’ye dayanmaktadır. Yani oldukça 

köklü bir geçmişi  var. 1 yı ldır Si irt Üniversitesi ’nin kurma 

çal ışmalarını  yürütüyorum. El imizi  çabuk tutarak 9 öğretim 

üyesinin kadroya atanmasını  Aral ık 2007’de gerçekleştirmiştik. 

Bu elemanların bir kısmına yeterl i  sayıda ders dağıtımı 

yapamamıştık.  Çünkü yeni açtığımız bölümler 2008 -2009 

akademik yı l ında faaliyete geçecek.   

Bazı alanlarda yeterl i öğretim üyesi bulmak kolay 

olmuyor.  Öğretim üyesi kolay da yetişmiyor.  Bu nedenle 

elemanları  verimli  kullanmak zorundayız.  Öğretim üyesi i lavesini 

değerlendirerek kontenjan artırımı yapmamızın uygun olduğuna 

karar verdik.  Kaldı  ki  kadroların serbest bırakı lmasının akabinde 

Si irt  Üniversitesi ’ne onlarca yeni öğretim elemanının geleceği 

kesin. Üniversiteye gelmek isteyenlerin bir çoğunun özgeçmişleri 

şu anda dosyamda.  
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Yukarıda anlatı lan öğretim elemanı potansiyeline i lave 

olarak ek bazı  yeni binalar da sağlanınca, Si irt Üniversitesi 

kontenjanlarını  iki misl i arttırdık.  İşte bazı rakamlar: Geçen yı l 

Eğitim Fakültesine al ınan öğrenci sayısı toplamı 210 iken, yeni 

açı lan bölüm i le bu yı l fakülteye alınacak öğrenci sayısı  450’ye 

çıktı .  Geçen yı l  Sağlık Yüksekokuluna 100 öğrenci alınırken, bu yı l 

bu rakam 200’e ulaştı . Keza Meslek Yüksekokulu için geçen yıl  240 

kontenjan varken, bu yıl  bu rakam da 530’a çıkarı ldı .  2008 -2009 

Akademik yı l ında Si irt  Üniversitesi ’ne kaydolacak toplam yeni 

öğrenci sayısı  1240’a ulaştı . Oysa bu rakam geçen yı l 550  idi .  

Peki bu kontenjan artırımı ülke menfaatleri açısından 

uygun mu? Sorusuna veri lmesi gereken cevap “Evet” olmalıdır. 

Çünkü öğretim elemanınız varsa f iziki mekan ve laboratuar 

ihtiyaçlarını  da karşılamışsanız, neden kontenjan artırımına 

gidi lmemeli  ki?  Mezunların iş bulamayacakları  endişesi  ile bölüm 

ve program açmamak yanlış bir polit ika olur. Hiçbir ülke her 

mezununa iş garantisi  verememektedir.  Lise mezunu olup da 

boşta kalmaktansa yüksek öğretimini tamamlamış gençlerin boşta 

kalması, kanımca daha yararl ıdır.   

Kontenjanlardaki bu artış sayesinde hiç ümidi olmadığı 

halde bazı gençlerimiz üniversitel i olacaktır. Bazı ları 

beklemekleri  bölümlere girebilecektir.  Bu nedenle öğrencilerin 

tercihlerini  çok dikkatli  yapmaları  ve geçen yı lın puanlarına 

bakarak, kendilerine sınır koymamalarını  öneririm.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universite-kontenjanlari-17072008-

makale,1189.html 
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Yayınlandığı tarih: 21 Temmuz 2008 (Pazartesi)  

ÜNİVERSİTE YOL HARİTASI HAZIR 

Planlı ve programlı  çalışma yapmak ülkemizde kolay 

değildir.  Geleceğe yönelik planlar yapmak yerine, kısa vadeli  ve 

günlük çözümler bulmayı tercih ederiz. Birçok alanda bu 

plansızlığı gösteririz. Hızlı  başlamasını severiz, ama 

sonuçlandırı lmamış birçok işi  arkamızda bırakırız.  

Siirt  Ünivers itesi ’nde planlı  ve programlı  bir hamle 

başlattık.  Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl ını  hedef 

alarak, 15 yı l l ık süreçte ne yapacağımızı  tek tek belirledik.  Bu tür 

bir çal ışma, aylar süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. 

Hangi yı lda hangi fakültelerin açı lacağı, hangi merkezlerin 

kurulacağı, hangi ilçemizde hangi programların devreye gireceği 

daha şimdiden belirlendi. Böylece artık bundan böyle Si irt 

Üniversitesi ’nin bir yol  haritası mevcut.  Yönetici  kim gelirse 

gelsin, şayet bu programa uyarsa, hedefe ulaşmak mümkün 

olacaktır.   

Üniversite Gelişme Planını web sayfamızda yayınladık. 

Bazı  dostlarım arayarak tebrik etti ler.  Bazı ları da çok iddial ı 

projeksiyonların yapıldığını söylediler ve bu planın ne kadarının 

gerçekleşeceği konusunda çekincele rinin olduğunu ifade ettiler. 

Beni arayan bir kişi  “Hocam, örneğin plana göre 2010’da Eğit im 

Fakültesinin öğrenci sayısını  2000 göstermişsiniz.  Kaç yeni bölüm 

açacaksınız ki  bu rakama ulaşabilesiniz?” dedi. Ben de “Daha 

şimdiden o rakamı yakaladık” dediğim de, “Nasıl  yani?” diye 

hayretini gizleyemedi.  Oysa bu yı l  yaptığımız bir hamle i le 

kontenjanları  iki  misline çıkarttık.  Ayrıca Eğit im Fakültesi 
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bünyesinde bir de Bi lgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Bölümünü 

kurduk.  Kontenjanın yüzde yüzü aşan miktarlarda a rtırı lmış 

olması ve yeni bölüm, hemen şimdiden 2010 yı lı hedefini 

tutturmamıza vesi le oldu.  

Yeni bölüm ve programlar açarken, kesinl ikle eğit im 

kalitesinden ödün vermeyeceğiz. Fiziki mekan ve yeterli  öğretim 

üyesi  olmadan, yeni bölüm yada program açmak zat en mümkün 

değildir.  Çünkü Yükseköğretim Kurulu bu talepleri  çok ciddi 

incelemekte ve yeterli  görmediğinde, bölümlerin açı lışına izin 

vermemektedir.  

Kontenjanları  artırdık, ama bazı gazete yorumlarına 

bakıyorum, bundan da memnun olmayanlar olabiliyor.  Hangi  

binada bu öğrenciler ders yapacak diye sorgulanıyorum! Oysa bu 

kişi ler 24 dersl ikli  koca bir Ticaret Meslek Lisesinin 

Üniversitemize tahsisinden ya haberi  yok yada o konuya girmek 

istemiyorlar. “Hani ders anlatacak hocalar nerde?” diye 

sorgulayanlar da var.  Ama bu kişiler 9 yeni yardımcı doçentin 

işbaşı  yaptığını  gene görmezden geliyorlar.  Oysa eskiden sadece 

3 yardımcı doçent mevcut idi , bunu dile getirmek istemiyorlar. 

Kısacası bu kişi lerin amacı üzüm yemek değil , bağcıyı  dövmektir.  

Üniversitenin gelecek  15 yıl ı projeksiyonunu merak 

edenlerin web sayfamıza girerek hazırladığım raporu okumalarını 

rica ediyorum. Bu projeler gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 

merak edenler ise, şu geçmiş bir yı l  içerisinde Üniversitede 

devrim niteliğinde yaptığımız işleri  araşt ırmalarını rica ediyorum. 

Bu başarının alt ında Mil l i  Eğit im Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik’in, 

Valimiz Sayın Necati  Şentürk’ün, Mil letvekil lerimiz Sayın Afif 

Demirkıran’ın, Sayın Yı lmaz Helvacıoğlu’nun, Si irt  halkının, Sivi l 

toplum örgütlerinin ve YÖK’ün de steğinin olduğunu özell ikle 

belirtmek isterim. Bizi  izlemeye devam edin diyorum. İnşal lah 

birkaç yı l  içerisinde Si irt  Üniversitesi ’nin nerelere geldiğini  hep 

birl ikte yaşayacağız.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universite-yol-haritasi-24072008-

makale,1209.html 
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Yayınlandığı tarih: 28 Ağustos 2008 (Perşembe)  

YÖK’ÜN SUBJEKTİFLİĞİ 

23 Üniversiteye rektör adayı belirlemek üzere 

Yükseköğretim Kurulu ilan verdi.  Rekor seviyede müracaat oldu 

ve neticede YÖK müracaatları her Üniversite için 3’e indirerek 

Cumhurbaşkanlığı Makamına sundu. Rektör atamaları yakında 

bell i olacak. YÖK Genel Kurulu maalesef bazı Üniversiteler için 

sübjektif  bir değerlendirme yaparak adaylarını belirlediği 

düşüncesindeyim. Ben de Siirt  Üniversitesi  Rektör aday adayı idim 

ve bu tarafl ı bel irlemenin kurbanı olduğuma inanıyorum. Tek 

suçum devletin malını  mülkünü korumak, devletin bölünmez 

bütünlüğüne karşı yapılan yasadışı gösteri ler karşısında dimdik 

ayakta durmaktı.   

Siirt’te göreve Eylül 2007’de başladım. Başıboş bir 

üniversite i le karşı  karşıya idim. Mesaiye gelmeden mesai almaya 

al ışmış asalaklarla mücadele etmek zorunda kaldım. Bölücülerin 

Üniversiteyi kendi arka bahçeleri yapmalarına pirim vermedim. 

Bir iki  sözde gazeteci  dışında tüm kamuoyunun desteğini  alacak 

duruma geldim. Valisi , Mil letvekil leri , Belediye Başkanı, Tugay ve 

İ l  Jandarma Alay Komutanı, emniyeti , kamu kurum ve 

kuruluşlarının yöneticileri , sivil  toplum örgütleri  i le koordineli 

işler yapmamız, bazı larının kanına dokundu.  

Önce sözde bir gazeteci  Üniversiteye ve bana çamur atma 

yarışına girdi.  Bu sözde gazeteci  haftalık uydurma bir gazete 

çıkarıyor.  Si irt’te vicdanı olan kime sorsanız bu gazeteci  için 

olumsuz görüş bi ldirir.  Hatta bu gazetecinin aley hine yazdığı 

kişi lerin, makbul bireyler olduğu söylenir.   
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Üniversitede çal ışan bir kısım memurlar üniversiteye 

zarar vermek için el lerinden geleni yaptı lar.  Devlete zarar olsun 

diye elektrikler ve sular açık bırakıl ırdı. Maalesef öğrencilerin bir 

kısmı da TC diye nitelendirdikleri  ülkemize zarar vermek için 

el lerinden geleni yaptılar.  Bu şer odaklarına karşı tutarl ı  bir 

mücadele sergi lemek zorunda idim. Bir avuç inançlı elemanla 

mücadelemizi sürdürdük.   

Bir taraftan Üniversiteyi çok hızlı  bir biçimde 

kurumsallaştırırken, diğer taraftan da bu şer odakları  i le 

mücadele verdik.  Şer odakları  beni yıpratmak için sözde gazeteci 

aracı l ığı  ile sürekli  aleyhime yazı lar yazdırıyordu. Mahkeme zoru 

i le bu gazetede yalan haberlere karşı  iki  kez tekzip yayınlattım. 

İhalelerde yolsuzluk yaptığımız, başka üniversitede görevli 

öğretim elemanlarına ders ücret ödediğimiz türünde yalan 

haberler karşısında Savcıl ığa suç duyurusunda bulundum. 

Mahkemeler ilgi li  gazete sahibi  hakkında mahkumiyet verdi.  Gene 

açtığım bir tazminat davasını  kazandım. Kazandığım 

mahkemelerden YÖK’ün haberi  yoktu.  Fakat şer odakları  bu 

gazetede yazı lan yazı ları sistematik bir biçimde YÖK’e 

ulaştırdılar.  YÖK’ün kafasını  bulandırdı lar.  Ama YÖK bu 

girişimlerin hiç birinden beni haberdar etmedi ve konu hakkınd a 

bilgi sormadı.  

Şimdi kendi kendime düşünüyorum, acaba YÖK Genel 

Kurulu’nda Si irt  Üniversitesi  rektör aday adaylarının durumu 

görüşülürken, sözde bir gazetecinin yazdıkları  yalan ve ift iradan 

ibaret haberler dikkate al ındı mı diye? Eğer bu gazetenin yala n 

haberleri  dikkate al ınarak hakkımda olumsuz karar veri ldi  ise, 

bana yazık değil  mi? İl in Valisine, Tugay komutanına, 

Mil letvekil lerine, savcı l ığına, emniyetine, sivi l  toplum örgütlerine 

bi lgi sorulamaz mıydı? Gazetedeki ift ira yazı larına karşı 

mahkemeler i  kazanmak artık neyi ifade ediyor, anlamakta güçlük 

çekiyorum.  

Bir kişiyi  yıpratmanın ek kolay yolu ihalelere el atmaktır. 

İhaleler işin içine karıştırıl ınca, mideler bulandırı l ır.  Çamur at izi 

kal ır misali  insanlar karalanır.  Mahkemeler sürer kişi  aklan ır ama 

gerçekte o kişi çamurun izlerini  hala üzerinden si lemez.  

Siirt  Üniversitesi ’ne rektör aday adayı olan kişi lerin 

özgeçmişlerini benimkisi ile kıyasl ıyorum. İddia ediyorum benim 
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özgeçmişim hepsinden çok daha dolu idi. İki yabancı dil i  iyi 

derecede bi lmek, Üniversitede birçok birimin kuruluşunu 

gerçekleştirmiş olmak, en çok yayına sahip olmak, kitaplar 

yazmak, rekor düzeyde yönetici l ik görevlerinde bulunmak, çok 

büyük projelerin koordinatörlüğünü yapmış olmak para etmedi!  

YÖK’te oylama yapıl ırken nele r konuşuldu bi lmem 

mümkün değil .  Ama eğer bir sözde gazetecinin planlı  programlı 

sürekli i ft iralar atarak yazı lar yazmasına ve üniversiteyi  kendi 

menfaatleri doğrultusunda sömürenlerin maddi kaynakların 

kesi lmesi sonucu YÖK’e gönderi len ası lsız ihbar mektu plarına 

it ibar edildi ise, gerçekten yazık oldu emeklerime… Siirt’te neler 

yaptığımızı  görmek için şu bir yı ll ık geçmiş incelenirse, haksız 

yere harcandığıma, vicdanı olan herkes inanacaktır.  

Siirt  Üniversitesi ’ne gitt ikten sonra memleketim olan 

Elazığ’a sadece iki kez 2’şer günlüğüne o da görev gereği gittim. 

Ailemi ihmal ettim. Kendimi Siirt  Üniversitesi ’ne adamıştım. 

Amacım, büyük hedefleri yakalamaktı.  Ama Üniversitede yasa dışı 

gösteri leri  önlemek için kurdurduğum güvenlik kameraları  dahi 

bu şer odakları tarafından eleştiri ldi . Çünkü Üniversitede olaylar 

kesi ldi.  Çünkü artık devletin binaları korunuyordu. Kimse kasti 

olarak suları ve elektrikleri açık bırakamıyordu. Artık kimse 

mesaiye gelmeden mesai ücreti  alamıyordu. Üniversite hızla 

kurumsallaşıyordu. 15 haftal ık dersler önceleri sadece 7 hafta 

yapıl ırken, devam zorunluluğunun sıkı  takibi  sonrasında 

öğrenciler gerçek eğit ime tabi tutuluyordu. Yeni bölümler 

açı lmıştı. Kontenjanlar, f iziki mekanlara ve yeni al ınan öğretime 

elemanları  oranında artırı l ıyordu.  

Sonuç olarak, çok hızlı  çalışmanın, bir yı l l ık süre 

içerisinde devrim nitel iğinde işler başarmış olmamın karşı l ığını 

rektör aday l istesine koyulmayarak bana ödettirdi ler.  Şer odakları  

ası lsız mektuplar ve dosyalar göndererek gal ip geldi ler. Kendimi 

savunacak f ırsatı  kimse bana tanımadı. Gıyabımda infaz edilerek 

harcandım.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yok8217un-subjektifligi-28-8-2008-

makale,1311.html 

 



384 
 

  



385 
 

Yayınlandığı tarih: 04 Eylül 2008 (Perşembe)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ UFUKLAR 

Üzülerek ifade etmeliyim ki Fırat Üniversitesi önemli bir 

dört yıl ını kaybetti.  Geçen yönetim döneminde gözle görülür, elle 

tutulur bir değişim yaratı lamadı.  Dört yı l  küçümsenmeyecek bir 

süre.  Bu dört yıl  içerisinde çok büyük işlere imza atı labil irdi.  O 

dönemde ne yeni bir fakülte açı labildi, ne de yeni bir yüksekokul! 

Hatta dahası, mevcut bölümlerin bazı larının kapatı lmasına göz 

yumuldu. Dönemin Rektörüne kapatı lan bölümlerle i lgil i 

yanlışl ıklar i leti ldiğinde, susmayı tercih etti.  Hatta meseleleri 

kişiselleştirdiği  için olaya ayrı  bir pencereden baktı  ve belki  de 

“İyi ki bölüm kapandı, çünkü o bölüm başkanı f ilan kişi!” demiş 

dahi olabil ir. Eğer bir yönetici kurumsal açıdan olayı 

değerlendirmezse, kişilerle uğraşırsa, üniversitenin atı lım yapıp 

yapmayacağı asla umuruna gelmez. 

İyi  bir yönetici  vizyonu olan ve gerektiğinde risk 

alabilendir.  Elbetteki  risk alırken yasa ve yönetmelikler bir kenara 

bırakı l ıp yanlış işler yapılmamalıdır. Ancak Fırat Üniversitesi ’nin 

önceki rektörü, kendisine i leti len birçok mesel ede kayıtsız kalmış 

ya da susmayı tercih etmiştir.  Örneğin Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektronik-Bilgisayar Bölümünün Bilgisayar ve Elektronik 

Öğretmenliği  bölümlerinin ikinci  eğit imleri  öğretim elemanları 

sayısının yanlış hesaplanması sonucu kapatı lması  karş ısında, 

kendisine bu yanlışl ık anlatı lmaya çalışı ldığında hiç kimseyi 

muhatap dahi kabul etmemiştir.  İkinci eğit imlerin haksız 

kapatı lmasına göz yummuştur.  Kendisine bölüm başkanı olmam 

münasebetiyle sorunu anlatmak istediğimde, bana randevu 

veri lmemiştir.  Yurt dışı  bir üniversite i le yapılacak bir protokolü 
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kendisine göstermeme dahi müsaade etmemiştir.  Çünkü kişi lere 

göre Üniversiteyi yönetmek istiyordu.  

Bir defasında bölümlerin bir sorunu Senatoda kendisine 

i letildiğinde, kısa ve kestirme bir cevap verme yi tercih etmiş ve 

“Bölümü kapatın” demiş.  İşte anlayış bu olursa, o üniversite 

gelişebil ir mi? Biraz problemi olan yerleri kapat, o ne rahat! 

Böylece derdin olmaz ve sadece o koltuğu boşu boşuna 4 yı l l ığına 

işgal  etmiş olursun.  

Fırat Üniversitesi ’nin bir  önceki dönemi geri leme yı lı 

olarak hafızalara kazınmıştır. Bu imajı  si lebilecek önemli  bir 

atı l ım gerçekleştiri lememiştir.  Diğer Üniversiteler bir yı lda hem 

fiziksel  hem de öğrenci sayı ları  bakımından gözle görülür artışlar 

kaydederken, Fırat Üniversitesi  ancak iki üç binayı bit irmekle cı lız 

bir gelişme sağlayabilmiştir.   

Bil indiği üzere Fırat Üniversitesi ’nde yeni bir yönetim 

görevi almış bulunuyor. Yeni yönetim henüz tam oluşmamış 

durumda. Atamalar ve görevlendirmeler devam ediyor.  Bu 

değişim rüzgarı  bir  bakıma da taze kan anlamına geliyor.  Yeni 

atanan yönetici ler, birikmiş potansiyellerini  iyi 

değerlendirebil irlerse ve birl ikte çal ışacakları arkadaşları  doğru 

motive edebil irlerse, önümüzdeki 4 yı l içerisinde Fırat 

Üniversitesi ’nde çok önemli  değişiklikle r yaşanabil ir.  

Üniversitenin nimetlerinden faydalanan biz öğretim 

elemanlarına, idari personeline ve öğrencilerine de çok önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Yönetimin atacağı her doğru adımın 

destekçisi  olmalıyız.  Bu destek sadece sözde kalmamalı  ve 

yapabi leceğimiz projeler varsa ortaya koymalıyız. Çünkü netice 

it ibariyle Fırat Üniversitesi  ve Elazığ halkı  kazançlı  çıkacaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesi8217nde-04092008-

makale,1338.html 
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Yayınlandığı tarih: 18 Eylül 2008 (Perşembe)  

GEÇMİŞİ SORGULAMAK 

“Fırat Üniversitesi ’nde Yeni Ufuklar” başl ıklı  bir önceki 

köşe yazım ile i lgi l i olumlu ve olumsuz bazı tepkiler aldım. Bazı 

okuyucularım Fırat Üniversitesi ’nin bir önceki dönemi i le i lgi li 

eleştiri lerimi şimdi yapmak yerine, neden o zaman yapmadığımı 

sorgu luyorlar.  Bu eleştiriyi  yapanların, o dönemde yazdığım köşe 

yazı larımı yeterince incelemediklerini anlıyorum. Oysa yazı ları 

dikkatl i  okusalardı, o dönemde gördüğüm aksaklıkları  sürekli  di le 

getirdim fark edilecekti .  

Geçen yazımda dönemin Rektörünün bazı  e lemanların 

Üniversiteyi ilgi lendiren konulardaki görüşme taleplerini 

reddettiğini ve bazı larını (özellikle de kendisine oy vermeyenleri) 

muhatap almadığını  iddia etmiştim. Bu iddiamın arkasındayım. 

Size kendimle ilgi li  bir örnek vermek istiyorum. 2005 yı l ı  sonunda 

Amerika’dan kesin dönüş yapmıştım. West Virginia Üniversitesi 

i le Fırat Üniversitesi  arasında işbirl iği  kurabilmek için yurt dışında 

hazırladığımız bir protokolü kendisine göstermek istiyordum. 

Fırat Üniversitesi ’nin geleceğini ve gelişmesini  yakı ndan 

i lgi lendiren bu protokolü kendilerine anlatma fırsatı bana asla 

veri lmedi.  Hatta önce sözlü randevu istemiştim. Ama randevu 

veri lmeyince bu kez de ne konularda görüşmek istediğimi yazı lı 

kendilerine bi ldirdim. Sonuç olumsuzdu ve tarafıma asla bir 

randevu veri lmedi. 

Yurt dışından döndüğümde bölümdeki en yüksek unvanlı 

kişi  olmam münasebetiyle otomatikman bölüm başkanı olmam 

gerekiyordu. Ancak bu değişim zorunluluğu görmezden gelindi. 



388 
 

Bu durumu sorgulamam sonucu Bölüm Başkanlığı , mecburiyetten 

tarafıma 2  ay gecikmeli  tevdi edildi.  

Fakültemizin Senato temsilcisinin seçimi sırasında Senato 

üyesi  seçi lmemem için çok büyük mücadele veri ldi.  Ancak kurulan 

tezgah tutmadı ve oylama sonucu Senato Üyesi seçildim. Bu 

durum dönemin Rektörünün hiç hoşuna gitmemişti .  Normalde 

yeni seçi len bir üye Senatoda takdim edilir ve alkışlanır.  Ancak 

benim Senatoya seçilmiş olmam hazmedilemedi ki katıldığım i lk 

Senato toplantısında gelenek bozularak, ismim dahi zikredilmedi.  

Öğretim elemanı hesabında yapılan bir yanlışlık 

sonrasında Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümü’nün ikinci 

öğretimleri kapatı lmıştı.  Bu durumu dönemin Rektörüne 

anlatmak mümkün değildi.  Çünkü Bölüm Başkanı ben idim ve 

tarafımdan götürülen her tekl if hemen reddedil iyordu. 

Bölümümüze karşı o kadar ön yargıl ı  bir tutum sergileniyordu ki, 

bir Senato toplantısında ikinci  öğretimleri  kapatı lan Talaşlı 

Üretim ve Otomotiv Öğretmenliği  programlarının yeniden 

açı lması  talebi görüşülmeye al ınırken, dönemin Rektörü 

bölümümüze ait  Elektronik Öğretmenliği  Programının ye niden 

açılması talebini gündeme dahi almak istemediğini  üyeler 

karşısında açıkça söyleyebil iyordu. İşte 15.06.2007 tarihl i  ve 

15.8.  sayı l ı  senato kararı  (Bu karar Üniversitemiz web sayfasında 

yayındadır) :  

“15.8.  TALAŞLI EĞİTİM PROGRAMI İLE OTOMOTİV 

PROGRAMLARINDA İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMININ AÇILMASI  

Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi  Dekanlığı 'nın, bazı 

bölümlerinde iki l i eğit im yapılmasına i lişkin 11/06/2007 tarih ve 

1405 sayı l ı  yazısı  ve eki  görüşüldü: Üniversitemiz Teknik Eğit im 

Fakültesi  Talaşlı  Üret im Programı i le Otomotiv Programında ikinci 

eğit im programının açı lmasına ve kararın gereği için 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 'na arzına oyçokluğu i le karar 

veri ldi.  

Prof. Dr.  Asaf VAROL karara muhalif   

Muhalefet Şerhi: 15.06.2007 Cuma Günü Fırat 

Üniversitesi  Senatosunda 15 nolu oturumda görüşülen Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi 'nin bazı  İkinci Öğretim 

programlarına öğrenci al ınması ile i lgi l i karara, Elektronik 

Öğretmenliğinin dahil  edilmemesine muhalefet şerhidir.  



389 
 

Söz konusu Senato toplantısında 2006 yı l ında öğrenci 

al ımı durdurulan Teknik Eğit im Fakültesinin bazı  ikinci  eğit im 

programlarına yeniden öğrenci alınması konusu görüşüldüğünde, 

Rektör, sadece Talaşl ı  Üretim Öğretmenliği  ve Otomotiv 

Öğretmenliği  ikinci öğretimlerine öğrenci al ınmas ı için karar 

al ınacağını; bunun haricinde diğer programlar için karar almak 

istemediğini  beyan etmiştir.  Bölüm Başkanlığını yürüttüğüm 

Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi Elektronik Öğretmenliği 

programının ikinci  eğitimine öğrenci al ınması yönündeki önerinin  

gündemden çıkarı lmasında, objektif  yaklaşı lmadığı  kanısındayım. 

Çünkü, bölümümüz yeterl i fiziki mekana sahip olup, Bölümde 4 

profesör, 4 Yardımcı Doçent, 4 doktoral ı  (Bunlardan ikisi Öğretim 

Görevlisi  ve ikisi  de Araştırma Görevlisi)  ve toplamda 19 öğreti m 

elemanı bulunmaktadır ve mezunlarımızın ist ihdam sorunu 

yoktur.   

Şayet Elektronik Öğretmenliğinde, istihdam sorunu 

nedeniyle ikinci öğretiminin açı lması uygun görülmüyorsa, Talaşlı 

Üretim ve Otomotiv Öğretmenliklerinde istihdam sorununun 

Elektronik Öğretmenliğinden çok daha fazla olduğu bil inen bir 

gerçektir.  

Elektronik öğretmenliği programında ikinci öğretimin 

açı lmasının gündeme al ınmaması, buna karşın Otomotiv ve Talaşlı 

Üretim Öğretmenliklerinin ikinci öğretimlerine öğrenci al ınması 

konusundaki karar ın objektif  olmadığı  kanısında olduğumdan, söz 

konusu karara katı lmıyor ve muhalefet ediyorum.”  

2004 sonbaharında Elazığ’da Harput Üniversitesi  adı  i le 

bir Vakıf  Üniversitesi  kurmak için işadamı rahmetli  Talat Akgün 

i le bir hareket başlatmıştık.  Bu hareket içerisinde yer alan isimleri 

gören dönemin Rektörü, hiç tereddüt etmeden bu girişime Fırat 

Üniversitesi  olarak destek vermeyeceklerini  çeşit li  platformlarda 

di le getirmişti .  Oysa Elazığ’da bir Vakıf  Üniversitesi  kurulacaksa, 

bu kuruluşa Fırat Üniversites i ’nin mutlaka destek ve hatta 

öncülük etmesi beklenirdi.   

Birkaç öğretim üyesi  ve Vali l ik i le birl ikte ELAZIĞLILAR 

BULUŞUYOR adı ile bir proje hazırlamıştık.  Amacımız gönüllülük 

esasına dayanan bu çal ışmalar sayesinde Elazığ’ın 2023 yı l ına 

kadarki  döneminin bir yol haritasını  belirlemekti.  Dönemin 

Rektörü bu girişimde yer alanların çal ışmalarını  aksatmak için 
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normalde 2-3 günde veri lebilecek bir izni, neticede 2,5 ay 

süründürerek verdi.  Şimdi şu soruları  sorma gereği duyuyorum. 

Bu proje i le ilgi li  haksız bi rçok eleştiri yapıldı. Acaba o eleştiriyi 

yapanlar, aşağıdaki gerçekleri  bi l iyorlar mı?  

Bu proje çal ışmasına girdiğimizde Vali l ikten gelen izin 

yazısına 2,5 ay sonra cevap verildiğini, hatta gönüllü çalışmak için 

bize müracaat eden bazı öğretim elemanlarına Rektör tarafından 

izin verilmediğini bi liyor musunuz?  

Rektörlükten izin almak için dö nemin İ l  Özel İdare Genel 

Sekreterinin bizler i le Rektörlük arasında ne kadar büyük bir 

mücadele vermek zorunda kaldığını  duydunuz mu?  

Bu projede görev almak isteyenlere çamur atı ldığını  ve 

amacımızın "Ermenileri Buluşturmak" olduğu biçiminde tamamen 

i ft ira ve yalandan ibaret ve bu projeyi yıpratmaya yönelik 

dedikoduların çıkarı ldığını  bi l iyor musunuz?  

Bu projenin bazı  sektörlerine Rektör tarafından 

görevlendirmeler yapıldığını, ancak bu kişi ler de daha i lk 

toplantı larında projeyi yürütmek istemediklerini  ve görevden 

kaçtıklarını  duydunuz mu?  

Bu soruların hepsinin cevapları  bende belgeleriyle 

mevcut. Gerektiğinde kamuoyuna gösteririm. Bu proje çal ışmaları 

daha işin başında iken bu kadar sıkıntı lı  bir ortama sürüklendi. 

Tek nedeni vardı.  O da bu projenin f ikir babalarının kimler 

olduklarıdır. Tüm bu engellemelere rağmen, kerhen de olsa 

izinler veri lmiş ve proje çal ışmaları  başlatı lmıştı . E lazığl ı lar 

Buluşuyor Projesi  i le i lgi l i İstanbul'da çok güzel bir toplantı 

düzenlenmişti.  Çal ışmalar çok da iyi  yürüyord u. Ancak bazı 

insanlarımız hem iş yapmaz hem de yapanları  kıskandıkları  için, 

bu projeyi yıpratmak için el lerinden gelen engellemeleri  yaptılar 

ve çal ışanları bezdirdi ler. Bu projeden vazgeçmiş değiliz.  İ lgil i ve 

yetki l i ler desteklerse başarı i le sonuçland ırılabil ir.   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ’nın Eylül  2006’da 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı  göndererek “Türkiye’de 

Çocuk İşçi liğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırı lması” 

başl ıkl ı bir projede görev yapmak üzere benim için izin istemiş ti . 

Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşüne karşın, dönemin 



391 
 

Rektörü bu talebi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşme 

gündemine almamış ve kendi yetkisini  kullanarak bu isteği 

reddetmişti .  

Bu olayları  o dönemlerde köşe yazı larımda ele almıştım. 

Göz göre göre Üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak bazı 

projelere karşı  bir direnç gösteri l iyordu. Proje tekl if ini  getiren 

kişi lere bakılıyordu. İşte bu yüzdendir ki  aynı yanlışlıkların artık 

yapılmaması amacıyla, birlik ve beraberl ik içerisinde Fırat 

Üniversitesi ’ni  gel işt irecek projelerle uğraşalım diyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/gecmisi-sorgulamak-18092008-

makale,1386.html 
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Yayınlandığı tarih: 23 Ekim 2008 (Perşembe)  

ÖĞRENCİ SAYISI ARTIRILMALI 

Türkiye’de artık her ilde bir üniversite var.  Bunların 

bazı ları daha önceden diğer üniversitelere bağlı idi.  Kendilerini 

doğuran üniversitelerden ayrı larak bağımsız hale geldi ler.  Her 

i lde bir üniversitenin olması, Türkiye’nin geleceği açısından çok 

önemli. Elbetteki bu üniversiteler başlangıçta çok zorluk 

çekecekler.  Uzun yı llar kuruluş çal ışmalarını  sürdürmek 

zorundadırlar.   

Fırat Üniversitesi ’nin kuruluşu 1967’l i yı l lara dayanıyor. 

Az bir süre değil.  Ama öğrenci sayısına baktığınızda 20 bin 

civarında.  Bizlerle aynı dönemlerde kurulan bazı  üniversit elerin 

öğrenci sayıları  80 binl i rakamlara ulaştı.  En güzel örneği Selçuk 

Üniversitesi ’dir. Peki  yeterince alt yapı ve öğretim elemanı 

tedarik etmeden kontenjanları  artırmak ve yeni birimler açmak 

doğru mudur? Elbetteki  i lk etapta akla gelen cevap “hayır” 

olmalıdır.  

Madalyonun diğer bir yüzü daha var. Alt  yapı ve öğretim 

elemanı oluşturmak için uzun yıl lar beklemek yerine, acaba 

şartları  biraz zorlayıp kontenjanları artırmak ve yeni bölümler 

açmak daha mantıkl ı değil mi? diye düşünülebilir. Çünkü mil let 

olarak programlı  gel işime bir türlü al ışamadık.  Ama iş başa 

düşünce ya da sıkışınca çözüm bulmayı da beceren bir toplumuz. 

O nedenle benim şahsi  görüşüm şudur.  Madem ki  zor duruma 

düşünce çözümler buluyoruz, o zaman yeni bölümler açarak ve 

kontenjanları  artı rarak önce biraz sıkıntı yaşayalım.  
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Eğer öğrenci sayımız fazla olursa ister istemez baskılar 

nedeniyle şartlarımızı  zorlayacağız.  Yeni mekanlar yaratmaya 

çal ışacağız.  Akabinde öğretim elemanı yetiştirmek için kolları 

sıvayacağız. Bunun somut birçok örmekl eri var.  Fırat Üniversitesi 

İ letişim Fakültesini kurarken başlangıçta ne mekan ne de öğretim 

elemanı vardı.  2000 yı lında dekan olarak atanmam sonucunda 

hemen yer sorununa bir çözüm bulmak için çaba sarf  etmiştim. O 

dönem Rektörümüz olan Sayın Prof. Dr.  A. Feyzi  Bingöl’den yer 

istemiştim. Bu yeni fakülteyi  devreye sokmak için Rektör Bingöl 

spor kompleksinin binasını  tahsis etmişti . Akabinde dışarıdan 

öğretim elemanı arayışına girmiştik.  Ege Üniversitesi ’nden 

öğretim üyesi getirterek ve Fırat Üniversitesi bün yesinde birkaç 

öğretim elemanı tedarik ederek, 2001 yı l ında öğrenci al ımını 

gerçekleştirmiştik.   

Daha sonra asistanlar alarak bunları  master ve doktora 

eğit imlerini tamamlamak üzere farkl ı üniversitelere 

göndermiştik. Bir eleman doktorasını tamamlayarak ge lip göreve 

başlamıştı.  Ancak bir önceki yönetim Üniversitemize mecburi 

hizmeti  olan bu kişiyi  kadrosunda tutmadı ve gönderdi. Oysa bu 

eleman burada mecburi hizmetini yapmaya zorlanabil irdi. Bu 

elemanın eşi  de gazetecil ik bölümü mezunu idi. Şayet eşi  öğreti m 

görevlisi olarak üniversiteye al ınsaydı, bu iki eleman gitmemiş 

olacaktı .   

İ letişim Fakültesine önceden al ınan bazı elemanlar gene 

benzer biçimde diğer üniversitelere gönderi lmişti . Bunların bir 

kısmı yakında doktoralarını  tamamlayarak geri gelmek 

durumundadırlar. Ancak bu elemanlar elbette Elazığ’da çal ışmak 

istemeyebil irler.  Bu isteklerine bakarak bu elemanlara hemen yol 

veri lmemelidir.  Sonuna kadar burada tutulmalarına çal ışı lmalıdır. 

Gerekirse eşleri de uygun özellikler taşıyorlarsa, üniversite 

kadrosuna al ınarak ai le bütünlüğü oluşturularak gitmelerinin 

önüne geçi lebil ir.  Madem ki  bu üniversite söz konusu elemanların 

maaşlarını  ödemiş, onları  kadroya almış, o elemanlardan 

faydalanmak için de gayret göstermelidir.  Gidene hemen “Güle 

güle” denilmemelidi r.   

Fırat Üniversitesi süratle öğrenci sayısını artırmanın 

yollarını aramalıdır. Bu amaçla biraz cesur davranarak yeni 

fakülte ve yüksekokullar açı lmalıdır. Öğrenci gelince zorunlu 
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olarak bazı  meselelerin çözülmesi gerekeceğinden dolayı, kısa 

sürede eksikliklerin gideri ldiği  görülür.  Fırat Üniversitesi ’ni 

oluşturan birçok bölüm yeterl i alt yapı ve öğretim elemanı 

sağlanmadan kurulmuştu.  Ama bu birimler şimdi mükemmel  

biçimde tüm eksikl iklerini  giderdikleri  asla 

unutulmamalıdır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ogrenci-sayisi-artirilmali-23102008-

makale,1489.html 
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Yayınlandığı tarih: 27 Ocak 2009 (Salı)  

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 

Üniversitelerde akademik yükselmelerin  en önemli 

aşamaları  arasında doktora çal ışması gel ir.  Profesörlüğe  uzanan 

süreçte en krit ik dönemeç ise doçentl ik unvanını almaktır.  Doçent 

olabilmek için, ÜDS olarak adlandırı lan yabancı di l  sınavında en 

az 65 puan almak ve yönetmelikte belirti len diğer şartları 

sağlamak gerekir.  

 

Mevcut yönetmeliği  değiştirmek için Yük seköğretim 

Kurulu (YÖK) bir taslak hazırladı ve görüş almak üzere 

Üniversitelerarası  Kurul’a gönderdi.  Yakında bu yönetmelik 

yayımlanacak.  Ancak şu andaki taslak şekli  i le bu yönetmelik 

yayımlanırsa, ülkemizde bil imsel gel işmelere büyük darbe 

vurulacağı görüşündeyim. Çünkü;  

Mevcut yönetmelikte 12 temel alan olup, bu temel 

alanlara bağlı  olarak bil im alanları i le i lgil i  anahtar sözcükler yer 

almaktadır.  Her temel alanın kriterleri  kendine has özell ikler 

içermektedir. Mevcut yönetmelik 2547 Sayıl ı  Yükseköğret im 

Kanunu’nun bil im disipl ini  esasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yeni taslakta Temel Alan yerine “bil im dalı”na müracaat 

getiri liyor. Bu durumda da 1500’ü aşkın başvuru alanı ortaya 

çıkacaktır.  Örneğin Gazi  Üniversitesi Mesleki  Eğit im Fakültesi’nin 

Aile Ekonomisi  ve Beslenme Eğitimi Bölümünde “Kat Hizmetleri” 

ya da “Ev Araçları” veya aynı Fakültenin Giyim Endüstrisi ve Moda 

Tasarımı Eğit im Bölümü alt ında yer alan Kuaförlük ve Güzell ik 
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Bilgisi Eğit imi Anabil im Dalı içerisindeki “Tırnak Bakımı” bi l im dalı 

için doçentlik jürisi  kurulması talep edilebilecektir.  

Türkiye’de “Tırnak Bakımı” profesörü bi ldiğim kadarıyla 

henüz yok.  Bu bi lim dalına müracaat eden adayın jürisi  nası l 

kurulacak? Diğer taraftan sadece bu alanda doçentl iğini almış bir 

bi l im adamı düşünel im. Akademik unvanlar bu kadar ayağa mı 

düşürülecek(!) .  Dünyada “Tırnak Bakımı” profesörü var mı diye 

“Google”da arama yaptım bulamadım. Velev ki  olsa bi le bizim 

ülkemizin gereksinimleri  bu lüksü kaldıracak durumda mıdır?  

Diğer taraftan bil imsel gelişmel eri  engelleyecek bir 

değişikliğe daha gidil iyor. Aday ve juri üyeliği için doktora alanına 

bağlı  kalma sınırl ı lığı  getiril iyor.  Yani öğretim elemanı hangi bi lim 

dalında doktora yapmışsa, doçentliğe de o bi lim dalında girmek 

zorunda bırakı l ıyor.  Aynı şeki ld e professor öğretim üyesi  de 

doktorasını aldığı  bi l im dalında ancak jüri lere katı labil iyor.  Böyle 

bir uygulama bil ime vurulacak en büyük darbe olacaktır.  Dünya 

bu durumun tersini yapıyor. Örneğin Amerika’da, Rusya’da, 

Almanya’da, İngi ltere’de, Japonya’da b öyle bir uygulama yok.  

Doktorası  ne olursa olsun diğer bir alanda çok kaliteli yayınlar 

yapan, araştırmalarıyla ses getiren bi l im adamları  var.   Hatta 

yurtdışındaki üniversitelerde farklı  disiplinlerde çalışma yapmış 

olmak tercih sebebidir.  Disiplinler ara sı bi lim alanları var.  İşte 

size çevre, nükleer enerji , bilgisayar vb diğer alanlar.    

 

Doktora sonrasında güncel gel işmelere bağlı olarak 

birçok bi l im adamı farkl ı  alanlarda çal ışmalar yapmakta ve 

uluslararası tanınmış dergi lerde çal ışmalarını 

yayımlamaktadırlar.  Bugün mühendisl ik alanları i le t ıp 

alanlarında birçok ortak projeler yapıl ıyor.  Örneğin insan 

damarlarındaki kan dolaşımı veya sidik torbası  ile ilgi l i  temel 

gelişmelerde, makine mühendil iğinin temel derslerinden biri  olan 

Akışkanlar Mekaniğinden yararlanılıyor.  Diğer taraftan parazit 

teşhisinde bi lgisayarın bi l im dalı  olan uzman sistemler 

kullanıl ıyor.  Milyonlarca örnek veri lebil ir.  
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Yeni taslak ile disiplinler arası  çal ışmaların önü 

kapatı l ıyor. Yönetmelik hazırlanırken, çok dikkatli  olmak gereki r  

ve yapılacak değişikliklerin ne tür sorunlar doğurabilecekleri 

düşünülmelidir.  Taslak yönetmelik kesinleşirse, hak aramak 

isteyen yüzlerce akademisyenin mahkemelere müracaat edeceği 

düşüncesindeyim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/docentlik-sinav-29012009-

makale,1814.html 
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Yayınlandığı Tarih: 04 Haziran 2009 (Perşembe)  

BEYİN GÖÇÜ 

Lisans ve lisansüstü eğit imi almak amacıyla her yıl 

yüzlerce gencimiz Amerika Birleşik Devletlerine, Avrupa’ya ya da 

diğer ülkelere gitmektedir. Bu amaçla yurt dış ına gidenlerin bir 

bölümünün de geri  dönmediğini bi liyoruz.  Gençlerimizin yurt 

dışını tercih etmelerinin birçok nedenleri olabilmektedir.  Ancak 

genelde yurt dışında kalma nedenlerinin başında yaşam 

koşullarının ve mesleklerini  sürdürmede araştırma imkânlar ının 

daha fazla olması gelmektedir.  

 

            Avrupa ve Amerika’daki bazı üniversiteleri farklı  yı llarda 

ziyaret ettiğimde, her defasında Türk öğrencilerle karşı laştım. 

Gelenlerin önemli bir bölümü l isansüstü eğit imi için yurt dışına 

çıkmaktadır.  Türkiye’den yabancı dil  ile eğit im görmüş bir 

üniversiteden mezun olanlar, yabancı bir di l bi lmeleri nedeniyle, 

dışarıdaki  üniversitelerle daha rahat il işki kurabil iyorlar.  

 

            Ohio Üniversitesi ’nde çal ışmalar yapan Fırat Üniversitesi 

öğretim elemanı Haluk Eren’in organize ettiği  bir program 

sonucunda, geçtiğimiz günlerde Ohio Üniversitesine giderek bu 

Üniversitede bazı  yetki l ilerle ve Türk öğretim elemanları  ile 

görüşmeler yaptım. Mühendisl ik Fakültesi’nde Araştırma, 

l isansüstü eğit im ve planlamadan sor umlu dekan James M. 

Rankin, Bölüm Başkanı Robert P. Judd, Türk Profesör Gürsel A. 

Süer, Doçent Savaş Kaya i le yaptığım görüşmeler çok olumlu 
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geçti . Yrd. Doç. Carole Womeldorf, Ohio’nun rüzgâr enerjisinden 

faydalanmasına yönelik bir projesinin sunumunu dinl edim.  

 

           Ohio Üniversitesi denildiğinde Mühendislik Fakültesi 

bünyesinde yer alan Aviation (Havacıl ık)  Bölümü ön plana çıkıyor. 

Kendilerine ait  havaalanında 1939’dan beri  pilot yetiştiriyorlar. 

Bu eğit im kapsamında uçak teknolojisi  alanında da far kl ı  eğit imler 

vermektedirler.  Bu üniversitenin güçlü bir İ letişim Fakültesi  (The 

Ohio University Scripps College of Communication) var. Ülkedeki 

i letişim fakülteleri  arasında i lk beşe giriyor.  Öğrencilerin The Post 

adıyla günlük çıkarttıkları  gazete i le za man zaman öğretim 

elemanlarını güç durumda bıraktıkları , hatta gazetede yazı lanlar 

sonucunda üniversiteden ayrı lmak zorunda kalan öğretim 

elemanlarının olduğunu duydum.  

 

            Elektrik Mühendisl iği ve Bi lgisayar Bi limleri Bölümünden 

Savaş Kaya isiml i  Türk doçentin koordine ettiği  laboratuarı 

dolaşmamın sonucunda, geleceğin en gözde mesleklerinden 

birinin nano teknoloji alanında olacağını söyleyebilirim. Endüstri 

ve Sistem Mühendisl iği  Bölümünde görev alan Gürsel Süer hoca, 

ODTÜ’den mezun olduktan son ra yurtdışına çıkmış.  Puerto Rico 

Üniversitesinde 8 yı l  çal ışmış.  Sonra da Ohio Üniversitesinde 

başarı l ı çal ışmalara imza atmış bir Türk. Mehmet Çelenk hocamız, 

ömrünü eğitime adamış.  Türk öğrencilerle yaptığım toplantıya 

katı lmak için Rio Grande Universitesinden gelen doçent Noyar Er 

matematik alanında uzmanlaşmış.  Amerika’da dolaştığım farkl ı 

üniversitelerde böyle başarı lı  daha birçok Türk ile karşı laştım.  

 

            İşte beyin göçü dediğimiz gurubu bu insanlar oluşturuyor. 

Bu beyin göçü i lk etapta ülke için büyük kayıp olarak 

değerlendiri lebil ir.  Ama farkl ı  bir pencereden bakıldığında, bu 

insanlarımızın Amerika’da Türk lobisi  oluşturduklarını, 

Türkiye’den gelen öğrencilere yardımcı olduklarını, yaptıkları 

araştırmalarda Türkiye’den gelen gençleri  ist ihdam ettiklerine de 

şahit oluyorum.  

 

            Ohio Üniversitesi ’ne 1416 sayı l ı Ecnebi Memleketlere 

Gönderi lecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında l isansüstü 
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eğitimi için gönderilmiş öğrencilerle (20 öğrenci)  bir araya 

gelerek, sorularını  cevapladım. Bu öğ renciler Türkiye’de farklı 

üniversitelerden mezun olmuşlar ve lisansüstü eğit im 

(master/doktora)  almaları amacıyla Mil li  Eğit im Bakanlığı 

tarafından bursu olarak yurtdışına gönderi lmişler.  Uzun bir eğit im 

sürecindeki bu gençlerimizin bir kısmı, belki gene bir yolunu 

bulup yurtdışında kalacaklar ve beyin göçü gurubuna dahil 

olacaklar.  Ama çoğu geri dönecekleri  için i leride Türkiye’de iyi  bir 

akademik kadronun oluşacağından eminim.   

                                                               

            Yurtdışında bulunan Türk öğretim elemanlarından 

yararlanmak gerekir.  Bu amaçla üniversitelerimiz; özell ikle de 

yeni kurulan üniversitelerimiz, yurtdışı üniversitelerinde çal ışan 

Türk öğretim elemanlarını belirl i  bir dönem için üniversitelerine 

davet ederek konferanslar ve dersler verdirebilir, ortak projeler 

yürütebilir, karşı l ıkl ı  öğretim elemanı, öğrenci değişimi yapabil ir 

ve her bir tarafın menfaatine olacak ortak protokoller 

imzalayabil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/beyin-gocu-makale,2235.html 
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Yayınlandığı Tarih:25 Haziran 2009 (Perşembe)  

İYİLİK SEMPOZYUMU 

20-21 Haziran 2009 tarihleri  arasında Elazığ Vali l iği , Mil li 

Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi  işbirliği  ile “1.  Ulusal  İyi lik 

Sempozyumu” yapıldı. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezinde açı l ış konuşmalarının ardından “iyil iğe Farkl ı 

Açı lardan Bakış” isimli  panelde Fırat Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr.  Orhan Kıl ıç başkanlığında, MEB Personel 

Genel Müdürü Necmettin Yalçın, MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, Diyanet İşleri  Başkan 

Yardımcısı Fikret Karaman ve Gazi Üniversitesi  Tıp Etiği Anabil im 

Dalı  Başkanı Doç.  Dr.  Nesrin Çobanoğlu panelist  olarak iyi l ik 

üzerine konuşmalarını  yaptı lar. Panelistlerin tümünün Elazığlı 

olmaları  dikkatten kaçmadı.  

 

Ömer Balıbey iyi l ik kavramı üzerinde durarak İstanbul’da 

İ l  Mill i  Eğit im Müdürlüğü görevi esnasında yaşadığı  bazı  iyl ik 

olaylarını anlattı . Bal ıbey, Elazığlı ların misafirperverl ik ve iyi lik 

yapma konusundaki özell iklerini  örnekleri  ile açıkladı.  

 

Doç.  Dr.  Fikret Kahraman semavi dinlerin benzer 

yönlerini  ele alarak, iyi l ik i le i lgi l i  Tevrat’tan, İncil ’den ve Kuran -

ı  Kerimden örnekler verdi.  Paris’te görev yaptığı  esnada ünlü 

düşünür Roje Garodi’yi  ziyaret ettiğini, bu zatın mesaisini 

Mevlana düşüncesi  ile geçirdiğini, batının müslüman denil ince 
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Afganistan’daki Talabani’nin akla geldiğini, oysa iyi l iğin en güzel 

örneklerinin islamda olduğunu, hatta Kuranı - ı  Kerim’de iyi l iğin 

ödüllendiri ldiğini  belirtti .  

 

Necmettin Yalçın, Mil l i  Eğit im Bakanlığı İyil ik P rojesinde 

Elazığ 75. Yıl  IMKB İlköğretim Okulunun Türkiye’de birinci 

olduğunu, bir Elazığlı olarak bu sonuçtan gurur duyduğunu 

belirterek, Hz.  İsa’nın yolda giderken düşmanlarının ona hakaret 

ettiğini, kötü şeyler söyledikerlni, kendisi  ise bu insanlara iy i l ikle 

karşı l ık verdiğini  belirterek, Havari ler “Onlar size kötülük 

yaparken, kendisinin onlara neden iyi l ik yaptığını  sorduklarını, 

Hz.  İsa’nın ise “ “Bir insanın çantasında ne varsa onu verir, Ben 

de sadece bu var” diye cevap verdiğini açıkladı ve kendis ine 

kötülük yapnalara dahi iyil ik yapmanın ne kadar ulvi bir davranış 

olduğu konusunu ele aldı.  

 

Doç Dr.  Nesrin Çobanoğlu ise yaptığı konuşma i le 

salondakilerin büyük alkışını toplamayı başardı. T ıp etiği i le iyi l iği 

bağdaştırarak, çok somut örnekler verdi . Bir cerrahın sihirl i  el leri 

i le organ naklini çok başarı ile gerçekleştirebildiğini, ancak bu 

ünlü cerrahın ARENA programından da görüldüğü gibi  organ 

mafyası  içerisinde yer alarak, Tıp etiğini  hiçe saydığını, bir tarafa 

iyi l ik yaparken, organını pazarla yan kişiye de kötülük yaptığını 

belirtti . 

 

İyi l ik sempozyumu i le i lgil i Fırat TV’de canlı yayımlanan 

panelde de i lginç konuşmalar geçti .  Prof.  Dr. Mehmet Külahçı’nın 

yönettiği  panelde; Prof. Dr. Vehbi Çelik, iyi l iği , insani değerler 

açısından ele aldı.  MEB  Personel Genel Müdürlüğünde Şube 

Müdürü olarak görev yapan H. Ömer Gülseren, Prof.  Dr. Muhittin 

Şimşek’in söylediği  “Vizyonsuz Misyon, ancak il izyon olabilir” 

ifadesi çok büyük anlam taşıyordu. Prof. Dr.  Al i  Güler, MEB i le 

Yükseköğretim Kurulu’nun adeta k anlı  bıçaklı  olduklarını  ele 

alarak, bu ortamın bertaraf edilmesi gerektiğini  vurguladı. 

Baski l li  Hemşehrimiz MEB 1. Hukuk Müşaviri  H. Osman Çelik ise 
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Prof. Dr. Ali Güler’in MEB i le i lgil i eleştirilerine cevap verdi. , 

hukuk i le iyi liğin ve değerlerin korun masına örnekler verdi.  

 

Sempozyuma i lgi  oldukça fazla idi.  Elazığ Valisi  Muammer 

Erol’un açı l ış konuşmasında Elazığ halkının Türkiye sathında 

bıraktığı misafirperverl ik ve iyil ik yapma duygularının 

muhteşemliğinden bahsederek, “Elazığ halkının iyi lik yapar ak 

ekonomisinin gelişmesine dahi katkı  sağlayabileceğini” belirtti .  

 

Fırat Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr. A. Feyzi  Bingöl’ün 

açı l ış konuşmasında değindiği  cümlelerden “Allah iyi l iğini 

versin”, “İyi l ik eden iyi lik görür”, “İyi günler” vb atasözlerimiz, 

iyi l iğin yüceliğini  ortaya koyan ifadelerdir.  Elazığ insanının ülke 

genelinde bıraktığı  intiba “Elazığlı  merttir, iyil ik yapmayı sever, 

misafirperverdir, dosttur” imajını  sürdürmek ve bu i lt ifata 

mazhar olmak için, her Elazığl ının mücadele etmesi gerekir.  Bu 

nedenle de iyil ik projesine sahip çıkarak, bu değer açısından 

örnek bir şehir konumuna gelmeyi kendisine hedef seçmelidir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iyilik-sempozyumu-25062009-

makale,2329.html 
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Yayınlandığı tarih: 9 Temmuz 2009 (Perşemb e) 

ELAZIĞLI UYUMAYA DEVAM ETSİN! 

Elazığ’da laf  üreten çok, ama el ini  taşın alt ına koyan yok. 

Herkes hazıra konmaya çal ışıyor ya da “küçük olsun benim olsun” 

zihniyeti  i le hareket ediyor. Zamanında Elazığ’da bölge 

müdürlükleri  kurularak halk memur zihniyeti ne al ışt ırı lmış, rahat 

maaş aldıkları  için de müteşebbis düşünce ruhu körelti lmiş. 

Elazığ’da zengin olanların birçoğu geriye dönüp bu memlekete 

bakmamış.  Nemalandığı  toprakları  unutuvermiş.  Büyük şehirlerde 

yaşayan bu kitle Elazığ hasretiyle yanıp tutuştuğ u için de “Peynirli 

ekmek”, “Elazığ Geceleri”, “Türkü etkinl ikleri” düzenleyerek 

zaman geçirmiş ve hâlâ zaman geçirmeye devam ediyor(!) .  Elbette 

ki  bu birl iktelikler güzel, ama Elazığ’ın sosyo -ekonomik kalkınması 

için üreti len projeler nerede?  

 

Elazığspor’un içler acısı  durumu ortada.  Kimse sahip 

çıkmıyor, bazen çıkmak isteyenlere de birçok kulp takı larak 

yı ldırı lıyor ve kaçırıl ıyor. Eleştiri yapmak ve f ikir üretmek kolay, 

ama sonuç yok! Geçmişte yönetimde görev alanların bir kısmının 

icraatları  da ortada.  Üyelerinin haberi  olmadan Elazığspor’a 

Yönetim Kurulu seçi liyor. Arkasından istifalar, basına “Haberim 

yok” açıklamaları  ve maalesef kayyuma devretme gündemde!  

 

Türkiye’de vakıf  üniversitelerinin sayısı çığ gibi büyüyor. 

Mevcut 38 vakıf üniversi tesine 07.07.2009 tarihinde Resmi 
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Gazete’de yayımlanan yeni üniversitelerin eklenmesi i le vakıf 

üniversiteleri sayısı 45 oldu. Mersin Eğitim Vakfı tarafından 

Mersin’de “Toros”, İstanbul’da Medipolitan Eğit im ve Sağlık Vakfı 

tarafından “İstanbul Medipol”, K onya Ticaret Odası Eğitim ve 

Sağlık Vakfı tarafından Konya’da “KTO -Karatay”, Gevher Sultan 

Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’da 

“Mevlana”, Kayseri Yükseköğretim ve Yardım Vakfı tarafından 

Kayseri’de “Nuh Naci Yazgan”, Turgut Özal Düş ünce ve Hamle 

Vakfı  tarafından Ankara’da “Turgut Özal” ve Türk Eğit im Derneği 

Yükseköğretim Vakfı tarafından Ankara’da “TED” adlarıyla yeni 

vakıf  üniversiteleri  kuruldu.  Ya bizde? 2004 yı l ında Harput Vakıf 

Üniversitesi  kurma için yola çıktığımızda karşımız da ilk direnci 

gösteren dönemin Fırat Üniversitesi  Rektörü i le ekibi oldu ve 

müteşebbislerin cesaretleri kırı ldı , girişimleri  engellendi.  

 

Vakıf  üniversitesi  kurmak, bakkal dükkanı açmaya 

benzemez. Para lazım, arsa lazım, sermaye lazım. En önemlisi de 

birl iktelik, paylaşı l ımcıl ık ve hoşgörü gerekir. Yazık verdiğimiz 

emeklere.  Heyetler oluşturuldu, komiteler kuruldu.  Harput Vakıf 

Üniversitesi  için sponsor olabilecek zenginlerimiz belirlendi ve 

kendilerinden sözler alındı, ama sonuç her zamanki gibi f iyasko? 

Karşı  çıkan, muhalefet eden, kişisel  çekişmeleri  bu platformlara 

taşıyan Elazığl ı  profi li  asla değişmiyor.  

 

Doğukent’te bir fuar alanı kurulacaktı.  Yı lan hikayesine 

döndü. Uzun yıl lardır “Doğukent’te mi kural ım, Misland’ın yanına 

mı, yoksa f idanlığa mı” kavgaları sürüp gitt i . Şehir batı 

ist ikametinde hızla gelişirken, doğusu çökertil iyor. Belediye 

birçok vaadler veriyor ama sonuç yok. Birkaç park açarak 

avutmaya devam! 

 

Devlet Bakanı Cevdet Yı lmaz i le Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesinde birl ikte çal ışmıştık.  O  çalışmaların ürünü olarak 

Kalkınma Ajansları  kuruluyor. Ama Malatya -Elazığ-Bingöl-Tunceli 

i l lerinin Kalkınma Ajans Merkezi  olarak Malatya belirleniyor. 

Sayın Bakan televizyonda merkezin yerinin önemli  olmadığından 
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bahsediyor. Merkezde bir bina ve 30 perso nelden söz ederek, 

dönmeli  ve süreli  başkanlık sistemini anlatıyor. Mademki 

merkezin yeri  önemli  değil , o zaman bu merkezi  Bingöl’e kurunuz, 

hiç olmazsa size oy verenler “Sayın Bakanımız Bingöl’e Kalkınma 

Ajansı  merkezini  kurdu” diye dua etsinler.  

Elazığl ı  olarak dertlerimiz ve f ikir bağlamında çözüm 

üretenlerimiz çok, ama maalesef projeleri f i i liyata geçirecek ekip 

yok.  İ l in yönetici lerinin radikal  kararlar almasını  beklemek, bir 

vatandaş olarak hakkımız diye düşünüyorum ve sivil  toplum 

örgütlerinin Elazığ ’ın meselelerine sıkıca sarılmalarını 

arzuluyorum. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/elazigli-uyumaya-devam-09072009-

makale,2374.html 
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Yayınlandığı Tarih: 23 Temmuz 2009 (Perşembe)  

MESLEK LİSELERİ MEZUNLARINA MÜJDE 

Üniversitelerde öğrenci yerleştirmelerinde farkl ı katsayı 

uygulamaları  nedeniyle meslek l iselerini  tercih eden öğrenci 

sayı ları  günden güne düşüş göstermekteydi.  Çünkü meslek l isesi 

mezunları ya 2 yı l lık Meslek Yüksek Okullarına ya da dört yı ll ıklar 

içinde sınırlı  fakültelere girebiliyordu. Aslında kağıt  üzerinde her 

öğrenci her fakülte ve bölüme müracaat edebil iyordu. Ancak 

Ağırl ıkl ı  Orta Öğretim Başarı  Puanına (AOÖBP) uygulanan farkl ı 

katsayı lar (0.8 veya 0.3)  nedeniyle, meslek l isesi  mezunlarının 

girebildikleri  fakülte ve bölüm  sayıları  çok kısıt lı  idi.  YÖK Genel 

Kurulu bu hafta aldığı karar i le katsayı  farkl ıl ığını  ortadan kaldırdı 

ve artık meslek l isesi  mezunları yeterli  puan aldıklarında, 

di ledikleri  fakülte ve bölümlerde okuyabilecekler.  

 

Katsayı uygulaması olmadığı dönemler de meslek 

l iselerine büyük rağbet vardı. Çünkü bazı aileler çocuklarının bir 

an önce bir meslek sahibi  olmasını  arzuluyordu. Meslek l isesini 

bit iren mezun bir öğrenci doğrudan sanayide teknisyen olarak iş 

bulabiliyordu. İçlerinden çal ışkan olanlar ise yüks ek puan alarak 

diledikleri  fakültelerde tahsi l lerini tamamlayabiliyordu. Daha 

sonradan katsayı  uygulaması getirildi  ve bunun sonucunda meslek 

l isesini  tercih eden öğrenci sayısı çok düşmüştü. Meslek l iseleri 

kan kaybına uğramış ve birçok bölümleri kapatı lm ıştı.  Bu okullara 

makine-techizat bakımından büyük yatırımlar yapılmıştı .  Ancak 

kapanan bölümlerdeki donanım parçaları  çürümeye terkedilmişti.  
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Gelişmiş ülkelerde meslek ve normal l iselerde okuyan 

öğrenci oranları  incelendiğinde, ülkemizdekinin tersine mes lek 

l iseleri  daha yüksek seviyelerdedir.  Örneğin Almanya’da 

Berufschule diye adlandırılan okullara giden öğrenci sayısı  çok 

fazladır ve mezunları  sanayide hemen iş bulabilmektedir. Bu 

öğrencilerin i lla da üniversitede okuyama kaygıları 

bulunmamaktadır.  

 

Katsayı  farkı  kaldırılmadan önce Endüstri  Meslek Lisesi 

Bi lgisayar Bölümü mezunu bir öğrenci, Teknik Eğit im Fakültesi 

Bi lgisayar Öğretmenliği  bölümünü tercih ettiğinde, uygulanan 

katsayı  sistemi (0.8 ve i lave 0.24) nedeniyle kolayl ıkla bu bölüme 

yerleştirilebil iyordu. Ama aynı öğrenci Bi lgisayar Mühendisl iği 

bölümünü tercih ettiğinde, AOÖB Puanı 0.3 katsayı  i le 

çarpıldığından ve bunun sonucunda puanı çok düştüğünden, 

yerleştirilmesi imkansız hale gelmekte idi.  Şimdi bu engel ortadan 

kalktı . Gelişmiş ülkelerde , öğrenci şartları sağladığı  sürece 

istediği  bil im dalında okuyabil iyor.  Okuma özgürlüğü asla 

kısıt lanmıyor.  

 

YÖK Genel Kurulu’nda yapılan değişikl ik sonucu, İmam 

hatip Lisesi  ya da Endüstri Meslek Lisesi mezunu bir öğrenci, 

yeterl i  puan aldığında, Tıp Fakültesinde ya da mühendisl ik 

fakütesinde okuyabilecek. Bu değişim sonucu aileler artık teknik 

ve endüstri meslek liselerine yönelecek. Öğrenci sayısının 

artması, aynen Fen ve Anadolu Liselerine kayıt öncesi  yapılan 

Seviye Belirleme Sınavının, meslek l iseler i için de yapılmasını 

gerektirecek. 

 

Türkiye’de bu değişim i le birl ikte yeni ufuklar 

açı labileceği gibi, yeni problemler de doğabilecek.  İ leride YÖK 

yapısı  değişirse, tam tersi  durumlar ortaya çıkabilecek.  Vatandaş 

olarak bizlerin arzusu, ist ikrarl ı bir eğit im ve öğretim sürecinin 

ülkemizde yaratı lmasıdır. Ama birilerinin beyaz dediklerine, 
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biri leri de inadına siyah diyorsa, bu kargaşalıklar daha uzun süre 

ülke gündemini meşgul edebilecek ve her zamanki gibi  kaybeden 

gene vatandaş olacak.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/meslek-liseleri-mezunlarina-2302009-

makale,2410.html 
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Yayınlandığı Tarih: 03 Eylül 2009 Perşembe  

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 

Elazığ nihayet uluslararası  standartlara sahip uzunlukta 

bir havaalanı pistine kavuştu.  Artık üçü İst anbul’a ve biri  de 

Ankara’ya olmak üzere her gün Elazığ’dan dört uçak seferi 

yapıl ıyor.  Bir vatandaş olarak temennim, uçakların doluluk 

oranlarının artmasıdır.  Şayet uçaklar dolu kalkabil irse, sefer 

sayısı  artabilecek ve Elazığ’a yeni özel  hava şirketleri 

gelebilecektir.  Elazığ havaalanı pistinin tamamlanmasının 

ardından geçici terminal binasının temeli de atı ldı  ve 100 gün 

içerisinde tamamlanması planlandı. Bu geçici  terminal binası 

prefabrik olacaktır.  Terminalin ihale bedelinin 1 milyon TL 

civarında olduğunu basından duyduk. Geçici terminal yerine 

neden ası l terminal yapımına giri lmediğini  pek anlamış değil im! 

Amacın; bir an önce yurtdışı seferlerinin başlaması, hatta bu yı lki 

hac seferlerinin doğrudan Elazığ bağlantı lı  yapılması olduğu iddia 

edil iyor. İ lk etapta bu f ikir cazip görünse de kanımca bu durum 

ası l  terminal binasının gecikmesine sebep olacaktır.  Çünkü geçici 

terminal binası  yapıl ınca, nası l  olsa bir terminal binası  var 

düşüncesi  i le asıl  yapılacak terminal binası  yı llarca ertelenebil ir 

endişesindeyim. Oysa geçici  terminal binası gündeme 

getiri lmeseydi, kamuoyu mevcut terminalin yetersizl iğini  sık sık 

di le getirecekti  ve halkın oluşturacağı baskı  sonucu asıl terminal 

binasının yapılması hızlandırı labilecekti .  Bu durum 

oluşturulabilseydi, geçici terminal için de boşu boşuna 1 milyon 

TL’l ik bir harcama yapılmamış olurdu. Tek sıkıntı , hacca gidecek 

vatandaşlarımız, bir iki  yı l  daha eski  yöntem üzerinden aktarmalı  

uçacaklardı.  Rektör Prof.  Dr. A. Feyzi  Bingöl i le birl ikte 
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Üniversitemizin yeni bölümler  kazandığı  ve kontenjanların 

artırı ldığı  bir gerçek.  Fırat Üniversitesinde mümkün olduğunca 

değişik bölüm ve birimlerin kurulması gerekir. Bu dönemde 

öğrenci alan Mekatronik ya da Biomühendisl ik bölümleri, 

geleceğin meslekleri  olarak i leride göz kamaştırac akları  kesin. 

Fırat Üniversitesi  köklü ve de hitap ettiği  hinterlandı i le önemli 

bir üniversitemizdir. Taşıdığı görev gereği birçok yeniliğin 

lokomotifl iğini  yapmak zorundadır. Bu nedenle de sürekli  sıra dışı 

düşüncelerin Fırat Üniversitesinde gerçekleştir i lmesine 

çalışı lmalıdır.  

 

Türkiye’de Sivil  Havacıl ık Yüksekokulu halen Anadolu, 

Erciyes ve Kocaeli  Üniversiteleri bünyesinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla cazip bir okul olup, SAY -1 veya EA-1 puan türü i le 

öğrenci almakta ve puanları yüksek seyretmektedir. P uanlarının 

yüksek oluşu, talebin fazlal ığını işaret etmektedir.  

 

Elazığ Havaalanı şimdi iki  piste sahiptir. Eski  pist, yeni 

pistin devreye girmesi i le atı l  kalacaktır.  Oysa büyük uçakların 

inmesine yeterl i olmasa da, küçük uçaklarla yapılabilecek eğit im 

için ideal bir pist durumundadır.  Bu gelişmeler karşısında, neden 

Fırat Üniversitesine bağlı  olarak bir Havacıl ık Yüksekokulu 

kurulmasın ki? Pist ve kule hazır.  Bir iki tane küçük zirai i laçlama 

için kullanılan uçak kiralandığında ve emekli bir iki pilot der se 

getiri ldiğinde, bu eğitim başlatı labil ir.  Çünkü havacıl ık 

yüksekokulu bünyesinde kurulacak bölümler içinde Uçak Elektrik -

Elektronik, Uçak Gövde -Motor Bakım, Sivi l Hava Ulaştırma 

İşletmecil iği  gibi  bölümler olacak ve müfredatın büyük bir 

bölümü, Mühendis l ik, Teknik Eğit im Fakültelerinin ve Teknik 

Bi l imler Meslek Yüksekokulunun elemanları tarafından 

veri lebilecektir.  

 

Fırat Üniversitesi  yönetimi Sivi l Havacılık Yüksekokulu i le 

i lgi li  çal ışmaları  hemen başlatabilirse ve eski  pistin kullanımının 

yapılacak bi r protokol i le Üniversiteye geçici  devri  sağlanabil irse, 

1-2 yı l  içerisinde bu okulda eğit im -öğretime giri lebil ir.  Fırat 
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Üniversitesi  Türkiye’nin sivi l  havacıl ık alanındaki ihtiyaçlarını 

karşı lamak amacıyla bu misyonun alt ından rahatlıkla kalkabil ir 

diye düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/sivil-havacilik-03092009-makale,2544.html 
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Yayınlandığı Tarih: 01 Ekim 2009 (Perşembe)  

ÜNİVERSİTELERE DANIŞMA KURULU 

Bologna Süreci’nin gereklerinden birisi  de yükseköğretim 

kurumlarının faal iyetlerinin planlanmasında dış paydaşların da 

görüş, öneri  ve desteklerinin al ınmasıdır. Bu nedenle YÖK, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulları Kurulması 

Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlamış ve Üniversitelere 

göndermiştir. Yönetmeliğin amacı,  “Yükseköğretim Kurumlarında 

gerek akademik, gerek idari faaliyetler açısından, yüksek ve 

sürdürülebil ir kal itede hizmetlerin sağlanabilmesinde daha 

rasyonel ve verimli  sonuçlara ulaşabilmek için yükseköğretim 

kurumlarının dışındaki paydaşların da katı laca ğı Danışma 

Kurullarının oluşturulması ve bunların ortak çal ışma i lkelerini 

belirlemektir”.  

 

Kurul üyelerini; Rektör, Dekanlar, Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörü, Rektör Yardımcıları , Enstitü Müdürleri , o i ldeki 

Sanayi ve Ticaret Odası  başkanları , o ildeki  TMMOB’ne bağlı 

meslek odalarının başkanları; Üniversite Mezunlar Derneği 

Başkanı; o i ldeki  Mill i  Eğit im Müdürü ve diğer kamu kuruluşları 

içinden Vali l iğin belirleyeceği diğer iki  kurum müdürü; Sivi l 

toplum örgütlerinden iki  başkan ve belediye başkanı 

oluşturulacaktır.  

 

Yönetmelik taslağını inceledikten sonra, akl ıma üniversitelerde 

Üniversite-Sanayi İşbirl iği  kurulları  geldi.  Üniversite -Sanayi 

İşbirl iği  adı  altında yıl larca birçok üniversitede toplantı lar yapıldı. 
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Birkaç üniversite hariç, üniversite -sanayi  işbirl iği  bağlamında bir 

arpa boyu yol dahi al ınamadı.  Çünkü beyinleri  ve düşüce 

anlayışlarını değiştirmediğiniz sürece bu tür kurullar, havada su 

dövmeye benziyor.  

Elbette ki  bir konuda karar al ırken, farkl ı  beyin f ırtınalarının 

gerçek anlamda yapılması , gelişmenin temelini  oluşturacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde bu tür kurullar çok faydalı  işler 

yapabilmektedir.  Ancak ülkemizde gene adam kayırmalar, 

nemalanmalar ve keyfi  tasarruflar sürüp gidecektir.  

 

Örneğin üniversitenin gelişimi ve büyümesi için bu kurul bir arazi 

önerisi  yapacaksa, eminim ki  kurul üyelerinin birçoğu kendi 

menfaatleri doğrultusunda karar çıkartmaya çal ışacaklardır.  Si irt 

Üniversitesi ’nde Rektör Vekil i  olarak üniversitenin kurulacağı 

alan i le i lgil i  bürokrat, sivi l  toplum örgüt yöneticileri , oda 

başkanları , daire müdürleri  i le toplantı lar yaptım. Her önerinin 

alt ında özel kazanç sağlamanın yattığını  gördüm. Örneğin bir sivil 

toplum örgütü başkanı üniversitenin kurulabilmesi amacıyla 

kendi köylerindeki arazileri bedava tahsis edebileceklerini  

söylediklerinde heyecanlanmıştık.  Yerinde inceleme yaptık ve 

daha geniş bir arazi  gerektiğini  söyledik.  Bana veri len cevap 

“Hocam size bu 200 dönümü hibe edelim. Gerekli  olan diğer 

arazi leri  de siz kamulaştırırsınız”.  Sözüm ona Şark kurnazl ığı 

yapıyor.  200 dönümü bedava verecek.  Sonra da para etmeyen 

arazi lerini  100 misli  f iyata üniversiteye satacak (!) .  

Daha çarpıcı  bir örnek vermek istiyorum. Ethem Sancak Si irt’in 

çok tanınmış değerl i bir iş adamıdır.  Si irt  Üniversitesi ’ne 20 

milyon TL yardım edeceğini  kendilerine ait diyal iz merkezinin 

açıl ışında dile getirdiğinde, çok heyecanlanmıştım. “20 milyon TL 

vereceğim ama iki  şartım var, burada açıklamayacağım, Rektör 

Beye söyleyeceğim” demişti.  Ben de “çok güzel bir kaynak bulduk” 

diye konuşma sonrasında hemen  Sayın Sancak’ın yanına gittim. 

Koluma girdi ve biraz kalabalığın dışına çıktık. Dedi ki “Hocam, 

birinci  şartım Üniversiteye Başbakanımızın adını  vermenizdir. 

İkinci şartım da Üniversiteyi  Til lo’ya (Aydınlar ilçesi) kurun”, 

donup kalmıştım. Çünkü Ti l lo dok usu itibariyle inanç turizmin 

merkezi  hal ine gelebilecek bir i lçe.  O i lçede üniversite kurmak 

demek, üniversitenin felçl i doğmasına benzer. Ancak o i lçede 

örneğin İ lahiyat Fakültesi  kurulabileceğini  kendilerine söyledim.  
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“Si irt  Üniversitesi ’ne Sayın Başba kanımızın ismini vermek de 

Bakanlar Kurulu kararı  gerektirir. Dolayısıyla benimle bir i lgisi 

yok” demiştim. Yani Ethem Sancak da Üniversiteyi Ti l lo’daki kendi 

arazi leri  üzerine kurdurmak istemişti .  Üstel ik arazi leri  bana 

parasız temin edebileceğini  de söylemişti .  

 

Üniversitelerde Danışma Kurullarının çalışma sistemleri yukarıda 

bahsettiğim türden devam edecektir.  Kurul üyelerinin bazıları 

menfaat peşinde koşabilecektir.  Kurul üyelerinin bir kısmı 

Rektöre baskı  yapabilecek, yakınlarını  Üniversiteye aldırmaya  

çalışabilecektir. Kurul üyeliğini  kaybetmemek için de 

direnecektir.  Birçoğu oylamalarda parmak kaldırıp indirmekten 

başka icraatları da olmayacaktır.  İnşallah yanılırım ve 

yönetmeliğin özüne hareket edil ir. Ben de bu yazdıklarımdan 

ötürü mahcup olurum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universitelere-danisma-01102009-

makale,2607.html 
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Yayınlandığı Tarih:19Kasım 2009 (Perşembe)  

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPATILDI 

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 sayı lı  Resmi Gazetede 

yayımlanan 2009/15546 sayı l ı  karar i le bazı  yükseköğretim 

kurumları  bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, mesleki 

eğit im fakülteleri , mesleki ve teknik eğit im fakülteleri , ticaret ve 

turizm eğitim fakülteleri ile endüstriyel sanatlar eğit im 

fakülteleri  kapatı lmıştır. Aynı kara rda bazı yükseköğretim 

kurumları  bünyesindeki kapatı lan fakülteler yerine de Tek noloji 

Fakülteleri  kurulmuştur.  Kapatı lan fakülteler, mevcut  

öğrencilerinin mezuniyetlerine kadar eğit ime devam edecekler.  

 

Bu gelişme devrim nitel iğinde bir karardır. Şöyle ki , 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren 

bu fakülteler tarihe karıştı . Peki mesleki ve teknik eğitim veren 

orta öğretim kurumlarına öğretmen hangi kaynaktan sağlan acak  

bunu açıklamaya çal ışayım.  

 

Eskiden Teknik Öğretmenler piyasada  çalışırken imza 

sorunları  vardı.  Uygulama ağırl ıkl ı bir eğitim sunan Teknik Eğit im 

Fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin bir kısmı, öğretmenlik 

yapmak yerine sanayiye giderek uygulama mühendisinin 

görevlerini üstleniyorlardı. Ancak kadrolarının öğretme n olması 

ve imza yetki lerinin bulunmaması, kendilerinin çizdikleri projeleri 

mühendislere imzalatma zorunluluğunu doğuruyordu.  
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Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için teknik öğretmenler 

uzun yı l lardır bir mücadele içerisine girdiler. 25 yı ldır Teknik 

Eğitim Fakültesinde görev alan birisi  olarak veri len mücadeleleri 

çok iyi  bi liyorum. Bu mücadeleler içerisinde zaman zaman aktif 

rol ler de üstlendim.  

  

Mühendislik fakülteleri  teorik ağırl ıklı  mühendisler yetiştirirken, 

Teknoloji Fakülteleri ise Uygulama Mühendisle ri  yetiştirme 

amacına yönelmiştir.  Asl ında bir açıdan Teknoloji  Fakülteleri  Fen -

Edebiyat Fakülteleri durumuna dönüştürülmüştür.  Teknoloji 

Fakülteleri  Uygulama Mühendisi mezun edecek ve bunlar 

içerisinde arzu edenler aynen Fen -Edebiyat Fakültelerinde 

uygulandığı  gibi  1,5 yı l  süren Tezsiz Yüksek Lisans sayesinde 

eğitim formasyonu alarak öğretmen olarak atanabileceklerdir.   

 

 

Teknoloji Fakülteleri  bölümleri  de Mühendislik Fakülteleri 

bölümlerine benzeti lmiştir. Örneğin Mühendislik Fakültelerinde 

yer alan Bilgisayar Mühendisliği , Teknoloji  Fakültelerinde 

Bilgisayar Mühendisl iği Teknolojisi adını almıştır. Bir diğer önemli 

değişim de eskiden adı Elektronik ve Bi lgisayar Eğitimi Bölümü 

iken, Elektronik alanı Bi lgisayardan çıkartılarak Elektrik Bölümü 

i le birleştir i lmiş ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Teknolojisi 

Bölümüne dönüştürülmüştür.  Makine Eğit imi bölümü bünyesinde 

de Otomotiv Mühendisliği Teknolojisi ve Makine Mühendisl iği 

Teknolojisi  bölümleri  oluşturulmuştur.  

 

Mühendislik fakülteleri  bu tasarruftan oldukça rahatsız 

oldular ve Teknoloji  Fakültelerinin kurulmaması için büyük 

mücadele verdiler. Teknik Öğretmenler, YÖK bünyesinde yer alan 

Teknik Öğretmen kökenli öğretim üyelerinin baskısı i le arzu 

ettikleri  değişimi sağladılar.  Benim şahsi  görüşümü sorar sanız, bu 

değişimin yerinde bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir 

kaygımı da di le getirmek istiyorum. Türkiye sanayi bakımından 

fakir bir ülkedir.  Mühendisl ik Fakülteleri  ile Teknoloji  Fakülteleri 

aynı alanlarda mühendis yetiştireceklerdir. Hatta Te knoloji 

Fakültelerinden mezun olanlar uygulama ağırl ıkl ı  bir eğit im 
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aldıkları  için, piyasada daha çok tercih edilebileceklerdir.  Bu 

durum Mühendisl ik Fakültelerinin cazibelerini  yit irmelerine 

vesi le olabil ir.  Şimdiden kesin bir görüş bi ldirmek yerine, “Bek le 

ve gör” mantığı  ile yola çıkmak çok daha uygun olacaktır.  Yeni 

doğan bebek misal i  Teknoloji  Fakültelerine hoş geldiniz derken, 

emektar Teknik Eğitim Fakültelerine de güle güle diyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/teknik-egitim-fakulteleri-19112009-

makale,2764.html 
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Yayınlandığı Tarih: 31 Aralık 2009 (Perşembe)  

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞINA DÖNÜŞÜYOR 

Teknik eğit im fakülteleri , mesleki  eğit im fakülteleri, 

mesleki ve teknik eğitim fakülteleri , t icaret ve turizm eğitim 

fakülteleri  i le endüstriyel  sanatlar eğit im fakültelerine 2010 -2011 

akademik yı l ında öğrenci al ınmayacak.  Bu fakültelerin mevcut 

öğrencileri okullarını bit irinceye kadar bu fakülteler eğit im ve 

öğretimlerini sürdürmeye devam edecekler. Teknoloji Fakülteleri 

adı  i le  yeni fakülteler kuruldu ve bu fakülteler i le i lgi li 

bel irsizl ikler sürmeye devam ediyor.  

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.  Dr.  Yusuf Ziya ÖZCAN 

geçenlerde Samanyolu televizyonunda “GÜNLÜK” haber 

programına çıkarak, yükseköğretimle i lgi li  görüşlerini kam uoyu 

i le paylaştı . Konulardan biri  de Teknoloji  Fakülteleri idi .  Ancak, 

konuşmalardan bu fakültelerin geleceğe ait planlarının net 

olmadığı anlaşı l ıyordu. YÖK Başkanının Teknoloji fakülteleri ile 

i lgi li  söylemlerini  size aktarmak istiyorum.  

 

“Teknoloji  Fakültelerinin kuruluş işlemleri bitt i . Bunu Bakanlar 

Kurulu imzaladı.  Bakanlar Kurulundan geçti.  Teknik Eğitim, 

Mesleki  Eğit im gibi  fakülteleri  kapatıp bunların yerine Teknoloji 

Fakültelerini kurmayı düşünüyoruz. Ama şu anlaşı lmasın. Biz 

mevcut Teknik Eğit im  Fakültelerini al ıp Teknoloji  Fakültelerine 

haline çevireceğiz gibi  bir düşünce söz konusu değil! Bu fakülteler 

tamamen yeniden yapılandırı lacak, hatta bu yapılandırmanın 

nası l  yapılacağını  doğru dürüst kararlaştırmak için YÖK’ten bir 
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grup arkadaşımız Amerika Birleşik Devletlerine gitt i ler ve bazı 

teknoloji  fakültelerini ziyaret etme i le meşguller.  Orada bu 

uygulamanın nası l olduğunu öğreniyorlar. Daha önceden 

Avrupa’da bu türden bir gezi  yapmışlardı. Bu geziler sonrasında 

biz bu fakülteleri  nası l  yapılandı racağımız sorularına doğru 

cevapları  bulacağımızı düşünüyoruz.  

 

Bunlar bizim Türk sanayisi  için yaptığımız en önemli şeylerden 

birisidir.  YÖK’ün katkı larından bir tanesi  olacak.  Çünkü bu 

teknoloji  fakültelerinde uygulama mühendisi  dediğimiz 

mühendisleri  yetiştireceğiz.  Bu mühendislerin bir özelliği , sadece 

planlama yapan, dizayn yapan, işin yukarıdan üst seviyeden 

kurtarı lmasını sağlayan mühendisler değil  de bizzat işin başında, 

işçi lerin başında işçilerle beraber işleri yürütecek, işi bitirecek ve 

işi  üstlenecek olan mühendisler olacak.  Türkiye’nin esas buna 

ihtiyacı  var.  Öbür dalda bizim çok ihtiyacımız yok.  Hatta fazlamız 

var diye düşünebil iriz. Artık bizim Türkiye’de çok iyi  mühendis 

yetiştiren Üniversitelerimiz ve mühendisl ik bölümlerimiz var. 

Ama bizde eksik olan uygulama mühendisl iği alanıdır. Ama bu 

teknoloji  fakülteleri  eskinin kal ıt ımı olmayacak.  Öğretim üyeleri 

tamamen yeniden al ınacak.  Arkadaşlarımızın yaptığı  gezide 

araştırdığı  konulardan birisi  de o öğretim üyelerinden ne gibi 

özell ikler arayacağız? Eğit imin ne kadarı  uygulamalı olacak? 

Çünkü bugünkü klasik mühendislikten farkl ı olması gerekir.  Farkın 

da olduğu yer uygulama tarafının olmasıdır. Mesela bu 

mühendislerimizin bir yı l larını  sanayide geçirmelerini  ist iyoruz. 

Bu türden bilgi lerle gelece k ve o zaman bu okulların 

yapılandırı lması  kolay olacak.  Belki  bu yıl  olmaz.  Ama 2011’de bu 

fakülteler başlayabil ir. Şimdiden bazı üniversitelerimiz bu 

fakülteleri  kurdular.  4 tane Teknoloji  Fakültesi  kuruldu.  Ama 

onlar hemen faaliyete geçecek değil .  Bu dü zenlemeleri  yaptıktan 

sonra, onlara rehberl ik babından bilgi ler verdikten sonra onlar da 

bu yapılandırmalarını bitirecekler.  Kurmayanlar, Mesleki  ve 

Teknik Eğit im Fakülteleri öğrencilerini  mezun edinceye kadar 

devam edecekler.  Bilahare otomatik olarak kapa t ı lmış olacaklar.”  

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu Kararına dikkatleriniz çekmek 

istiyorum. Kararı  aşağıda veriyorum.  

Karar Sayısı  : 2009/15546  
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Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik 

eğit im fakülteleri , mesleki  eğit im fakülteleri , mesleki  ve teknik 

eğitim fakülteleri , t icaret ve turizm eğitim fakülteleri  ile 

Endüstriyel  Sanatlar Eğit im Fakültesinin kapatı lması ve aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı  olarak yeni fakülteler kurulması 

hakkındaki ekl i  Kararın yürürlüğe konulması; Millî  Eğit im 

Bakanlığının 28/9/2009 tarihl i ve 25377 sayı l ı yazısı üzerine, 

28/3/1983 tarihli  ve 2809 sayı l ı Kanunun ek 30 uncu maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009  tarihinde kararlaştırı lmıştır.  

 

2/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15546 SAYILI  

KARARNAMENİN EKİ  

 KARAR  

MADDE 1 – (1) Ekl i listede belirti len yükseköğretim kurumları  

bünyesinde bulunan ve aynı l istenin (A)  sütununda gösteri len 

fakülteler kapatı lmış ve (B)  sütununda yer alan fakülteler aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulmuştur.  

(2)  Bu Karar uyarınca kapatılan fakülteler, mevcut öğrencilerin 

mezuniyetlerine kadar eğit ime devam eder.  

 

YÖK Başkanı Prof. Dr.  Yusuf Ziya Özcan’ın konuşması i le 

Resmi Gazetede yayımlanan kararlar arasında örtüşmeyen 

noktalar bulunmaktadır.  Bu konuşmadaki bazı hususlar a 

dikkatinizi çekmek istiyorum. 2010 yı l ı ile birl ikte Teknoloji 

Fakülteleri  öğrenci alabilecekleri sanılırken, öğrenci al ımının en 

erken 2011 de olacağına işaret edilmektedir. Diğer önemli bir 

konu, Teknoloji  Fakültelerinde görev alacak öğretim üyelerinin  

yeniden al ınacağı ve bu öğretim üyelerinde bazı özell iklerin 

aranacağıdır.  Gene konuşmalar arasında 4 üniversitenin Teknoloji 

Fakültesini kurduğundan söz edildi. O zaman Fırat Üniversitesi de 

en kısa sürede bu fakülteyi kurmalıdır diye düşünülebilir.  Sonu ç 

olarak Teknik Eğitim Fakültesi  camiası tedirgin bir bekleyiş 

içindedir.  Bir an önce bu tür çal ışmaları  tamamlanması 

sabırsızl ıkla beklenmektedir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/teknoloji-fakulteleri-31122009-

makale,2899.html 
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Yayınlandığı Tarih: 14 Ocak 2010 (Perşembe)  

LOBİ İSİMLİ ÇOCUK FELÇLİ DOĞDU 

Yaren- i  Harput Derneği Başkanı Gürkan Özensoy’un 

çabaları  ile 15 gün içerisinde gündeme gelen ve Elazığ’da i lk 

toplantısı  9 Ocak’ta yapılan Lobici l ik Çalıştayı, maalesef beklenen 

sonucu veremedi.  Elazığ Milletvekil i  Faruk Septioğlu’nun yeğeni 

rahmetli Semih Septioğlu’nun geçirdiği  traf ik kazası sonrasında 

aynı gün Palu’da defnedilmesi de toplantıya katı lımı olumsuz 

etki lediği  belirt il iyordu. Kanımca Çalıştayın çok kısa sürede 

düzenlenmiş olması, organizasyonda büyük eksikl iklerin 

yaşanmasına neden oldu.  Çalıştayı düzenleyen Gürkan Özensoy 

da asl ında arzu etmediği  düzeyde bir toplantı olduğunun 

farkındaydı. Sabah oturumunda selamlama adı altında bazı 

katı l ımcıların kürsüye çıkıp kendilerini  kısaca t anıtmaları  ve 

lobici lik adına herhangi bir öneri  getirmemiş olmaları, Gürkan 

Özensoy’u da rahatsız etmiş olacak ki , selamlama konuşmasına 

çağırdığı  konuklarını  anos ederken, sık sık aşağıdaki cümleleri 

kurma gereği duydu. Gürkan Özensoy’un ifadeleri arasın da 

aşağıdaki cümleleri kul lanmış olması gözden kaçmadı.  

“Normalde gündem konuları çok açık ve belli . Fakat 

el imizde olmayan gerekçelerle komisyonumuzdan ayrı lması 

gereken mülki Amir, Belediye Başkanı, Rektör, Sanayi ve Ticaret 

Odası  Başkanı ve yanında gitmesi gereken arkadaş gurubumuz 

ayrı ldıkları  için, gündemle i lgil i  konuların teferruatına giremedik. 

İkinci  oturumda bunların hepsi  var efendim, önce onu arz 

edeyim”.  
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Özensoy Dr.  Naci Onur’u kürsüye davet etmeden önce de 

“Gündemin içerisinde herşey var.  Gündem siyaset üstü, gündem 

ekonomik, t icaret, kültürel  ve sosyal aktivitelerin tümünün 

üstünde yer alacak. Bundan asla kimsenin şüphesi olmasın” 

diyerek, çal ıştayın yükünü öğle sonu yapılacak toplatıya havale 

etmişti .  

Sabahki selamlama konuşmalarında Tüm Elaz ığlı 

İşadamları Derneği Başkan Vekil i Ali Cemal Güler, EFTUD Başkanı 

Bünyamin Eroğlu, MÜSİAD Başkanı Metin Bulut, Elazığ Ticaret ve 

Sanayi Odası Kadın Girişimcileri  Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 

Elazığ İş Kadınları Derneği Kurucusu Prof.  Dr. Yasemin Açık,  

Mimarlar Odası Başkanı Mithat Coşkun, Türk Eğit im Sen Elazığ 

Şube Başkanı Şerif Mehmet Arıca, İzzetpaşa Vakfı Genel Sekreteri 

Dr.  Naci  Onur, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl  Başkanı Ethem 

Gülbay, İ lim ve Hayra Hizmet Vakfı Başkanı Resul Şahin, Elazığ 

Amatör Spor Kulüpleri  Federasyonu Başkanı Mehmet Tan, Yrd. 

Doç.  Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Gazeteci -Yazar Şükrü Kacar ve 

bendeniz selamlama konuşmaları  yaptık.  Dolayısıyla sabahki 

oturumu boşu boşuna harcamış olduk.  Oysa önceden gündem 

hazırlansaydı ve Elazığ’ın başl ıca sorunları  belirlenseydi, somut 

problemler üzerinde ne tür lobici l ik çalışmaları yapılabileceği 

konuşulabil irdi.  Asl ında ben bir sunu hazırlamıştım ve Elazığ’ın 

başl ıca sorunlarını  l istelemiştim. Fakat iş selamlaşma i le 

başlayınca, öğle sonu sunayım  düşüncesi ile selamlama formatını 

bozmak istemedim. 

Öğle sonu çok farkl ı  bir çal ıştay olacağı ümidini  taşıyarak 

14.30 da salondaki yerimi almıştım. Bu bölümde Yrd. Doç.  Dr. 

Mehmet Çevik tarihten bir örnek vererek kısa konuşmasını  yaptı. 

170 yı ldır ülkemizde yönetimler el iyle yerl i malını  teşvik edici  bir 

takım teşviklerin yapıldığını  ve Tazminattan beri  bunun var 

olduğunu söyledi.  Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürü Yrd.  Doç.  Dr.  Bi lal  Çoban ise Spor Toto 

Teşki lat Başkanlığına bir p roje sunduklarını, bu projeyi  hayata 

geçirebilmek için verdiği mücadeleyi ve karşısına çıkan bürokratik 

engelleri  di llendirdi.  Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı (Ankara) 

Başkanı Bedri Sever Ağabey de Vakfın 2500 öğrenciye burs 

vererek eğit imlerine destek verd iğini  söyledi.  Akabinde de bu tür 

toplantı ların birçoğuna katı ldığını, ancak sonuç alma bağlamında 

hemen hemen tümünün başarısızl ığa uğradığını belirtt i.  
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Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Ahmet Düzgün ise 

bu çal ıştaya her türlü desteği vereceklerini  ifa de etti.  Akabinde 

Elazığ Belediyesi  eski  İmar Müdürü Ahmet Bey “Elazığ Buluşuyor” 

toplantı larına katı ldığını ve bu tür etkinl iklerin katkı sağlandığına 

inandığını  belirtt i . İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç.  Dr.  Ahmet 

Fethi Yüksel olaylara akademik ve pro fesyonel bakmak 

gerekli l iğinden bahsetti.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Kültür 

Müdürü Hüseyin Öztürk ise Yaren -i  Haput Derneği tarafından 

deprem konusunda yapılan çalışmalardan örnekler verdi.  

İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Gökhan 

Elgin, İstanbul’da okul binalarının depreme karşı  güçlendirme 

çal ışmalarını  yaptıklarını, bu tür çal ışmaların Elazığ’da ya 

yapılması gerektiğini  söyledi.  Bir İşadamımız ise kendisinin iki 

sene önce bir televizyon programına katıldığını, Elazığ’da bir Kan 

Bankasının olmadığını  (Mehmet Soysal’ın programında) ve 

telefon bağlantısında Elazığ’da arsa bulacağını  vaddettiğini 

söyledi.  Sayın Valimizin konuya sahip çıktığını  ve yer konusunu 

çözdüklerini belirtt i.  İşadamı Faik İçmeli  ise kendilerinin hizmet 

sektöründe çalışt ıklarını, Kırgızistan’da dahi mağaza açtıklarını  ve 

Elazığ sevdalısı  olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu 

söyledi.  

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Alt ınyuva ise bu 

Çalıştaydan büyük oranda istifade ettiğini  ve Kalkınma Ajansı 

olarak sivi l top lum örgütleri  i le işbirl iğine giri lerek bölgenin 

işgücü ortamının geliştiri lmesine çal ışacaklarını söyledi.  ETSO 

Başkanı Ali  Şekerdağ ise bir sunu yaparak Elazığ’ın SWOT analiz 

sonuçlarını anlattı.  2023 de nası l bir Elazığ arzuladıklarını  ve niçin 

lobi yapma gereğinin duyulduğunu açıkladı.  

 

Konuşmaların sadece öne çıkan kısımlarını ele alarak Çalıştayın 

nası l  bir güzergahtan i lerlediğini vurgulamaya çal ışt ım. Dikkat 

edilecek olursa, Çalıştay sonucunda Elazığ’ın hangi sorunlarının 

olduğu ve bunları çözmek iç in nası l bir lobici lik faaliyeti 

sürdürüleceği belirlenememiştir. Çal ıştay sonucunda Gürkan 

Özensoy’un hayali , lobici l ik için üç ayrı  komitenin kurulmasını 

sağlamaktı.  Ama kendisinin beklediği  olmadı ve toplantı 

sonucunda hazirunun ve derneklerin Çalıştay komisyonlarının 

doğal üyesi  olması öneri lmişti .  
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Deneyimlerim şunu göstermiştir.  Şayet komisyonlar kurmazsanız, 

görevi  yürütecek kişileri belirlemezseniz, o girişimlerin tümü 

başarısız olmaya mahkumdur.  Toplantıya 70 civarında kişi 

katı lmıştı .  Bu 70 kişiyi  nasıl  bir araya getireceksiniz ve Elazığ’ın 

sorunlarını çözmek için nası l lobici l ik yapacaksınız!  

Akşam Fırat Televizyonunda konuşmalar sürdürüldü. Bu 

toplantıya Elazığ Milletvekil i  Sayın Necati  Çetinkaya da katı lmıştı . 

Gazetecilerin sordukları  sorulara u stal ıkla cevap vererek, 

mensubu bulunduğu partinin Elazığ’a yaptığı  hizmetleri  üstü 

örtülü siyaset yaparak, program içerisine enjekte edebilmeyi 

başarmıştı . Her zaman sergilediği  tavırlar arasında yer alan 

uslubü ile tokalaşırken, konuştuğu kişiden gözleri ni  kaçırarak 

başka tarafa bakmayı da sürdürdü. Bu programda bazı 

gazetecilerimizin cesur soruları karşısında cevap verirken de, 

yı l ların bürokratı ve siyasetçisi kimliği i le ustaca ortamı kontrolü 

al ına almayı başarabildi.  

Yeni Ufuk Dergisi  sahibi  Nafiz Ko ca eleştirel  bir 

yaklaşımla sorularına muhatap araken, gazeteci lik mesleğinin 

gereğini yerine getiriyordu. Sabahki oturumlarda konuşanların 

hemen hepsinin kendi ya da mensubu bulundukları  örgütlerin 

reklamlarını  yaptıklarını  belirtti .  Bu toplantıya esas 

muhataplarının çağrı lması  gerektiğini, Çal ıştaya çağrı lan 

kişi lerden örneğin Faik İçmeli ’nin gündüz birinci  oturumunda yer 

al ırken, akşam oturumunda bulunmadığını, zaten birçok kişinin 

çağrı lmasının unutulduğunu ya da çeşit l i mazeretlerle toplantıya 

katı lamadıklarını  belirterek; bu oluşumun ölü doğacağı endişesini 

taşıdığını  i fade etti . ESTO Başkanı Al i  Şekerdağ’ın ve 

arkadaşlarının Kalkınma Ajansı  konusunda verdiği mücadeleyi 

yakından izlediğini, ancak sonuçta bu ajansın Malatya’ya 

kaptırı ldığını belirtti . Gürkan Özensoy’a yönelik de Elazığ’dan 

giden birçok kişinin İstanbul ve Ankara’da derneklere 

uğradıklarında muhatap bulamadıklarını ve derneklerin 

birçoğunun kapalı  tutulduğunu iddia etti .  

Nafiz Koca, Gürkan Özensoy’a dönerek, “Oluşturulan bu 

lobicik harekat ı sonrasında Elazığ’ın bir sorununu çözmek 

amacıyla Hükümetin en üst mevkilerinde yer alan Sayın 

Çetinkaya’ya gittiğinizde, bu lobici l ik harekatı  sonrasında Sayın 

Çetinkaya’yı  harekete geçirebilecek bir gücü oluşturacağınıza 



437 
 

inanıyor musunuz?”.  Özensoy is e verdiği  cevapta tabela derneği 

olmanın acı  olduğunu, ama kendi derneklerinin sürekli  açık 

tutulduğunu dile getirdi. Lobici l iğin üstesinden gelinebileceği 

konusunda derneklerinin bugüne kadar yaptıklarını 

gösterebileceklerini  ve Elazığ Belediyesi  ile daim a temas halinde 

bulunduklarını  söyledi.  

Kanal 23 ten Murat Uyman lobici liğin çatısının nasıl 

oluşturulacağını ve kimlerden teşekkül ettiri leceğini  sordu. 

Özensoy, kendisinin düşündüğü organizasyonun hazirunun 

önerisi gibi olmadığını belirterek, kendilerini n üç ayak şeklinde 

lobici liğin oluşturulmasını düşündüklerini, bunların Teknokratlar 

Gurubu, Mali  Gurup ve Çalıştay Komisyonları şekl inde 

düşündüklerini  belirtt i .  İnsanların üzerine gitmemek ve “Acaba 

daha önceden isimler belirlenmiş mi?” imajını  yaratmama k için 

hazirinun tekl if leri doğrultusunda hareket ettiklerini  it iraf  etti .  

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere Gürkan Özensoy, 

akl ından geçirdiği  bir organizasyon kurmayı başaramamıştı . 

Bunun nedeni Çalıştay süresince ortaya çıkan gelişmelerdi ve 

daha başlangıçta tepki almamak için kendi düşüncesini i leri 

sürmemiş ve komisyonları kurmaktan vazgeçmişti .  

Gürkan Özensoy’u öğrencim olması münasebetiyle çok iyi 

tanıyorum. Girişkenliği ve tuttuğunu koparan özelliklere sahiptir. 

Eminim ki  arzu etmediği bir biçimde g elişen Çalıştayı, i leride 

lobici liğin raylarına oturtmayı başarabilecektir. Çalıştaydaki 

gel işmeleri gözetl iyerek hazirunun öneri leri doğrultusunda bir 

tasarrufa gitmesi, başarı l ı bir taktik olarak algı l ıyorum ve öyle 

tahmin ediyorum ki bir sonraki Çalışta yda burada gördüğü 

eksikl ikleri bertaraf edecek ve istediği sonucu yakalayacaktır.  

19 yı ldır yayın yapan ve İlk Yerel  Üniversite Televizyonu 

olan Fırat TV’nin RTÜK tarafından hazırlanan bir taslak kanun 

çerçevesinde yayınlarının susturulmasının hedeflendiğ ini , 

Türkiye’de Selçuk, Erciyes ve Atatürk Üniversitelerinin de Fırat 

TV’nin benzeri yayınlar yaptıklarını, ancak RTÜK’ün 

Üniversitelerin televizyon ve radyolarını  kapatarak neyi 

amaçladığını anlayamadığımı dile getiren bir konuşma yaptım. 

İ leride uzaktan eğitim yapacak olan Fırat Üniversitesi  için Fırat 

TV’nin önemli bir alt yapı oluşturduğunu, kapatı lmaması 

gerektiğini  ve Elazığ’ın lobi oluşturarak bu televizyonun 
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kapatı lmasını önlediği  takdirde, lobici l ik konusunda önemli  bir 

başarı  göstereceğine işaret ettim. Milletvekil imiz ve Başbakan 

Danışmanımız Sayın Çetinkaya’nın söz alıp, bu konudaki 

görüşlerini  belirt ir diye bekledim. Sessiz kal ınca program sonunda 

yanına gitt im ve “Sayın Valim Fırat Televizyonuna büyük emekler 

verdik.  19 yı ldır yayın yapıyoruz.  Bu yeni yasanın üniversite 

televizyonlarını susturması hükümlerine müdahale etmenizi arz 

ediyorum” dedim. Sayın Çetinkaya hiç cevap vermeden benden 

uzaklaştı  ve CHP İl  Başkanı Ethem Gülbay’a giderek Kuzova 

sulaması i le i lgil i söyledikleriyle Gülbay’ın prog rama siyaset 

karıştırdığını  tartıştı . Elazığ’ın bir sorununu çözmek için lobici l ik 

bağlamında Sayın Çetinkaya’ya gidi ldiğinde, herhalde gene aynı 

sahne tekrarlanır ve Sayın Çetinkaya gelenlerle görüşmeden 

odasından uzaklaşır! 

Sonuç olarak Elazığ’da yeni bi r hareket, eksikleri 

olmasına rağmen başlatı lmış oldu.  Bu toplantıya koşarak 

gelenlerin öncelikl i  amacı Elazığ’a hizmet olduğundan şüphem 

yoktur.  Bu Elazığ sevdalıl ığı  vesi lesi  ile mutlaka olumlu sonuçlar 

elde edilebilecektir. Sevgil i öğrencim Gürkan Özens oy’un da bu 

yazdıklarımı olumlu bir pencereden görmesini  di l iyorum. Burada 

tespit ettiği  eksikl iklerin sonraki  toplantı larda tekrarlanmaması 

için çok iyi planlama yapması gerektiğini  hatırlatıyorum ve bize 

düşecek her türlü hizmete de var olduğumuzu kamuoy u önünde 

açıkl ıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/lobi-isimli-cocuk-felcli-14012010-

makale,2942.html 

  



439 
 

Yayınlandığı Tarih: 24 Nisan 2010 (Perşembe)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE İNTERNET HAFTASI 

Türkiye İnternet i le tanışmasının 17 inci  yıl  dönümünü 

kutluyor.  1993’ten beri  ülkemizde en hızlı  yaygınlaşan alanlardan 

birinin de İnternet olduğunu söyleyebil iriz. İnternetin Türkiye’ye 

gelişi 17 yı l  olmasına karşın, kutlamaların 13 üncüsü yapıl ıyor ve 

Fırat Üniversitesi  de 2000 yı l ından beri  her yı l  kesinti siz İnternet 

Haftası  münasebetiyle paneller düzenliyor.  

 

Bilgisayarı  kullananların vazgeçilmez tutkularından birisi  de 

internettir. Hayatımıza girdiği günden beri  bağımlıl ık haline gelen 

bu teknoloji sayesinde dünyadaki gel işmeleri ekranlarımızda 

izleyebil iyor, internet üzerinden al ış veriş yapabil iyor, aradığımız 

ansiklopedik bilgi lere anında ulaşabiliyoruz. İnternetin sağladığı 

konfor ve kolayl ık sayesinde artık kütüphanelere dahi gidi lmiyor, 

el imizin alt ındaki bilgisayarlarla sanal kütüphaneleri  anında 

z iyaret edebil iyoruz.  Zaman ve mekândan bağımsız olarak 

kütüphanelerin bir tuş uzaklıkta olmasını, acaba 30 -40 yı l 

öncesinde hayal dahi edebil iyor muyduk?  

 

İnternet sayesinde birçok sosyal siteler açı ldı. You Tube, 

Facebook, Twitter, Jhoos gibi  siteler saye sinde dost ve 

arkadaşlarımızın bizlerle i lgi l i her türlü bi lgiyi  görüntülü ve sesl i 

dinlemeleri sağlanabil iyor. Bu arada rakiplerini yıpratmak, gizl i 

faal iyetlerini deşifre etmek de çok kolaylaştı.  İnternete yüklenen 

videolar veya sesler yüzünden birçok ol ay deşifre oluyor.  Bazen 
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de bu deşifreler yüzünden intihar edenler veya soluğu yurt 

dışında alanlar olabiliyor.  

 

Fırat Üniversitesinde 2000 yı lından beri her yıl  İnternet Haftası 

münasebetiyle kesintisiz bir faal iyet yapılmaktadır.  Fırat 

Üniversitesi  Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümü Bilgisayar 

Sistemleri Anabil im Dalında Öğretim Görevli l iği  yapan Nurhayat 

Varol, Fırat televizyon stüdyosundan her yı l öğrenci paneli 

düzenlemektedir. Di le kolay 10 yı ldır kesintisiz yapılan bir 

etkinl ik.  Panele katılan öğrenciler, sanal ortamın i lginç konularını 

katı l ımcılara aktarıyorlar.  Üstelik bu paneller ya canlı  ya da bant 

yayını  olarak Fırat Televizyonu sayesinde Elazığ halkına da 

ulaştırıl ıyor.  

 

Bu yıl  yapılan öğrenci paneline, Teknik Eğit im Fakültesi  Bi lgisayar 

Öğretmenliğinde okuyan öğrencilerimiz katı lmışlardı.  Etkinl ik 19 

Nisan’da Fırat TV stüdyosunda gerçekleştiri ldi . Öğr.  Gör. 

Nurhayat Varol’un yönettiği  panele, Al i  Arı (E -Ticaret) , Samet 

Kaya ( İnternet Güvenliği  ve Bi l işim Suçları) , Rabia Uyar ( İnternet 

Tarayıcı ları) , Mehmet Çamürdaş (İnternet Reklamcıl ığı)  ve 

Muhammet Osman Özlü (3G Teknolojisi)  katı lmışlardı.  

Panele katı lanlar son sınıf  öğrencileri  olup, Haziran 2010 ayı  

sonunda büyük bir ihtimalle öğretmen olarak mezun olacaklar. 

Öğrencilerimizin kamera karşısındaki rahatl ığı  ve konulara 

hakimiyetleri  dikkatimi çekti .  Öğrencilerimizin büyük bir bölümü 

bu kabiliyete sahiptirler.  Paneldeki başarı larını, bazı dersleri 

öğrenci merkezl i  eğitim kapsamında sürdürmelerine borçlu 

olduklarını düşünüyorum.  

 

Necip Güngör Kısaparmak İ letişim Lisesinin bazı öğrencileri  de 

panele katı lmışlardı. Öğretmenleri Songül Karabatak her yıl 

yapılan etki l iğe öğrencilerini  al ıp getirmektedir.  Lise 

öğrencilerimizin İnternet Reklamcıl ığı  konusundaki i lginç 

soruları , katı l ımcıların dikkatini  çekmeye yetti.  

Gelecek nesi l lerimiz çok iyi  yetişmektedirler. Birçoğunda rahat 

soru sorabilme cesareti oldukça gelişmiştir. Kendi kuşağımızla 

karşı laştırdığımızda, bizim dönemlerde sürekli baskı altında 

olduğumuzu söyleyebil irim. Çünkü büyüklerin y anında konuşmak, 
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soru sormak, rahat hareketler sergi lemek, saygısızl ık olarak 

nitelendiri lebiliyordu. Bu yüzdendir ki bizim kuşağın büyük bir 

bölümü kendisini i fade etmede, hakkını savunmada yeterli 

cesareti hala gösteremeyebil iyor.  Medya unsurları ve İnte rnet 

sayesinde öğrencilerimiz konuşma becerilerini geliştirebil iyorlar. 

Tuttuğunu koparan, haklarını  sonuna kadar savunabilen, 

çekinmeden her türlü soruyu kalkıp sorabilen bir nesil  gel iyor. 

Türkiye’nin geleceğinin bu gençlerle şekil leneceğini 

düşündüğümüzde, yarınlara daha da umutlu bakıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesinde-22042010-

makale,3248.html 
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Yayınlandığı Tarih: 01 Temmuz 2010 (Perşembe)  

TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 

Fırat Üniversitesinin güzide birimlerinden b iri  de Tıp 

Fakültesidir.  1983 -1984 akademik yıl ında Teknik Eğit im Fakültesi 

i le birlikte eğit im ve öğretime başlamıştı .  1985 yı l ı  başında ben 

de Teknik Eğit im Fakültesinde bazı  bölümleri  kurma çal ışmalarına 

katkı  sağlamak için görevlendiri lmiştim. Aynı dön emde kurulmuş 

olmamız nedeniyle, Tıp Fakültesi ile i l işki lerimiz daha da sıcak 

geçiyordu. Tabi o dönemde kuruluş çalışmaları  içerisinde yer alan 

yöneticiler arasındaki iyi  i l işkiler de fakülteler arasında 

yakınlaşmayı ve birbirine destek olmayı sağl ıyordu.  

Tıp Fakültesi o yıldan beri  kurumsallaşma adına sürekli 

çaba harcıyor. Hastane binasına ait son blok dahi ancak bu yıl 

tamamlanabildi.  Kliniklerle i lgi l i  18 bin metrekare alana sahip 

diğer bir binanın ise henüz temeli atılamadı. Öğretim üyesi  sayısı 

sürekli artıyor. Yeni polikl inikler ve anabil im dalları açı ldıkça; 

Fırat Üniversitesi  Hastanesi, bölge hastanesi  olma yolunda daha 

da hızlı  adımlarla i lerlemiş olmaktadır.  

Üniversitelerde Tıp Fakülteleri  daima kayrı lmıştır.  Çünkü 

halkın sağlığı  i le i lgi lenen bi r bi lim dalıdır.  Bu ayrımcılığı  belirli 

bir noktaya kadar kabullenmek gerekir. Hatta Tıp Fakültesi 

haricindeki fakülte ve yüksekokullarda çal ışan öğretim 

elemanlarının ortak bir görüşü vardır.  Eğer bir üniversitede tıp 

fakültesi  varsa, diğer fakülte ve yük sekokulların gelişmesinin 

kolay olmadığı bi linmektedir. Bu yüzden de Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinin ve Boğaziçi  Üniversitesinin Tıp Fakültesi 

açmadıkları  iddia edil iyor.  
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30 Haziran’da Fırat Üniversitesi  Tıp Fakültesi  mezuniyet 

töreni yapıldı.  Bazı fakült e ve yüksekokullar mezuniyet 

törenlerini  ayrı  düzenlemektedirler.  Törenlerin ayrı 

düzenlenmesinin bana göre faydası  da oluyor.  Örneğin Tıp 

Fakültesi  töreninin ayrı  yapılmasının en büyük sağladığı 

ayrımcıl ık, her öğrencinin isminin tek tek anons edilmesi ve  bir 

öğretim üyesi  tarafından başarı  belgesini  almasıdır. Böylece 

öğrencinin ismi kayıtlara girmekte, çeki len fotoğraflarla bu 

anlamlı  gün tarihselleştiri lmektedir.  

Aynı çatı alt ında hizmet veren fakülteler, yüksekokullar 

ve birimler arasındaki işbirl iği , o kuruluşların kurumsallaşmasını 

hızlandırır.  Bir fakültenin düzenlendiği bir törene diğer 

fakültelerden ve birimlerden icabet edenler olursa, bu tasarruf 

birimler arası  diyalogu geliştirir ve karşısındakine gösteri len 

saygının işaretidir.  Ev sahibi  birim de gelenek ve göreneklerimiz 

kapsamında, törene gelen misafirlere gerekli ihtimamı 

göstermesi beklenir.  

Törende Tıp Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr.  İrfan Orhan’ın 

yaptığı  konuşma beğenildi.  Özell ikle Atatürk i le i lgi l i söylemleri 

dikkat çekici idi . Ancak soruml uluğunda düzenlenen törende bana 

göre bazı  gaflar da sergi lendi.  Her mezun öğrenciye başarı 

belgesini vermek üzere Tıp Fakültesinin bir öğretim üyesi  sahneye 

çağrı ldı . Üstel ik mezun olan 88 öğrenciye başarı belgeleri 

veri l irken, salonda yeterl i  t ıp fakülte si öğretim üyesi 

bulunmadığından, yeniden aynı öğretim üyeleri  belge vermek 

üzere sahneye davet edildi. Oysa Atatürk Kültür Merkezinde o 

anda Tıp Fakültesinde görev yapan, ancak öğretim üyesi olmayan 

kişi ler de bulunuyordu. Bu kişiler Tıp Fakültesine idari  ve 

akademik bağlamda yı llarını  vermişti.  Misafir olarak törene 

katı lan Mühendislik Fakültesi  Dekanına bir başarı belgesi 

verdirmeyi dahi, düzenleme kurulu çok gördü. Bu tasarruf 

nedeniyle Tıp Fakültesi  törenleri  her yıl  “Kendin çal  kendin oyna” 

misal i törenlere dönüştü. Bu ayrımcı tasarrufu gören diğer 

birimlerdeki öğretim elemanları artık Tıp Fakültesi törenine 

katı l ır mı?  

Yeni mezunları  candan kutluyorum. Fırat Üniversite 

misyonunu ülke geneline yayacakları  için de gururluyum. Tıp 

Fakültesi  mezuniyet töreni düzenleme kuruluna önerim ise, bu tür 
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törenlerde en ince ayrıntı ları dahi dikkate almaları  ve birimler 

arası  i l işki leri gelişt irecek tasarrufları  benimsemeleridir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tip-fakultesi-mezuniyet-01072010-

makale,3441.html 
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Yayınlandığı Tarih: 15 TEMMUZ 2010 (Perşembe)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÜNYAYA AÇILIYOR  

7 Temmuz’da Fırat Üniversitesi  Televizyon stüdyosunda 

“Adli  Bi l imler” konusunda bir  konferans veri ldi.  Konferans, 

Amerika Birleşik Devletleri  Sam Houston Devlet Üniversitesi 

Bi lgisayar Bil imleri  Bölüm Başkanı Prof.  Dr. Peter Alan Cooper 

tarafından sunuldu ve adli  bi l imlere niçin gereksinim olduğu 

konusu ele alındı.  Canlı  yayımlanan ve konuşmalar Sam Houston 

Üniversitesi  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.  Cihan Varol tarafından 

tercüme edilen bu konferansın, Fırat Üniversitesi  için yeni bir 

başlangıcın işareti  olduğu söylenebil ir.  

Sam Houston Amerika’da Teksas’ta Huntsvil le kentinde 

bulunan bir devlet üniversitesidir.  16795 öğrencisi bulunan 

üniversite; Kriminal Adli  Bi l imler Fakültesi  ve Sayısal  Adli  Bi l imler 

Merkezi  gibi ülkemizde al ışık olmadığımız birimleri  de 

içermektedir. Tabii , bu birimlere sahip olmanın alt ında yatan 

gerçek ise üniversiten in kurulu olduğu Huntsvi l le kentinde birkaç 

hapishanenin birden yer almasıdır.  

 

Adli  bil imler denildiğinde akl ımıza adliye i le i lgil i  sorunların 

çözülmesinde ve kriminal olayların aydınl ığa kavuşturulmasında 

kullanılan modern yöntemler gelmektedir.  Parmak  izi , göz irisi , 

damar yapısı gibi biyometrik özelliklerden yola çıkarak ve de 

bi l işim alanındaki gel işmeler yardımıyla, yeni oluşan bölümün adı 

Adli  Bi limlerdir.  

Rektör Prof.  Dr. A. Feyzi  Bingöl Fırat Üniversitesini 

uluslararası  düzeyde işbirliği  yapan bi r üniversite haline getirmek 
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için büyük bir gayret sarf ediyor. İngi ltere’deki Bradford 

Üniversitesi  i le 1+1 olarak adlandırılan sistem ülkemizde Meslek 

Yüksekokulları  seviyesinde uygulanan bir i lk eğit im modeli 

olacak.  Bu yı l ÖSYM kılavuzunda da yer alaca k uygulamaya göre, 

öğrenciler 1 yıl  Fırat Üniversitesinde İngi l izce hazırl ık 

okuyacaklar.  Birinci sınıfta Teknik Bil imleri Meslek 

Yüksekokuluna bağlı Bilgisayar Programcılığı veya Elektronik 

Teknolojisi  programlarında eğitim görecekler, ikinci  sınıfta ise 

Bradford Üniversitesine giderek orada eğitimlerin 

tamamlayacaklar ve iki üniversitenin birden diplomasına sahip 

olacaklar.  

Prof. Dr. Peter Alan Cooper Fırat Üniversitesine 

Rektörümüzün misafiri  idi.  Konferansın amaçları  arasında i leride 

işbirl iği  yapma hedefi de bulunmaktadır. Şayet iki  üniversite 

aralarında mutabık kal ırlarsa ve YÖK önerilecek modeli  onaylarsa; 

Teknoloji Fakültesi  bünyesinde kurulan Yazı l ım Mühendisl iği 

Bölümü bünyesinde 20-30 arası kontenjanı ve eğit imini İngi l izce 

verecek olan bir bölüm oluşturulması hedefleniyor.  Hazırl ık sınıfı 

sonrasında öğrenciler 2 yıl  Fırat Üniversitesinde ve 2 yıl  da Sam 

Houston Üniversitesinde okuyarak iki  ülkenin diplomasına birden 

sahip olmaları  planlanıyor.  Bu düşünce, bazı ları  için hayalî 

gelebil ir. Ama Meslek Yüksekokulu seviyesinde bu durum 

başarı ldı , neden Fakülte seviyesinde yapılamasın ki?  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesi-15072010-

makale,3469.html 
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Yayınlandığı Tarih: 29 Temmuz 2010 (Perşembe)  

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE KARŞI DAVA 

Ülkemizdeki Mühendisl ik Fakültelerinin büyük bir bölümü 

teorik ağırlıkl ı  mühendisler yetiştirmekte ve bu yüzden de bazı 

mezunları  sanayicinin istediği  özellikleri  taşımayabilmektedir. 

Sanayici , ist ihdam ettiği mühendisini  gerektiğinde tulum giyip 

işçi lerle birl ikte tesisteki  probleme bizzat müdahale etmesini 

beklemektedir.  Teknolojik gel işmelerin bir sonucu olarak 

sanayicinin; artık masa başı  mühendisleri  istemediği  bi l inen bir 

gerçektir.  

Federal Almanya’da Fachhochschule adı alt ında 

mühendisl ik eğit imi veren kurumlar vardır.  Bu okulları  bit iren 

mühendislerin özell iği , uygulama ağırl ıklı  yetişmiş olmalarıdır. 

Bunun yanında Diplom Ingenieur denilen ve doğrudan Yüksek 

Mühendis yetiştiren fakülteler de mevcuttur. Yüksek Mühendis 

olarak yetişen bu elemanlar  iyi  birer teorisyendir.  Almanya’da 

endüstride uygulama ağırl ıkl ı  yetişen mühendislerin daha kolay iş 

bulabildiğini  de bil iyorum.  

1990 yı l ında YÖK/Dünya Bankası  Projesi kapsamında 

Amerika Birleşik Devletlerinde Purdue Üniversitesinde 9 ay süre 

i le eğit imlere katı lmıştım. Amerika’da teknik branşlarda oldukça 

ünlenen Purdue Üniversitesinde hem Mühendisl ik Fakültesi  hem 

de Teknoloji Fakültesi (College of Technology)  vardı.  “College” 

kelimesi Türkçede hem “Kolej” hem de “Fakülte” kelimelerine 

karşı l ık gelmektedir.  Amerika’daki üniversitelerin birçoğunda 

fakülte adları “college” adı alt ında yapılandırılmıştır.  Purdue 

Üniversitesinde Mühendisl ik Fakültesi  varken bir de ayrıca 
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Teknoloji  Fakültesinin bulunması, asla bir sıkıntı 

doğurmamaktadır.  Teknoloji  Fakültesinden mezun olanlar 

uygulama ağırl ıkl ı  yetişmektedir.  Bu üniversitede gerek 

Mühendislik Fakültesinin ve gerekse Teknoloji  Fakültesinin 

verdiği  diplomalarda “mühendis” kel imesi yer almaktadır.  

Türkiye’de Afyon Kocatepe, Fırat, Gazi, Karabük, 

Marmara, Sakarya ve Süleyman Demirel  üniversitelerinde 

Teknoloji Fakülteleri  kuruldu ve 2010 ÖSYS Tercih kı lavuzunda da 

kontenjanları belirlendi.  Bu fakültelere iki  kaynaktan öğrenci 

gelecektir.  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun 

olan öğrenciler 0.15 l ik AOBP  avantajını kullanarak YGS -1 puan 

türü i le tercih yapabil irken, diğer lise mezunları  ise gene 0.15 l ik 

AOBP avantajı  kul lanarak MF -4 puan türü i le seçim 

yapabilecekler.  Bu durum bazılarına göre çelişki gibi algılanabil ir. 

Nası l oluyor da iki ayrı puan türü  ile aynı bölümü öğrenciler tercih 

edebiliyor diye yorumlar yapılabilir.  Ama bu görüşte olanların 

bi lmediği  bir durum var.  YGS -1 puan türü ile gelen öğrenciler, bir 

yı l  hazırlık öğretimi görecekler.  Bu öğretim içerisinde de 

matematik, f izik, kimya vb dersl er alacaklar.  Dolayısıyla MF -4 

puan türü ile Teknoloji Fakültesinin bir bölümde okuyan öğrenci 

eğit imini 4 yılda tamamlarken, YGS -1 puan türü i le gelenler 5 yı l 

okumuş olacaklar.  

Eskiden ülkemizde Devlet Mühendisl ik ve Mimarlık 

Akademileri vardı.  Bu mühendisl ik okullarına öğrenciler iki 

kanaldan gelirdi.  Düz l isel i ler için kontenjanlar ayrı , mesleki  ve 

teknik ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenciler için de ayrı 

kontenjanlar belirlenirdi. Ben düz l ise çıkışl ı idim. Ama sınıf ımızın 

yarısı  o dönemlerde adı sanat okulları olan endüstri meslek l isesi 

mezunları idi.  Bizler fen gurubu derslerinde çok başarı l ı  idik. 

Onlar da uygulama ve teknik resim gibi çizim derslerinde oldukça 

iyi  idiler.  Sonuçta öğrenciler arasında ders başarısı bağlamında 

uyum söz konusu idi  ve seviye farkı i lerleyen sınıflarda tamamen 

ortadan kalkıyordu. Oysa teknik ve endüstri  meslek l iselerinden 

Teknoloji fakültelerini  tercih edecek öğrencilerin eksikl iklerini 

tamamlatmak için 1 yı l i lave bir eğit im verilecektir.  

Türk Mühendisleri  ve Mimar  Odaları Birl iği (TMMOB); 

ÖSYS Kılavuzu'ndaki ''Teknoloji Fakültelerine i lişkin duyuruların 

yer aldığı bölümlerin'' iptali  ve yürütmesinin durdurulması için 
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Danıştay'a dava açmış. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı yaptığı  yazı lı  açıklamada, LYS s onuçlarına göre 

mühendisl ik fakültelerini  tercih edecek öğrencilerin kendi 

aralarında eşitsiz bir uygulamaya maruz bırakı ldığını ileri  sürmüş. 

Mehmet Soğancı’nın bu iddialarına katı lmam mümkün değildir. Bu 

girişim bencil liğin işaretidir.  Şayet “mühendis un vanı” sadece 

ismi Mühendisl ik Fakültesi  olan kurumlardan mezun olacaklara 

veri lecekse, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin mühendis 

diploması vermelerine ne demeli? Diğer taraftan gelişmiş yurtdışı 

ülkelerin uygulamaları  ortada.  Almanya’da, İngi ltere’de, 

Amerika’da eğit im amacıyla bulunduğum okullar, Teknoloji 

Fakülteleri veya eşdeğeri kurumlar idi.  Bu nedenle de bu konu 

hakkında çok rahat yorumlar yapabil iyorum.  

Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) 

davalar açarak suyu bulandırmasına da ka rşıyım. Ben mühendis 

kökenliyim. Üstelik yüksek lisans ve doktora çal ışmalarımı da 

gene mühendisl ik fakültelerinde yaptım. 1985 yı lından beri  de 

Teknik Eğit im Fakültesinde çalışmaktayım. Dolayısıyla her iki 

fakülteyi de çok iyi tanıyorum.  

Soğancı,nın ''Mühendisl ik fakülteleri i le teknoloji 

fakültelerinde farkl ı nitelikte öğretim yapılmak suretiyle aynı hak 

ve yetki lere sahip olacak şeki lde mühendis unvanlı öğrenciler 

yetiştiri lecek olması, Yükseköğretim Yasası 'ndaki 'Yükseköğretim 

kurumlarının özell ikleri , eğit im-öğretim dalları i le amaçları 

gözeti lerek eğit im-öğretimde birl ik ilkesi  sağlanır' hükmüne de 

aykırıdır söylemine de asla katılmıyorum ve kendilerinin gelişmiş 

ülkelerdeki mühendislik uygulamalarını  incelemelerini  tavsiye 

ediyorum. 

Kalitel i  bir eğit im vermenin temel şartı  rekabet 

oluşturmaktır.  Teknoloji Fakülteleri , ülkemizdeki mühendisl ik 

eğit imine daha da kal ite getirecektir.  Ülke ihtiyaçlarına ve 

sanayicinin talepleri doğrultusunda isteyen mühendisl ik fakültesi 

mezununu, diğer bir kurum ya da kuru luş ise Teknoloji 

Fakültesinden mezun bir mühendisi istihdam edebil ir.  

Şayet Danıştay yeni açı lan Teknoloji  Fakülteleri için 

yürütmeyi durdurma yönünde bir karar verirse, yüksek öğretim 

sistemimize büyük bir darbe vurulmuş olur. Bundan böyle her 

bölüm ve fakülte rekabet etme ya da daha iyi eğit im verme 
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yerine, işin kolay tarafını  tercih edebilecek ve kendi alanlarında 

bir bölüm açıldığında hemen Danıştay’a dava açmak 

isteyeceklerdir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/teknoloji-fakultelerine-29072010-

makale,3497.html 
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Yayınlandığı Tarih: 16 Eylül 2010 (Perşembe)  

ÖSYM’NİN YAPTIĞI SINAVLARIN GÜVENLİĞİ 

Son günlerde ÖSYM tarafından yapılan sınavların 

güvenliği  konusunda oldukça endişel i bir bekleyiş hâkim. Yetki li 

ağızlar mümkün oldukça şimdil ik açıklama yapmaktan 

kaçınmakta.  KPSS sınavında yapılan usulsüzlük gün ışığı gibi 

meydanda. Tabi bu usulsüzlük, ya da daha açık bir deyimle 

sorularının sınav öncesinde ele geçirilmesi ve bazı kişi lere 

dağıtı lması  eylemi, ÖSYM’nin güvenirl iğini  iyiden iyiye s arsmıştır. 

ÖSYM’nin eski  it ibarını  da kazanması şimdilik mümkün 

görülmemektedir.  

KPSS ya da diğer sınavlarda yapılan soru ele geçirme 

eylemini sadece ÖSYM’ye mal etmek doğru mudur? Elbetteki 

değil? Ama zaman zaman ortada dolaşan bazı  dedikodular insanın 

middesini  de bulandırır cinsten! 5 -10 bin dolara ÜDS’den başarı 

garantisi veren kişi lerin olduğu dedikodusu ortada dolaşabil iyor. 

Bu şebekenin bir uzantısının da ÖSYM içinde olduğu iddia 

edilebil iyor. Tabi elde kanıt olmayınca, böyle dedikodulara it ibar 

edilmemeli. Ancak gene de tedbiri de elden bırakmamalı  ve 

konunun üzerine gidilmeli.  

Siirt’te ÖSYM Sınav İ l  Temsilcisi  olarak 1 yıl  görev yaptım. 

Sınav güvenliğini  sağlamak için çok büyük emek veriyorduk.  Ancak 

üniversiteden elemanlar yeterli  olmadığı için mec buren Mil li 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan birçok öğretmeni de 

sınavlarda görevlendirmek zorunda kal ıyordum. Ama üzülerek 

belirtmem gerekir ki  öğretmenlerimizin bir kısmı sınavlara sadece 

ücretini almak için gelmekte ve sınav güvenliği  konusunda ciddi  
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davranmayabilmektedir. O dönemde birkaç kopya olayı  saptamış 

ve ÖSYM’ye rapor etmiştik.  

İddia edildiği gibi KPSS sınav soruları  şayet sınavdan 

birkaç gün önceden ele geçiri lmişse, bunun müsebbibini  ÖSYM 

içinden aramak gerekir.  Soru hazırlayan ekipten biri /birileri , soru 

kitapcıklarını basan ve matbaada çal ışanlardan biri leri/bazı ları , 

kitapcık depolarından sorumlu kişi lerin hepsi şüpheli 

konumudadır.  ÖSYM’nin i lgi l i elemanlarının sıkı  bir şeki lde 

denetlenmesi sonucunda gerçekler ortaya çıkabilir.  

Şayet sınav esnasında cep telefonları  aracı l ığı  i le 

bazı larına doğru şıklar gönderi lmişse, bunun sorumluları 

doğrudan sınavlarda görevli  salon başkanları ile gözetmenlerdir. 

Çünkü ne kadar gelişmiş bir cihaz olursa olsun, cevapları  transfer 

edecek kişi cep telefonu na cevapları yazması ya da cep telefonu 

i le doğru şıkları karşısındakine söylemesi gerekir. Bu eylemleri 

yapması, o salondaki görevli lerin salonu gözetlemediklerini 

gösterir. Salonda görevli ler fark etmezse bile soruları  servis 

yapan kişi lerin etraf ında ot uran diğer sınava girenlerin bu olayı 

görmemiş olmaları mümkün değildir. Ama bu kişi ler de 

cevaplardan nemalanmışlarsa, o zaman diyecek birşey yok, 

herkes halinden memnun! 

KPSS sınav günlerinde şayet cep telefonu i le cevaplar 

dağıtı lmışsa, cep telefonu hiz meti  veren opratörler aracı l ığı  i le 

sınav esnasında sınava girenlerin cep telefonlarındaki 

hareketl i likler kontrol edilerek somut bazı ipucları  elde edilebil ir.  

Diğer bir önerim ise ÖSYM’de sınavı hazırlayan ekibin 

tümden değiştiri lmesidir. Ekip derken; sı nav sorularını 

hazırlayan, depoların güvenliğini sağlayan, sınav otomasyon 

sistemini organize eden tüm bireylerin değiştiri lmesini 

kastediyorum. Sınavların güvenliği  konusunda kamuoyunda it ibar 

kazanmak için sorumluların gerekli önlemleri alması 

kaçını lmazdır.  

Değerl i okuyucularım, Ramazan Bayramınızı tebrik eder, 

sağl ıkl ı ve mutlu nice bayramlar geçirmenizi  di lerim.  
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/osym8217nin-yaptigi-16092010-

makale,3632.html 
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Yayınlandığı Tarih: 23 Eylül 2010 (Perşembe)  

TMMOB TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNİN KAPATILMASINI 

İSTİYOR 

Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan ve bu yı l  eğit im ve 

öğretime başlayan önemli  yeni bir fakülte kuruldu.  Teknoloji 

Fakültesi  adı i le kurulan bu fakülte bünyesinde 5 bölüme öğrenci 

al ındı. Fakülte, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme, 

Otomotiv ve Yazı l ım Mühendisl ikleri  bölümlerinden oluşuyor. 

Diğer taraftan Üniversitemizde bir de Mühendisl ik Fakültesi  olup 

o fakülte bünyesinde de Makine, Mekatronik, Metalurji  ve 

Malzeme i le Yazıl ım Mühendislikler i  yer almaktadır.  Bir 

üniversitede farkl ı  fakülteler bünyesinde aynı unvanı veren 

bölümlerin yer alması, kafaların karışmasına ve çeşit li 

spekülasyonların yapılması neden olmaktadır. Özellikle bazı 

mühendisl ik fakülteleri  i le TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarl ar 

Odası Birl iği) Teknoloji Fakültelerine karşı çıkmakta ve hatta 

TMMOB Danıştay Sekizinci Daireye dava açarak, dava 

di lekçesinde birçok iddialar i ler sürmekte ve Teknoloji 

Fakültelerinin kapatılmasını talep etmektedir.  

1985 yı l ından beri  Teknik Eğitim Fak ültesi  bünyesinde 

görev yapmaktayım. Teknoloji Fakültelerinin kurulma nedenleri 

son yı l lardaki çal ışmalara dayanmamaktadır. Uzun yı l lardan beri 

veri len bir mücadelenin son ürünü olarak Teknoloji  Fakülteleri 

kurulmuştur.  Tüm gelişmelerden haberdar olduğum i çin bugünkü 

yazımda, TMMOB’nin iddialarına cevap vermek istiyorum.  
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TMMOB dava di lekçesinde ısrarla Teknoloji 

Fakültelerinin, 2009’da kapatı lan Teknik Eğitim Fakülteleri  yerine 

kurulduğunu ve Teknik Eğit im Fakültelerinin devamı olduğunu 

iddia etmektedir.  Teknoloji  Fakültelerinin kurulması 13.11.2009 

tarih ve 27405 sayı l ı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 

sayı l ı Bakanlar Kurulu Kararı  ile gerçekleşmiştir.  Kararı  aşağıda 

veriyorum. 

“Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan 

teknik eğit im fakülteleri ,  mesleki  eğit im fakülteleri , mesleki  ve 

teknik eğitim fakülteleri , ticaret ve turizm eğitim fakülteleri i le 

Endüstriyel  Sanatlar Eğit im Fakültesinin kapatı lması ve aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı  olarak yeni fakülteler kurulması 

hakkındaki ekl i  Kararı n yürürlüğe konulması; Millî  Eğit im 

Bakanlığının 28/9/2009 tarihl i ve 25377 sayı l ı yazısı üzerine, 

28/3/1983 tarihli  ve 2809 sayı l ı Kanunun ek 30 uncu maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde 

kararlaştırı lmıştır.”  

Görüldüğü üzere kararda Teknoloji Fakültelerinin 

kapatı lan Teknik Eğitim Fakültelerinin devamı olduğuna dair 

hiçbir ifade yoktur ve Teknoloji  Fakültelerinin yeni fakülteler 

olduğu bariz bir biçimde belirti lmiştir.  

TMMOB dava di lekçesinde, “Davamız, Müvekkil 

TMMOB’nin kuruluş amacı ve faal iyet alanı içerisine giren 

Makine, Mekatronik, Metalurji , Yazıl ım Mühendisl iği gibi 

alanlarda kamuoyunun i lgi l i tarafların bilgisine başvurulmadan ve 

açık bir şeki lde kamuuoyu bilgilendirilmeden hukuka aykırı  olarak 

yeni bölümler kurulması işleminin iptal ini  içermektedir” ifadesini 

kullanmıştır.  Bu ifade i le TMMOB’nin izni olmadan 

üniversitelerde mühendisl ik bölümleri kurulamayacağı iddia 

edilmiştir.  Bu tasarruf i le TMMOB, 2547 sayı l ı  Yükseköğretim 

Kanunun 7d (2) maddesi  i le YÖK’ün yetkisinde olan böl üm kurma 

eylemi kendisine vazife etmeye çalışarak, yasaları çiğnemektedir.  

TMMOB, Teknoloji Fakültelerine iki  ayrı puan türü (YGS -

1, MF-4) i le öğrenci al ınmasına da karşı  çıkmaktadır.  Teknoloji 

Fakültelerini, hem i lgil i  Meslek Lisesi  mezunları  hem de düz l ise 

mezunları  tercih edebilmektedir.  Meslek l isesinden gelenler YGS -

1 puan türü i le yerleştirilmektedir. Meslek l isesinden gelen 

öğrencilerin matematik ve fen bilgisi  derslerinin zayıf olabileceği 
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düşünülerek, bir yı l l ık bir intibak süresi programlanmıştır .  Ancak 

muafiyet sınavına giren ve başarı l ı olanlar, intibak sınıf ına 

gitmeyeceklerdir.  

İkinci  guruba giren öğrenciler ise MF -4 puan türü i le 

tercih yapabilmektedir. Bu sistem sayesinde ilgi li  branşlardan 

mezun olan meslek l iseleri , düz liseden gelenlerden  intibak sınıfı 

nedeniyle 1 yı l  fazla eğit im görmektedirler ve bu sayede genelde 

zayıf  oldukları  matematik ve fen bi lgisi  gurubu derslerinden 

kendilerini  yetiştirmeleri sağlanmaktadır.  1970’l i yı l larda Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Akademileri vardı. Mühe ndislik unvanı 

veren bu okulların kontenjanlarının yarısı meslek l iseleri , diğer 

yarısı  ise düz l ise mezunları  için ayrı lmıştı .  Üstel ik meslek 

l iselerinden gelenler için intibak sınıf ı  da bulunmuyordu. 

Mezunları  mühendisl ik diploması al ıyordu ve TMMOB’ne s orunsuz 

kayıt  yaptırabil iyorlardı.  O dönemlerde TMMOB bu tür bir 

uygulamaya karşı çıkmazken, şimdi iki  ayrı kanaldan öğrenci 

gelmesine karşı çıkmasına anlam verilememektedir.  

TMMOB, di lekçesinde “Diğer yandan 2547 sayı lı 

Yükseköğretim Yasasının 21. Maddesinde açık bir şeki lde “bir 

fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitel ikte eğit im -

öğretim yapan birden fazla bölüm bulunmaz” denilmektedir. 

Yasanın bu amir hükmü, farkl ı  ad alt ında fakülte kurulmak 

suretiyle bertaraf edilmez.  Bir fakülte bünyesinde aynı veya 

benzer nitelikte eğitim -öğretim yapan birden fazla bölüm 

bulunmasının yaratacağı sakıncalar, farkl ı fakülte bünyesinde 

kurulacak aynı ad altındaki bölümler için de geçerl i olacaktır” 

denilmektedir. Yasa “bir fakülte ya da yüksekokulda, . .” i le 

başlamaktadır.  Yani aynı mühendisl ik fakültesi  bünyesinde iki 

tane makine mühendisliği  bölümü bulunmaz anlamını 

taşımaktadır. Bu durum ayrı fakülteler bünyesinde aynı isimli 

bölümlerin olmayacağı anlamına gelmez.  Örneğin İstanbul 

Üniversitesinde Cerrahpaşa Tı p Fakültesi  ve İstanbul Tıp Fakültesi 

(Çapa) bulunmaktadır.  Bu iki  fakülte de benzer eğit im 

vermektedir. Ancak fakülte isimleri farkl ı oldukları  için, iki ayrı 

fakülte halinde organize edilebilmişlerdir.  Konya Selçuk 

Üniversitesinde de Selçuklu Tıp Fakülte si  ve Meram Tıp 

Fakülteleri benzer eğit im yapmaktadırlar, ancak ayrı  fakülteler 

olarak organize olabilmişlerdir.  
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Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin üniversiteleri 

incelendiğinde, aynı üniversite bünyesinde mühendislik eğit imi 

veren farkl ı fakültelerin, kole jlerin olduğunu görürüz. Amerika 

Birleşik devletlerinde Purdue Üniversitesi  saygın ve tanınmış bir 

üniversitedir.  Bu üniversite bünyesinde College of Engineering 

(Mühendisl ik Fakültesi)  ve College of Technology (Teknoloji 

Fakültesi) adı ile mühendisl ik eği t imi veren fakülteler vardır. 

Örneğin Mühendisl ik Fakültesi  bünyesinde Mechanical 

Engineering (Makine Mühendisl iği) ve Teknoloji Fakültesinde ise 

Mechanical  Enginering Technology (Makine Mühendisl iği 

Teknolojisi) adı  altında unvanlar veri lmektedir.  Her iki  unvan 

içerisinde de ‘mühendisl ik’ kel imesi vardır.  Ancak Teknoloji 

Fakültesinden mezun olan bir mühendis, daha çok uygulama dersi 

almıştır ve sanayinin istediği  uygulama mühendisi  özell iğini  taşır. 

Oysa Mühendisl ik Fakültesinden mezun olan bir mühendis is e 

teorisyen ağırlıkl ı yetiştiri lmektedir. Türkiye’de Teknoloji 

Fakülteleri kurularak, benzer bir yapı oluşturulmaya çalışı lmıştır. 

Nitekim Teknoloji Fakültelerinin ders müfredatlarının yüzde 40’ı 

uygulama ağırl ıkl ıdır. Oysa mühendisl ik fakültelerinde ise t eorik 

ağırl ıkl ı bir müfredat sürdürülmektedir.  

TMMOB, dava di lekçesinde “Teknoloji  fakültelerine daha 

düşük puanla öğrenci alımı yapılacağı görülmektedir. Bu durum, 

mezuniyet sonrasında aynı unvana sahip olacak öğrenciler 

arasında eşitsizl ik yaratacaktır. Bu durum 2547 sayı l ı Yasanın 7. 

Maddesinin birinci f ıkrasının (ı) bendinde yer alan –

yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve 

f ırsat eşit liği  sağlayacak önlemler -  alınması kural ına da aykırı l ık 

taşımaktadır” denilerek, Teknoloji  Fakültel erinin mühendis 

yetiştirmesine karşı  çıkı lmaktadır.  Bu söylemden hareket edilecek 

olursa, tüm vakıf  üniversitelerinin veya yeni kurulan 

üniversitelere bağlı  mühendisl ik fakültelerinin kapatı lması 

gerekir.  İşte bazı  örnekler: Tunceli Üniversitesi  Elektronik  

Mühendisliği  en küçük puan: 347,708 en büyük puan: 389,945;  

Lefke Avrupa Üniversitesi  kontenjan dolmamış.  (80 kontenjandan 

sadece 7 si  dolmuştur. Diğer bir ifade i le MF -4’ten barajı  zorla 

geçen bir öğrenci dahi Lefke Avrupa Üniversitesinden rahatl ıkla 

mühendis unvanı alabilmekte ve YÖK bu üniversitenin (kı lavuzda 

zaten yer almakta)  denkliğini  kabul etmektedir.  Diğer taraftan 

Boğaziçi Üniversitesi  Mühendisl ik  Fakültesi Elektrik -Elektronik 

Mühendisliği ise en küçük puan: 552,384 ve en büyük puan: 
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592,820 olarak gerçekleşmiştir.  Bu örnekler davacının iddiasının 

ne kadar mesnetsiz olduğunu göstermektedir.  

TMMOB, Teknoloji  Fakültelerinin Mühendislik 

Fakültelerine eşdeğer bir eğit im -öğretim yapmadıkları 

iddiasındadır. Bu söylem kasıt lıdır. Çünkü: Genç ve dinamik 

öğretim üyesi  kadrosu i le etkin bir mühendislik eğit imi verecek 

olan Teknoloji Fakültesinde şimdil ik beş bölümde toplam 15 

öğretim üyesi mevcut olup üniversite bünyesindeki diğer 

bölümlerden de destek alınacaktır. Görevlendirilen öğretim 

üyelerinin tamamı mühendisl ik ori j inl i olup, çoğunun yurtdışı 

master ve doktoral ı  olduğu ve uluslararası  indekslere giren yayın 

sayı larına bakıldığında, her birinin 20’nin üzerinde yayını  olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla mühendisl ik eğit imi veri lecek 

fakültedeki öğretim üyesi kal itesi , standartların üzerindedir.  

TMMOB’nin iddialarının ne kadar mesnetsiz olduğu 

yukarıdaki açıklamalardan görülmektedir.  Dava açarak Teknoloji 

Fakültelerine kayıt yaptıran binlerce öğrenciyi  tedirgin etmekle 

de suç işlemektedir. Umarım TMMOB aklı sel im davranır ve açtığı 

davalardan vazgeçer.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tmmob-teknoloji-fakultelerinin-

makale,3651.html 
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Yayınlandığı Tarih: 30 Eylül 2010 (Perşembe)  

İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU 

Geçen hafta Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 

kapatı lmasına yönelik TMMOB’nin açmış olduğu dava 

gerekçelerini  ele almış ve iddialarını  cevaplamıştım. Bu yazı 

nedeniyle beni arayanlar oldu. Hem lehte hem de aleyhte görüş 

bildirenler oldu.  Hatta beni m mühendis olduğumu ve neden 

Teknoloji Fakültelerine karşı  çıkmadığımı dile getirenler vardı. 

Ben doğru bildiğim neyse, onları yazdım.  

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesinin kurulmasında emeği 

geçenlere özell ikle teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye 

gerçeklerini  görerek, ülkenin ihtiyacı  olan ve uygulaması güçlü 

mühendislerin yetişmesinin kapısını  araladılar.  Rektör Sayın Prof. 

Dr.  A.  Feyzi  Bingöl, Dekan Vekil i  Sayın Prof.  Dr.  Yasin Varol ve 

Fakültede görev alan diğer elemanlar yoğun bir çal ışma yaparak, 

2010-2011 akademik dönemine bu fakülteyi eğit ime -öğretime 

yetiştirdi ler. Bu başarıyı  gösterebilen sadece 7 üniversite oldu. 

Diğerleri  henüz doğru dürüst bir hazırl ık dahi yapamadılar.  

Teknoloji Fakültesinin önemli bir özelliği var.  Uygulama 

ağırl ıkl ı bir eği t im sürdürüyor. Bu fakültenin bölümlerinden 

mezun olacak mühendisler, son sınıf ın güz yarıyıl ında sanayide 

uygulamalı  yoğun bir eğit im görecekler.  Bu eğit im sonrasında da 

el  beceri leri yüksek ve pratik düşünce yetenekleri gelişmiş 

mühendisler ortaya çıkacak.  Bu noktada Elazığ Ticaret ve Sanayi 

Odası  Başkanı Sayın Ali Şekerdağ i le yönetim kurulunda görev 

alan arkadaşlarına da teşekkür etmemiz gerekir.  Çünkü kendileri 

7 inci  yarıyılda yapılması zorunlu olacak saha uygulamasına ev 
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sahipl iği  yapacaklarını yazı l ı olarak taahhüt ettiler ve bu belge i le 

Yükseköğretim Kuruluna müracaat edildi.  

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi, diğer 

Üniversitelerdeki aynı isimli fakülteler i le kıyaslandığında en 

fazla kontenjan sahip olması i le dikkatleri çekiyor. Şu anda 720 

öğrencisi  var.  Ek kontenjanla bu rakamın 800 olacağı tahmin 

edil iyor.  Elazığ’a bir yı lda 800 öğrenci kazandıran bu fakülte, 

dördüncü yı lın sonunda 3200 öğrenciye sahip olacak.  İşte bu 

fakültenin Elazığ esnafına sağlayacağı katkı  ortada değil mi?  

Fakülte, kadrosuna transfer ettiği genç ve dinamik 

öğretim üyeleri  ve idari  personeli  ile eğit ime hızl ı  bir giriş yaptı. 

Belirlediği  hedefe varmak için de her türlü yolu denemektedir. 

Çiçeği burnunda olan bu fakülte, gelecek yı l 16 -18 Mayıs 2011 

tarihleri arasında u luslararası  bir sempozyuma 

(http://web.firat.edu.tr/iats/) ev sahipl iği  yapmak için kolları 

sıvadı.  Rektör Sayın Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl’ün destekleri  ve 

yönlendirmeleri  ile sempozyum çalışmaları  da çok kısa sürede 

başlatı ldı .  Dünyanın çok farkl ı  ülkeler inden birçok katı l ımcının 

gelmesi bekleniyor.  

Sadece Üniversite kaynakları i le çok büyük 

organizasyonları  yürütmek kolay değildir.  Bu nedenle 

sempozyuma sponsorlar aranmaktadır.  Bu amaçla 27 Eylül’de 

Valimiz Sayın Muammer Erol’u fakülte dekanı ve birkaç öğ retim 

üyesi birl ikte ziyaret ettik. Sayın Valimize sempozyumun önemini 

ve Elazığ için sağlayabileceği katkı larının neler olabileceğini 

anlattık.  Sayın Valimizin tereddütsüz olarak sempozyumu 

destekleyeceği cevabı, heyetimizi  oldukça memnun etmişti .  28 

Eylül’de de aynı heyet bu kez Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Sayın Ali  Şekerdağ’ı ziyaret ederek, sempozyum hakkında 

kendilerini  bi lgi lendirdi. Sayın Şekerdağ da bu tür bir etkinl iğe 

destek vereceğini  net bir dil le belirtt i.  

Bir ildeki öncü kurumlar arasında bu tür i lişki lerin olması, 

o i l in kalkınmasına elbette ki  olumlu katkı  sağlayacaktır. 

Tahminimize göre 600 civarında bir katıl ım olabilecektir.  Üstel ik 

bu katı lımcıların önemli  bir kısmı farkl ı  ülkelerden Elazığ’a 

gelecektir.  Katı l ımcılar Elazığ’a g elerek i l imiz tanıyacaklar, Elazığ 

halkının misafirperverl iğini  gidip ülkelerinde anlatacaklardır.  Bu 
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arada Elazığ hatırası al ış verişlerini yapacaklardır. İşte 

sempozyumun önemi budur.  

Sempozyuma Sam Houston Devlet Üniversitesinden Prof. 

Dr.  Alan Peter Cooper, Avrupa Komisyonu Türk Delegasyonu Prof. 

Dr.  Mustafa Balcı , Neveda Üniversitesinden Prof. Dr.  Yunus A. 

Çengel, Litt le Rock Arkansas Üniversitesinden Prof.  Dr.  Coşkun 

Bayrak, Çin Petrol Üniversitesinden Prof. Dr. Yu Bo, West Virginia 

Üniversitesinden Prof.  Dr.  İsmail  Çelik, Wilkes Üniversitesinden 

Syed Perwez Kalim ve İTÜ’den Prof.  Dr. Zekai Şen çağrı lı 

konuşmacı olarak davet edildi.  Sempozyuma destek sağlamak 

isteyecek duyarl ı bireylerin ve kurumların, bu çorbada tuzu 

olacaklarına inanıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ileri-teknolojiler-30092010-

makale,3668.html 
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Yayınlandığı Tarih: 21 Ekim 2010 (Perşembe)  

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE DNA LABORATUARI 

Fırat Üniversitesinde güzel gel işmeler yaşanıyor. 

Üniversitenin bazı birimlerinde veri len hizmetler sadece eğitimle 

sınırl ı  değil! Üniversitelerin görevleri  yalnızca eğitim öğretim 

olmayıp, bulundukları yöre halkına da hizmet vermeyi 

hedeflemelidir. “Fırat Üniversitesi bu özell iklere sahip midir?” 

sorununa; vereceğim bazı  cevaplardan yola çıkar ak, bu konuda 

kararı  sizlere bırakmak istiyorum.  

Her i lde bir üniversite kurulmadan önce, Fırat 

Üniversitesinin hinterlandı çok geniş bir alana yayılmıştı. 

Doğu’dan batıya doğru gelindiğinde Fırat Üniversitesi  Malazgirt 

i lçesi , Muş, Bingöl; kuzeyde Tunceli  i lleri , Kemaliye ve güneyde 

Maden i lçelerindeki fakülte ve yüksek okulları  i le büyük bir alana 

hitap ediyordu. 2006 ve 2007 yı l larında her kente bir üniversite 

kurulmasının sonucunda Fırat Üniversitesi  alanı küçüldü.  Ama bu 

arada 3 yeni üniversite (Muş, B ingöl ve Tunceli)  oluştu. Erzincan 

Üniversitesinin kurulmasında da Fırat Üniversitesinin 

Kemaliye’deki Meslek Yüksekokulunun katkısı  yadsınamaz.  

Fırat Üniversitesi yukarıda çizi len hinterlandı içerisinde 

bölgeye çok önemli katkı ları olmuştur ve olmaya deva  edecektir. 

Sadece öğrenci açısından dahi ele alacak olursak, Fırat 

Üniversitesi  bacasız fabrika görevini  üstlenmiş ve söz konusu 

i l lerde yaşayan öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel 

esnafa önemli  maddi katkı lar sağlamıştır.  Bunun haricinde hal kın 

kültürel değişimi ve entegrasyonuna da bir hareketl i l ik gelmiştir.  
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Fırat Üniversitesi Atatürk, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl 

Üniversitelerini yanına alarak 1998 -2001 yı l ları arasında Doğu 

Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesini  (DAP) başarıyla 

tamamlamıştır.  Bugün bu projenin hayatiyete geçiri lmesini 

görmek, bu projede görev alanları sevindirmiştir. Çünkü veri len 

emekler boşa gitmemiş ve proje uygulanmaya al ınmıştır.  Keza 

Tunceli , Bingöl, Muş, Bitl is, Si irt  ve Elazığ i l lerinin gelişme 

projelerinin altında da gene Fırat Üniversitesinin katkısı vardır.  

Elazığ’da sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik her etkinlik 

içerisinde Fırat Üniversitesinin büyük emeklerinin olduğu 

görülür.  Ekonomik Kurultayı, Kültür Kurultayı, Elazığ Buluşuyor, 

Elazığ Çalıştayı ve daha birçok a landa Fırat Üniversitesinde görev 

yapan akademisyenlerin ve idari personelinin imzaları  vardır.  

Fırat Üniversitesi Hastanesi  başl ı başına bir birim olarak 

bölgeye hizmet vermektedir. Birçok anabil im dalında kal iteli  ve 

uzman hekimleri i le bölge hastanesi k onumundadır. İki yı l ı  aşkın 

süredir odam hastane içerisinde olduğundan ve hastanenin mali 

işlerinden sorumlu bulunduğumdan ötürü, faaliyetleri  yakından 

takip etme fırsatını  yakaladım. Ağır vakalar olduğunda hemen i lk 

akla gelen hastane Fırat Üniversitesi H astanesidir. Muş’tan, 

Bingöl’den, Tunceli ’den ve hatta diğer i l lerden hastalar Fırat 

Üniversitesi  Hastanesini tercih etmektedirler.  

Geçenlerde Hastanede yeni profesörlüğe atanmış Prof. 

Dr.  Mehmet Tokdemir’i  makamında tebrike gitmiştim. Bana Adli 

T ıp Anabil im Dalına ait  üniteyi  gezdirdi  ve neler yapabildiklerini 

anlattı.  Doğrusu gerek donanım ve gerekse başarı  açısından Fırat 

Üniversitesi  Adli Tıp Anabilim Dalının bu kadar i leri düzeyde 

olduğunu bilmiyordum. Türkiye’de DNA inceleme konusunda 

etkin hizmet veren iki üniversitesinden biri de Fırat 

Üniversitesidir. Modern cihazları  i le babalık tayini, kriminal 

olayların aydınlatılması, intihar, cinsel saldırı , fai l i meçhul 

cinayetler, terör olayları , gasp vb olaylarda bugüne kadar 150’nin 

üzerinde vaka kesin olarak aydınlatı labilmiş.  Adli  T ıp Anabil im 

Dalı  sayesinde Fırat Üniversitesi  bünyesinde bir de 2 yı llık Otopsi 

Yardımcılığı programı devreye al ınmış. Bu başarının elde 

edilmesinde elbette ki  birim sorumlusu Prof. Dr. Mehmet 

Tokdemir ve ekibi  ile her türlü des teği sağlayan Rektörlük var. 

Kanal D’de pazartesi  günleri  yayımlanmakta olan KANIT 
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programını izledikten ve Tokdemir’in DNA inceleme i le Elazığ’da 

yapabildiklerini  de öğrendikten sonra, hayretimi gizleyemedim.  

DNA analizi  sayesinde adli  vakaların ne kadar çabuk ve 

doğru çözülebildiğini  medyadan ve Tokdemir’den detaylı 

öğrenince; Rektörümüz Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl’ün Amerika’daki 

bir üniversite i le Digital  Forensics (Sayısal  Adli Bil imler) alanında 

işbirl iğine gitmek için verdiği mücadeleyi  daha iyi 

yorumlayabilmekteyim. ABD’de bu alanda oldukça ün yapmış bir 

üniversite i le protokol çal ışmaları sürdürülüyor.  Adli  tıp 

konusunda Fırat Üniversitesi  olarak bu kadar iyi  bir birime sahip 

olmamıza karşın, maalesef sesimizi  yeterince duyuramadığımızın 

da üzüntüsünü  yaşıyorum! 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesi-ve-21102010-

makale,3719.html 

 

  



470 
 

  



471 
 

Yayınlandığı Tarih: 23 Aralık 2010 (Perşembe)  

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER KONSEYİ 

4 Ağustos 2010 tarihli  Bakanlar Kurulu kararı  i le 

uluslararası  faal iyette bulunmak üzere “Uluslararası  Üniversiteler 

Konseyi” kuruluyor ve Konsey kurucu başkanlığını  da Orhan 

Hikmet Azizoğlu getiri liyor. Evrensel değerler, çağdaş ve modern 

eğitim sistemiyle uluslararası laşırken, ulusal  değerler kavramlar 

ve kültürlerin korunmasının da sağlanması, Konseyin kuruluş 

felsefesini  oluşturuyor.  

  

Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu’nun sürekli olarak 

bu bağlamda dile getirdiği  söylem ise “Sınırları  devletler 

tarafından çizi lmiş ülkeler yerine, sınırları  değerler ve 

kavramlarla çizi lmiş ülkelerden oluşan bir dünya” şekl indedir.  

Konseyin Yönetim Kurulunu, Birleşik Arap Emirl ikleri 

Teknoloji Yüksek Okulları  Rektör Yardımcısı Dr. Tayep A.  Kamali; 

Lahor Üniversitesi  Yönetim Kurulu Başkanı Muhammad A. Raoof; 

Bahreyn Krall ık Üniversi tesi  Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Yousef Abdul Ghaffar; Irak Musul Üniversitesi  Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr.  Obay Al Dewachi; T.C.  Başbakanlık Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanı Dr.  Fatih 

Hasdemir; Gazi  Üniversitesinden Pr of.  Dr. Derviş Yılmaz ve Genel 

Sekreterl ik görevini  üstlenen Prof.  Dr.  Semin Özsar oluşturuyor.  

17-20 Aralık 2009 tarihleri  arasında “Bil im ve 

Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını”; 9 Nisan 2010 tarihinde 
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Kıbrıs’ta “Ortadoğu, Orta Asya, Balkan ve Afrika Ülkele ri , 

Yükseköğrenim ve Bil im Çalıştayını  (IHEW)”; 23 -26 Mayıs 2010 

tarihleri  arasında ise Kazakistan’ın Almata şehrinde “Eğitim, 

Öğretimde Kalite ve Verimlil ik” çalıştayını  gerçekleştiren Orhan 

Hikmet Azizoğlu, bu faal iyetlere kendisini adamış ve yı lmadan 

yoluna devam ediyor.  Kendisi  14-17 Aralık 2010 tarihleri arasında 

da Ankara’da “Uluslararasılaşmada Yüksek Öğretimde Ulusal 

Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürler” adlı  çalıştayı  da 

gerçekleştirdi.  

Ankara’da düzenlenen çal ıştaya Üniversitemiz de davet 

ed i lmişti . Prof. Dr.  A.  Feyzi Bingöl Hong Kong’daki Üniversitelerle 

işbirl iği  yapmak için Çin’de bulunduğundan; Fırat Üniversitesini 

temsilen bu çalıştaya katı lmak üzere beni görevlendirdi.  Çal ıştaya 

Aysa’dan, Balkan’lardan, Afrika’dan birçok üniversitenin 

rektörleri  katı lmıştı.  Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 

Bahreyn, Bangladeş,Birleşik Arap Emirlikleri , Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Endonezya, Etopya, Fas, Gana, Gürcistan, Hindistan, 

Hollanda, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kongo, Kosova, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Letonya, Libya, Lübnan, Litvanya, 

Macaristan, Malezya, Makedonya, Mısır, Moldova, Pakistan, 

Portekiz, Rusya, Senegal, Solovenya, Somalya, Sudan, Tunus, 

Uganda ve Ürdün ülkelerindeki bazı üniversitelerin rektörleri 

çal ıştaya katı larak işb irl iğinin nası l gelişt irilebileceği konusunda 

görüşlerini  dile getirdi ler.  

Ben “Yüksek Öğretimde Küreselleşme: Mill i  Değerler ve 

Kavramlar” çal ıştayına katıldım ve son gün yapılan Genel Kurulda 

Fırat Üniversitesini temsilen ne tür işbirl iği yapılabileceğin i 

anlattım. Bu kapsamda üniversitemizin yurtdışı  üniversitelerle 

yaptığı  işbirl ikleri üzerinde durdum ve gelecek i le ilgi li 

planlarımızı söyledim.  

Üniversitemiz i le i lgi li  sunumu dinleyen bazı rektörlerin 

i lgi noktası olduk. Toplantılarda işbirl iği  tekl if l eri aldık. Moldova 

State Medical  and Pharmaceutical University “Nicolae 

Testemitanu” Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr.  İon I.  Ababii 

Üniversitemiz i le tıp alanında işbiril iğine gitmeyi tekl if etti.  Keza 

Sudan Khartoum Üniversitesi  ile diğer bazı  üniversite re ktörü de 

işbirl iği  tekl if inde bulundu.  

Fırat Üniversitesi  ülke dışındaki üniversitelerle işbirl iğine girmek 
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için adeta bir seferberl ik başlatmıştır. Son iki yı ldan beri de 

üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenciler eğit i lmektedir. Bu 

açı l ımın üniversitemi ze çok büyük bir vizyon kazandıracağı 

şüphesizdir.  Fırat Üniversitesi sadece batı üniversiteleri i le değil , 

Hong Kong’a uzanarak doğudaki üniversitelerle de işbirl iğine 

girmeyi hedefleri  arasına koymuştur.  Bu girişimlerin meyvelerini 

de birkaç yıl  içerisinde alabileceğimiz düşüncesindeyim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/uluslararasi-universiteler-konseyi-

makale,3861.html 
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Yayınlandığı Tarih: 30 Aralık 2010 (Perşembe)  

FIRILDAK SERMAYE (!) 

Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye payı 

dağıtı lmasında uyulacak usul ve esaslara i l işkin bir yönetmelik 

bugünlerde yayımlanmak üzere.  Yükseköğretim Kurulu bu konuda 

yaptığı çal ışmayı geçen hafta içerisinde üniversitelere 

göndererek görüş istedi.  Posta geciktiği  için eminim birçok 

üniversite görüş bildire medi.  Zaten bizde çoğu işler son dakika 

tasarrufları  i le yürütülmeye çalışıl ır. Sayfalar dolusu yönetmelik 

hazırlanır, sözüm ona konu hakkında görüşler istenir, ama süreler 

o kadar kısadır ki yanıt vermek dahi mümkün olmayabil ir. 

Bürokraside zaman zaman bu  tür gecikmeler yaşanır. Hatta bazen 

“Acaba kasten süre çok kısa tutuluyor ki  kimse görüş bi ldiremesin 

mi?” diye de aklıma gelmiyor değil! Mevzuat yasallaştığında 

ortaya çıkan aksaklıkları düzeltmek artık çok zordur. Mevzuat 

sahipleri de i leride şikayetler  olduğunda, “Sizden görüş istedik, 

ama cevap vermediniz!” savunması yaparak kendilerini  haklı 

konuma geçirmeye çal ışabil irler.  

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faal iyetleri 

çerçevesinde; hizmet sunum şartları  ve kriterleri  de dikkate 

al ınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çal ışma şartları  ve 

süresi, eğit im-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki 

uygulamalar ile i lgil i performansı ve özell ik arz eden riskli 

bölümlerde çal ışma gibi  hizmete katkı unsurları  esas alınarak ek 

ödemeler hesaplanacak. Döner sermaye kaynakları  uygun 

olmadığında, ek ödeme yapılamayacak. Oysa mevcut uygulamada, 

hastane zarar etse, gel irleri giderlerini  karşılamazsa bile, 

çal ışanlar her ay belirl i bir rutin katkıyı  alabil iyor.  
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Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarını n 

belirlenmesinde; kurumsal katkı (A), mesai içi  (B1) ve mesai dışı 

(B2) gel ir getirici  bireysel katkı  (B), eğitim -öğretim faaliyeti  (C) , 

bi l imsel yayın faaliyeti  (D)  ve diğer faal iyetler (E)  esas al ınacak. 

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağl ık uygul ama ve araştırma 

merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri 

bakiyesinden, bu yerlerde; söz konusu faal iyetlerin karşı l ığı 

puanların tamamı, diğer birimlerde ise; kurumun yapısı  ve mali 

durumu göz önünde bulundurularak bir veya birden fazlası 

kullanılmak suretiyle belirleme yapılacak.  

(A) puanı; i lgi l i  döner sermaye birim veya alt  birim 

ortalamasının, kadro görev unvan katsayısı , aktif  çal ışı lan gün 

katsayısı ve kurumun belirleyebileceği diğer katsayı ların (kal ite -

verimli l ik katsayısı  gibi)  çarpımı sonucu bulunan puanı ifade 

edecek. 

(B) puanı; Kurum içinde gelir getirici  faal iyetlerden 

bireysel olarak al ınan toplam puanı simgeliyor.  Kurum tarafından 

her bir döner sermaye birimi için düzenlenen “Gelir Getirici 

Faaliyetlerden Bireysel Katkı  Cetvel i”ne göre kişinin ürettiği 

hizmetlerden elde edilen puanlar, kadro görev unvan katsayısı  ve 

kalite-verimli l ik katsayısı  kul lanılarak hesaplanacak.  

(C) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim 

öğretim faaliyetleri  karşı lığında elde edilen ve bireys el eğit im 

öğretim faaliyetlerinin katkı oranı belirlemede ölçme ve 

değerlendirme aracı olarak kullanılmasıyla hesaplanan ve kurum 

tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri  Puan Cetveli” 

nde yer alan puanların toplamını temsil edecek.  

(D) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan 

bil imsel faal iyetler karşıl ığında elde edilen ve bi limsel 

faal iyetlerin katkı oranı belirlemede ölçme ve değerlendirme 

aracı  olarak kullanılmasıyla kurum tarafından hesaplanan 

“Bil imsel Faaliyetler Puan Cetveli”nde yer a lan puanlardan elde 

edilecek. 

(E)  puanı ise; (A), (B), (C)  ve (D) puanlarının 

hesaplanmasında dikkate alınan faal iyetler dışındaki komisyon 

üyelikleri , idari görevlendirmeler i le yoğun bakım, doğumhane, 

yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane,  enfeksiyon, 
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özel bakım gerektiren ruh sağlığı , organ ve doku nakli , aci l  servis 

ve benzeri sağl ık hizmetler gibi  riskli  birimlerde çal ışma ve 

benzeri  diğer hususları  dikkate alınarak kurumlar tarafından 

belirlenen puan olacak. Bu puanlardan yola çıkı larak , her bireyin 

net katkı puanı aşağıdaki formülle hesaplanacak.  

Bireysel net katkı puanı = A x (B1+B2+C+D+E/ birim veya 

alt  birim ortalaması)  

Görüldüğü üzere yönetmelik karmaşık hesaplar zinciri  hal ine 

getiri lmiş.  Bu yönetmelikle getiri lmek istenen şudur:  

Üniversite hastanelerinde gelire katkı sağlayamayan personelin 

katkısı  çok düşecek. Diğer taraftan bi l imsel çalışmaların 

değerlendiri lmesi yapıl ıyor. Döner sermayeden faydalanmak 

isteyen akademisyenler, bir taraftan da akademik faaliyetlerini 

artırmak zorunda kalacaklar. 

Şayet i lkel i  ve taraf  tutulmadan puanlar belirlenebilirse, 

çal ışanlar haklarını  alacaklar. Ama çal ışmadan, katkı  sağlamadan 

ek ödeme alanlar hüsrana uğrayacak.  Adil bir sistem gibi 

gözükmekle birl ikte, gene birçok yanlı  tasarrufların yapıl masına 

imkan tanıyan bir taslak yönetmelik ortada.  Şu anda bu 

yönetmelik taslak, ancak çok büyük bir değişikl iğe uğramadan 

yasallaşacak gibi.  

Döner sermaye denildiğinde paranın parayı çevirmesi, bir 

kurumun kendi imkanları i le faal iyetlerini  yürütülmesi ak la gelir. 

Yeni taslak yönetmeliğin döner sermaye faal iyetlerini  f ırı ldak 

sermaye (!) haline dönüştüreceğinden endişel iyim. Umarım 

zaman beni haklı çıkartmaz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firildak-sermaye-30122010-

makale,3879.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/firildak-sermaye-30122010-makale,3879.html
https://www.gunisigigazetesi.net/firildak-sermaye-30122010-makale,3879.html


478 
 

 

  



479 
 

KAYNAKÇA 

1)  Bilgi  Teknolojisi  Gazetesi 

(http://dijitalarsiv.bthaber.com/?wsName=BT%20Haber&Ta

b=DLV) 

2)  Gün Işığı Gazetesi          

(https://www.gunisigigazetesi.net/ ) 

3)  İ ldek                

(http://ildek.org/)  

 

4) Asaf Varol    

(http://www.asafvarol.com/gazete/index.php? )  

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/?wsName=BT%20Haber&Tab=DLV
http://dijitalarsiv.bthaber.com/?wsName=BT%20Haber&Tab=DLV
https://www.gunisigigazetesi.net/
http://ildek.org/
http://www.asafvarol.com/gazete/index.php?
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PROF. DR. ASAF VAROL’UN KISA ÖZGEÇMİŞİ 

1954 Yı l ı ’nda Elazığ’da (Malatacık Köyü) doğdu. 1972 -73 

yıl larında Almanya’da Almanca di l eğit imi ve Makina Mühendisl iği 

i le i lgi l i  staj çal ışmalarını  tamamladı.  1976’da Almanya’da IAESTE 

bursu i le 3 ay süre i le staj yaptı.  Alman Demiryollarında staj yaptı. 

1977’de Fırat Üniversitesi ’nden bölüm birincisi  olarak “ Makine 

Mühendisi” unvanı i le mezun oldu ve aynı yıl  İTÜ Nükleer Enerji 

Enstitüsü’nde yüksek l isans öğre nimine başladı. 1979’da “Yüksek 

Mühendis” unvanını aldı. 1978 de İTÜ Araştırma Reaktöründe 

mühendis olarak başladığı  görevini, 1979 da Fırat 

Üniversitesi ’nde “Araştırma Görevlisi” olarak sürdürdü.  

1981-82’de Almanya’da (DAAD bursiyeri)  doktora 

çal ışmalarının deneylerini tamamladı ve 1983 de KTÜ’den 

“Doktor” unvanını  aldı.  1990 Yıl ı ’nda YÖK/Dünya Bankası  Eğit im 

Projesi  kapsamında 9 ay süre i le Amerika Birleşik Devletleri ’nde 

( Indiana ve Purdue Üniversitelerinde) Bi lgisayar Sistemleri 

konularında eğitimler aldı. 1991 yı l ında Enerji Eğit imi dalında 

“Doçent” unvanını aldı.  

1991 yı l ında Fırat Üniversitesinde i lk yerel üniversite 

televizyonunu kurdu.  

1992 de 4 ay süre i le İngi ltere’de Salford ve Bradford 

üniversitelerinde bi lgisayar destekli  eğitim ve tasarım alanlarında 

akademik çal ışmalar yaptı.  1995 Yı l ında Mesleki  ve Teknik Eğit im 

ve Bil işim konularında çal ışmalar yapmak üzere ABD’de Oklahoma 

State Üniversitesi ’ne davet edildi.    

1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğit imi Anabil im Dalında 

“Profesör” unvanını  aldı. 1998 yı l ında kazandığı Almanya bursu 

(DAAD) sayesinde 2 ay süre i le Bremen Üniversitesi ’nde Robotik 

alanında bir proje üzerinde çal ışmalar yap tı.     

1999-2002 yı l ları  arasında YÖK Enformatik Mil li  Komitesi  

üyesi  olarak Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmalarını yönlendirdi. 

2000-2009 yı l ları  arasında Üniversitelerarası Kurul, Mesleki ve 

Teknik Eğit im Doçentl ik Temel Alan komisyon üyesi olarak görev  

aldı.   
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2000-2004 yı l ları arasında Fırat Üniversitesi İ letişim 

Fakültesi  kurucu dekanı olarak görev yaptı.   

2003-2005 yı l ları arasında ABD’de West Virgina 

Üniversitesi ’nde bi l imsel çalışmalar yaptı  ve farkl ı dersler verdi.  

2007-2008 yı l larında kurma çal ışmalarını  yürütmek üzere 

Si irt  Üniversitesi ’nde Rektör Yardımcısı  ve Rektör vekil i  olarak 

görevlendirildi.  Aynı yı l larda Siirt  Üniversitesi Eğit im Fakültesi 

Dekanlığı  görevini sürdürdü.  

1998-2001 yı l ları  arasında Doğu Anadolu Projesi  (DAP) 

Fırat Üniversitesi  Koordinatörü olarak görev yaptı.  2001 -2004 

yıl ları  arasında kurduğu bir ekip i le birl ikte Elazığ, Bingöl, Muş, 

Tunceli , Bit lis ve Siirt İ l lerine ait “ İl Gelişme Planları Projelerini  

tamamladı.    

1995-1998 yı l ları  arasında YÖK ve Mil l i Eğit im Bakanlığı  

i le “Bilişim Teknolojileri alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme 

Projelerinin” koordinatörlüğünü yaptı.   

2011 yı l ında 3 ay süre i le Amerika’da Wilkes 

Üniversitesinde araştırmalar yaptı.  2013 yı l ında Sam Houston 

State Üniversitesinde güz yarıyıl ında Adli  Bi l iş im ve Güvenlik 

konusunda ders verdi.   

2008-2012 yı l ları  arasında Fırat Üniversitesi  Döner 

Sermaye İşletme Müdürü olarak çal ışt ı . 2011 yıl ında Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümüne 

Profesör olarak ikinci  kez ataması gerçekleşt iri ldi . 

2013 Yı lında Amerika’da Sam Houston State 

Üniversitesinde l isans düzeyinde Adli  Bi lişime Giriş dersi, 2018 ve 

2019 yı l larda ise aynı üniversiteye l isansüstü çevrimiçi  dersler 

verdi.     

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Uluslararası  Ortak Lisans Programını (UOLP) kurdu. 

Programı başarı  i le tamamlayanlara hem Fırat hem de Sam 

Houston State Üniversitelerinden ayrı ayrı olmak üzere iki 

diploma verilmesini  sağladı.   
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Prof. Dr. Asaf Varol Türkiye’de i lk ve halen tek olan Adli  

Bil işim Mühendisl iği  Bölümünün Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  bünyesinde kurulmasını sağladı.  

2015-2017 yı l ları  arasında Amerika Birleşik Devletlerinde 

Sam Houston State Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında ikinci 

kez yüksek l isans yaptı  ve gösterdi ği  üstün başarı  nedeniyle 

Üniversite tarafından kendisine eğit imi süresince burs veri ldi .  

2017 Yı l ında Yükseköğretim Kalite Kurulu dış 

değerlendiricisi  olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, 2018 

Yı l ında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ve 2019 Yıl ında ise 

Ardahan Üniversitesinde değerlendirmelerde bulundu.  

2017 yı l ında Yazı l ım ve Siber Güvenlik Derneğini kurdu 

(www.softcybersec.org ) .  

2000 yı l ından beri  İletişim Fakülteleri  Dekanları  Konseyi 

Daimi Üyesi  olarak görev yapmaktadır (www.ildek.org) .  

2013 yı l ından beri, oluşturduğu uluslararası  konsorsiyum 

sayesinde IEEE tarafından desteklenen International Symposium 

on Digital Forensic and Security ( www.isdfs.org)  etkinl iğini 

yürütmektedir.    

300’ün üzerinde ulusal  ve uluslararası  düzeyde 

yayımlandığı makale, bi ldiri ve kitapları bulunmaktadır.  1997 -

2000 yı l ları  arasında BT/Haber gazetesinde köşe yazarl ığı  yaptı. 

2000 yı l ından beri  ise  Günışığı Gazetesinde köşe yazarl ığını 

sürdürmektedir 

(https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-

varol). 

Fırat Üniversitesinde ve Sam Houston State 

Üniversitesinde İngi l izce dersler vermektedir.   

Ulusal ve uluslararası  yayımlanmış 300’ü aşkın makalesi,  

bi ldirisi , kitapları  bulunmaktadır.  Evl i ve 2 çocuk babasıdır. 

İngi lizce ve Almancayı i leri  düzeyde bi lmektedir.  

 

http://www.softcybersec.org/
http://www.ildek.org/
http://www.isdfs.org/
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol


484 
 

  



1 
 

 


