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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
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
http://www.asafvarol.com/en/Sayfalar/basinda.php


 

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 

DİŞBUDAK 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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 Yayınlandığı tarih: 27 Ocak 2011 (Perşembe) 

KREDİ SKORLARININ ÖNEMİ 

Amerika Birleşik Devletlerine i lk kez 1990 yıl ında 

YÖK/Dünya Bankası  II  Endüstriyel Eğit im Projesi kapsamında 9 ay 

süre ile eğitim görmek için gelmiştim. O dönemlerde proje 

kapsamında gelen biz araştırmacılara sosyal güvenlik numarası 

(Social  Security Number) ver i lmişti . Bu sosyal güvenlik 

numarasının ne anlama geldiğinin ve ne işe yaradı ğının farkında 

değildik. Burslu olarak gitt iğimiz için her ay bizlere Türkiye’den 

para transfer edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle de bir bankada 

hesap açtırmıştık.  Hesap açarken sosyal güvenlik kartını 

istemişlerdi.  

Bilahare sürücü ehliyeti  almak istediğimde gene sosyal 

güvenlik numarasını  üzerinde taşıyan kart istenmişti .  Hatta kartı 

olmayanlar ehliyet alamıyordu. Bu gelişmeler karşısında söz 

konusu kartı daha iyi  muhafaza etmeye başlamıştım.  

1995 yı l ında 1 ay süre ile Oklahoma Devlet 

Üniversitesinin sponsorluğunda tekrar Amerika’ya geldiğimde 

araba kiralamak istemiştim. Amerika n ehliyetim yoktu.  Bu 

nedenle her şirketin yabancı ehliyetl ilere araba kiraya 

vermediklerini duymuştum. Türkiye’den bir bankadan kredi kartı 

alabilmek için uzun bir mücadele vermiştim . Çünkü araba 

kiralarken kredi kartının daha etki l i olduğunu söylemişlerdi. 

Sosyal güvenlik numaramın var olduğunu söyleyince, Amerika 

ehliyetim olmamasına rağmen araba kiralayabilmiştim.  
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  2003’ten sonra ABD’de bulunduğum sürelerde sosyal 

güvenlik numarasının ne kadar güç al ındığı  öğrendim. Çünkü 

sosyal güvenlik numarasını taşıyan kartı kaybetmiş ve yenisini 

çıkartmak için çok uğraş verdim. Uzun bir mücadele sonrasında 

eski  numarayı taşıyan kartı  yeniden çıkartmayı başarabilmiştim, 

ama emdiğim süt de burnumdan getiri lmişti . Artık Sosyal Güvenlik 

Numarasını taşıyan kartı  kaybetmem mümkün mü? Pasaport 

kadar kıymetl i  bir evrak!  

Elektronik t icaret çok yaygınlaştı .  E lektronik sanal 

ortamda çok kolay ve daha ucuza al ışveriş yapılabiliyor.  Ama 

ABD’de elektronik t icaret yaparken de çoğu kez Türkiye’den 

aldığım kredi kartları işe yaramıyor.  Bu nedenle ABD’ye gidip 

geliyorsanız, bu ülkede en az bir kredi kartı  sahibi  olmanızda 

yarar var.  Kredi kartı alabilmek için de gene sosyal güvenlik 

numaranız gerekiyor.  Banka size kredi kartı  verebilmesi için kredi 

geçmişinize bakıyor.  

Bir Amerikan bankasından bana kredi kartı  verme tekl ifi  

gelmişti . Neden bu tekl ifin geldiğini anlayamadım. Çünkü 

bankada hesabım yoktu. Bu banka beni nereden bil iyor ve 

istemediğim halde bana  kredi kartı  tekl ifinde bulunuyordu, merak 

ettim. Gelen tekl ifi  geri çevirmedim ve web üzerinden müracatımı 

yaptım. Birkaç gün sonra kredi kartı geldi, ama aktivasyon 

yapmam gerekiyordu. Kredi kartı  merkezini  aradım. Bana birçok 

soru soruldu.  İlk olarak sordukları  sosyal güvenlik kartımı hangi 

eyalette aldığım oldu. Yani 1990 yı lına kadar geri  gitmişlerdi. 

Akabinde ikamet ettiğim  adresleri  tek tek sormaya başladılar. 

İşte bu aşamada sorulara cevap vermede zorlandım. Çünkü 1990 

sonrasında ikamet ettiğim adreslerin sayısı 10’u geçmişti . Tek tek 

hatırlamaya çal ışt ım. Sonuçta kredi kartı  alabilmek için gerekli 

cevapların çoğunu telefonda verebilmiştim.  

Kredi kartları  i le ilgil i  işlemlerin nasıl  çal ışt ığını, kimlere 

kredi kartı teklif i götürüldüğünü, kıstasların  neler olduğunu 

merak edip araştırdığımda, doğrusunu söylemek gerekirse 

şaşırdım. Burada ulusal  kredi büroları  var. Expedian, Transunion 

ve Equifax isimli özel şirketler. Bu şirketlerin görevi, kişilerin 

kredi geçmişlerinin veri lerini tutmak. El lerindeki b u bilgi leri de 

para karşı l ığında isteyen bankalara, yatırım şirketlerine 

veriyorlar.  Kendi kredi skorumu öğrenmek ve neden bana kredi 
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kartı  teklif i geldiğini araştırmak için ben de ücret ödeyerek veri 

tabanından bilgilerimi gördüm. Tabi bu bi lgilere ulaşma k için 

gene sosyal güvenlik numarası gerekti.  

12 sayfal ık kredi geçmişim ile i lgil i  bi lgi ler gördüm. 

Amerika’da ikamet ettiğim tüm adresler veri tabanında 

gözüküyordu. Tüm telefonlarım da kayıt lı  idi .  Geçmişte hangi 

banka kredi kartlarına sahip olduklarım,  kredi l imitleri  tüm 

bilgi ler ortaya çıktı .  

Şunu öğrendim ki iyi bir kredi geçmişine sahip olmak için 

bankalarda yüklü nakit  paranızın olması asla gerekmiyor.  Kredi 

kartı  borçlarını zamanında ödeyip ödemediğiniz, her ay düzenli 

bir harcama yapıp yapmamanız  vb birçok durum inceleniyor ve 

size 501 i le 990 arasında bir puan takdir edil iyor. Size kredi 

veri lmesinin risk taşıyıp taşımadığı, sorgulayan bankaya 

bi ldiril iyor.  İşte bazı ipuçları:       

VantageScore Özeti  dedikleri ve yukarıda bahsettiğim üç 

ulusal  ş irket tarafından belirlenen kredi skorlarının ortalaması, 

sizin risk gurubunuzu gösteriyor.  Örneğin risk dereceniz “C sınıf ı” 

denil iyor.  Bu sınıfta olmanız, size borç verecek kişi  ya da kurumlar 

nazarında siz orta -düşük risk seviyesindesiniz. Kredi çekmek 

isterseniz, size kredi verecek şirketler kredi geçmişinizi 

derinlemesine inceleyebilir ve sizden ek dokümanlar isteyebilir. 

Örneğin araba kredisi almak istiyorsanız, size daha yüksek faiz 

uygulanabilir ve sizin ödemeniz gereken peşinat artırı labil ir.  

VantageScore’u etki leyen faktörler ise şöyle sıralanıyor.  

 Geçerl i bir kredi l imiti  olan bir banka kartı sahibi  olmak, 

kredi skorunu pozit if etkil iyor.  

 Mülk al ımı için bir kredi (mortgage) kullanmışsa ve 

zamanında düzenli geri  ödemeler yapılmışsa, kredi skoru 

olumlu etki leniyor.  

 Banka kredi kartları her ay düzenli  kullanılmamışsa, kredi 

skoru olumsuz etkileniyor. Yani her ay küçük miktarlarda 

al ışveriş yapmak ve borçları  zamanında ödemek 

gerekiyor.   
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 Kredi hesaplarının veya al ınan kredilerin uzun süreli 

olması, kredi skorunu pozit if  etki l iyor.  

 Kredi vermek isteyen kuruluşların sizin kredi geçmişinizi 

sorgulamaları  ne kadar çok olursa, bu durum az da olsa 

skorunuzu olumsuz etki liyor.    

ABD’de kredilerle ilg i li  tasarruflarda bu ölçütler  kullanılıyor. 

Oysa daha yakın bir geçmişe kadar Türkiye’de istenmediği  halde 

birçok kişiye kredi kartı gönderi ldiği  oluyordu. Kredi kartı 

batağına düşen  ve ödeme güçlüğü çeken birçok insanımız 

bunalıma girebilmekte ve hatta intihar edebilmektedir. Amerika  

bankaları , faktoring şirketleri ya da diğer f inans kurumları , kredi 

vereceği kişiyi  uzun süre takip alt ına alan şirketlerin veri lerini 

kullanarak karar veriyorlar. Bankada ne kadar nakit paranızın 

olduğu önemli olmuyor.  Güvenili rl iğiniz birinci sırada gel iyor!   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/kredi-skorlarinin-27012011-

makale,3953.html 
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 Yayınlandığı tarih: 03 Mart 2011 (Perşembe) 

YÖNETMELİKTEKİ İFADE YETERSİZLİĞİ 

18 Şubat 2011 tarihl i ve 27850 sayı l ı Resmi Gazetede 

“Sağlık Bakanlığına Bağlı  Sağlık Tesisleri  ve Üniversitelere ait  İ lgi li 

Birimlerin Birl ikte Kullanımı ve İşbirliği  Usul ve Esasları  Hakkında 

bir Yönetmelik” yayımladı.  Yönetmeliğin bazı  maddeleri  hakkında 

görüşlerimi aktarmak istiyorum.  

Bu yönetmeliğin amacı “Sağlık Bakanlığına bağ lı  sağl ık 

kurum ve kuruluşları i le üniversitelerin i lgi l i birimlerinin birl ikte 

kullanımına ve iş birl iğine il işkin usul ve esaslar i le i lgil i mevzuat 

hükümleri  çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele 

yapılacak ek ödemelere il işkin esasları düze nlemektir” 

denilmektedir. Bu işbirl iğinin yapılması, eldeki kaynakların ortak 

kullanımı açısından önemli  bir husustur.  Üniversite Hastaneleri 

i le Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 

arasında iki l i protokoller yapılarak sağlık hizmeti  s unma 

bağlamında bir işbirl iği  zaten yıl lardır sürdürülmektedir.  

Yönetmeliğin 5. Maddesinde “Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt  

Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre toplam i l  nüfusu 850.000’e 

kadar olan i llerde eğitim ve araştırma hizmetleri , Bakanlık eğit im 

ve araştırma hastanesi  veya üniversite sağlık uygulama ve 

araştırma merkezlerinden yalnızca birisi  tarafından veri lebil ir. Bu 

i l lerde Bakanlık ve üniversite t ıp l isans eğit imi ve/veya tıpta 

uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirl iğine gider.  Bu bent 

kapsamındaki i llerde bulunan üniversitelerin yeni sağl ık 

uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri , Bakanlığın 

uygun görüşü i le Devlet Plânlama Teşkilatı  tarafından birl ikte 
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kullanım çerçevesinde değerlendiri lir ve uygulama buna göre 

yapıl ır” hükmü yazı lmıştır . 

Yukarıdaki paragrafta “ADNKS sonuçlarına göre toplam il  

nüfusu 850.000’e kadar olan il lerde eğitim ve araştırma 

hizmetleri , Bakanlık eğit im ve araştırma hastanesi  veya üniversite 

sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca birisi 

tarafından veri lebil ir” ifadesi  yer almaktadır.  Eğitim ve Araştırma 

hizmetlerinden kastedilen de öncelikli  olarak doktorların 

uzmanlık çalışmaları  yapmaları ve akademik olarak 

yükselmeleridir.  Bu işbirl iği gerçekleşirse, bir i ldeki  Eğitim ve 

Araştırma Hastanesindeki Araştırma Görevlilerinin o ilde şayet 

varsa Tıp Fakültesi  bünyesinde çalışmalarını sürdürmeleri 

mümkün olacak.  

Birl ikte kullanılacak sağlık tesisleri  için, Bakanlık ve YÖK'  

ün uygun görüşü alınarak, i l  val isi ve üniversite rektörü arasında 

birl ikte kullanım protokolü akdedilecek.  Protokolün 

imzalanmasından it ibaren en geç alt ı ay içerisinde birl ikte 

kullanıma geçi lecek. Protokolün süresi  dört yı ldan az olamayacak.  

Sürenin bit iminden altı  ay önce taraflardan biri  sona erdirme 

bildirimi yapmadıkça protokol iki  yı ll ık sürelerle uzatı lmış 

sayı lacak.  

Yönetmeliğin 7 inci  maddesi  çok dikkatl i  okunmalıdır.  Bu 

maddede “Birl ikte kullanıma geçi len sağlık tesisleri , Bakanlık 

tarafından bu Yönetmelik hükümleri  sakl ı  kalmak kaydıyla 

Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca i şleti l ir ve tesis, 

Bakanlıkça atanan Başhekim tarafından yöneti l ir.” i fadeleri 

yazı l ıdır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bir İ l ’deki 

Üniversite Hastanesi  i le o İ l ’deki  Eğit im ve Araştırma Hastanesi 

bu yönetmelik kapsamında işbirl iğine gittiklerinde, Ün iversitesi 

Hastanesi  i le Eğit im ve Araştırma Hastanesinin yönetimi tek bir 

başhekim tarafından yöneti lecek ve Başhekim Sağlık Bakanlığınca 

atanacak.  

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (2)  paragrafında ise Ek 

Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite perso neli için 

2547 sayı l ı  Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme 

matrahı ve tavan ek ödeme oranları , Bakanlık personeli  için ise 

209 sayı l ı  Kanunun 5 inci  maddesinde öngörülen ek ödeme 

matrahı ve tavan ek ödeme oranları  dikkate al ınacak.
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 Yönetmeliğin Geçici  1 inci  maddesinin 1 inci  paragrafında 

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce açılmış bulunan ve 5 inci 

maddenin birinci  f ıkrasının (a) bendi esasına uymayan eğitim 

hastanesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezleri  mevcut 

haliyle faal iyetlerine devam ederler” ifadesi yer almaktadır. 

Şimdi bu cümleyi dikkatlice incelemenizi istiyorum. Burada “5 inci 

maddenin birinci f ıkrasının (a)  bendi esasına uymayan” ifadesi  yer 

al ıyor.  (a) bendinde de “ADNKS sonuçlarına göre toplam i l  nüfusu 

850.000’e kadar olan i l ler” cümlesi  yer almış. “Uymayan” demekle 

850.000 in üstü nüfus anlaşı lmaz mı? O zaman bu cümleyi şu 

şeki lde açabil iriz.  Bu Yönetmeliğin yayımından önce açı lmış 

bulunan ve nüfusu 850.000 in üzerine olan i l lerde, eğit im 

hastanesi ve sağlık uygulama ve araş tırma merkezleri  mevcut 

haliyle faal iyetlerine devam ederler.  Peki, nüfusu 850.000 in 

alt ında olan il lerdeki Üniversite ve Eğitim ve Araştırma 

Hastaneleri  bu yönetmelik kapsamında mı değerlendiri lecek!  

Mevzuatı  yazanlar bu tür ayrıntı ları çok ciddi analiz 

etmelidirler. Cümleleri  uzun tutmamalıdırlar. Ayrıca “ve”, “veya” 

türü bağlaçları çok dikkatl i kullanmalıdırlar. Mümkün olduğunca 

“uymayan”, “haricinde”, “bunun dışındakiler” türü ifadeleri 

kul lanarak ifadeyi anlaşılmayacak şekle sokmak yerine, sade ve 

anlaşı l ır düz cümleler kurmaları  gerekir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yonetmelikteki-ifade-yetersizligi-

makale,4058.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10 Mart 2011 (Perşembe) 

ÖSYM DEVRİM YAPIYOR 

Akademik kariyere başladığım yı llardan beri sürekli Ö SYM 

tarafından yapılan sınavlarda farkl ı mertebelerde (Gözetmen, 

Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlusu, ÖSYM Sınav Merkezi 

Yönetici liği vb) görevler aldığım için, bu alanda oldukça deneyim 

sahibi  olduğumu zannediyorum. Geçen yı l  KPSS sınavlarındaki 

usulsüzlüklerin basında yer alması yüzünden ÖSYM’nin yaptığı 

sınavların güvenil irl iği  tartışı lmaya başlandı.  Hatta ÖSYM 

tarafından yapılan bazı sınavların artık Mil l i Eğit im Bakanlığı 

tarafından yapılacağı söylendi.  ÖSYM Başkanı Prof.  Dr. Al i  Demir 

i le birlikte sis temde köklü değişikl iklere gidi ldiğini, 5 Mart 2011 

tarihinde İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Oditoryumunda 

yapılan çal ıştaydan bizatihi görmüş oldum. İşte önemli  gördüğüm 

bazı  değişikliker:  

Önceleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  olarak 

kurulmuş bulunan ÖSYM, artık Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi  adını almıştır.  3 Mart öncesinde sınavlarda kopya 

çekilmesi kabahatler sınıf ında değerlendiri liyordu ve dolayısıyla 

kopya çeken veya çektirenler çok hafif cezalarla kurtulabil iyordu. 

Ama 3 Mart 2011 tarihl i  Resmi Gazetede yayımlanan 6114 sayı l ı 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşki lat ve 

Görevleri Hakkında Kanun i le yeni bir dönem başladı. Eski 

al ışkanlıkların büyük bir kısmı artık sürdürülemeyecek.  Kopya 

çekenler 2 yı l  söz konusu s ınavdan mahrum edilecek ve bir yı l  i le 

dört yı l  arasında hapis cezasına mahkum edilebilecek.  Sınav 

sonuçlarını  adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren 
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kişi , f i il i  daha ağır cezayı  gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 

takdirde, üç yı ldan sek iz yı la kadar hapis cezası  i le 

cezalandırı labilecek.  

27 Mart 2011 tarihinde YGS (Yükseköğretime Geçiş 

Sınavı)  yapılacak.  Yürürlüğe giren yeni kanun kapsamında bu 

sınavda birçok değişikl iğe imza atı lıyor.  Artık herşey elektronik 

ortamda olacak.  Her ayrı  bir  tür sınav için ayrı  ayrı  kı lavuz 

hazırlanmayacak.  Ancak kı lavuz içinde sınav özell iklerine göre 

bi lgi ler yer alacak.  Bu kı lavuz elektronik ortamda olacak ve 

adaylara kı lavuz postalanmayacak.   

Ehliyet özel kimlik belgesi  sayı lmıyor.  Ya nüfus cüzdanı ya da 

pasaport özel kimlik olarak sınavlara getirilecek. Sadece askerde 

bulunan er ve erbaşların nüfus cüzdanlarına birl iklerince el 

koyulduğu için, bunlara veri len özel yazı  i le sınava al ınmalarına 

müsaade edilecek. Asl ında bence bu soruna da el atı lmalı ve 

askerde bulunan erbaşların nüfus cüzdanları  sınava girdikleri 

dönemlerde kendilerine geri veri lmelidir.  

Nüfus cüzdanı üzerinde fotoğraf ve TC kimlik numarası  

bulunmalı.  Sadece Askeri  Lise Sınavı  (ALS)  adayları  nüfus 

cüzdanlarında fotoğraf yoksa sınava al ınaca k. 

Önceki sınavlarda görev alan personele ait ödemeler 

zarf lar içerisinde sınavların sonucunda kendilerine imza karşı l ığı 

elden tesl im edil iyordu. Artık IBAN numarası  ile ödemeler 

doğrudan banka hesaplarına yapılacak.  

İ l s ınav sorumlusu yardımcılığı kaldır ı ldı.  Artık her İ l ’e 

Ankara’dan ÖSYM Temsilci leri  göndermek yerine, diğer i l lerdeki 

öğretim elemanları da ÖSYM Temsilcisi  olarak başka İ l lere 

gönderi lecek.  Örneğin Elazığ Fırat Üniversitesinden bir öğretim 

üyesi, Bingöl’e, Tunceli ’ye Temsilci olarak gidebi lecek. 

Her İlde Rektör İl  Sınav güvenliğinden sorumlu olacak.  

Büyük İl lerde birden fazla sınav bölgesi  kurulacak. Örneğin 

İstanbul 3, Ankara ve İzmir ise 2 bölgeye ayrılmış durumda. 

İ lçelerde mecbur kal ınmadıkça sınav yapılmayacak.  Ancak gelen 

taleplere uygun olarak ist isnai durumlarda bazı ilçelerde de 

sınavlar yapılabilecek.  

Önceleri  ÖSYM Temsilcileri , gitt ikleri i l lerde İldeki  ÖSYM Sınav 

Merkezi  Yöneticilerinin kendilerini  havaalanlarından 
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aldırmalarını  ve ulaşımlarını  kolaylaştırmalarını arzularlardı.

 Oysa ÖSYM Temsilcilerine yeterli  ödemeler yapıldığı  için 

böyle bir beklentinin içerisine hiçbir temsilcinin girmemesi 

gerektiği özell ikle vurgulandı.  

Emniyet görevli lerine de sınavlarda ücret veri leceği için 

arama ve güvenlik işlemlerinin çok daha ciddi ya pılacağı 

beklenilmektedir.  Soruları  hazırlayacak ekip 7 Mart tarihinden 

it ibaren ÖSYM içerisinde kapalı  mekânlara girdi ler ve sınav 

yapıl ıncaya kadar dünya ile il işki leri  kesildi.  Sınav sorularını 

hazırlayanlar ve matbaada çal ışanlar cep telefonlarını ve d iğer 

hiçbir cihaz veya aleti içeriye sokamayacak.  Kameralarla bu 

mekânlar izlenecek.  Ai leleri  ile görüşmeler oda dışında koridora 

konulan ankesörlü telefonlarla yapılabilecek. Kapalı yerlere 

sadece yemek girebilecek, ancak sınav yapıl ıncaya kadar çöpler 

dahi dışarı atı lamayacak.  Bu kapalı mekânlarda jammerler (Sinyal 

kesici aletler) devreye alınacağı için istense de cep telefonu i le 

görüşmeler yapılamayacak.  

Kutuları ki l it lemede kullanılacak plastik anhtarlar tek 

kullanımlık olacak.  Şayet kutuda yedek anaht ar konulmuşsa, rengi 

fakl ı  olacak ve neden kullanıldığı  ilgi li lerce rapor edilecek.  

Öğrencilere ait  kitapcık ve cevap anahtarları  üzerinde 

fotoğrafları  bulunacak.  Bu dokümanlar poşetlenmiş olarak 

adaylara veri lecek ve her aday poşeti  kendisi  açacak. Öncede n 

açılmış poşetleri  aday kabul etmemelidir.  

Her aday için kitapcıkta yer alan soruların yerleri  ve 

doğru cevaplarının şıkları farkl ı olacak. Ben bu tür bir uygulamayı 

2001 ve 2002 yı l larında Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Sakarya 

Üniversitelerine uzaktan eğit im olarak verdiğim Robotik dersine 

ait  sınavlarda çevrim içi olarak uygulamıştım. Hatta bu işlemin 

nası l  yapıldığını  da bir makelede yayımlamıştım. ÖSYM de bu 

yöntemi uygulayarak aynı sınıftaki  adayların biribirinden kopya 

çekmelerinin önüne geçmek istiyor . 

  Adaya ait  cevap anahtarları  iki  kez okunacak.  Herbir 

adayın cevap kağıdı kendisinin şifre i le girebildiği  sitede 

yayınlanacak.  Aday cevap kağıdı  üzerine su dökmesi hal inde, 

optik okuyucu okuyamadığı doğru cevapları  algı layamayabil ir. 
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Özell ikle cevap anahtarlarının buruşturulmaması veya üzerlerine 

sıvı  dökülmemesi gerekir.  

Artık her salonda yedek soru kitapçığı  ve cevap kağıdı  

bulunmayacak.  Bu yüzden maliyet çok artıyordu. Şimdi yedek soru 

kitapçığı ve cevap anahtarı İ l Sınav Merkezinde olacak ve 

gerekt iğinde i lgi l i salona hemen ulaştırı lacak. Yedek soru 

kitapçığı ve cevap kağıdı  verilen adayın kaybettiği  süre kendisine 

veri lecek, yani süre uzatımına gidi lecek.  

Sınavın yapıldığı  binada tek bir kapı açık tutulacak. Her 

türlü i letişim aracı faks ve fotokopi kapalı tutulacak.  ÖSYM 

tarafından görevli olmayan hiç kimse binaya giremeyecek.  

Her adayın salonda oturacağı yer önceden belirlenecek.  

Hiç kimse yerini değiştiremeyecek. Yakın gelecekte sıraların 

üzerine adayların fotoğraflarının yapıştırılması da sözko nusu. 

Aday ve görevli ler sadece kemer ve gözlüklerini 

çıkarmayabilecek.  Bunların dışında hiç kimse üzerinde başka 

malzemeler taşıyamayacak.  Emniyet mensuplarına yeterince 

dedektör  verilecek.  

Sınavın i lk 15 dakikasına kadar Bina Sınav Sorumlusunun 

izni i le sınava giri lebilecek. Sınavın dörtte üçlük bölümünde 

sınavdan çıkılamayacak.  Son 15 dakika içinde de sınavdan 

çıkı lamayacak.  Bunun amacı, sınava giren ve soruları  ezberleyen 

bazı  kişi lerin daha sonradan yardım amaçlı başkalarına çözümleri 

i letmesinin önüne geçmektir.  

Geçmiş dönemlerde kopya girişiminde bulunan kişilerin 

anahtarl ık, çakmak, düğme, kalem görünümünde kameralar 

kullandıkları  saptanmıştır.  Saat görünümünde telefonlar ve mikro 

bluetooth kulaklıklar üzerinden kopya çekenlerin tespit edildiği 

rapor edilmiştir.  

27 Mart’ta yapılacak sınav günü aynı zamanda yaz saati  

uygulaması da başlatı lacağı için adayların bu değişikl ikleri  göz 

önünde bulundurmaları gerekecek.  YGS’de Lise 1 inci  ve Lise 2 nci 

sınıflarına ait konulardan sorular sorulacak. LYS’de ise  Lise 3 üncü 

ve Lise 4 üncü sınıf ların konuları  esas alınacak.  On milyondan 

oluşan bir soru bankası  hedefleniyor.  Bu soru bankası 

oluşturulabil irse, artık sınavlar aynen TOEFL ya da GRE gibi  sık 
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aralıklarla yapılabilecek. Soru bankası  oluşturulmada öğretim  

üyelerinden destek beklenmektedir.  

ALES’te de yenil ikler hedefleniyor.  Alana yönelik s ınav 

soruları  planlanmaktadır. YGS için 2 gün uzatma yapılmış ve bu iki 

gün içerisinde 47 bin ek müracaat olmuş. Bu durum öğrencilerin 

bir bölümünün zamanında müracaat i şini  ciddiye almadıklarını 

gösteriyor. Yani adayların yüzde 2 -3 oranına tekabül eden 

bölümü, uzatma sonucu kayıt yaptırabilmiş.  

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.  Al i Demir’in hedeflerinden biri de 

adayların evlerinden sınava girecekleri  binaya kadarki  

güzergâhın, kendilerine gönderilen sınava giriş belgesi  üzerinde 

yer alacak harita üzerinde gösteri lmesidir . 

Sınavlara zamanında gelmeyen görevli lere daha sonraki 

sınavlarda görev verilmeyecek.  Diğer bir konu sınav esnasında her 

on dakikada bir kalan sürenin tahtaya ses sizce yazılması olayıdır. 

Bu kanımca hatal ı  bir uygulama olacaktır. Salonlarda zaten 

saatler bulunacaktır.  Salon görevlilerinin sık aral ıklarla tahtaya 

kalan süreyi yazmaları dikkatlerin dağılmasına neden 

olabilecektir.  Bu işlem belki  sadece sınavın bitimi ne 30 dakika 

kaldıktan sonra yapılabil ir.  

Önceki sınavlarda olduğu gibi  adaylar yanlarında fotoğraf 

getirmelerine artık gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş belgeleri 

toplanmayacak. Giriş belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktı 

olarak döktürülmesi öneml i  değil .  

  Görevli lerin hiçbiri inisiyatif  kullanarak sınav kural ları  i le 

i lgi li  değişiklikler yapamayacak.  Sınavların temizl ik işleri  ve 

salonların hazırl ık işlemleri  ihale edilecek.  Bu işlerle doğrudan 

f irma i lgi lenecek. Hizmet alımı i le bu işler yapılac ak. 

ÖSYM tarafından gönderi len ve artan kalem, si lgi , peçete 

vb materyaller ile i lgil i tasarruf tamamen bina sınav 

yöneticilerinin inisiyatif inde olacak. Bu malzemeler kesinl ikle 

geri  gönderi lmeyecek. ÖSYM adaylara su göndermeyecek.  Çünkü 

geçen sınavda patlayan su petlerinin problem yarattığı  belirt ildi. 

Adaylar üzerinde kâğıt  olmayan şeffaf pet için deki suyu kendileri 

getirecek.   
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Bir binada kutular tamamen kapatıl ıp geri  gönderi lmeden 

önce salonlar dolaşı lacak ve unutulan birşeylerin olup olmadığı 

kontrol edilecek.  Daha sonra kutular kapatı lacak.  

Tüm sorular madde madde analize tabi tutulacak.  

Öğrenciler hangi soruları  en az çözdükleri , hangilerinin yanlış 

cevaplarının aynı şıklarda yoğunlaştığı analiz edilecek. Böylece 

daha sonraki sınavlarda soruların dah a problemsiz kaleme 

alınması sağlanacak.  

Çalıştaydan sizlere bazı önemli hususları aktarmış oldum. 

Daha detaylı  bilgi leri  ÖSYM sayfasından okuyabil irsiniz.  27 

Mart’taki  YGS sınavına girecek tüm adaylara başarı lar di l iyorum 

ve yukarıda yazdığım hususları d ikkate almalarını arzuluyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/osym-devrim-yapiyor-10032011-

makale,4077.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24 Mart 2011 (Perşembe) 

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 

Pazar günü (27 Mart 2011) Türkiye’nin en önemli  

sınavlarından biri  yapılacak.  ÖSYM, YGS sınavına girmek isteyen 

aday sayısını  1.648.229 kişi  olarak açıkladı.  Çok büyük bir sayı! 

Üniversiteye girmek isteyen aday sayısının fazlal ığı , ülkemizdeki 

üniversite kontenjanlarının yeterl i olmaması ile doğrudan 

i lgilidir. Son yıl larda birçok yeni üniversite açı ldı ve her i l imizde 

en az bir üniversite var. Ama henüz altyapılarını  tamamlamamış 

ve yeterl i  öğretim üyesi  olmamasına karşın, kontenjanlarının çok 

fazla olduğu yeni üniversitelerimiz bulunmaktadır.  Üniversit e 

sayılarının artması ve kontenjanların aşırı  yükselti lmesi, eğit im 

kalitesinin sorgulanmasına da vesi le olmaktadır.  

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğitim Fakültesi  bünyesinde 

Makine Eğit imi, Elektrik Eğit imi, Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi, 

İ letişim Fakültes i  bünyesinde Radyo -  Televizyon ve Sinema 

bölümlerinin kuruculuk çal ışmalarını  yaptım. Keza Teknik Eğit im 

Fakültesi  i le İ letişim Fakültesinin de kurulması sürecinde farkl ı 

kademelerde idareci  olarak görevler aldım. 2007 yıl ında kurulan 

Si irt  Üniversitesinin  Kurucu Rektör Vekil i  olarak görev yapmak da 

gene bana nasip oldu. Bunların haricinde bazı  merkezler (Fırat 

Üniversitesinde Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Uzaktan Eğit im Merkezi, Sürekli  Eğit im Merkezi, Si irt 

Üniversitesinde El  Sanatları  Araştırma ve Uygulama Merkezi)  ve 

bazı  diğer birimlerin (FIRAT TV, TEF Döner Sermaye İşletmesi vb) 

kuruluşları  da dönemin yöneticilerinin desteği i le tarafımdan 

başlatı lmıştı.  
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Kuruculuk çok zor bir işt ir.  Temeli  nası l attıysanız, o 

kurum veya birim artı k o temel üzerine inşa edil ir. Kuruculuk 

yaptığım tüm birimlere yönetici  olarak atandığımda sıf ır 

noktasına yakın imkânlarla yola çıkmıştım. Ama şimdi dönüp 

arkama baktığımda, bu kurumların gerek altyapı, gerekse öğretim 

elemanı yeterli l iği  ve eğit im kalit esi açısından büyük mesafelerin 

aldıklarını görüyorum.  

Bu gelişmelere dayanarak, üniversite sayılarının 

çoğaltı lmasının yerinde bir tasarruf olduğunu söylüyorum. Çünkü 

her kurum veya kuruluşun bir başlangıç noktası vardır.  Şayet 

mükemmel bir alt  yapı ve eksiksiz öğretim elemanı sağlandıktan 

sonra üniversiteler kurulmaya başlanırsa, çok uzun süre beklemek 

gerekir. Oysa üniversite kurularak doğrudan eğitim içerisine 

giri lmesi, yönetici leri  zorlayacak ve işlerin çok daha h ızl ı 

yapılmasını sağlayacaktır.  

Son yı l larda üniversitelerdeki kontenjan sayılarının 

artması, birçok gencin üniversitelerde eğitim ve öğretime 

başlamasını  sağladı.  Öğrencilerimizin büyük bir bölümü 

istedikleri  bölümlerde maalesef okuma şansını 

yakalayamamaktadırlar.  Bu nedenle de her yı l sınav a giren 

öğrencilerin önemli  bir bölümünü önceki yıl larda üniversitelere 

yerleştirilmiş öğrenciler teşki l  edebil iyor.  

Geçen yı l KPSS sınavında yaşanan skandal kopya 

eylemleri  yüzünden ÖSYM yaptığı  sınavlarda çok aşırı  önlemler 

aldı.  Bu önlemlerin bazıları  o  kadar katı  ki  uygulaması mümkün 

olup olmayacağını  zaman gösterecek.  Sınavlarda usulsüzlük 

yapmak isteyenler gene çok i lginç yöntemler gelişt irecekleri 

muhakkaktır.  Ancak bu defa yakalandıklarında çok pişmanlık 

duyabil irler.  Çünkü birkaç yı l  hapis cezasına  çarptırılabil irler. 

Oysa bu riski  almak ve yeni kopya çekme yöntemleri  gel işt irmek 

yerine, bu adayların oturup düzenli çal ışmaları  çok daha mantıklı 

olur.  Sınava giren tüm gençlerimize başarı lar diler, sınavda 

başarı l ı  olamadıklarında da bu durumun dünyan ın sonu 

olmadığını  hatırlatmak isterim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretime-gecis-sinavi-ygs-

makale,4118.html 
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 Yayınlandığı tarih: 31 Mart 2011 (Perşembe) 

YGS’DE YAŞANAN SIKINTILAR 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı  Pazar günü (27 Mart 2011)  

yapıldı. ÖSYM ilk defa bu kadar sıkı  denetlenen bir sınav 

gerçekleştirdi. Eminim ki bu i lk uygulama sonrasında 3 Mart 2011 

tarihinde yayımlanan “6114 sayı l ı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi  Başkanlığının Teşki lat ve Görevleri  Hakkında Kanun” ve 

bu kanun çerçevesinde hazırlanan “ÖSYM Sınav Uygulama 

Yönergesinde” yakında bazı  değişikl iklere gidil ir. Sınavda Bina 

Sınav Sorumlusu olarak görev almıştım. Gördüğüm bazı 

aksaklıkları  sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Bu sınavda Emniyet Görevli leri  çok sıkı  bir arama  yaptı lar.  

Sanırım bu kadar ciddi davranmalarında kendilerine huzur hakkı 

olarak sunulan ücretler de etki li  olmuştur. Ancak bayan polis 

memur yetersizl iğinden ötürü bazı binalarda Salon Başkanları  ya 

da Gözetmenlerden de yardım alınmak zorunda kal ındı.  

Her dönemde olduğu gibi  bu sınava Nüfus Cüzdanını  ya 

da pasaportunu getirmeyen adaylara rastlandı.  Oysa sınavdan bir 

gün öncesi dahi Nüfus Müdürlükleri açık tutularak, öğrencilerin 

mağduriyetleri  önlenmeye çal ışı ldı .  Bütün bu tedbirlere ve 

uyarı lara rağmen sınava gelen bir öğrenci zorunlu olan kimliğini 

beraberinde getirmiyorsa, bu durum o öğrencinin sınava ne kadar 

i lgisiz olduğunu gösterir.  

Bazı Bina Sınav Sorumlularının hala eski al ışkanlıklarını  

bırakamadıkları , sınava geç geldikleri ve sınav evraklarını  

mecburen Bina Yöneticisinin almak zorunda kaldığını duydum.  
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Bina Sınav Sorumluları  mademki zamanında sınava 

gelemeyeceklerse bu tür bir görev tal ip olmamalıdırlar.  

Hizmetl i grubu hariç olmak üzere sınavda görev alan 

personele artık elden para tesl im edilmem esi, ücretlerinin 

doğrudan IBAN numaralarına aktarılacak olması önemli bir 

gel işmedir.  Ama hizmetl i lerin ücretlerinin de ileriki  sınavlarda 

IBAN üzerinden hesaplara aktarı lmasında yarar görülmektedir. 

Çünkü bazı  binalarda o anda görevli  olan hizmetl i  ile e vraklarda 

kimlik numarası yazı l ı kişilerin farkl ı  olduğu iddia edilmektedir.  

Hizmetl i lere ödenen evrakların içerisinde yer aldığı zarf ın 

Bina Yöneticisi  tarafından imzalanması yazıl ı  idi . Bu zarf 

içerisinde yer alan evrak da ise Bina Sınav Sorumlusunun imz ası 

istenmiş. Oysa zarf içerisinde imzalanması gereken evrakın da 

gene Bina Yöneticisi  tarafından imzalanması gerekirdi.  Sanırım 

ÖSYM bu küçük ayrıntıyı  gözden kaçırmış.  

Binaya ait  1 nolu kutu içerisinde her salona ait  Aday 

Kontrol Listesi kitapçığı bulunm aktadır.  Kitapçık içerisinde 

salonlarda sınava giren adayların fotoğrafları ve hemen altında 

iki  kutucuk yer al ıyordu. Bunlardan birinci  kutu önünde “Kontrol 

edildi” ve ikinci  kutucuğun önünde ise “Sınava Girmedi” ifadeleri 

yazı l ı  idi.  Bu kitapçığın “Sayın  Salon Başkanı, a)  Sınav başlamadan 

Önce Yapılacak İşlemler” başl ığının altında yer alan 4 üncü 

maddesinde ise “Aday Kontrol Listesi  adayların ad ve soyadlarını 

okuyarak yoklama yapınız, l istede mevcut adaylara bir işaret 

koymayınız, ancak sınava gelmediği ni  saptadığınız adaylar için 

“Sınava girmedi” kutucuğuna “X” işareti  koyunuz.” cümlesi  yer 

al ıyor.  “…,Listede mevcut adaylara bir işaret koymayınız,…” 

ifadesi salon başkanlarının birçoğunu tereddüde düşürdü. Çünkü 

o zaman “Kontrol Edildi” kutucuğunun amacı  nedir? 

Sınavlarda görevli  elemanların bazı larının “Sınav 

Uygulama Yönergesinden” bihaber oldukları  da anlaşı ldı.  Bu 

kişi ler genell ikle Mil li  Eğit im Bakanlığında görevli öğretmenlerdi. 

Bu öğretmenler iki  hafta önce eğitim seminerine çağrı lmıştı . 

Hatta ben de eğitim verenler arasında gönüllü yer almıştım. 

Eğitime gelen bazı  öğretmenlerin imza attıktan sonra çekip 

gitt ikleri  ihbar edildi.  Bu durumdaki öğretmenlerin tespit 

edilmesi çok zordu. Çünkü salon çok büyük idi ve imzası 

bulunanların adlarını  okuyarak t ek tek kontrol yapılması büyük 
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zaman kaybına neden olacaktı. Demek ki sadece girişte değil , 

eğit im sonrasında da ikinci  kez ayrı  bir listeye imza attırmak 

gerekiyormuş. Gene bir okul müdürünün bayan elemanlarını 

kayırmak için “Siz imza atıp gidin işinize” dediği aldığım 

duyumlardan bir diğeri  idi!  

Sınav yönergesine göre salonlarda her on dakikada bir 

saatin kaç olduğunun tahtaya yazılması  istenmişti . Tahtaya yazma 

işlemi sırasında öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için bu 

kural ı  uygulayan salon başkanı  olmadı.  

Mill i  Eğit ime bağlı  bazı  okul müdürlerinin ÖSYM’nin 

Görevli  İşlemlerini  yaparken, kendi okullarındaki hizmetl i leri 

öğretmen gibi gösterdikleri ve bunun sonucu olarak da 

hizmetli lerin gözetmen ya da salon başkanı olarak atandıkları 

iddia edildi.  ÖSYM Sınav Merkezi  Yöneticisi  bu durumla ilgi l i  Bina 

Sınav Sorumlularına uyarı  nitel iğinde bir yazı  gönderdi ve Mil l i 

Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda göreve gelen öğretmenlerin 

öğretmen olduklarına dair kimliklerinin dikkatlice incelenmesi 

talep edildi.  

B ir sınavın aynı koşullar altında gerçekleşmesi için 

görevli lerin tümünün kurallara kesinl ikle uymaları  zorunludur. 

Uymak istemeyenler de görev talebinde bulunmamalıdır.  ÖSYM 

de geri bi ldirimleri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri  bir an 

önce yapmalıdır. Özell ikle tuvalete gidememe hem adayların hem 

de görevli lerin çok büyük bir sorunudur.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ygs8217de-yasanan-sikintilar-

makale,4134.html 
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Yayınlandığı tarih: 07 Nisan 2011 (Perşembe) 

ŞİFRE DEPREMİ 

YGS sınavına giren öğrencilerin kafaları karışık. Hergün 

gazetelerde şifre konusunda yeni iddialar ortaya atı l ıyor.  Bu konu 

i le ilgi lenenler ÖSYM sayfasından master sınav kitapçığını 

indirerek yeni yeni şifreler bulmaya çal ışıyorlar.  Şu ana kadar 

bulunan şifreler iyi  s onuç veriyor.  Bu gidişle birkaç şifre yöntemi 

daha bulunacak gibi! Kamuoyu gerçeği öğrenmek için 

sabırsızlanıyor.  ÖSYM işin işinden nasıl  çıkacak merakla 

bekleniyor. 

YGS’de şifre olduğunu iddia edenlerin verdiği  örnekler 

doğru ve medya önünde kanıtlanmış sonuçlardır.  Acaba diğer 

adaylara ait  cevap kağıtlarında da benzer şifreler kullanılmış mı? 

ası l  önemli  olan budur. Şifre algoritması yazı l ım uzmanlarınca 

rahatl ıkla yapılabilecek bir kodlama tekniğidir.  Hele ÖSYM gibi 

karşamşık bir yazı lımı kodlayanlar için bu tür bir şifreleme zor bir 

olay asla değildir.  

Çok uzun yı l lardan beri  bi lgisayar sistemleri  alanında 

çal ışıyorum. Hatta öyle ki  makine mühendisl iği  lisans eğit imi i le 

başlayan kariyerimi Bi lgisayar Sistemleri  eğitimi i le 

sürdürüyorum. Çalışmalarımın b ir bölümü de şifreleme, veri 

tabanı yönetimi ile i lgil idir.  Bu nedenle şifre konusunu 

değerlendirirken, meseleye uzman gözü ile yaklaşmak istiyorum.  

2001 ve 2002 yı l larında Kahraman Maraş Sütçü İmam ve 

Sakarya Üniversitelerine robotik dersini  uzaktan eğiti m yöntemi 

i le vermiştim. Çevrimiçi (online)  olarak yaptığım çoktan seçmeli 
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sınavlarda YGS’nin bu yı l  uyguladığı  sınav şekl ini kullanmıştım. 

Her öğrenciye aynı soruları  sormuştum. Ama her öğrencinin 

bi lgisayar ekranında gözüken soruların yerleri otomatik ol arak 

değiştiri lmiş ve doğru cevapları  farkl ı  şıklara yüklenmişti .  Bu işi 

gel işt irdiğimiz bir algoritma sayesinde kolayca yapmıştık.  

Algoritma oluşturmak bi lgisayarda kodlamanın temelidir.  

Bir problemi çözerken takip edilen yolların si lsi lesini  algoritma 

olarak tanımlayabil iriz.  Öyle bir kodlama oluşturabilirsiniz ki  o 

algoritmanın şifresine sahip olan adaylar soruları okumadan 

sadece cevap şıkları  üzerinden bazı  sıralamalar ya da 

hesaplamalar yaparak doğru sonuca varabil ir.  

Şayet şifreleme iddiaları  doğru i se YGS’de bu şifrelemeyi 

yapanlar, algoritmayı oluşturanlardır.  Şifrelemenin doğru olup 

olmadığını  tespit etmek zor değildir.  Medyaya yansıyan 

sorulardan yola çıkarak doğru cevap şıklarının incelenmesi 

sonucu gerçekler ortaya çıkarı labil ir.  

ÖSYM bu noktadan it ibaren kendisini aklamak 

zorundadır. Bunun için de bir komisyon kurulmasını sağlamalıdır. 

Komisyonda inceleme üyesi  olarak yer almak isteyen gönüllüleri 

medya aracı l ığı  i le tespit edebil ir ve sonra noter huzurunda kura 

çekilerek birkaç kişiden oluşturu lan heyeti  belirleyebil ir.  Bu 

heyette yer alacakların bilgisayar yazı l ımı alanında uzman kişi ler 

olmasında büyük yarar olacaktır.  

  Şifre olayı  doğru çıkarsa vakit  geçirmeksizin sınav iptal  

edilmelidir. Adayların zihinleri daha fazla kuşku içerisinde 

bırakı lmamalıdır. Şayet diğer adayların soru kitapçıkları ve cevap 

kağıtlarında şifre olduğu kanıtlanmazsa, kamuoyu önünde ÖSYM 

büyük bir güven kazanacaktır.  Bunun sonucu olarak da Prof. Dr. 

Al i  Demir başkanlığındaki ÖSYM çok hızl ı  ve emin adımlarla halkın  

gözünde yücelecektir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/sifre-depremi-07042011-makale,4153.html 
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 Yayınlandığı tarih: 21 Nisan 2011 (Perşembe) 

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ TÜNELİNDE YOLCULUK 

Bir zamanlar Eğit im Teknolojisi  dersinde bir tepegöz, bir 

fotoğraf makinesi, bir slayt makinesi veya bir teksir makinesi, 

kara tahta ve tebeşire karşı  çok cazip cihazlar olarak tanıtı l ırdı. 

Ders notlarının tepegöz üzerindeki asetat üzerine yazı lması  ve 

bez perdeye yansıtarak anlatı lması, bir ayrıcal ıktı.  

1977-79 yıl ları  arasında İTÜ’de master yaparken,  

Enstitüde bir fotokopi makinesi  vardı. Kadrolu eleman olduğum 

için sınırlı  sayıda da olsa fotokopi çekebil iyordum. O imkanı 

kullanmak dahi çok büyük bir ayrıcal ık idi . 1979 yı lında asistan 

olarak Fırat Üniversitesinde (O zamanlar adı EDMMA idi)  göreve 

başladığımda, hoca yokluğundan ötürü derslere sorumlu olarak 

giriyorum. Ders verme heyecanı ile bir çok hazırl ık yapıyordum. 

Mumlu kağıtlara üşenmeden dakti lo ile ders notlarımı 

aktarıyordum. Mumlu kağıtlardaki yanlışla rı düzeltmek için 

pembe renkli  oje türü sıvılar kullanmak, eziyetl i bir süreç idi.  

1980 yı l ında Almanya’ya gidince eğitim teknoloji leri  

alanında çok farkl ı  cihazlarla tanıştım. İlk mikrobilgisayarı 

(Sinclair ZX 81) o dönemde almıştım. Artık fotoğrafları di a üzerine 

çekiyordum. Ama diaları  tab etmek ayrı  bir sıkıntı idi.  Hatta hiç 

unutmuyorum, 1982’de Türkiye’ye döndüğümde çektiğim dia 

f i lmleri tab etmek için Almanya’ya gönderiyordum. Nihayet 

sonradan İstanbul’da ve Ankara’da Refo Color stüdyolarında dia 

f i lmleri tab ettirmenin rahatl ığına kavuşmuştum.  
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Dia f ilmi seyretmek çok eziyetli  idi.  Diaları göstermek için 

dia makinesi, diaların yerleştiri ldiği  f i lm çerçeveleri ve magazini 

i le bir perdeye ihtiyaç vardı.  Fotoğrafları göstermek için bu 

cihazları  kurar ve karşısına geçip karanlık ortamda seyrederdik.  

Yıl lar i lerledikçe teknolojinin eğit im ortamlarına sunduğu 

cihaz ve aletler de hızla gelişiyordu. 1988 yı lında Fırat 

Üniversitesi  EARN (Europe Academic Research Network)  ağına 

dâhil  Türkiye’de i lk 8 üniversite arasında yer al ıyordu. Bu 

akademik ağ sayesinde 1990 yı lında Amerika Birleşik 

Devletlerinde bulunmama rağmen Elazığ’daki iki öğrencimin 

yüksek l isans tezini tamamlatabilmiştim. 1990’dan itibaren 

masaüstü bi lgisayarlar ülkemizde hızla yaygınlaşıyordu. Türki ye 

1993’de i lk defa İnternet i le tanışıyordu. Çevirmeli  (Dial  up) ağ 

sayesinde dünyaya açı lma imkanına kavuşmuştuk. İ lk cep 

telefonunu 1995 Mayıs’ında satın almıştım. Arkadaşlarımdan 

bazı ları  “Sen iş adamı mısın ki  cep telefonu aldın” eleştirisinde 

bulunmuştu.  

2000’l i  yı l ların başında Fırat Üniversitesinde video 

konferans yaptığımda, 2001 ve 2002 de uzaktan eğitim i le robotik 

dersi  verdiğimde, teknolojiyi  kul lanma bağlamında zirveye 

ulaştığımı sanıyordum. Çok uzaklardaki kişi lerle anında görüntülü 

ve sesli  konuşma i le küreselleşmenin ne olduğunu çok daha iyi 

anlar olmuştum.  

Şimdi bir cep telefonu ile birçok işi  mekândan bağımsız 

parmaklarınızla kontrol edip yönetebil iyorsunuz. Artık cep 

telefonları sayesinde uzaktan eğitim alabil iyorsunuz. Yıl lar önce 

bir sempozyumda cep telefonu üzerinden uzaktan eğitim 

yapılmasını önerdiğimde, salondan bazı  katı l ımcılardan eleştiri 

almıştım. Teknolojide nereden nereye geldik.  Bu işin sonu yok 

gibi! Daha nice enteresan cihazlar eğit ime hizmet edecek.  Ama 

önemli  olan teknoloj i zamanında yakalayabilmek ve eğitimin 

hizmetine sokabilmektir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/egitim-teknolojisi-tunelinde-yolculuk-

makale,4191.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Nisan 2011 (Perşembe) 

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE DANIŞTAY TOKAT 

6 Üniversitemiz geçen yı l  Teknoloji  Fakültelerine i lk defa 

öğrenciler aldı  ve bu fakültelerde bir akademik yı ldan beri  eğitim 

ve öğretimler sürdürülmektedir.  Öğrenciler Teknoloji 

Fakültelerine iki ayrı puan türü i le kabul edilmişti . Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) mezunları  için YGS -1 ve 

diğer ortaöğretim kurumu mezunları için de LYS (MF -4 puanı ile) 

sınav türü i le öğrenci al ımı gerçekleştiri ldi . Danıştay İdari  Dava 

Daireleri  Kurulu geçtiğimiz günlerde almış olduğu bir karar i le 

YGS-1 puan türü i le Teknoloji Fakültelerine girişi durdurdu.  

Teknoloji Fakültelerinin kuruluş amaçlarından birisi ülkemizin 

ihtiyacı  olan uygulama ağırl ıkl ı  eğit im görmüş mühendisler 

yetiştirmektir. Çünkü mühendisl ik fakültelerimizin birçoğu teorik 

ağırl ıkl ı bir eğit im sunmaktadır.   

Mühendislik fakültelerinin mezun ettiği  mühendis profi li,  

genelde sanayicinin bir mühendiste aradığı özell ikleri  tam 

anlamıyla karşı layamayabil iyor. Sanayici , gerektiğinde 

fabrikasındaki bir problemi işçileriyle birl ikte bizzat çal ışarak 

çözebilecek mühendisler çalışt ırmayı arzuluyor.  Bu ihtiyacı 

karşı lamak amacıyla Teknoloji  Fakültelerinin kurulmuş olması, 

sanayici  topluluğundan çok olumlu destek almıştı.  

Teknoloji  fakültelerinde sanayicinin istediği  özell iklerde 

mühendis yetiştirmeyi sağlamak am acıyla, branşında olmak 

kaydıyla meslek l ise mezunlarının YGS -1 puan türü i le de 

Teknoloji Fakültelerine girebilmesinin kapısını Yükseköğretim 

Kurulu açmıştı.  Çünkü MTOK mezunları  önceden aldıkları  mesleki 
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bilgi lerinin üzerine eğit imlerini sürdüreceklerdi.   

LYS (MF-4) puan türü ile yerleştirilen öğrencilerin seviyesine 

yükseltebilmek amacıyla, YGS -1 puan türü i le Teknoloji 

Fakültelerine gelen öğrencilere bir yı ll ık hazırlık (tamamlama) 

eğit imi aldırı lmaktadır.  Hazırl ık eğit iminde Matematik, Fizik, 

Kimya gib i  branşlardan yoğun ders alan öğrenciler, başarı lı 

olmaları  halinde Teknoloji Fakültelerinde eğitim ve öğretime 

başlayacaklar.  Hazırlıkta başarı lı  olamayanların ise Teknoloji 

Fakülteleri  i le i l işki leri kesi lecek!  

Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulu, Tekn oloji  

Fakültelerinin bölümlerine hem YGS -1 ve hem de MF-4 puan türü 

i le öğrenci al ınmasını  durdurduğu için, MTOK mezunu olup da 

hazırl ık sınıfında bulunan öğrencileri tedirgin etti . Bu öğrenciler 

geçen yı l  kazanarak girdikleri  Teknoloji Fakültelerinin hazı rl ık 

sınıflarında başarı l ı  olmaları  halinde, normal eğit im ve öğretime 

başlayabileceklerinden emin değil ler!  

Bana göre geçen yı l MTOK’tan gelip de Teknoloji  

Fakültelerinin hazırlık sınıf larında okuyan ve başarı  olacak 

öğrencilerin mağdur edilmeleri söz konusu olmamalıdır. Çünkü o 

dönemde gerekli koşulları  sağlayarak bu öğrenciler ÖSY M 

tarafından yerleştiri ldiler. Artık YGS-1 puan türü ile Teknoloji 

Fakültelerine öğrenci kabul edilmeyeceğine göre, MTOK 

öğrencilerinin Teknoloji Fakültelerine girmek için LYS s ınavına 

katı lmaları  gerekecektir.  Teknoloji Fakültelerine MF -4 puan türü 

i le öğrenci yerleştiri lmektedir.  Ortaya çıkan sıkıntı , MTOK 

öğrencilerinin kendilerini  2 ay süre zarfında MF puan türü için 

yeterince hazırlayabilecek midirler?  

  Sonuç olarak Fırat Üniversitesi  Teknoloji Fakültesinde 

sürdürülen eğitim ve öğretim kesintisiz sürecektir.  MF -4 puan 

türü i le Teknoloji  Fakültelerini kazanan öğrenciler için herhangi 

bir sıkıntı  söz konusu değildir.  Halen hazırl ık sınıf larında eğitim 

gören MTOK öğrencileri iç in de bir sıkıntı olmaması Anayasa’nın 

teminatı  alt ındadır.  Çünkü bu öğrenciler usulsüzlük y aparak bu 

Fakülteye girmediler.  

YÖK-ÖSYM Kurumlarının belirlediği  koşulları  sağlayarak 

yerleştirildi ler.  Bu öğrencilerin kazanmış oldukları  hakkın geri 

a l ınması ası l  hukuksuzluk olur.   
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MTOK öğrencileri  de morallerini  bozmadan şu 2 ay 

içerisinde canla başla çal ışarak MF -4 puanlarını 

yükseltebil irlerse, Teknoloji Fakültelerinin bölümlerine rahatl ıkla 

kazanabileceklerdir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/teknoloji-fakultelerine-danistay-tokat-

makale,4209.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Mayıs 2011 (Perşembe) 

İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU 

İ leri  Teknoloji ler Sempozyumu, ilk olarak 1995 yı l ında 

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından organize edilmiş, 1999 

yı l ında Marmara Üniversitesi ’nde, 2003 yı lında Gazi 

Üniversitesi ’nde, 2005 yı l ında Selçuk Üniversitesi ’nde ve 2009 

yı l ında da Karabük Üniversitesi ’nde düzenlenmiştir.  6. 

Uluslararası  İ leri Teknoloji ler Sempozy umu da 16-18 Mayıs 2011 

tarihleri  arasında Fırat Üniversitesi  Tekn oloji  Fakültesi  ev 

sahipl iğinde  gerçekleştirilecektir.   

Bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde Üniversitemiz 

Rektörü Prof.  Dr. A.  Feyzi Bingöl’ün çok büyük katkı larını  aldık. 

Sempozyum i le ilg i li  götürdüğümüz her tekl ifi  değerlendiren ve 

çözüm yolları  üreten Sayın Rektörümüze Sempozyum Yürütme 

Kurulu adına şükranlarımı arz ediyorum. Sempozyumun 

mutfağında görev alan Prof.  Dr.  Yasin Varol, Prof.  Dr.  Hanif i 

Güldemir, Doç. Dr.  Hakan Öztop ve isiml erini burada vermeye 

kalkıştığında çok uzun l istelerin oluşacağı katkı sağlayan tüm 

personele en kalbi  duygularla teşekkür ediyorum.  

Çalışmalarımız bir yı l ı aşkın bir süredir devam 

etmektedir.  Sempozyumla i lgi l i  olarak bazı  rakamlar vermek 

gerekirse, 500’ü aşkın bi ldiri  sempozyum sekretaryasına ulaşmış 

ve tüm bildiriler hakemler tarafından değerlendiri lmiştir.  Burada, 

öncelikle değerl i zamanlarını ayırarak hakemlik yapan bilim 

insanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Değerlendirmeler 

neticesinde, 146 bi ldi ri poster ve 305 bi ldiri  de sunum olmak 

üzere toplam 451 bi ldiri , sempozyum CD’sinde yer almıştır.  Bunun 
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yanında, ABD, Çin ve Ülkemizden toplam 7 çağrıl ı konuşmacımız 

bulunmaktadır.  Sempozyum süresince bir özel sunum ve iki  tane 

de panel yer alacaktır.   

Sempozyumumuza başından beri maddi ve manevi yakın 

desteklerini gördüğümüz Sayın Valimiz Muammer EROL’a, Ticaret 

ve Sanayi Odası  Başkanı Sayın Ali  ŞEKERDAĞ’a ve Fırat Kalkınma 

Ajansı  Genel Sekreteri Sayın Fethi Alt ınyuva’ya saygılarımı arz 

ediyorum. Diğer taraftan TÜBİTAK, Doğa Yayıncı l ık, Ulus Yapı ve 

Kuru Kahveci Mehmet Efendi f irması da bizi destekleyenler 

arasında yer almışlardır.  

Rektörümüzün gayretleri  sonucunda Üniversitemizde 

Yabancı Diller Yüksekokulunu açmış ve Müdürü tayin edilmiştir. 

Bu okul sayes inde artık Üniversitemiz bünyesinde yabancı dil 

hazırl ık sınıf ları açı labilecektir.  Bazı bölümlerde İngi lizce eğit im 

verme imkânı da doğmuş olmaktadır.  

Şunu da önemle vurgulamak isterim ki,  

sempozyumumuzun son günü yani 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü, 

Fırat Üniversitesi i le ABD Sam Houston State ve University of 

Arkansas at Litt le Rock Üniversiteleri  i le Protokol İmza Töreni 

düzenlenecektir.  Özellikle Sam Houston State Üniversitesi  i le 

imzalanacak protokol, Fırat Üniversitesinde lisans eğit imi 

düzeyinde bir i l k olacak! Bu protokol kapsamında Üniversitemiz 

Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde Yazı l ım Mühendisl iği ve Adli 

Bi l işim Mühendisliği  bölümleri  açı lacak. Öğrenciler Yabancı Dil ler 

Yüksekokulunda bir yı l İngi lizce hazırl ık eğit imi görecekler.  Birinci 

ve ikinci yı la ait dersleri  Fırat Üniversitesinde aldıktan sonra üç 

ve dördüncü yı l  derslerini  almak üzere öğrencilerimiz Sam 

Houston State Üniversitesine gönderi lecekler.  Eğit imlerini  başarı 

i le tamamlayanlara her iki  kurumu n diploması birden veri lecek.  

18 Mayıs 2011  akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür 

Merkezinde yapılacak protokol imza törenine tüm halkımızı  davet 

ediyorum. Amerika’dan gelecek heyet içerisinde Sam Houston 

Üniversitesinden Prof.  Dr.  Jerry Cook, Doç.  Dr.  Tamara Cook, Prof. 

Dr.  Peter Cooper ve Yrd.  Doç.  Dr.  Cihan Varol yer alacaklar.  Diğer 

taraftan West Virgina State Üniversitesinden Prof.  Dr.  İsmail  Çelik 

i le University of Arkansas at Little Rock Üniversitesinden 

Prof.Dr.Coşkun Bayrak kendi Üniversitelerini temsil  edecek ve 

protokol imza töreninde hazır  bulunacaklar. 
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  Bu yeni sıra dışı  gel işmeye katkı  sağlayan tüm personele 

canı gönülden teşekkür eder, Elazığ halkının Üniversitemizin 

attığı bu önemli adıma manevi destek vermeleri amacıyla Atatürk 

Kültür Merkezinde protokol töreninde hazır bulunmalarını 

dil iyorum.  

Protokol imza töreni sonrasında misafir sanatçı lar Sayın 

Selen Adamadze ve Devlet Korosu Sanatçısı Sayın Selahattin 

Yalçınkaya tarafından icra edilecek konsere katılmalarını 

bekliyorum. Bu etkinl ik kapsamında Fırat Üniversitesi  Devlet 

Konservatuarının, Üniversitemiz Halk Oyunları  Topluluğunun ve 

Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Harput Kürsübaşı 

Topluluğunun gösterileri  yer alacaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ileri-teknolojiler-sempozyumu-

makale,4253.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Mayıs 2011 (Perşembe) 

ETSO BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI! 

Fırat Üniversitesi  Rektörü Sayın Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl,  

Fırat Üniversitesini dünya platformunda saygın bir düzeye 

çıkartmak için yoğun bir gayret sergil iyor. Peşpeşe dünyanın 

birçok ülkesi  ile protokoller ve işbirliği anlaşmaları imzalıyor ve 

hayata geçiriyor. Bunun sonucu olarak da Fırat Üniversitesi tüm 

dünya ülkeleri  üniversiteleri arasında i lk bin içerisine girmeyi 

başardı.  

Dış ülkelerdeki üniversitelerle işbi l iği yapma konusunda 

Fırat Üniversitesinin sürdürdüğü çabalara yenileri ekleniyor. 18 

Mayıs 2011 tarihinde Fırat Üniversitesinde önemli iki protokol 

daha imzalandı. Bu protokollerle i lgi l i çal ışmaları yürütme 

görevini  Sayın Rektörümüz bana vermişti.  Bir yı l ı  aşkın süredir 

yürüttüğümüz çal ışmalar sonucunda dün yapılan bir törenle 

protokol imzalandı. Bu aşamadan son ra YÖK nihai kararı  

verecektir. 

Protokllerden biri  ABD’de Sam Houston State Üniversitesi  

i le imzalandı. Bu protokole göre Teknoloji  Fakültesi bünyesinde 

Yazı l ım Mühendisliği ve Türkiye’de i lk olacak Adli  Bi l işim 

Mühendisliği bölümlerinde çift  diplomaya yönelik eğit im 

yapılacak.  Öğrenciler Elazığ’da İngi l izce Hazırlık aldıktan sonra 

bölümlerinin i lk iki yıl ını ingi lizce olarak Fırat Üniversitesinde 

tamamlayacaklar.  Bilahare Texas Eyaletine giderek Sam Houston 

State Üniversitesinde eğitimlerini sürdürecekler. Bunun 

sonucunda da hem Fırat hem de Sam Houston State 

Üniversitelerinin diplomalarına sahip olacaklar.  
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Protokolü imzalamak üzere Sam Houston State 

Üniversitesi  adına Prof. Dr.  Jerry Cook Elazığ’a teşrif  etti ler. 

Bunun haricinde Sam Houston State Üniversitesi  Bi lgisayar 

Mühendisliği  Bölüm Başkanı Prof.  Dr.  Peter Cooper, Doç.  Dr. 

Tamara Cook ve Yrd.  Doç.  Dr.  Cihan Varol törende hazır 

bulundular. 

Fırat Üniversitesi  i le Universit y of Arkansas at Litt le Rock 

arasında da bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolün imza 

törenine katı lmak üzere University of  Arkansas at Litt le Rock 

Üniversitesini  temsilen Prof.  Dr. Coşkun Bayrak Üniversitemize 

gelmişti . Bu işbi liği protokolü saye sinde iki üniversitenin bi l im 

adamları  ortak projeler yürütecekler.  

Bu tür organizasyonlarda Elazığ’daki kamu kurum ve 

kuruluşların desteklerini  almak zorundayız.  Sadece Üniversitenin 

sınırl ı  bir bütçesi  ile bu tür etkinl ikleri  düzenlemek kolay 

olmuyor. Maddi destek almak için kapısını çal ıdığımız ilk kurum 

genelde Vali l ik oluyor.  Sayın Valimiz Muammer EROL 

Üniversitemizin bu tür etkinl iklerinde sürekli  yanımızda yer 

al ıyor, maddi ve manevi bizleri  destekliyor.  Kendilerine bi l im ve 

sosyo-ekonomik gelişme adına sağladıkları  bu destekleri  için ne 

kadar teşekkür etsek azdır.  Valimiz EROL 16 -18 Mayıs 2011 

tarihleri  arasında Üniversitemizde düzenlenen 6.  Uluslararası 

İ leri Teknoloji ler Sempozyumunu ve akabinde düzenlenen 

Protokol İmza Törenini maddi ve manevi des tekleyerek bizlere 

güç katmışlardır.  

Diğer taraftan Fırat Kalkınma Ajansı  Genel Sekreteri  Sayın 

Fethi Altınyuva da Sayın Valimizin bizlere sunduğu aynı 

hassasiyeti  gösterme nezaketinde bulunmuş ve bizleri  maddi ve 

manevi desteklemiştir. Fırat Kalkınma Ajan sı bölgede üstlendiği 

misyonu en iyi şekl ide temsil  etmenin yanında, bi l im ve akademik 

gelişme adına Üniversitenin bu etkinl iğini  desteklemiş 

olmalarının değeri göz ardı  edileb i l ir mi? 

Gelelim ETSO’ya! Üniversitenin hemen bütün 

etkinl iklerinde, hazırladığı mız bütün projelerde ETSO’yu hiç göz 

ardı  etmedik ve paydaş olarak değerlendirdik. ESTO’nun 

hazırladığı Avrupa Birl iği  projelerinin önemli  bir bölümünde 

Üniversitemiz elemanlarının desteklerinin olduğu aşikardır. 

ETSO’nun Üniversitemizden talep ettiği  akad emik eleman 
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katkı larının tümü olumlu yanıtlanmıştır. ETSO’yu İl  olarak 

gelişmemizin bir parçası olarak görüyor ve değerlendiriyoruz.  

6. Uluslararası  İleri Teknoloji ler Sempozyumuna maddi ve 

manevi destek ararken bu güzide kuruluşumuzun bizleri 

destekleyeceğini  ümit ederek, bir heyet olarak 28 Eylül  2010 

tarihinde Sayın Ali  Şekerdağ’ı  ziyaret etmiştik.  Teknoloji  Dekan 

Vekil i Prof.  Dr. Yasin Varol, Dekan Yardımcısı Prof. Dr.  Hanifi 

Güldemir, Yazı l ım Mühendisl iği  Bölüm Başkanı Doç.  Dr.  İbrahim 

Türkoğlu, bendeniz yaptığımız ziyarette, bu sempozyumun 

önemini ve akabinde imzalacak protokollerin Fırat Üniversitesi  ve 

Elazığ’a sağlayacağı katkı ları dile getirmiştik. Toplantı  esnasında 

ETSO’dan Sayın Etem Yalın da yanımızdaydı.  ETSO Başkanı bu 

heyet önünde sempozyuma  destek sözü verdi.  Bunun üzerinde de 

bizler web sayfamızda bir yı l ı aşkın süredir sponsorlarımız 

arasında ETSO’yu gösterdik.  ETSO Yönetim Kurulu Başkanının 

destek sağlama vaadini  hesaba katarak, diğer sponsorlar arama 

gayreti  içerisine de girmedik.  

Etkinliğin başlamasına birkaç gün kala aldığımız destek 

sözünü hatırlatmak üzere Sayın Ali Şekerdağ’ı  aradığımda, bir 

di lekçe i le kendilerine müracaat etmemizi ve Yönetim Kurulunda 

mesleyi görüşeceklerini belirt i ler.  Biz olumlu bir karar çıkacağına 

çok inanıyorduk, çünkü bize söz veri lmişti . Destek 

vereceklerinden o kadar emindik ki  başkan adına plaket ve ETSO 

adına Teşekkür belgeleri  dahi düzenlemiştik.  Ama maalesef hayal 

kırıkl ığına uğradık, çünkü telefonlarımıza dahi cevap veren 

olmuyordu! 

Sonuç olarak biz sempozyumu ve protokol imza törenini  

ETSO’nun desteği olmadan da başarı  ile tamamlayabildik.  Şunu da 

çok iyi  öğrendik ki  veri len vaadler bazen unutulabil iyor. Ama çok 

önemli  bir kuruluşun başkanı eğer bir söz veriyorsa, o sözünü 

unutmaması gerekir diye düşünü yorum! Kaldı ki  kendi çıkartıkları 

gazetede o tarihlerde yaptığımız ziyaretin nedenini  ve talebimizi 

fotoğraflarımızla yayınlamış ve destek vereceklerinin reklamlarını 

dahi yapmışlardı! Günışığı Gazetesinde 30 Eylül  2010 tarihinde 

yazdığım köşe yazısını  aynen aktarıyorum:  

“Sadece Üniversite kaynakları  i le çok büyük 

organizasyonları  yürütmek kolay değildir.  Bu nedenle 

sempozyuma sponsorlar aranmaktadır.  Bu amaçla 27 Eylül’de  
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Valimiz Sayın Muammer Erol’u fakülte dekanı ve birkaç öğretim 

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 El azığ 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.”  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/etso-bizi-yari-yolda-birakti-

makale,4277.html 
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 Yayınlandığı tarih: 16 Temmuz 2011 (Cumartesi) 

DANANIN KUYRUĞU KOPTU MU? 

Fırat Üniversitesi  bünyesinde geçen yı l Teknoloji  

Fakültesi kurulmuştu. Teknoloji Fakültelerine normal l ise 

mezunları  MF-4 puanı i le yerleştiri lmişlerdi.  Ancak Mesleki  ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumlarından (MTOK) mezun olan öğrenciler 

ise YGS-1 puanı ile kayıt  yaptırmışlardı. Meslek l isesi mezunları 

matematik, fizik ve kimya derslerinden olan eksikl iklerini 

tamamlamaları  amacıyla bir yıl hazırl ık sınıfında okudular. 

Derslerden başarıl ı  olanlar, bu akademik yı lda (2011 -2012) kendi 

bölümlerinin birinci sınıf ından eğitim ve öğretimlerine devam 

edecekler. 

Teknoloji Fakülteleri , TMMOB’nin (Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği)  açtığı davalar yüzünden bulanık bir sürece 

girmişti.  Teknoloji  Fakülteleri karşıt ları , bu fakültelerin tamamen 

kapatı lacakları  iddiaları  i le bu fakültelerin öğrencileri  ve 

dolayısıyla aileleri  üzerinde psikoloji  bir baskı  yaratmışlardı.  Bu 

baskıyı  öğretim elemanları  olarak bizler de yaşıyorduk, çünkü 

Teknoloji Fakültesinde her derse girdiğimde öğrencilerimin 

bazı larının, kendi geleceklerinin nası l olacağı ve Teknoloji 

Fakültelerinin kapatı l ıp kapatılmayacakları  sorularına muhatap 

oluyorum. 

TMMOB’nin açtığı dava sonrasında , Danıştay İdari Dava 

Daireleri  Kurulu Kararı  ile MTOK öğrencilerinin YGS -1 puan türü 

i le Teknoloji Fakültelerine girmelerini durdurmuştu. Bu karar 

Teknoloji Fakültelerinde bomba etkisi  yaratmıştı ve hazırl ıkta 
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okuyan MTOK öğrencilerinin durumlarının ne ol acağı konusunda 

farkl ı  görüşlerin yayı lmasına neden olmuştu.  

Doğrusunu söylemek gerekirse, Danıştay’ın yürütmeyi 

durdurma kararı  sonrasında, MTOK öğrencilerinin artık bu 

fakülteye girişlerinin çok zor olacağını  düşünmüştüm. MTOK 

öğrencilerinin ist ikballeri nin önünün kesilmesi asla kabul 

edilecek bir durum değildir. MTOK öğrencilerinin geçen yı l  YGS -1 

puan türü i le tercih yapabilmeleri ve bir yı l hazırl ık okumaları  

kanımca eşitl iği fazlasıyla sağl ıyordu. Her neyse Danıştay 

yapacağını  yaptı  ve MTOK öğrenciler inin YGS-1 puanı i le bu 

fakülteye girmelerini  engelledi. Bunun üzerine YÖK tahminimden 

de hızl ı  çıktı  ve B planını  devreye soktu.  

Yükseköğretim Kurulu Teknoloji  Fakültelerine 03.06.2011 

tarih ve 3523 sayı lı  bir yazısını gönderdi.  Bu yazıda şu ifadeler yer 

al ıyordu:   

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları  

Kı lavuzunda yer alan Teknoloji Fakültesi  Mühendisl ik 

Programlarına YGS-1 puanı i le öğrenci alınmasına il işkin Danıştay 

İdari  Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı  

veri ldiğinden  Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde yer alan MTOK 

programlarına öğrenci al ımı konusu 05.05.2011 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 

Sayıl ı  Kanun’un 2880 sayı lı  Kanunla değişik 7/h maddesi  uyarınca, 

Teknoloji Fakülteleri bünyesind e bulunan MTOK programlarına 

MF-4 puan türüne göre öğrenci kabul edilmesine, Matematik ve 

Fen derslerinden oluşan hazırlık sınıf ı  açı lmasına karar 

veri lmiştir.  

MTOK öğrencileri  Danıştay’ın kararı doğrultusunda artık 

YGS-1 puanı i le yerleşemeyecek.  Bu öğren ciler de diğer 

mühendisl ik fakültelerinde okuyan öğrencilerde aranan MF -4 

puan türü i le Teknoloji Fakültelerini  tercih edebilecekler.  Ama bir 

farkla! MTOK öğrencileri için Teknoloji  Fakültelerinde 

kontenjanlar ayrı ldı .  Örneğin Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi bünyesinde yer alan beş ayrı bölüm (Makine, Otomotiv, 

Yazı l ım, Mekatronik i le Metalurji  ve Malzeme Bilimi Mühendisl ik 

Bölümlerinde Birinci  ve İkinci Öğretimlerin her biri  için 48 kişi l ik 

kontenjanlar ilan edildi.  
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Bana göre Danıştay kararı  sonucu değiştirmedi.  Gene 

MTOK öğrencileri için ayrı kontenjan belirlendi.  Sadece değişen 

YGS-1 puan türü yerine MF -4 puan türünün kullanılacak olmasıdır. 

YÖK’ün B planı, Danıştay’ın kararı  için ideal bir çözüm olmuştur. 

Eminim ki şayet olur da gene biri leri ya da TMMOB başka bir dava 

açarsa eminim ki  YÖK bu defa da bir C planını  devreye sokacaktır.  

Artık Teknoloji  Fakülteleri  gerçeği ülkemizde kabul edilmelidir ve 

bu fakülteleri kapatmaya çal ışmak yerine, mühendislik eğit iminin 

ülkemizde nasıl  olması gerektiği konusunda hem Teknoloji  hem 

de Mühendisl ik Fakülteleri ortak hareket etmelidirler düşüncemi 

sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/dananin-kuyrugu-koptu-mu-

makale,4438.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Temmuz 2011 (Perşembe) 

ZIKKIM YİYİN (!) 

Üniversite giriş sınavlarında özell ikle de MF puan türünde 

Elazığ sanırım tarihinin en kötü sonucunu aldı.  Düşünebil iyor 

musunuz? MF puan türünde sondan 10 uncu. Yani 81 i l içerisinde 

72 sırada.  Kırk bir kere maşallah, nazar değmez inşallah (!) . Bu 

sonuç Elazığ’a yakıştı  mı? Şimdi!  

Başarı  elde ettiklerinde reklam üzerine reklam yapan,  

ancak başarısızl ık durumunda ise sus -pus olanlara yazıyorum. Bu 

başarısızl ıkta her kimin etkisi varsa, ister kurumlar , ister 

dershaneler ve isterse ai leler, herkes bu sonuçtan rahatsız 

olmalıdırlar!  

Başta İl  Mill i  Eğitim Müdürlüğü acil  okul müdürleri  i le 

toplantı  yapıp sorunu masaya yatırmalıdır.  Bit lis ve Si irt  kadar 

dahi olamadık. Bu iki  i l TS puan türünde birinci l iği  ve alt ıncıl ığı 

paylaştı lar. Bu iki i li  özel l ikle örnek veriyorum, çünkü Elazığ’ın 

eğit im geçmişi ve imkânları  i le bu i llerinki ler asla kıyaslanamaz. 

Bi ldiğim kadarıyla İ l Mil l i Eğitim Müdürlüğü de henüz bu 

başarısızl ık konusunda bir açıklama yapmadı.  Nası l  bir açıklama 

yapacağını  da merakla bekliyorum.  

Gelelim dershanelere! Sadece birkaç öğrenciyi özel  

kamplara al ıp onlar üzerinden reklam yapma devri  artık geçmiştir. 

Veliler bu durumu çok iyi  görmeye başladılar. Dershanenin başarı 

ortalaması nedir? Bunu sorguluyorlar.  Çal ışkan öğrenciyi  ücretsiz 

kursa al ıp, hatta burs verip özel sınıf larda eğit ip, sadece bu gruba 

giren birkaç öğrenciyi  Türkiye sıralamasına sokmakla iş bitmiyor. 
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MF puan türünde elde edilen başarısızl ık, dershanelerimizin de 

içler acısı  durumunu ortaya koymuyor mu? 

Elazığ’da MF puan türünden sınava giren aday sayısı 3556 

ve puan ortalaması ise 255,027. Bu ortalama ile en başarısız 10 

uncu i l  olduk. Bizden daha düşük puana sahip i l ler ise şunlar: Muş, 

Şanlıurfa, Kocaeli , Tunceli , Hakkâri, Ağrı ,  Şırnak, Ardahan ve 

Artvin. 

2009 yı l ında Ardahan, ÖSS’de başarısızlık sıralamasında 

son üç il  arasında yer almıştı.  Ardahan Üniversitesi  Rektörü ve 

aynı zamanda Fırat Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Sayın Prof.  Dr. 

Ramazan Korkmaz sonuçların açıklandığının erte si  günü 

Ardahanlı lar tarafından kuzu yemeye davet edilmiş.  Toplumun 

meselelerine duyarl ı  olan Sayın Korkmaz da “Zıkkım Yiyin” diyerek 

tepkisini  koymuştu ve asl ında yas i lan edilmesini  istemişti . 

Ardahan maalesef başarısızlıkta gene sonlarda! Değişen bir şe y 

olmadı.  Şimdi Elazığ’ın da Ardahan’ın başarısızlığını  yakalamasına 

kaldı.  Aramızda sadece 7 i l  var (!) .  

Bence Sayın Valimiz Muammer Erol bu başarısızl ıkla i lgi li  

aci l  bir toplantı  yapmalı.  Bu toplantıda orta öğretim 

kurumlarımızın tüm müdürleri , tüm ders haneler,   E lazığ Sivil 

Toplum Kuruluşları  Platformu i le Fırat Üniversitesi yönetici leri bir 

araya gelip ortak çözüm yolları  aramalıdırlar.    

Sonuç olarak Elazığ’da eğit imin kal itesi  günden güne 

kötüye gidiyor. Bu kötü gidişatı  bir an önce durdurmak lazım.  Bu 

yazının bazı larını rahatsız edeceği muhakkak! Ama gerçekleri de 

biri lerinin di le getirmesi şart. Yoksa bu alanda nemalananlar her 

şeyi  güllük gülistanlık gösterebilirler ve kamuoyunu yanıltmaya 

devam edebil irler.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/2011_07_28.htm 
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 Yayınlandığı tarih: 11 Ağustos 2011 (Perşembe) 

YÖK ONAYLADI 

18 Mayıs 2011 tarihinde Fırat Üniversitesi  i le Amerika 

Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde bulunan Sam Houston Devlet 

Üniversitesi  arasında Elazığ’da Çift Diplomaya yöneli k bir 

protokol imza töreni gerçekleşmişti.  Bu tören nedeniyle Amerika 

Birleşik Devletlerinden gelen heyet, Üniversitemizi  de yakından 

incelemişti.  

Amerika Birleşik Devletlerinde faal iyet gösteren Sam 

Houston Devlet Üniversitesinin, Fırat Üniversitesi  i le i şbirl iğine 

gitmesi önemli bir gel işmedir. Bana göre Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl’ün ikinci  rektörlük döneminin en önemli  sayı lacak 

gelişmelerinden birisidir. Çünkü Fırat Üniversitesi  bu atağı i le 

Amerika’daki bir devlet üniversitesiyle ortak diploma programı 

uygulamanın kapısını  açmıştır.  

Amerika’daki üniversiteler, kolay kolay diğer bir ülkedeki 

üniversite i le işbirl iğine gitmiyorlar. İnce eleyip sık dokuyorlar.  

İşbirl iği  yapacakları  kurumun akreditasyonunu ve akademik -f iziki 

potansiyelini çok ciddi inceliyor lar.  Nitekim Fırat Üniversitesi i le 

işbirl iği teklif i kendilerine götürüldüğünde, defalarca görüşmeler 

yapılmış, Fırat Üniversitesinin dünya üniversiteleri  arasındaki 

konumu anlatı lmış, f iziki ve akademik alt  yapısının mevcut 

durumu kendilerine sunulmuştur . 

Sam Houston Devlet Üniversitesi  bununla da yetinmemiş 

ve Üniversitemizin durumunu yerinde değerlendirmek üzere 

Temmuz 2010 ayında Prof. Dr.  Peter Cooper’ı  konferansa 
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göndermiştir.  Dr.  Cooper konferans için geldiği  Üniversitemizde 

Rektörümüz Sayın Bingöl’ü makamında ziyaret etmiş ve işbirl iği 

yapılabileceği işaretini  vermiştir.  

Dr.  Cooper o dönemde birkaç gün Üniversitemizde 

bulunmuş ve Teknoloji Fakültesini  yakından incelemiştir. 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde Yazıl ım Mühendisl iğinin 

bulunmasını  değerlendirmiş ve öncelikli  olarak bu bölüm 

kapsamında işbirliği  yapılabileceği önerisinde bulunmuştur. 

Kendilerinde mevcut Adli  Bi lişim Mühendisl iği Bölümü, 

Amerika’da tanınmış bir programdır.  Bu bölüm kapsamında 

işbirl iğine gitmenin de çok büyük ses geti receği kendisine 

anlatı lmıştır. Bu gelişmeler kapsamında uzun bir çal ışma 

sonrasında hazırlanan protokolün Elazığ’da imzalanması i le, Fırat 

Üniversitesi Uluslararası düzeyde l isans eğitimi bağlamında bir 

i lki  gerçekleştirmek için yola çıkmış oluyordu.  

Yüksek Öğretim Kurulu bu tür protokolleri çok ciddi 

incelemekte ve gerekli koşullar sağlanmadıkça, çift diploma 

eğitimlerine onay vermemektedir.  Nitekim imzalanan protokol 

üzerinde de değişikl ikler istenmiş ve o değişikl ikler yapıldıktan 

sonra Yüksek Öğretim K urulu Fırat Üniversitesi  i le Sam Houston 

Devlet Üniversitesi  arasındaki protokolün yürürlüğe konulmasının 

uygun görüldüğüne dair Genel Kurul kararını  20 Temmuz 2011 

tarihl i  yazısıyla Fırat Üniversitesi  Rektörlüğüne resmen 

bildirmiştir.  

Peki, bu protokol ne  özell ikler taşıyor? Bu işbirl iği  neden 

bu kadar önemli? Öğrenciler Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesinin bu programlarını  niçin tercih etsinler ki? Bu tür çift 

diplomaya yönelik programları yürüten bazı tanınmış Türk 

Üniversiteleri  varken, öğrenci Fır at’a gelmeyi düşünürler mi? gibi 

sorular akla gelebil ir.  

Bu soruları  cevapladıkça, bu işbirliğinin ayrıcal ığı  çok 

daha iyi  anlaşılacaktır.  Şöyle ki Fırat Üniversitesi  bu protokolü 

devreye sokmakla Devler Liginde oynama cesaretini  göstermiştir. 

Bu cesareti ,  Türkiye’deki Üniversiteler arasında eğitim 

kalitesinde elde ettiği akreditasyonlardan almaktadır.  

Evet, doğrudur bazı Türk Üniversiteleri  çift  diploma 

programları  yürütmekte ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirl iği 
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yapmaktadır.  Ama Fırat Üniversitesi  Tü rkiye’de bir i lki 

gerçekleştiriyor ve Adli  Bi l işim Mühendisliği  adıyla yeni bir bölüm 

kuruyor.  Bu bölüm Türkiye’de i lk, benzeri yok ve günden güne 

popülaritesi  artıyor.  Geleceğin mesleğini  kim tercih etmez ki? 

Keza Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümlerinin sayısı da Türkiye de çok 

az.  Yazı lım Mühendisl iği ile Bilgisayar Mühendisliği aynı gibi 

algı lanabil ir, ama öyle değil , gerek müfredat programı ve gerekse 

hedefleri  açısından kıyaslandığında aralarında farklar 

bulunmaktadır.  

Program nası l  iş leyecek? Önemli  bir aks i l ik çıkmadığı  

takdirde gelecek akademik dönemde bu iki bölüme öğrenci 

al ınması için YÖK’e kontenjanlar bi ldiri lecek.  Bu bir süreçtir ve 

yeni bölüm açı lması i le i lgil i  prosedürlerin yerine getiri lmesi 

hal inde, YÖK öğrenci al ımına onay vermektedir.  Şartlard an en 

önemlisi de yeterl i öğretim elemanlarının bulunmasıdır.  Fırat 

Üniversitesi  bünyesinde bu bölümlerde İngi lizce ders verecek 

yeterl i  akademik elemanlar bulunmaktadır.  Ayrıca Sayın 

Rektörümüz Teknoloji Fakültesi Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümü için 

de kadro i lanları  vermektedir.  Yazıl ım Mühendisliğinde temel 

atölye bilgisayar laboratuvarıdır ki bu da fazlasıyla Fırat 

Üniversitesi  bünyesinde mevcuttur.  

Öğrenciler i lk yı l İngi l izce hazırl ık okuyacaklar.  Sayın 

Rektör bu hazırl ığı  verecek olan Yabancı Dil ler Yük sekokulu da bu 

yıl  açtı .  YÖK onayladı ve kadroları  da süratle tamamlanıyor. 

Öğrenciler hazırl ığı  okuduktan sonra, Fırat Üniversitesinde 

İngi lizce dersler alacaklar. İşte bu da Fırat’ta l isans düzeyinde bir 

i lk oluyor. 

Bil indiği üzere önlisans düzeyinde Tek nik Bi l imler MYO 

bünyesinde iki bölümde 1+1 programı başlatı lmıştı . Bu 

programlar kapsamında öğrenciler hazırl ık sınıf ını tamamladılar. 

Bu akademik yıl  içinde İngil izce ders alacaklar. Sonra da 

İngi ltere’de Bradford Üniversitesine giderek 1 yıl  da orada 

okuyup önlisans diplomalarını  hem Fırat hem de Bradford 

Üniversitelerinden alacaklar.  

Dönelim tekrar Teknoloji  Fakültesine! Çift diplomaya 

yönelik iki  bölümden Adli  Bil işim Mühendisl iği  sadece Fırat’ta var, 

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümlerinin Türkiye’deki sayı ları  çok az ve 

Yazı l ım Mühendisl iği  (Bi lgisayar Mühendisliği  ile karıştırı lmasın!) 
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alanında yurt dışında bir üniversite i le çift diploma programı 

henüz yok! Bu durum Fırat’ın bu programlarını cazip hale 

getirmiyor mu? 

Peki bu bölümlerde okuyan öğrenciler t ahminen ne kadar 

ücret ödeyecekler? Öğrenciler bu bölümleri Fırat’ta 3 yıl (Hazırl ık 

+ i lk 2 yı l)  süresince okuyacaklar.  Öğrenim ücretinin ne kadar 

olacağına Üniversitemiz Senatosu karar verecek.  Muhtemelen 

ikinci  öğretimin üzerinde bir harç belirlenir diy e düşünüyorum.  

3 üncü yıl ın sonunda başarı lı olan öğrenciler (TOEFL’dan 

da yeterl i  bir puan almaları  gerekiyor ya da Sam Houston Devlet 

Üniversitesinde İngi l izce Eğit ime katı lacaklar)  Amerika’ya 

gönderi lecekler.  Şimdi eminim bazılarınız Amerika’da eğit im ç ok 

pahalı  bunu öğrenciler nası l  karşı layacaklar diye düşünüyordur. 

Evet, ABD’de eğitim pahalı . Hele Türkiye’den gidenler çok aşırı 

okul parası  (tuit ion) ödüyorlar. Ama bizim öğrenciler az 

ödeyecekler. Teksas eyaletindeki bir Amerikal ı  öğrenci ne 

ödüyorsa, bizim öğrenciler de o miktarda harç verecekler.  Bu çok 

büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye’den kendi imkânları  i le bir 

öğrenci ABD’de eğitime gitt iğinde her yı l  örneğin 18 bin dolar 

sadece okula harç parası ödüyorsa, bizim öğrenciler tahminen 6 

bin (Üçte bir) seviyelerinde bir ödeme yapacaklar. Bu çok büyük 

bir avantaj! Öğrencilerin yeme ve içmeleri , hal iyle kendileri 

karşı lamak durumunda. Sam Houston Devlet Üniversitesi  bu 

konuda da bazı  imkânlar sunacak. Başarı lı  öğrencilere burs 

verecek.  Bazılarının kampus içinde çal ışmalarına imkan tanıyacak.  

Sonuçta Fırat Üniversitesinin bu bölümlerine giren 

öğrenciler (Adli  Bi l işim Mühendisl iği  ve Yazıl ım Mühendisliği) 

Türkiye’de bu alanlarda çift  diplomaya yönelik sadece Fırat’ta 

bulunan bölümlerin ilk mezunları  olacaklar.  3 yıl  Türkiye’de 2 yı l 

da Texas’ta eğit im gördükten sonra hem Fırat Üniversitesinin hem 

de Sam Houston Devlet Üniversitesinin diplomalarına sahip 

olacaklar.  İngil izceleri oldukça iyi seviyede olacak. Başarıl ı 

olanlar Sam Houston Devlet Üniversitesinde yüksek l isans ve 

doktora da yapabilecekler (Amerika’da yüksek l isans ve doktora 

süresince öğrencilerin hemen hepsi asistan maaşı al ıyorlar ve 

okul harç parası ödemiyorlar) .  

Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin Türkiye’de 

ödeyecekleri  (3 yı l lık eğit i m süresi  için)  harç muhtemelen ikinci 
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öğretim ücretlerinin üzerinde olabilecek (Ne kadar olabileceği 

hakkında şimdiden bir şey söylemek yanlış olur) .  2 yıl 

Amerika’daki eğit imleri için fazla masrafları  olacağı kesin, ancak 

bir farkla! Lisans tahsi lini  Amer ika’da yapan diğer bir Türk 

öğrencinin 4 yı l için ödeyeceği okul parasının beşte biri 

seviyesinde masrafı olur diye düşünüyorum. Çünkü bizim 

öğrenciler ABD’de 2 yıl  kalacaklar ve okul paralarını Teksas eyalet 

içi  seviyesinde ödeyecekler.  

30 yı l ı  aşkın süredir eğit im içerisinde olan bir kişiyim. 

Gerek Amerika’daki ve İngi ltere’deki ve gerekse Almanya’daki 

üniversitelerin eğit imlerini yakından inceleme f ırsatları buldum. 

Bu bilgi  ve tecrübeye dayanarak şunu söyleyebil iyorum. Fırat 

Üniversitesinin bu bölümlerinde okuyacak öğrencilerimiz çok 

büyük imkânlar elde edecekler. Ödeyecekleri okul harçları  da 

i leride elde edecekleri  mesleklerinin kendilerine sunacağı 

imkânlar karşısında devede kulak kalacağı düşüncesindeyim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yok-onayladi-11082011-makale,4490.html 
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 Yayınlandığı tarih: 25 Ağustos 2011 (Perşembe) 

KONTENJAN ENFLASYONU 

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve özell ikle 

vakıf  üniversiteleri bölümleri başta olmak üzere devlet 

üniversitelerinin bazı  bölümleri dahi tamamen boş kaldı.  Ek 

kontenjanla bazı bölümler dolmasına dolacak, ama kanımca 

üniversitelerin de talep görmeyen bölümlerinde eğitim ve 

öğretim sürdürülmemelidir.  Üniversiteler kontenjanı çok az dolan 

bölümlerinde değişime gitmeleri  kaçını lmazdır.  

Vak ı f  üniversitelerinin kontenjanlarının dolmamasını  

anlamak mümkündür.  Çünkü öğrenci ai leleri  vakıf 

üniversitelerinin okul harçlarını  ödemede güçlük çekeceklerini 

bi ldikleri  için risk almamakta ve çocuklarına tercih 

yaptırmamaktadır. Ama devlet üniversiteler inin şayet bazı 

bölümleri sıf ır tercih alıyorsa, bu bölümlerde farkl ı nedenlerle 

sorunlar var demektir.  

Devlet üniversitelerinin dolmayan bölümlerinin başında 

Fen-Edebiyat Fakültelerinin (Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, 

İnsani ve Sosyal Bil imler Fakülte si  vb.)  bir zamanlar çok gözde 

olan Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri  gelmektedir. Bir dönemler bu 

bölümlere girmek kolay değildi. Ama yanlış uygulanan strateji ler 

sonrasında bu bölümlerin çökerti lmesi süreci başlatıldı . Neydi bu 

strateji ler? Yakın bir zamana kadar bir üniversite kurulurken, 

bünyesinde mutlaka Fen -Edebiyat Fakültesi  kurulması 

zorunluluğu vardı.  Gerekçesi ise özell ikle sayısal  bölümlerde 

Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji derslerini verecek öğretim 

elemanlarının yetiştiri lmesi olarak açıklanıy ordu. Her yeni açı lan 
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üniversite bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi  kurulması 

zorunluluğu, bu alanlarda ihtiyacın çok üzerinde öğretim 

elemanlarının artmasına neden oldu.  Birçok üniversitenin Fen -

Edebiyat Fakülteleri  bünyesinde yer alan fizik, kimya, biyolo j i , 

matematik gibi bölümlerinde akademik unvanı yüksek (Prof, Doç.) 

öğretim üyesi  sayısı , neredeyse o bölüm için veri len kontenjan 

sayısına yükselmiştir.  

Fen-Edebiyat Fakültelerinin it ibar kaybetmesinde diğer 

önemli  bir etken de bu fakülte mezunlarının eği t im formasyonu 

almadıkları  takdirde öğretmen olarak atanamamalarıdır.  Eskiden 

eğitim dersleri  doğrudan müfredat içerisinde yer al ıyordu ve Fen -

Edebiyat Fakültesi mezunları öğretmen olarak atanabil iyordu. 

Ancak şimdi durum değişti.  Öğretmen atamalarında Eği t im 

Fakültesi  mezunlarına dahi yeterl i  ist ihdam sağlanamadığı  bir 

ortam mevcut.  Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları da ancak 

formasyon derslerini  tamamladıklarında öğretmen olarak 

atanabilmektedirler.  

Su Ürünleri  Fakülteleri de büyük bir kriz yaşıyor.  Onlarca  

öğretim üyesi  olan bu fakülteleri  bazen tek bir öğrenci dahi tercih 

etmiyor.  Yetişmiş beyinlerin bu fakültelerde atı l  tutulmaları 

elbette ki  söz konusu olamaz. Ama öğrencisi olmayan bir 

fakültede de onlarca profesör ve doçentin atıl  vaziyette tutulması 

kadar da zengin bir ülke değil iz.  

Peki, ne yapılabil ir? Fen-Edebiyat Fakültelerinde 

kontenjanı çok düşük seviyelerde kalan bölümler kapatılabil ir ve 

bu bölümlerdeki bazı öğretim elemanları tamamen proje 

çal ışmalarına kaydırı labil ir.  Döner sermaye aracıl ığıyla yapılacak 

proje çal ışmaları i le üniversiteye gelir sağlanabil ir ya da bu 

bölümlerde sadece l isansüstü eğit imler yapılabilir.  Diğer bir kısım 

öğretim elemanı ise Eğit im Fakültelerindeki kendi alanlarına 

uygun bölümlere kaydırı labil ir. Bu sayede  Eğitim Fakültelerinin 

kontenjanları  artırı labil ir.  

Kontenjanı çok düşük seviyelerde dolan diğer fakülte 

bölümleri  de er geç kapanmaya mahkûmdur.  Bu bölümlerdeki 

öğretim elemanları  da üniversite bünyesinde kendilerine uygun 

düşecek birimlere kaydırı labil ir  veya bu bölümler tamamen 

l isansüstü eğitime yönelebil ir.  
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu konuda aci l bir çal ışma 

başlatmalıdır.  Tercih edilmeyen bölümler kapatı lmalıdır.  Bu 

bölümlerde mevcut öğretim elemanı potansiyelini de öncelikle 

kendi kurumları  bünyesi nde diğer bölümlerde değerlendirebilmek 

için çözüm (yönetmelik hazırlanabilir)  üretmelidir.  Üniversiteler 

de öğrenci taleplerinin çok yapıldığı  yeni meslek alanlarında 

bölümler açmalıdır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/kontenjan-enflasyonu-makale,4529.html 
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 Yayınlandığı tarih: 17 Kasım 2011 (Perşembe) 

ENGELLİLERİ DÜŞÜNEN Mİ VAR? 

İnsanı oluşturan tüm organların her birinin üstlendiği  

farkl ı  görevleri  vardır ve bu organlar üstlendikle ri sorumluluklar 

çerçevesinde işlemlerini  yerine getirirler.  Teknolojinin bu kadar 

hızl ı gelişmesine ve son yı l larda çok farkl ı robotlar üreti lmesine 

karşın, henüz insan hareketlerini  mükemmeliyet bağlamında 

yapabilen bir robot üreti lememiştir.  Olağanüstü bir yapıya sahip 

insanların bir kısmı ya doğuştan ya da sonradan bazı organlarını 

yit irebilmekte ve yaşamlarını  çok zor şartlar altında yürütmek 

zorunda kalabilmektedir.  

İnsanın hangi organı olursa olsun eksikliğinde ya da 

üstlendiği görevi yerine getireme diği durumlarda, o insan için 

yaşam koşulları oldukça ağırlaşabilmektedir. Bazen parmağınızda 

küçücük bir kesik olduğunda dahi tüm dikkatiniz o kesiğe 

odaklanmakta ve çektiğiniz acı  sizi  fazlasıyla rahatsız 

edebilmektedir.  Ayağınız burkulduğunda ve alçıya al ındığında, 

sağlam yürüyebilmenin ne kadar büyük bir nimet ve hürriyet 

olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz.  

“Acaba bir organımı feda etmem gerekirse, tercihimi 

nası l  kul lanırım” diye kendi kendime düşündüğüm zamanlar 

olmuştur. İnanın insan hiçbir organını kaybetmeye asla gönlü razı 

olmuyor.  Çünkü her organın görevi o kadar mükemmel 

programlanmış ki  bir organın eksikl iğinin nelere sebebiyet 

verebileceğini tahmin etmek zor değildir.  
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Sanırım zihinsel engell i olmak en korkunç olanıdır. Çünkü 

zihinsel engell i olduğunuzda diğer organlarınızın tümünün sağlam 

olması bir şey ifade etmiyor.  O organları  sevk ve idare etmek 

tamamen sağlıklı  zihinsel varl ığınızla yapılabil iyor.  Bir kolunuzun 

olmaması, bir gözünüzün görmemesi vb fiziksel  eksikl ikler 

yaşamınızı  sürdürmeniz  için engel teşki l etmeyebilir.  

“Engell i  insanlarımıza yeterli  önemi veriyor muyuz?” diye 

sorsak, eminim ki  birçoğumuz “Hayır” diyecektir. Engell i 

vatandaşlarımızın birçoğu kendi haline terk edilmiştir.  Son 

yı l larda örgütlenebilen engell i vatandaşlarımız k endi seslerini 

duyurmak için mücadele vermeye çalışmaktadırlar. Engell ilerin 

isteklerinin karşılandığı  imajını  yaratmak için bürokratlar medya 

önünde birçok vaatte bulunmakla birl ikte, ilerleyen zamanda 

verdikleri sözleri çoğu kez yerine getiremediklerine de şahit 

oluyoruz. 

Fırat Üniversitesi  bünyesinde 2008 yıl ında “İşitme 

Engell i ler ve Rehabil itasyon Merkezi” adı alt ında bir faal iyet 

başlatı ldı .  Daha sonra bu merkez 2009 yı l ında “Engell i ler 

Araştırma ve Uygulama Merkezi”ne (Resmi Gazete, Sayı 27263, 19 

Haz. , 2009) dönüştürüldü.  Bu merkez engelli lerin sorunlarını 

çözmek için mücadele veriyor.  Ama keşke bu merkez 2008 de 

değil  de daha Üniversite kurulduğu yı l larda devreye alınabilseydi. 

Engell i ler bağlamında Üniversitemiz içinde uzun yı l ların heba 

edildiğini  düşünüyorum.  

Üniversitemizdeki bu merkez kurulduğu tarihten buyana 

el inden geldiğince çeşit li  faal iyetler yapmaya çalışıyor.  Bu 

faal iyetler arasında önce Elazığ’daki engelli lerin tespiti  yapıldı. 

Elazığ’da engelli lerin sorunlarıyla i lgil i  engelli  merkezi l eri  ve 

rehabil itasyon okulları  i le belirl i  aralıklarla toplantılar 

gerçekleştiri ldi.  Valil ik ve Belediye i le görüşmeler yapıldı. 

Özell ikle asansörlü araç temin edilmesi girişimlerinde bulunuldu. 

Ama söz veri lmesine rağmen bu istek maalesef yerine 

getiri lemedi.  Üniversitemiz Rektörünün destekleri  sayesinde 

mediko-sosyal girişine rampa ve öğrenci işlerine bir asansör 

yapıldı. Birkaç kez de öğrencilerimiz tarafından tiyatro ve engell i 

öğrencilerin katıl ımı i le programlar düzenlendi.  

Bu merkez bence Elazığ’da ve yörede faal iyet gösteren 

engelli lerle i lgi l i  kurum ve kuruluşların lokomotif görevini 
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üstlenmelidir. Yani bi l imsel olarak engell i lerin sorunlarını  çözmek 

için kolları sıvamalı , bu alanda mevcut çözümlere i lave olarak 

nelerin yapılabileceğini  kendine amaç  edinmeli  ve Üniversite 

içinde i lgi l i birimlerin araştırmalar yaptırmasını teşvik edecek 

yolların arayışına girmelidir.  

Üniversitemizde mekatronik, elektronik ve bi lgisayar 

bölümleri  bulunmaktadır.  Acaba bunların kaçı  engell ilerin 

sorunlarını çözecek araşt ırmalar yaptığını  merak ettim ve Fırat 

Üniversitesine bağlı  enstitülerimizde bu alanda yapılan tez 

çal ışmalarının sayısını  araştırdım. Maalesef bu tür çalışmaların 

sayısı  iki  el in parmaklarını geçmiyor. Bu noktada özeleştiri de 

yapıyorum. Bugüne kadar 30 u n üzerinde l isansüstü çal ışma 

yaptırmışım. Bu çal ışmalar içinde engell i  vatandaşlarımızı 

i lgi lendiren sadece bir tane bir tez bulunuyor. 2009 yı l ında 

tamamlanan bu tezde yüksek l isans öğrencim Sevinç Ay i le birl ikte 

“Görme Engell iler İçin Yeni Bir Arayüz T asarımı” yaptık. Yani 

orana bakarsanız otuzda bir (1/30)!  

“Engell i lerin Eğitimi ve Bu Eğit im Sürecinde Toplumun 

Rolü” konulu konferans ise Üniversitemiz Atatürk Kültür 

Merkezi’nde 18 Kasım 2011 Cuma günü saat 16.30’da 

gerçekleştiri lecek.  Bu konferans ÖZEV Mütevell i Heyeti  Başkanı 

Saime Toptan (Zonguldak Mil letvekil i  Köksal  Toptan’ın eşi) 

Türkiye Özürlüler Eğit im ve Dayanışma Vakfı  (ÖZEV), Türkiye 

İnsan Kaynakları  Eğit im ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ve Üniversitemiz 

tarafından engell i lerin eğit imi ve bu süreçte t oplumun rolü 

masaya yatırı lacak.  Umarım bu konferansta ele al ınacak konuların 

gerçekleşebilmesi için herkes üzerine düşeni yapar ve engelli ler 

sadece özel günlerde hatırlanmaz!  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/engellileri-dusunen-mi-var-17112011-

makale,4724.html 
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 Yayınlandığı tarih: 15 Aralık 2011 (Perşembe) 

VİZYON MESELESİ! 

Son zamanlarda Üniversitemiz Teknoloji Fakültesine 

yapılan öğretim üyesi  atamalarını  eleştiren bir çevre var.  Bunlara 

göre zaten öğretim üyesi  kadrosunda bulunan bir kişi  için başka 

bir fakültede yeniden kadro açı lması, söz konusu kadroların heba 

olması demekmiş (!).  Bu söylemi ağızlarında sakız edenlerin ya 

mevzuat bilgi  eksikl ikleri  ya da bi le bi le ka muoyunu yanıltma 

istekleri var. Kadrolu olmalarına rağmen yeniden bazı  kişilere 

kadro i lanı veri lmesinin alt ında yatan gerçekleri sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  1983 yı l ında 

eğitim-öğretime başlamış Türkiye’nin Gaz i  ve Marmara 

Üniversiteleri Teknik Eğit im Fakülteleri  gibi köklü fakültelerinden 

birisidir.  Bu fakülte mezunlarının büyük bir bölümü, ihtiyaç 

olmaması gerekçe gösteri lerek son yı llarda öğretmen olarak 

atanamamaktadır.  Bu gerekçe i le iki yı l önce Teknik Eği t im 

Fakülteleri  kapatı ldı.  Bazı  üniversitelerde yeni bir anlayışla 

Teknoloji Fakülteleri  kuruldu.  Fırat Üniversitesi bünyesinde de 

Teknoloji Fakültesi  açıldı  ve halen ikinci  sınıf ları  mevcuttur.  

Asgari  şartları  sağlayan öğretim üyelerinin Teknoloji  

Fakültesine atanmalarının süratle yapılması gerekiyordu ki bu 

Fakültelere öğrenci al ınabilsin.  O dönemlerde Teknik Eğit im 

Fakültesi öğretim üyelerinin kadrolarının doğrudan Teknoloji 

Fakültesine aktarı lması tekl if imiz, YÖK tarafından reddedilmişti. 

Çünkü bu Fakül telere atanacak öğretim üyelerinin belirl i ölçütleri 
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(örneğin mühendisl ik fakültelerinde ya l isans, ya da yüksek l isans, 

doktora yapmış olması gibi)  taşıması şart koyulmuştu.  

YÖK’ün uygulamasına göre bir bölüme öğrenci 

al ınabilmesinin zorunlu şartlarından birisi de en az 3 öğretim 

üyesinin kadrolu atanmış olmasıdır. Hatta öyle ki açı lmış 

olmalarına rağmen şayet öğretim üyesi  sayısı  düşmüş ise o 

bölümlerin kapatı lması  dahi söz konusudur.  

Bu durum göz önünde bulundurularak Teknoloji  

Fakültesinde süratle ilanl ar çıktı  ve atanmalar gerçekleştirildi. 

Örneğin Yazı l ım Mühendisliği bölümünde şu anda kadrolu 5 

öğretim üyesi  bulunuyor.  Bu bölümün gelecek yıl  Amerika Birleşik 

Devletleri Texas Eyaletinde bulunan Sam Houston State 

Üniversitesi  ile çift diploma programını  başlatması gerekiyor. 

Şayet kadrolu öğretim üyesi  atanması tamamlanmamış olsaydı, 

Üniversitemizin geleceği açısından çok önemli  olan bu hedef 

başlatı lmadan sona erebil irdi.   

Peki, bazı  öğretim üyelerinin Teknik Eğit im Fakültesi  

kapatı ldığı  için Teknoloji Fakültesindeki kadrolara atanması 

gerçekten de diğerleri açısından bir hak mağduriyetine neden 

olup olmadığına bakalım. Şayet Teknik Eğit im Fakültesi 

kadrosunda bulunan bir profesör Teknoloji Fakültesinde yeni bir 

kadroya atanması hal inde, boşalttığı kadro  bilahare i lan edilerek 

o kadroya yeni bir profesör atanabil iyor.  Daha açık bir deyimle 

Teknik Eğit im Fakültesi  öğretim üyeleri için Teknoloji 

Fakültesinde yeni kadro i lanlarının verilmiş olması yüzünden, 

boşaltılan kadrolar heba olmuyor ve o kadrolar prof esörlük 

şartlarını  sağlayanlara sadece 2-3 ay gecikmeli tekrar i lan 

edilebil iyor. Bu durum doçent ve yardımcı doçentler için de 

geçerl idir.  

Teknoloji Fakültesinde şu anda 1456 öğrenci eğit im ve 

öğretim görüyor.  4 üncü yı l ın sonunda bu rakam ikiye katlanaca k. 

Teknoloji Fakültesinde öğretim üyelerinin kadro i lanları 

gerçekleşmeseydi, bazı  bölümleri  kapatmak gerekecekti  ve yeni 

öğrenci alımları  durdurulacaktı.  

Şimdi bu gerçekleri  göz önüne alarak Teknik Eğit im 

Fakültesinden Teknoloji Fakültesine kadrolu atanan  öğretim 

üyelerinde yapılan yanlışlık nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Bu 
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durumun iki  açıklaması olabil ir. Bu iddialarda bulunanlar ya 

mevzuatı  bi lmiyor ya da bir bardakta f ırt ına kopartmak için art 

niyet taşıyor.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/vizyon-meselesi-15122011-

makale,4796.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Ocak 2012 (Perşembe) 

ELMA İLE ARMUTU TOPLAYAN ÖSYM 

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından “Yabancı Dil  Sınavları  

Eşdeğerl ik Çalışma Grubu” kurulmuş.  Bu çal ışma gurubunun 

görevi, Yabancı Dil  Sınavlarının Eşdeğerl il iklerini  belirlemek. Bu 

tür bir çal ışma gerekliydi, çünkü çeşit l i özell iklerde yabancı dil 

sınavları yapıl ıyor ve bu sınavların diğer emsali sınavlarla 

eşdeğerli l iğine ihtiyaç duyulabil iyor.  Üniversitelerarası  Kurul 

tarafından da yabancı dil  eşdeğerli l iği  konusunda bir çal ışma 

yapılmıştı  ve YÖK’ün web sayfasında yayımlanmıştı.  Bu kapsamda 

YÖK’ün TOEFL-ÜDS eşdeğerl i l ik tablosu bulunmakta ve orada 

dengeli  bir değerlendirmenin yapıldığı görüşündeyim. Ancak, 

ÖSYM’nin 6 Ocak 2012 tarihinde  kabul ettiği  yabancı dil 

eşdeğerli l ik tablosu, kel imenin tam anlamıyla bu konuyu 

bilmeyenlerin ortaya çıkarttığı keyfi bir tasarruf olarak 

değerlendiriyorum.  

  Uzun yıl lar Almanya’da kaldım. Almanya’da eğit im -

öğretim görmek için DeutschSprachprüfungfür de n 

Hochschulzugang sınavlarına girdim. Bi lahare İngiltere ve 

Amerika’da bulunduğum dönemlerde de TOEFL sınavlarına 

girdim. TOEFL-PBT, TOEFL-CBT ve TOEFL- IBT türü sınavlarına 

birkaç kez girdiğim olmuştur.  Türkiye’de de ÜDS ve KPDS 

sınavlarına birkaç kez gird im. Yani demek istiyorum ki  ÖSYM’nin 

Yabancı Dil Eşdeğer tablosunda yer alan bazı sınavların 

seviyelerini  çok iyi  bi l iyorum.  

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerl i lik Çalışma Grubunda 

kimler görev aldı bi lemiyorum. Ayrıca bu komisyonda görev 
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alanların eşdeğerl i l ik tablosundaki sınavların tümüne girdiklerini 

de sanmıyorum. Çünkü TOEFL - IBT sınavına girmiş olsalardı, bu 

vahim tabloyu karşımıza çıkartmazlardı.  

TOEFL-IBT sınavı  reading (okuma), listening (dinleme),  

speaking (konuşma) ve writing (yazma) kısımlarınd an oluşuyor. 

Her bir kısım 30 puan üzerinden değerlendiri liyor.  Reading kısmı; 

akademik kelime dağarcığı  seviyesini belirleme, gramer yapısını 

anlama, metin içerisindeki bi lgi leri  i l işkilendirme ve 

sentezleyebilme, metni anlayabilme vb becerileri  ölçmekted ir. 

Listening kısmında uzun parçalar okunuyor. Genelde ders ortamı 

esas al ınıyor. Okuma tamamladığında konuşulanlarla ilgil i  sorular 

soruluyor.  Bırakın yabancı bir dilde, kendi ana di l imizde bi le bir 

sayfal ık bir konu anlatı ldığında acaba o konu ile i lgili  sorular 

sorulsa ne kadarını  hatırlayabiliriz ve cevaplayabil iriz? Dile çok 

iyi  hakim değilseniz, soruları  cevaplamanız çok zor olmaktadır.  

Speaking kısmı ise sınavın en zor bölümlerinden birisidir.  

Bu kısım üç bölüme ayrı lmıştır. Bil inen konular hakkında konuşma 

(speakingaboutfamil iartopics) , Kampus durumları  hakkında 

konuşma (speakingaboutcampussituations) ve ders içeriği 

konusunda konuşma (speakingaboutcoursecontent)  alt 

bölümlerinden oluşan Speaking kısmında, ÜDS’den çok iyi not 

almış olsanız dahi bazen  ağzınızı  dahi açamayabil irsiniz. Konuşma 

sınavı, gerçekten bir beceri ve di le hakim olanların başarabildiği 

bir bölümdür.  

TOEFL-IBT’nin son kısmı ise Writing (Yazma)’dır.  Türkçe 

kompozisyon yazma becerisine sahip olmak bile birçok kişi  için 

sorun oluşturur.  Bu kısım da ikiye ayrılmaktadır.  Okuma Ve 

Dinleme Tabanlı  Yazma (Writingbased on reading ve listening) 

denilen bölümde bir parça okuyorsunuz. Sonra bu parça 

kapsamında konuşmaları  dinl iyorsunuz.  Akabinde okuduğunuz ve 

dinlediğiniz kısımlardan size sorul an sorular kapsamında bir 

makale yazıyorsunuz.  Writing’de son kısım ise Bi lgi  Ve Deneyim 

Tabanlı Yazma (Writingbased on knowledgeandexperience) adını 

taşımaktadır ki bu bölümde de size veri len bir konu hakkında 

kompozisyon yazıyorsunuz. TOEFL’da yukarıda b elirtt iğim test 

aşamalarının her birinde üstel ik zamanla da yarışmak 

zorundasınız.  
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Şimdi soruyorum, TOEFL-ÜDS/KPDS eşdeğerl iğini  

belirleyen komisyon üyeleri acaba TOEFL - IBT sınavına girmişler 

midir? Şayet girmişlerse, sınavın bu durumlarını bi lmiş olmaları  

gerekir.  O zaman da ÜDS veya KPDS ile eşdeğerl i l ik hesaplamaları 

yaparken, ortaya bu kadar yanlış bir tablo koymamaları  gerekirdi.  

Sanırım komisyonda görevli olanlar olaya sadece 

istatistiksel  olarak yaklaşmışlar ve rakamları  karşıl ıkl ı eşdeğer 

tutmak için çaba sarf etmişlerdir.  Bu istatistiksel eşdeğerl i liği 

yaparken de ÜDS veya KPDS sınavlarını, TOEFL sınavından daha 

etki l i bir sınavmış gibi bir kimlik kazandırmaya çal ışmışlardır. 

Bunun yapan komisyon sanırım bu tasarruflarıyla artık şunu 

bekleyebil ir. Dünyanın hemen neredeyse tüm ülkelerindeki 

eğit im kurumlarında TOEFL geçerlidir ve önemli  bir it ibara 

sahiptir.  Artık birçok ülke TOEFL - IBT yerine ÜDS veya KPDS sınav 

sonuçlarını tercih edebilir (!) . Ee, baksanıza tabloya göre ÜDS’den 

67 alan bir kişi (TOEFL- IBT karşı l ığı  79)  el ini  kolunu sal layarak 

Amerika ya da İngi ltere’de Üniversitelerde okuyabilmek için şart 

koşulan minimum dil  seviyesini  zaten tutturmuş olacak (!) .  

El alemi kendimize güldürmeyelim ve bu yanlışl ıktan hemen 

dönülmesini  sağlayalım. Komis yon içerisinde kimler görevli  ise 

önce onlar gidip bir TOEFL sınavına girsinler ve sonrasında oturup 

ÜDS/KPDS eşdeğerl i liğini hesaplasınlar.  Üniversitelerarası 

Kurulun belirlediği  önceki tablo çok daha mantıkl ı  ve gerçekçidir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/elma-ile-armutu-toplayan-osym-

makale,4878.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Ocak 2012 (Perşembe) 

AMERİKA YOLUNDA 

Uluslararası laşma bağlamında 2012 yıl ı  Fırat Üniversitesi  

için bir dönüm noktası olacak.  Teknoloji  Fakültesi bünyesinde 

Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü, 2012 -2013 akademik yı l ında 30 

öğrenci i le 2+2 çift diploma programını başlatmak için artık son 

hazırl ıklarını yapıyor. Daha önce bu amaçla Amerika’daki Sam 

Houston StateÜniversitesi  i le imzalanan protokol çerçevesinde 

öğrenci alımı için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapıldı. 

Önümüzdeki günlerde durum netleşecek ve çok büyük bir aksi lik 

olmadığı takdirde 2012 sonbaharında çift diplomaya yönelik 

eğit im görmek isteyen öğrencilerimiz Fırat Üniversitesini  tercih 

edebilcek.  Lisans eğit imi dü zeyinde bu tür bir tasarruf 

Üniversitemizde i lk olacak!  

Sam Houston State Üniversitesi , Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. A.  Feyzi  Bingöl’ü bu program hakkında görüşmeler 

yapmak üzere Amerika’ya davet etti . Bu davetin amacı, i leriki 

yı l larda Fırat Üniversitesi Yazıl ım Mühendisliği  öğrencileri 

Amerika’ya gitt iklerinde nasıl  bir Üniversitede eğitim -öğretim 

göreceklerini yerinde inceleme f ırsatı vermektir.  Bu 

görüşmelerde öğrencilerin i leride kampusta ne tür işlerde 

çal ışabilecekleri , burs alabilme şartları ve e n önemlisi de 

öğrencilerin Amerika’da eğit im gördükleri  esnada okula ne kadar 

harç ödeyecekleri  konuları  ele al ınacak.  

Bu işbirl iği  Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Bölümü bünyesinde yürütüleceği için bu 

görüşmelere Rektörümüzle birli kte gitt ik. Uzun bir yolculuk 
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süresince konuşmalarımızın önemli bir bölümü bu programı en iyi 

nası l  yürütülebileceği üzerinde planlar yapmakla geçti .  Şayet 

Fırat Üniversitesi  l isans tamamlama bağlamında bu işe iyi 

başlarsa, bu tür programları  yenileri takip edebil ir. Bir taraftan 

Sam Houston StateÜniversitesi  yönetici leri  i le yapılacak 

görüşmelerin çerçevesi çizi lirken, diğer taraftan da yeni işbirliği 

yol larının planlarının konuşulduğu bir yolculuk süreci  yaşadık.  

Bil indiği  üzere 2012 yazında Üniversitemiz de Rektörlük 

seçimleri yapılacak. Sayın Rektörümüz de bu görevini yeni bir 

meslektaşına devredecek.  Yani bir geçiş dönemi yaşanırken, bir 

Rektörün son çal ışma gününe kadar Üniversitesini düşünmesi ve 

onu daha i leriye nası l  götürebileceğini  planlaması, Üniv ersitesine 

olan hizmet aşkının bir göstergesi  olarak değerlendiriyorum.  

Sayın Bingöl’ün ikinci  dönemi, birçok uluslararası  iki li  

anlaşmaların yapıldığı süreç olarak hafızalarda kalacak. Bu dönem 

içerisinde birçok yurtdışı  Üniversite i le işbirl iği  protokoll eri 

imzalandı. Bu kapsamda Avrupa’ya birçok öğrenci, öğretim 

elemanı ziyaretler yaptı. Yurtdışı Üniversitelerden Üniversitemizi 

ziyaret eden bil im adamları  geldi.  Üniversitemizin tanıtı lması 

açısından bu tür ikil i  işbirliklerinin katkısı  asla tartışı lmaz.  

Bu köşe yazısını  New York’tan Houston’a uçmak için 

beklediğimiz bir süreçte kaleme aldım. Sam Houston 

StateÜniversitesi i le yapılacak resmi görüşmelerin neticelerini 

inşal lah bir sonraki  yazımda siz değerl i  okurlarıma aktaracağım. 

Bu görüşmeler sadece Fırat Üniversitesini  i lgilendirmemektedir. 

Bu işbirliği Fırat Üniversitesine kazandıracağı it ibar nedeniyle, 

Elazığ kamuoyunu ve hatta ülkemiz yükseköğretimini de yakından 

i lgi lendirecek.  Bir zamanlar Elazığ’dan Amerika’ya göç eden 

dedelerimiz vardı.  

Şimdi de bu aziz şehrin torunları , Fırat Üniversitesinin 

gerçekleştirdiği  bu işbirl iği  sayesinde Amerika’ya gidip eğit im ve 

öğretim görecek. İyi bir eğit im alarak önemli bir bölümü ülkesine 

dönecek ve ülkesinin gelişmesi için mücadele edecek. Ülkenin 

kalkınması da eğit im seviyesi  yüksek ülkelerde eğitim gören 

evlatlarımızın, elde ettikleri bilgi birikimi ve becerilerini kendi 

ülkelerine transferi  ile mümkün olabilecek.  Bu sürecin lokomotif 

görevini de Fırat Üniversitesi yürütecek. Yolun açık olsun Fırat 

Üniversitesi ! 
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/amerika-yolunda-18-01-2012-

makale,4889.html 
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 Yayınlandığı tarih: 26 Ocak 2012 (Perşembe) 

HOUSTON GÖRÜŞMELERİ 

Fırat Üniversitesi  i le Sam Houston State Üniversitesi  

arasında imzalanan protokol kapsamında bir dizi görüşmeler 

yapmak üzere Fırat Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr.  A.  Feyzi  Bingöl 

i le Texas’a gitt ik. Gelecek yı l başlayacak olan 2+2 çift diploma 

programı için bu görüşmeler çok önem arz ediyordu. Program 

detaylarını görüşmek, öğrencilerimizin yaşamsal me kânlarını 

yerinde incelemek, Üniversiteye ödenecek harçların pazarl ığını 

yapmak, i leride yüksek lisans ve doktora imkânlarını belirlemek 

gibi  birçok konuya açıkl ık getirmek istiyorduk.  

İ lk uğrak yerimiz Yazı lım Mühendisl iği  öğrencilerimizin 

eğit im ve öğret imlerini  sürdürecekleri  Bi lgisayar Bi limleri  Bölümü 

Başkanı Prof.  Dr. Peter Cooper’ın makam odasıydı. Protokolü Dr. 

Cooper i le birl ikte hazırlamıştık ve tüm detayları  protokole 

koymaya çal ışmıştık.  Dr. Cooper i le yaptığımız görüşmede, 

protokolün Amerika ayağının nasıl  i lerlediği hakkında detaylı  bi lgi 

aldık.  Amerika tarafında her işlemin yolunda olduğunu, herhangi 

bir problemin yaşanmadığını, i lgi l i kurulların bu projeye olumlu 

baktıklarını  ve gerekli  onayı verdiklerini  duymuş olmak bizi 

rahatlatıyordu. Biz  sadece Yazı lım Mühendisl iği  alanında değil , bu 

işbirl iğini  Adli  Bi l işim Mühendisl iği  alanında dasürdürmek için 

gerekli çal ışmalarımızı tamamlamıştık. Ancak Türkiye’de Adli 

Bi l işim Mühendisl iği  i lk defa gündeme gelen bir alandı.  Yani hiçbir 

Türk Üniversitesinde böyle bir bölüm henüz yoktu. Öncelikle bu 

Bölümü Yüksek Öğretim Kuruluna kabul ettirmek gerekiyordu. 

Yükseköğretim Kuruluna bu bölümle i lgi l i  müracaatlar yapılmış ve 
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konu hakkında görüşlerini  almak üzere dosyanın 

Üniversitelerarası  Kurula gönderi ldiğ ini  öğrenmiş bulunuyoruz.  

Türkiye’de i lkleri  başlatmak gerçekten kolay olmuyor.  

Önceden benzer bir bölüm olsaydı dosyanın Üniversitelerarası 

Kurula gitmesine gerek kalmayacaktı . Ancak Fırat Üniversitesi 

olarak i lklere imza atmak istiyorduk ve bu amaçla da Adli  Bi l işim 

Mühendisliği Bölümünü kurmak için mücadeleye başladık. 

Mücadele diyorum, çünkü bu yeni bölümün Türkiye’de 

kabullendiri lmesi kolay değil. Toplamda 156 üniversite var. 

Üniversitelerarası  Kurul üye sayısı  her üniversiteden bir rektör ve 

bir de temsilci  olduğunu göz önüne al ırsak, 300’ü aşkın bir üye i le 

karşı  karşıyayız.  

Yeni bölümlerin açılması  ile ilgi li  konular 

Üniversitelerarası  Kurulda Eğitim Komisyonunda görüşülüyor.  Şu 

dönem Eğitim Komisyonu Başkanlığını  İTÜ Rektörü yapıyor.  Eğer 

bu komisyon olumlu görüş bi ldirirse, kurulda oylama sırasında 

genelde Eğit im Komisyonunun raporu esas al ınıyor ve komisyon 

görüşü doğrultusunda oy kullanıl ıyor.  

Dr.  Cooper kendi Üniversitelerinde College of Criminal 

Justice’in Amerika’da i lk üç içerisinde yer aldığı nı  belirt irken, 

Rektör Bingöl, “Ben de Üniversitemde bu alanı Türkiye’de bir ilk 

yapmak için mücadele veriyorum” diyordu. Adli Bi lişim 

Mühendisliği , şayet Üniversitelerarası  Kurulda onaylanırsa, en 

kısa sürede Yazı l ım Mühendisl iği  benzeri  bu programı da 

başlatmış olacağız.  Dr.  Cooper i le i lk görüşmeyi tamamladıktan 

sonra, Üniversiteyi tanımak için düzenlenen turu gerçekleştirdik. 

Sam Houston Eyalet Üniversitesinin öğrenci sayısı  17 bin, ancak 

çok köklü bir Üniversite. 1879’da kurulan bu Üniversite, çok uzun  

bir süreç geçirmesine rağmen öğrenci sayısının azl ığı 

dikkatimizden kaçmadı.  Birçok derste öğrenci sayısı  en fazla 20 

olabil iyor.  Ama çoğu dersteki  öğrenci sayısı  ortalama olarak 12 

civarında. Öğrenci sayısını az tutmalarının nedeni, kal iteli  bir 

eğit im ve öğretim sürdürmek olduğunu Üniversite 

yöneticilerinden duyduk. Teknik branşların hemen hemen tümü 

ABET akreditasyonunu almış. ABET, Amerika’da Mühendisl ik ve 

Teknoloji alanında eğitim verirken, sağlanması gereken minimum 

koşulları  belirleyen bir kuruluş.  Bizdeki MÜDEK, ABET’in 
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kriterlerini esas alarak kuruldu.  ABET akreditasyonuna sahip 

olmak, kal itel i eğit im veri ldiğinin bir göstergesidir.  

Üniversite içinde tur atarken öğrenci sosyal tesislerinin 

yapımına ne kadar önem verildiğini hemen fark edebiliyorsu nuz. 

Büyük bir stadyumları  var.  Amerikan futbolu oynayan bir 

takımları  var. Bear Kats adlı  futbol takımıikinci l igde mücadele 

veriyor.  Bu stadyum l ise öğrencilerinin mezuniyet törenleri  için 

de kullanılıyor.  Açık yüzme havuzu, sportif  faal iyetler için büyü k 

j imnastik salonları , büyük si l indirik mimarisiyle kapalı basketbol 

sahaları , öğrenciler için yeni yapılan yemek mekânları  ve 

diğerleri.  Öğrencilerin sosyal bağlamda arayıp da 

bulamayacakları  tesisleri yok gibi.  

Sam Houston State Üniversitesi bünyesinde S anatsal  

faal iyetlerle i lgi l i bina da muhteşemdi. Tabi teknik insanlar olarak 

sanatsal yapıtları değerlendirmede pek başarı l ı olduğumuzu 

söyleyemem. Bina içerisinde pervaneye benzer tavanda asıl ı 

duran bir eser önünde dururken, maliyetinin 3 milyon dolar 

olduğunu duyduğumuzda ister istemez Rektörümüzle göz göze 

geldik ve gülümsedik.  Biz o 2 milyon dolarla neler yapardık diye 

de f ısı ldaştık.  

Bir sonraki toplantımızı  Prof. Dr.  Jerry Cook i le 

gerçekleştirdik. Dr.  Cook geçen yı l Üniversitemize gelerek 

Rektörleri  adına protokolü Rektör Bingöl i le imzalamıştı. 

Üniversitemizi  tanıyordu. Kendisi  hem dekan hem de projeler 

dairesi  başkanıdır.  İşbirl iğini  sosyal branşlarda da yapmak için 

öneri  i le bize geldi.  Her türlü desteği vereceğini, işbirl iğini  sadece 

bir iki  bölümle sınırl ı tutmak istemediğini  belirtmişti .  

Adım adım hem Üniversiteyi tanımak hem de ileride 

öğrencilerimizin muhatap olacakları  daireleri  yerinde incelemeye 

devam ediyorduk. Bir sonraki  durağımız Lisansüstü Eğit im Dairesi 

oldu. Bayan Somer L. Franklin i le ileride öğrencilerimizin yüksek 

l isans ve doktora çalışmalarını nasıl  yürütebileceklerini  konuştuk. 

Adli  Bi l işim Mühendisliği  (digital forensic)  alanında doktora 

programı i le ilgi li  çal ışmaların başlatı ldığını  ve muhtemelen 2014 

yı l ı sonbaharında doktora programının devreye alınacağını 

söylediğinde, bizim öğrenciler için büyük bir f ırsatın 

doğacağınıgözlemliyorduk.  
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Bilgisayar Bi l imleri Bölümünün laboratuvarlarını  

dolaştığımızda, bulunması gereken tüm donanımların varl ığını 

gördük.  Öğrenciler için 3 ayrı  laboratuvar ve gerekli alt  yapı 

mevcuttu.  Son model bi lgisayarların kullanıldığı , her öğrenciye 

bir bi lgisayar düştüğünü, serbest çal ışma zamanları  için 

laboratuvar ayarlandığını  belirliyorduk.  

Akşam yemeğinde Prof. Dr. Peter Cooper ve Polit ik 

Bil imlerde L isansüstü Eğit im Direktörü Doç.  Dr. Tamara Waggener 

i le birl ikte olurken, konu bu defa sosyal alanlarda işbirl iği  yapmak 

üzerine devam etti.  Dr.  Waggener’in Ortadoğu Politikalarına i lgi 

duyduğunu öğrendik. Amerika’da Kasım 2012’de seçimler var. 

Texas eyalet i Valisi Perry geçenlerde Türkiye aleyhine 

açıklamalarda bulunmuştu. Dr.  Waggener bu tal ihsiz bir açıklama 

olduğunu ve bu açıklamadan üzüntü duyduğunu belirterek özür 

di lemesi, dikkatlerimizden kaçmadı.  

Görüşmelerin ikinci  gününe şehir turu i le başladık.  

Huntsvi l le Texas’ta hapishaneleri  ile meşhur bir kent. Toplamda 

9 hapishane var ve tutuklu sayısı 9 -10 bin civarında.  Huntsvi l le’de 

Sam Houston denilen kişinin devasa heykeli  de ziyaret ettiğimiz 

mekânlar arasında idi.  General  Sam Houston (1793 -1863) Texas ’ın 

bağımsızlığı  için mücadele etmiş.  Texas’ın tarihinde Sam Houston 

anahtar bir rol oynamış.  Texas Cumhuriyetinin i lk ve üçüncü 

başkanı olarak seçi lmiş ve Birleşik Devletlere bağlandıktan sonra 

Senatör olarak görev yapmış.  Texas’ın Birleşik Devletlere 

bağlanmasını gerçekleştiren kişidir.  Bu durum 1939’da Hatay’ın 

Türkiye Cumhuriyetine katılmasını  bana hatırlatmaktadır.  

Uluslararası  İ l işki ler Ofisi , ziyaret ettiğimiz diğer bir 

mekândır.  İ leride öğrencilerimizin en çok muhatap olacakları  bir 

birimdir. Bu bir imin sorumlusu Richard Porter ve yardımcısı 

Patricia Herrington ile görüşmeler yaptık. Bu tür görüşmelerimize 

Prof. Dr. Peter Cooper ve Yrd. Doç. Dr. Cihan Varol sürekli  eşl ik 

etti ler.  Öğrencilerimizin konaklayacağı, yeme içime ihtiyaçlarını 

giderecekleri  mekânlar hakkında detaylı  bi lgi ler aldık.  Vize 

işlemlerinin yürütüleceği birim de gene burası  olacak. Kampus 

içinde çal ışma koşullarıhakkında bizlere bi lgi ler veri ldi.  

Diğer bir görüşmemiz Provost olarak adlandırı lan ve 

bizdeki Rektöre karşı lık gelen Prof.  Dr.  Jaime Hebert i le 

gerçekleşti . Provost’un görevi genelde akademik işler olmaktadır. 
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Bu işbirl iğini başlattığımızda kendisi o dönemlerde dekan idi ve 

protokolün detaylarını  bi l iyordu. O nedenle kendisi i le 

görüşmemiz çok olumlu geçti  ve Mayıs 2012’de Ün iversitemizi 

ziyaret etmek istediğini  belirtt i . İşbirliğini  sadece bir iki bölümle 

sınırl ı  tutmak yerine, daha kapsamlı  işbirl iği  yapma taraftarı 

olduğunu dile getirdi.  

Sam Houston State Üniversitesinin Başkanı (President)  

son görüşme halkamızı oluşturdu. Prof. Dr. Dana Gibson Rektör 

Bingöl’ün anlattıklarını  dikkatle dinledi.  Özell ikle Dr.  Bingöl’ün 

kendisine sunduğu Üniversitemizin İngi lizce kataloğunu sayfa 

sayfa inceledi ve bi lgi  aldı.  İşbirl iğini  derinleştirmek istediğini  ve 

bu bağlamda her türlü desteğ i sunacağını  ifade etti .  

Bu görüşmelerden elde edilen sonuçları  özetlersek,  

öğrencilerimizin Fırat Üniversitesinde İngi lizce Dil  Eğit imi aldığı 

süreçten başlayarak, Sam Houston State Üniversitesinden mezun 

oluncaya kadar her dönemde maddi manevi destek ala cakları  öne 

çıktı . Di l öğrenme sürecinde dahi gerekirse Sam Houston State 

Üniversitesinden okutmanlar gelerek İngi lizce dil  öğrenimine 

katkı  sağlayacaklar.  TOEFL’ı  geçemeyen öğrenciler için yaz 

aylarında Sam Houston Üniversitesinde yoğunlaştırı lmış İngil iz ce 

kurslar düzenleyebilecekler.  Fırat Üniversitesinde öğrenciler 1 ve 

2 sınıfta okuduğu dönemlerde, ihtiyaç duyulması hal inde bazı 

öğretim üyeleri  Elazığ’a gelip 1 -2 yarıyı l  süresince dersler 

verebilecekler.  

Öğrenciler Texas’a geldikten sonra kendilerine b ir yı lda 

bir defaya mahsus olma üzere 1000 dolarlık burs verecekler.  Bu 

bursu vererek, öğrencilerimizin eyalet ücreti ödemelerini 

sağlayacaklar.  Bu tasarruf sayesinde öğrenciler 1 yı l  için Sam 

Houston State Üniversitesine tahminen 6000 dolar okul parası 

ödemiş olacaklar. Eyalet dışı öğrencilerin ortalama olarak yı lda 

18 bin dolar ödedikleri  göz önüne alınırsa, üçte bir f iyatına bir 

eğit im alma f ırsatı  doğacak.  Çalışkan öğrencilere burs 

veri lebilecek. Kampus içinde çal ışma imkânları  sunulabilecek. 

Öğrenciler neticede hem Fırat Üniversitesi hem de Sam Houston 

Üniversitesi  diplomalarını  elde edecek.  Yabancı di l  problemleri 

olmayacak.  Bu tür bir eğit im öğretim sunmak ise Fırat 

Üniversitesinin parlayan bir yı ldızı olarak tarihe geçecek!  
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/houston-gorusmeleri-makale,4906.html 
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 Yayınlandığı tarih: 16 Şubat 2012 (Perşembe) 

EŞEĞİ ÖNCE KAYBETTERİP SONRA BULDURMAK 

Elazığ, beklenilen gelişmeyi bir türlü sağlayamıyor.  

Gelişmişl ik derken çok geniş bir yelpazeden olaya bakmak 

istiyorum. Bu yelpaze içerisinde eğitim, sağl ık, enerji , kırsal  

kalkınma, kentsel dönüşüm, tarımsal alt  yapı, ai le ve kadının 

güçlendiri lmesi, ulaşım, çevre, sanayi, t icaret ve diğer birçok 

sektör yer almaktadır. Bazı sektörlerde farkl ı  dönemlerde 

kıpırdanmalar olmuştur.  Ancak Elazığ şehri  olarak ist ikrarl ı  bir 

gel işmeyi sağlayamadık.  Zaman zaman ağzımıza bir parmak bal 

çal ındı.  O bir parmak balı  anlata anlata bit iremedik.  Bu baldan 

maksimum nemalanmak isteyen bazı  siyasetçi lerimiz, medyada 

bangır bangır reklamlarını  yaptıkları  bazı  vaatlerinin yerine 

getiri lememesine çeşit l i  gerekçeler sunarak, kendilerini 

kurtarmaya çal ışmışlardır.  

28 Temmuz 2011 tarihinde Günışığı Gazetesinde “Zıkkım 

Yiyin (!)” başlığı ile bir köşe yazısı yazmıştım. O köşe yazısında 

Elazığ’ın Matematik Fen puan türünde 72.  Sırada yer almış 

olmasını  şiddetle eleştirmiş ve çok süratle bu konuda önlem 

alması gerektiğini belirtmiştim. Elazığ’ın Üniversite Giriş 

Sınavında özelikle de MF puan türünde başarısız olmasının birçok 

nedeni vardı.  Bu o lay Elazığ’da yaşayan herkesin sorunuydu. İlgi li 

kurumlardan bahsetmiş ve bazı eleştiriler yapmıştım.  

Sen misin bu aleyhte yazı yazan! Başta dönemin İl  Mil li  

Eğitim Müdüründen çok acımasız ve hakaret içeren peş peşe iki 

e-posta almıştım. E-postalarda sadece MF puan türüne 

odaklanmanın insafsızlık olduğunu, diğer puan türlerinin neden 
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ele al ınmadığı belirt i liyordu. ÖSYM tüm puan türlerindeki başarı 

durumlarını  açıkladığında, Elazığ’ın Üniversite Giriş Sınavında hiç 

de kötü durumda olmadığının görüleceği iddi a edil iyordu. Gelen 

hakaret dolu e-postaya hemen cevap vermek yerine, bir süre 

bekleyip tüm sonuçların ortaya çıkması yolunu tercih ettim. Şimdi 

burada birçok istatistik rakam vererek kafalarınızı  meşgul etmek 

istemiyorum. Elazığ İ l  Mill i  Eğit im Müdürlüğün e geçenlerde yeni 

atanan Sayın Reşat Çetin’in 10 Şubat tarihinde medyaya yansıyan 

“Elazığ'ın SBS ve ÖSS'de başarı  oranının ülke sıralamasının 

oldukça altında olduğunu, hep beraber başarısızlık nedenlerini 

araştırıp çözüm üretme noktasında sorumluluk al ınma sı gerektiği 

şekl indeki” demeci, sanırım Elazığ’ın Üniversite Giriş Sınavındaki 

konumunu ortaya koymaya yetiyor.  

Her sahada kal itenin ve başarının artırı lması  için 

eleştiri lere ve rekabete açık olunması gerekir.  Eğer bir yerde 

başarısızl ık varsa, bu başar ısızlığın nedenleri arasında yeterli 

eleştiri lerin yapılmaması ya da birilerini kırmamak adına 

gerçekleri  gizlemenin yattığını  bi lmeliyiz.  Y ıl larca Elazığ’ın 

Üniversite Giriş sınavlarında ne kadar başarı l ı olduğunu anlatıp 

durduk. Üniversite Giriş sınavlar ında elde edilen birkaç dereceyi 

çok abartarak, Elazığ’ın Üniversite Giriş sınavlarındaki 

başarısızl ığının gerçek nedenlerini  gündeme taşımadık, ya da 

taşıdığımızda da tepki ve hakaretlere maruz kaldık.  

Elazığ’ın bir sağl ık merkezi  olduğunu, birçok alanda 

yeterl i sayıda doktorun bulunduğunu, başarıl ı ameliyatların 

yapıldığını  söyleyerek çok övündüğümüz dönemler olmuştur. 

Ancak bölgede hizmet ve ses getiren ameliyatlarda durumumuz 

nedir? Malatya’daki ya da Diyarbakır’daki  sağlık kuruluşları  i le ne 

kadar başarı l ı rekabet edebiliyoruz? Bu durumları  pek 

sorguladığımız yok! 

Bir Bölge Hastanesinin Elazığ’da kurulacağı 3 yı l  önce 

söylendi, yeri belirlendi.  Bir ara basında Bölge Hastanesi Bingöl’e 

kaydırı ldı haberi yayımlandı. Ama sonradan bu haberin yanlış 

olduğu siyasetçilerimiz tarafından açıklandı. Bu haber üzerine çok 

sevindik.  Oysa yapılan tasarruf “eşeği önce kaybettirip sonra 

buldurmaya” benziyordu. Tabi temel atı l ıp inşaatlar 

yükselmedikçe de Bölge Hastanesinin Elazığ’da kurulacağına 

inanmak kolay olmuyor!  
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Konu sağlık kuruluşlarından açı lmışken Sosyal Güvenlik 

Kurumunun (SGK) uyguladığı  yeni bir tasarrufa değinmeden 

geçemeyeceğim. Elazığ’daki özel ve kamu hastanelerinin fatura 

incelemeleri  bir süreden beri  Elazığ’daki Sosyal Güvenlik Kurumu 

bünyesinde yapılmakta idi.  Bu durum Elazığ’daki sağl ık 

kuruluşlarına büyük avantaj sağl ıyordu. Binlerce evrakı sırtlayıp 

Ankara yolunu tutmak gerekmiyordu. Ancak SGK, 29.01.2012 

tarihinde bir duyuru yaparak, 01.02.2012 tarihinden itibaren 

SGK’na kesi len faturaların Ankara’d a inceleneceğini bi ldirdi. Bu 

durum eczaneler için de geçerl idir.  Ankara’da kontrollerin 

yapılması şu problemleri doğurmaktadır.  19 i lde sağlık 

kuruluşlarının kestiği  faturaların Ankara’ya gönderi lmesi, bu 

dosyaları  götürecek kurye ve doktorların belirlenm esi, çok yoğun 

iş yükü nedeniyle Ankara’da dosya incelemelerinin uzun sürmesi 

vb.  problemleri doğurduğunu, 2010 yıl ı  öncesi çok iyi  bi l iyoruz. 

El imizdekini kaybettik.  İnşal lah kaybettiğimiz bu imkânı 

siyasetçilerimiz tekrar bize buldurur ve yeniden sevinme mizi 

sağlarlar, çünkü aldığımız duyumlar doğruysa; Kayseri’deki sağlık 

kuruluşlarının SGK’na kestikleri  faturalar yeniden Kayseri  İ l ’inde 

incelenecekmiş! 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/esegi-once-kaybetterip-sonra-buldurmak-

makale,4963.html 
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 Yayınlandığı tarih: 14 Mart 2012 (Çarşamba) 

YÖNETMELİKTEKİ İFADE YETERSİZLİĞİ 

TIP BAYRAMI 
 

Fırat Üniversitesinde dün kutlanan Tıp Bayramında 

konuşmacılar önemli noktalara temas etti ler.  İ lk konuşmayı 

intörn Doktor Muhammed Taha Demirpolat yaptı ve t ıp 

eğit imindeki amacın hekim sayısını  artırmak mı yoksa kal itel i 

hekim yetiştirmek mi olduğunun sorgulanması gerektiğini  belirtt i. 

Bu tespit i le son yıl larda hekim sayısını  çoğaltmak amacıyla alt 

yapısı  oluşturulmadan, yeterl i öğretim elemanı sağlanmadan 

açı lan ya da YÖK tarafından Tıp Fakültelerine danışı lmadan 

kontenjan artırımı tasarruflarına karşı  gösteri len tepki 

di l lendiri l iyordu. Hekimlik mesleğinin özveri l i olmayı 

gerektirdiğini, hekimlerin her bir hastasına en azından yarım 

saatini  ayırmayı arzuladığını, ancak paket programların içinde de 

ambalajlanmamayı isteyeceğini söyleyerek, şu anda sağlık 

sektöründeki önemli bir soruna parmak basıyordu. Demirpolat bu 

ifadesi ile sağl ıkta uygulanan performans sisteminin, bazı 

hekimleri daha fazla para kazanma hırs ına yönlendirdiğini, bu 

nedenle de hastalarına yeterince muayene zamanı 

ayıramadıklarını  dolaylı  olarak anlatıyordu. Gerçekten de 

performans sisteminden daha fazla pay alabilmek için bazı 

hastanelerde bir hastaya en fazla 5 dakika ayrı labildiği  gerçeğini 

de görmüyor değiliz!  

Peki, ne olacak? Hekimlerin hastalarına daha fazla vakit  

ayırmaları  nası l  sağlanacak? İnsanoğlunda daha fazla para 
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kazanma hırsının önüne geçemediğiniz sürece, performans 

sisteminden arzu edilen sonucu almanız asla mümkün 

olamayacaktır.  Doktorlar arasında verdikleri emeğe göre ek 

ödeme almaları  bence adil  olanıdır.  Ancak, bu sistem daha fazla 

performans elde edebilme için maddi çıkarı birinci  sıraya 

yükseltiyorsa, çok vahim bir tablo i le karşı karşıya kaldığımızı  da 

üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Elazığ, Bingöl ve Tunceli Tabipler Odası  Başkanı Prof. Dr.  

Ahmet Kizirgi l , konuşmasına, Tıp Fakültesi binası içerisinde yeni 

yapılan konferans salonunu kazandıran Prof.  Dr.  Ahmet Feyzi 

Bingöl ve diğer yönetici lere teşekkür ederek başladı. Gerçek ten 

de Tıp Fakültemize yakışır bir konferans salonu kısa dönemde 

tamamlanmış ve hizmete açı lmıştır.  Kizirgi l , konuşmasına Tıp 

Bayramının tarihsel gel işimini anlatarak devam etti , sonrasında 

hekim mesleğinin önemini vurguladı ve hekimliğin asl ında bir 

sanat olduğunu, bu amaçla da tabip kavramı veri ldiğini  söyledi. 

Hekim ordularının oluştuğunu, bu nedenle de hekimlere 

saygınl ığın azaldığını, hekime karşı  şiddetin son yıl larda arttığını, 

aci l  servisler ve yoğun bakım üniteleri  başta olmak üzere sağlık 

birimler inin birçoğunda hekimlere karşı  küfür, hakaret ve f i i li 

saldırı ların yapıldığını  belirtti .  

Türk Hekimler Birl iği  ya da Sağlık Bakanlığı çalışanları  

“Hekime Şiddete Hayır” sloganı i le hekimlerin sokaklara 

düşmesini  de tasvip etmediğini, son yı l larda sağlıkt a dönüşüm 

kapsamında önemli gel işmelerin yaşandığını, ancak sistemlerde 

yapılan dönüşüm programı da bir takım sıkıntı  ve sorunlara 

sebebiyet verdiğini  söyledi.  Hekim sorunları  olarak da özlük 

haklarındaki sorunlar, kamu hastanelerinde çal ışan hekimlerin 

durumu, t ıp fakülteleri hastanelerinin durumu, ai le hekimlerinin 

sorunları , özel  hastanelerde çal ışan hekimlerin sorunlarını 

yakinen bildiklerini  ve takip ettiklerini  vurguladı.  Ancak bu eylem 

ve gösterilerin kamuoyunda hekimlerin sürekli  sorun yarattıkları 

ve iş üretmedikleri  konumuna getirdiğinden de yakındı. Bunun 

sonucu da halkın hekimlere karşı saygınl ıklarını  yit irmelerine 

neden olduğunu söyledi.  

Kizirgil ’in hekimlerle i lgi l i  tespitlerine genell ikle 

katı lmakla birlikte Nasreddin Hocanın “Hırsızın hiç mi  suçu yok?” 

söylemini de hatırlatmıyor değil! Maalesef sayı ları az da olsa 
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hastasını azarlayan, birinci l amacı daha fazla para kazanmak olan, 

bu nedenle de hastayı para kazanma aracı  olarak gören hekimler 

yok mu? Elbette ki  var! Bence sağduyulu, vicdan sah ibi, hastasını 

bir an önce sağlığına kavuşturmak için çırpınan hekimler, kendi 

dokularını  bozan ve mesleğin kutsal l ığına kara leke süren bu 

hekimleri  kendi aralarında eritmeyi başarmalıdır.  

Gelelim Dekan Prof. Dr. İrfan Orhan’ın konuşmasına!  

Dekanın konuşmasını büyük bir hayranlıkla izledim ve çok önemli 

noktaları  di le getirdiğini  gördüm. Hani derler ya “Dopdolu ve 

anlamlı  bir konuşma!”. Dekan Orhan asl ında çok iyi  bir hatip! Bu 

hatipl iğini  de bence mezun olduğu meslek lisesi  yıl larından 

kazanmış gibi gel iyor bana! Kendisini tebrik ediyor ve 

konuşmasından dikkatimi çeken bazı  i fadeleri  siz sevgil i 

okuyucularımla paylaşmak istiyorum.  

Tıp bayramının “İşçi  bayramı”, “Dünya kadınlar günü” gibi  

evrensel kutlanmadığını, sadece ülkemize has bir durum 

olduğunu, Tıp Bayramının kutlanmasının gerekçesinin de tıp 

eğit iminin modern bir şeki lde yapılmaya başlanılması  olduğunu 

söyledi.  Hiçbir meslek eğit iminin iyi  yapılmasının bayram olarak 

kutlanmadığını, ama ülkemizde hekimlik mesleğinin önemine 

vurgu yapmak amacıyla, bu modernleşmenin bayram olarak 

kutlandığını  belirtt i.  

Medeniyette bayraktarl ık yapanların i lme ve i l im 

adamına önem veren toplumlar olduğunu söyleyen Orhan 

tarihimizden örnekler verdi.  Dekan Prof.  Dr.  İrfan Orhan, Fatih 

Sultan Mehmet’in İstanbul’da Fatih Cam iini  yaptırdığında 

küll iyenin yanında büyük bir medrese inşa ettirdiğini, medresenin 

ana giriş kapısına büyük bir çukur açtırdığını  ve üzerini  demir 

mazgal i le örttürdüğünü, kimsenin bir çukura bir anlam 

veremediğini  ve nihayetinde Kadı’nın Fatih Sultan Me hmet’e 

neden bu çukuru açtığını  sorduğunda; Fatih Sultan Mehmet’in 

“Ben ölüp mezara konulduğumda üzerimi mezarımdan çıkan 

toprakla örtmeyiniz, mazgaldan çukura dökülen, medresede il im 

tahsi l etmeye gelenlerin ve talebelerin çamurları i le üzerimi 

örtünüz. Ola ki  bu çamur vesilesi ile hatalarımız af olur ” örneğini 

verdi. 

Dekan Prof.  Orhan tarihten örnekler vermeye devam etti.  

Fatih Sultan Mehmet’in torunu Yavuz Sultan Selim’in ilme, i l im 
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adamına ve i lmi eğit ime had safhada değer veren bir padişah 

olduğunu, devrin büyük müderrislerini  seferlerde bi le yanında 

götürdüğünü belirti . Devrin en iyi  müderrislerinden İbn - i  Kemal 

de Mısır seferinden dönerken atının ayağının seğirdiğini ve Yavuz 

Sultan Selim’in kaftanına çamur sıçrattığını, herkesin büyük 

padişahın nasıl  bir tavır takınacağını  merak ve endişe içerisinde 

beklerken, Yavuz Sultan Selim’in hocasına dönerek “Paşam endişe 

duymayınız sizin gibi  bir il im ehlinin atının ayağından sıçrayan 

çamuru kaftanımda şeref olarak taşırız” cevabını  verdiğini  ve 

“vasiyetim odur ki bu kaftan kefenimin üzerini  örtsün” demiştir. 

Bugün Yavuz Sultan Selim’in kabri  ziyaret edildiğinde çamurlu bu 

kaftanın orada olduğunun görüleceğini  söyledi.  

600 yı l Cihan Şümul bir imparatorluk kuran Osmanlı  

İmparatorluğunun yapısındaki hassasiyetle re dikkat edildiğinde 

i l im, i l im adamı ve ilmi eğitime büyük önem veri ldiğinin 

görüleceğini  belitten Dekan Orhan, Tıp Bayramının da bu 

kapsamda değerlendiri lmesi gerektiğini söyledi. Tarihten 

örnekler sunmaya devam eden Prof.  Dr.  İrfan Orhan, Timur’un 

torunlarından olan Uluğ Bey'in 38 yıl  Semerkant’ta hükümdarl ık 

yaptığını, astronomi ve geometri  alanında çok büyük bi l imsel 

keşif ler yaptığını, bu yönü ile tarihe mal olduğunu belirt i. 

Uluslararası  Astronomi Derneği Uluğ Bey’i 15. Yüzyı l ın en büyük 

astronomu o larak taçlandırdığını, bu kuruluşun çıkarttığı ay 

haritası  üzerinde Uluğ Bey ismine de yer veri ldiğini ve Ay’da Uluğ 

Bey adına bir krater bulunduğunu söyledi.  Ancak ne acıdır ki  Uluğ 

Bey iktidar hırsı , bencil l ik ve kişisel çıkar nedeniyle kendisine 

karşı  ayaklanan oğlu tarafından saltanattan indiri ldiğ ini  ve 

öldürüldüğünü belirtt i.   

İrfan Hoca bu örneği verdiğinde hemen Muhteşem Yüzyıl  

dizisinin sahneleri akl ıma geldi.  Her ne kadar bazı tarihçi ler 

Muhteşem Yüzyıl dizisinde tarihsel gerçeklerin kısmen de ols a 

saptırı ldığını  söyleseler de, o dizi Kanuni Sultan Süleyman 

devrinin yönetimsel mücadelesini, Hürrem Sultan ve Valide 

Sultan’ın iktidar ve üstünlük kurma amacıyla yaptıkları 

tasarrufları  ortaya koymaya yetiyor.  Maalesef Osmanlı  tarihinde 

iktidarı  ele geçirme amacıyla birçok entrikaların döndüğünden 

kamuoyu haberdardır.  



 

83 
 

Dekan İrfan Orhan konuşmasına 1983 yıl ında kurulan Tıp 

fakültesinin tarihi  sürecini  değerlendirerek devam etti.  Tabi bu 

arada bir şey daha dikkatimi çekti. Dekan bu bölümde bol bol 

rakam te laffuz etti . Üstel ik konuşmasının tümünü de irt icalen 

yaptı.  Bu kolay değil .  Bana eski  Devlet Bakanlarından Prof.  Dr. 

Mehmet Sal ih Yıldırım’ı  anımsattı .  Bakan Yı ldırım konuşmalarında 

çok rakam kullanırdı ve dinleyenleri hayretler içerisinde bırakırdı. 

Konuşmalarını  dinleyenler, Bakanın hafızasını  kulla nma 

yeteneğine hayran kal ırdı.   

Prof.  Dr.  İrfan Orhan’ın konuşmasını  dinledikten sonra 

hoca yanlış meslek seçmiş, keşke tarihçi  ya da sosyal bir meslek 

seçmiş olsaydı diyecektim ki, ama nasıl  olsa her meslekte  

insanların bir para kazanmak için icra ettikleri  meslekleri , bir de 

hobi ya da entelektüellik adına yürüttükleri ve gönül bağı ile 

sürdürdükleri meslekleri  var! Bu vesi le i le Hekimlerimizin Tıp 

Bayramını canı gönülden kutlarım. Tabi hekimlerin başarı ların da 

önemli  katkı sağlayan eşlerinin, çocuklarının ve de sağlık 

çal ışanlarının haklarını  da görmezden gelmeyerek!  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tip-bayrami-makale,5032.html 
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 Yayınlandığı tarih: 08 Mart 2012 (Perşembe) 

DÖRT DÖRTLÜK EĞİTİM 

Şu günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden en 

önemli konulardan birisi 4+4+4 diye adlandırılan eğit im 

sistemidir.  Bu yeni eğit im modeli  i le i lk ve orta öğretimde önemli 

değişiklikler hedefleniyor. Hükümet ve muhalefet arasında bu 

eğitim modeli  üzerinde sert tartışmalar yaşanmakta, medyada 

köşe yazarları , eğit im uzmanları  bu eğit im modelini  kendi 

görüşleri  doğrultusunda yorumlamaktadır. Ben de 1985 yı l ından 

beri  mesleki ve teknik eğit im orta öğretim kurumlarına öğretmen 

yetiştiren bir fakülte olan Teknik Eğitim Fakültesindeki 

deneyimlerimden yola çıkarak, bu yeni eğitim modelini irdelemek 

ist iyorum.  

28 Şubat süreci i le birl ikte uygulamaya konulan kesintisiz 

8 yı l l ık i lköğretim çok tartışıldı.  Mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarından mezun olanların ün iversitelerin bazı bölümlerini 

tercih ettiklerinde Ağırl ıkl ı  Orta Öğretim Başarı  puanlarının 

(AOBP) katsayı uygulaması sonucu düşük tutulması, birçok gencin 

orta öğretimde aldıkları  eğit imin devamı nitel iğindeki bölümleri 

kazanmasını  imkânsız hale getiriyo rdu. Bir örnekle bu durumu 

açıklamak istiyorum. Meslek lisesinin bi lgisayar bölümünden 

mezun olan bir öğrenci, Bilgisayar Mühendisl iği  bölümünü tercih 

ettiğinde, AOBP'ı 0,8 katsayısı  yerine, alan dışı tercih gurubu 

olarak değerlendiri l iyordu ve 0,3 katsayı sı  i le çarpıl ıyordu. Bunun 

sonucu olarak da orta öğretimde bilgisayar alanında 3 -4 yı l  eğit im 

görmüş bir öğrencinin bi lgisayar mühendisi olabilmesi hemen 

hemen imkânsız hale geliyordu. Ama aynı öğrenci Teknik Eğit im  
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Fakültelerinin bi lgisayar öğretmenliği  b ölümü tercih 

etmesi durumunda da uygulanan katsayı  farkl ı l ığı  sayesinde çok 

avantajl ı  bir durum elde ediyordu. Katsayı  uygulaması birçok 

gencin hayalinin yıkı lmasına neden olmuştu. Katsayı  uygulaması 

bu yı l kalkacağından, öğrencilerin ileride arzu ettikler i 

bölümlerde eğitim görebilmenin yolu açı lmıştır.  

Yeni eğit im modelinin en önemli getirisi , 4 yı l l ık 

i lköğretim sonrasında öğrenci isterse, bir meslek eğit imi 

alabilmek için mesleki  ortaokulun bir bölümünü tercih 

edebilecek. Örneğin ilkokul sonrasında mak ine alanında eğitim 

alabilecek ya da imam hatip liselerinin ortaokul kısmına devam 

edebilecek.  İşte bence kıyamet burada kopuyor.  Yeni eğit im 

modeline karşı  çıkanların görüşü, hükümetin böylece "ağaç 

yaşken eğri l ir" atasözünü gerçekleştirerek, gençlerin or taokula 

başlaması i le birl ikte yoğun dini  eğitim almalarının kapısının 

açı lacağı düşüncesindedirler. İmam hatip ortaokulu ve akabinde 

imam hatip lisesini  tamamlayan bir öğrenci, katsayı  uygulaması 

kalktığı  için de örneğin i leride tıp ya da mühendisl ik 

fakültelerinde eğitim alarak, doktor ya da mühendis olabilecek. 

Böylece her meslek alanında dindar bir nesi l yetiştirmenin 

hedeflendiği, yeni eğitim modeline karşı  çıkanların görüşleri 

olarak yansımaktadır.  

Dünyada birçok ülkede daha ortaokul düzeyinde iken 

mesleki eğit ime yönlendirme yapılabil iyor. Örneğin Almanya'da 

i lköğretim sonrasında öğrenci ist iyorsa ruhban ortaokuluna 

gidebil iyor.  Ardından lise kısmını tamamlayabil iyor.  Bu öğrenci 

üniversitede i lahiyat fakültesine gidebil iyor ama örneğin t ıp ya 

da mühendisl ik fakültelerine devam edemiyor.  Bu uygulamanın 

temelinde orta ve lise düzeyinde al ınan eğitime sürekli l ik 

kazandırmak ve de bu modelde yapılan yatırımların heba olmasını 

engellemek gerçeği yatmaktadır.   

Türkiye’de uygulanmak istenen eğitim modeline g öre 

hangi ortaöğretimden mezun olunursa olsun öğrenci yeterl i  puanı 

tutturabildiği  takdirde üniversitelerde istediği bölümlerde artık 

eğit im görebilecektir. Bir örnek vermek gerekirse, i lköğretim 

sonrasında ortaöğretimde ve l isede makine -tesviye bölümünü 

b i t iren bir kişi , yeterl i  puan alabilmesi halinde üniversitede tıp 

fakültesine devam edebilecektir.  Benzer şeki lde ortaöğretimde 
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bilgisayar alanında eğitim görmüş bir öğrenci de tıp fakültesini 

bit irip örneğin cerrah veyahut da ortopedist olabilecektir.  Bu 

durum iyi mi? kötü mü? diye irdelenecek olursa, iki türlü yorum 

yapılabil ir.  Bu öğrenci ortaöğretimde teknik bir alanda eğitim 

görmüş ve o teknik eğit imi alabilmesi için devlet büyük yatırımlar 

yapmış, ancak bu öğrenci üniversitede alan değiştirdiği için s anki 

de ortaöğretim yı l larındaki eğit im boşa gitmiş diye 

değerlendirenler çıkabil ir. Bazı ları da benim şimdi yapacağım 

yorumu savunabil ir.  Bana göre öğrencinin orta öğretimini 

tamamlayıncaya kadar bi lgisayar ya da makine alanında eğitim 

görmüş olması, üniversite yı llarında bu öğrencinin t ıp fakültesine 

kayması, bir kayıp değil bi lakis bir kazanç olabil ir. Artık modern 

tıp, bi l işim, mekatronik ve robot teknolojisini  bir arada kullanan 

uzman doktorlar gerektirmektedir. Robot teknolojisi  i le ameliyat 

yapmak isteyen bir doktorun orta öğretim yıl larında bi lgisayar ya 

da makine eğitimi görmüş olması dezavantaj olmayıp, bi lakis el 

becerisini  artıran nitel iktedir.  Disiplinler arası  uzmanlaşmada da 

bu tür bir alt  yapı, kanımca fayda sağlayacaktır.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı i le Uluslararası  

Çal ışma Örgütü (ILO) tarafından ortaklaşa yürütülen “Çocuk 

İşçi l iğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırı lması Projesinin” 

Elazığ il , i lçe ve köylerindeki araştırmalarını 2006 -2007 yı l larında 

kurduğum ekip i le birl ikte  yürütmüştüm. O dönemlerde 

çocukların, özell ikle de organize sanayi bölgelerinde çırak olarak 

çal ışan çocukların nası l istismar edildiğini bil imsel olarak 

araştırmış ve raporlar hazırlamıştım. Bu nedenle de yeni modelin 

bende yarattığı  endişelerden biri , i lkokulu tamamlayan 

öğrencilerden bir meslek öğrenmek için mesleki  ortaokula devam 

etmek isteyenlerin çok erken yaşlarda ağır koşullarda çırakl ık 

eğit imi almak zorunda kalabilecekleridir.  Mevcut kanuna göre 

çırakl ık eğitimi şu anda 14 yaş ve yukarısı  için u ygulanmaktadır. 

Ama yeni eğitim modelinde şayet bir değişikl ik ve uyarlama 

yapılmazsa, 11 yaşındaki bir öğrenci çırak olarak sanayide işyeri 

eğit imine tabi tutulabilecektir.  

Yeni sistemin 8 yı lı gene kesintisiz olacak. Ortaöğretimi 

tamamlayan bir öğrenci örneğin zorunlu olacak l ise eğit imini 

uzaktan eğitim şeklinde tamamlamasının yolu açı l ıyor.  Bazı 

çevreler; kız öğrencilerin 8 yı l l ık i lk ve ortaokul sonrasında 

uzaktan eğitimi tercih etmeye zorlandırı labileceklerini  i leri 
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sürmektedirler.  Bazı ai leler kızla rının l isede başlarını  açmalarını 

istemeyerek kız çocuklarının eğitimlerini  uzaktan yapmalarını 

talep edebilecekleri görüşü ağırlık kazanmaktadır.  

Liseyi  uzaktan bitirmek, elbette ki  şu anda da mümkün! 

Zira Açık l ise i le bu imkân zaten var.  Açık l ise mezu nlarının kaçta 

kaçı  acaba üniversite giriş sınavında başarı l ı olduğuna dair el imde 

bir istatistiki  bi lgi  olmadığı  için yorum yapamıyorum. Ancak, uzun 

yı l lardır uzaktan eğitim veren bir geçmişim olduğundan -

Türkiye’de üniversiteler arasında uzaktan eğitim şe klinde 

veri lmesi Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ilk 6 dersten biri 

olan “Robotik” dersi tarafımdan hazırlanmış ve 2001 -2002 

yıl larında Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Sakarya Üniversiteleri 

öğrencilerine veri lmiştir-  açık lisenin üniversite giriş sınavın da 

yeterl i başarıyı sağlayamayacağı görüşündeyim. Çünkü açık l iseye 

başlayacak öğrencinin 14 yaşlarında olacağı göz önüne 

al ındığında, bu yaştaki bir öğrencinin uzaktan eğitimi ne kadar 

benimseyeceği konusunda çekincelerim bulunmaktadır.   

Bu güne kadar eği t im sistemimizde sık sık değişikl ikler 

yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ancak i lk etapta çok başarı l ı  bir 

sistem olacağına kesin gözü i le bakılırken, hemen tümünde 

aksaklıklar yaşanmış ve sistem beklenen sonuçları verememiştir.  

Henüz Meclis Genel Kurulunda görüşülmeyen yeni eğit im 

sisteminin dörtdörtlük olacağını  da şimdiden iddia etmek 

hayalci l ikten öteye gidemez.  İ lkokul sonrasında bir mesleki 

ortaokul seçeneğinin sunulması, “ağaç yaşken eğil ir” misal i , 

gerçekten teknik bir branşta iyi  bir meslek erbabı ol mak 

isteyenler açısından olumlu bir gelişme olacağı düşüncesindeyim. 

Keza ortaöğretim sonrasında üniversite giriş sınavı  ile bir kişinin 

yeni bir alanda eğitim görmesini de destekliyorum. Çünkü 

ortaöğretim öncesi al ınan teknik eğitim, kişinin üniversite 

yı l larında alacağı teknik, tıp, fen ve hatta sosyal branşlardaki 

başarısını artırabileceği görüşündeyim.  

Farkl ı  disipl inlerde yetişmiş olmak, insanın ufkunu 

geliştirdiğini ve olaylara yaklaşımını olumlu yönde etki lediğini 

bi l iyorum. Ancak, ortaokul sonrasın da l ise eğit imini uzaktan 

eğitim şeklinde tamamlayacak öğrencilerin üniversiteye giriş 

sınavında yeterl i puanları almada zorlanacağı düşüncesindeyim. 

Bu durum uzaktan eğitimin zayıf bir eğitim sistemi olmasına bağlı 
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olmayıp, 14 yaşında -henüz kendi geleceklerini  şekillendirme 

konusunda yeterli  bi lgi , beceri ve karar mekanizmalarına sahip 

olmayan- öğrencilerin özell ikle de kız öğrencilerin vel i lerinin 

kızlarını  başörtüsü meselesi  yüzünden yüz yüze eğitime 

göndermeme tercihlerine bağlı olacağı endişesini taşıy orum. 

Bunun sonucu olarak üniversitede okuyan kız öğrenci sayı larında 

düşüş yaşanabileceği değerlendirilmesi yapılabil ir.  Bir de i lkokul 

sonrasında çırakl ık eğit imi görmeyi tercih edecek çocukların, 

çocuk işçi l iğinin en kötü biçimlerini  artıracağını  ve çoc uklarımızın 

küçük yaşlarda f iziksel  bozuklara maruz kalabilecekleri 

tereddüdünü yaşıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/dort-dortluk-egitim-21032012-

makale,5050.html 
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 Yayınlandığı tarih: 26 Nisan 2012 (Perşembe) 

TRIODOR İLE İŞBİRİLİĞİ 

TRIODOR Holding merkezi  Hollanda’da Amsterdam’da 

bulunan uluslararası bir teknoloji şirketidir. Hollanda’da yaşayan 

Türk ai lelerin 2.  Kuşağından 3 girişimci tarafından 2003 yı l ında 

CRM Yazı l ım Geliştirme adıyla kurulmuştur.  Ati lla Aytekin, Yerhan 

Erbaş ve Umut Akpınar tarafından kurulan bu şirket, 2006 yı l ında 

TRIODOR Holding’e dönüştürülmüştür.  İstanbul, Michigan ve 

Leersum’da geliştirme merkezleri  bulunmaktadır. Yazı l ım 

geliştirme amaçlı kurulan şirketin İstanbul’daki Araştırma ve 

Geliştirme merkezinde 119 personel görev yapmaktadır.  

Bu şirket farkl ı teknolojilerle uğraşmaktadır. Büyük 

projelerinden birisi  Lely endüstri  diye adlandırılmıştır. Bu 

projenin temeli  ottan süte (Grass to Milk)  kadarki  süreci 

otomasyonla takip etmeye ve süt üretimini artırmaya 

dayanmaktadır.  Bu amaçla dünyanın birçok noktasındaki 

çift likleri  denetim alt ında tutmakta ve otomasyon sistemleri 

gel işt irmektedirler.  

Mobil  i letişim araçları  için yazı lım geliştirme, makine 

haberleşme uygulamaları , gömülü yazıl ım uygulamaları , internet 

teknoloji leri , tarımsal uygulamalar (örneğin zararl ı  sineklerle 

mücadele ve zirai  verimli liği  artırma), oyun programları 

gel işt irme türü değişik alanlarda da TRIODOR Şirketinin 

faal iyetlerini görmek mümkündür.  Holding, Hollanda’da “Yı l ın 

Girişimcisi  Ödülüne” layık görülmüştür.  Bu Holding’e bağlı 

İstanbul’daki şirket Bil im, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı 

tarafından AR -GE merkezi  olarak kabul edildi.  Bu şirketi  yakından 
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inceleme fırsatını  buldum. Bir yı l öncesinde İstanbul’daki şirket 

bünyesinde 75 toplam çalışan ı varken, bu rakam bir yı ll ık faal iyeti 

sonrasında yüze 44 artış göstererek 119’a çıkmıştır.  

Bu bilgi leri niye verdiğimi mutlaka merak etmişsinizdir.  

Bu şirket ile Fırat Üniversitesi 25 Nisan’da bir protokol imzaladı. 

Protokolün amacı Teknoloji Fakültesi  Y azıl ım Mühendisl iği 

bölümü öğrencilerine staj ve işyeri  eğit imi imkanları  yaratmaktır.  

Yazı l ım Mühendisliği bölümünün henüz ikinci sınıf ları  

mevcut.  Öğrencilerimizin iki tane staj yapmaları  zorunlu.  Bunun 

haricinde yedinci  yarıyılda işyeri  eğitimi alt ında bir yarıyı l ı  süren 

(4 ay)  bir çal ışmayı da öğrencilerimiz yapmak zorunda. Teknoloji 

Fakültesi  olarak uygulama ağırlıkl ı  bir eğit im veri lmesi, 

müfredatımızın bir parçasıdır.  Bu nedenle gerek stajlar ve gerekse 

işyeri  eğit imi öğrencilerimiz için büyük önem a rz etmektedir.  

Türkiye’de gerçek anlamda staj ve işyeri eğit imi 

yaptırmak gerçekten zor. Çünkü şirketlerin birçoğu bu öğrencileri 

kendileri  için bir yük görmekte ve bu tür bir sorumluluklar alt ına 

girmeyi istememektedirler.  Bu açıdan ele alındığında 

öğrencilerimizin staj ve işyeri  eğit imi alacakları  güçlü bir şirket 

i le Fırat Üniversitesinin protokol imzalaması gerçekten önemli  bir 

gel işme olmaktadır.  Tabi bu protokol sayesinde i leride bazı 

mezunlarımızın bu şirkette iş bulmaları  ve netice it ibariyle 

şirket in merkezinin bulunduğu Hollanda’da çal ışma f ırsatı 

yakalamalarını  da hedefl iyoruz. Öncelikl i hedefimiz bu tür 

şirketlerle protokolleri  çoğaltmak ve mezunlarımıza iyi 

şirketlerde iş olanakları  sağlamaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/2012_04_25.htm 
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 Yayınlandığı tarih: 16 Mayıs 2012 (Perşembe) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÜZERİNE 

Yazı l ım Mühendisl iği  kavramı i lk olarak 1968 yı l ında 

Almanya’da gerçekleştiri len NATO konferansında kullanılmıştır. 

Ülkemizde ise bu kavram önceleri Bilgisayar Mühendisl iği 

Bölümleri  içinde bir ders adı olarak yer almış ve nihayet birkaç 

yı ldan beri de başl ı başına bir mühendisl ik bölümü haline 

gelmiştir.  

Yazı l ım Mühendisl iğini Bilgisayar Mühendisl iğinden 

ayıran en önemli  farkl ı l ık, Yazı l ım Mühendislerinin tamamen 

yazı l ım (software) alanına yoğunlaşmasıdır.  Bu nedenle de 

Yazı l ım Mühendisl iği  bölümlerinde bi lgisayar donanımı i le i lgi li 

derslerin sayısı  çok azdır.  Yazı lım Mühendislerinin bilgi  alanları 

yazı l ım gereksinimleri  ve tasarımları; yazıl ım geliştirme, sınama 

ve bakımları; yazı lım mühendisliğinin yapılandırı lması, yönetimi 

süreçleri , araç ve yöntemleri  ve yazı l ım kalitesinden oluşur.  

Bir yazı lım mühendisinin kaliteli  bir yazı l ım geliştirme 

hedefine ulaşabilmesi için be lirl i disipl inlerle ortak çal ışması 

gerekir.  Asl ında bugün birçok alanda disiplinler arası 

dayanışmanın şart olduğu bilinmektedir. Nası l ki  bugün 

Mekantronik Mühendisl iği  denildiğinde, makine, elektronik ve 

bi lgisayar temel alanları  akla geliyorsa; Yazı l ım  Mühendisleri de 

bi lgisayar mühendisl iği , bi lgisayar bi l imleri , yönetim bil imleri , 

matematik, proje ve kal ite yönetimi, yazı l ım ergonomisi ve sistem 

mühendisl iği alanları i le i lişki lidir.  
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Türkiye’de Yazı l ım Mühendisl iği  eğit imi veren 

üniversitelere bakacak  olursak; Fırat Üniversitesi  haricinde bu 

unvanı veren üniversitelerin tümünün vakıf üniversiteleri 

olduğunu görürüz.  Yazı l ım Mühendisliği  eğitimi veren 

üniversitelerimiz, Fırat Üniversitesi , Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(Kıbrıs) , Lefke Avrupa Üniversitesi (K ıbrıs) , Atı lım Üniversitesi , 

Bahçeşehir Üniversitesi , Beykent Üniversitesi , Işık Üniversitesi , 

Maltepe Üniversitesi , İstanbul Aydın Üniversitesi , İzmir 

Üniversitesi , İzmir Ekonomi Üniversitesi , Toros Üniversitesi  ve 

Yaşar Üniversitesidir. Bu üniversitelerden Işık ve İzmir Ekonomi 

Üniversiteleri  aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinde SUNY 

Brockport ve Fredonia i le uluslararası  ortak lisans programları 

yürütmektedir.  Bu yıl  Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi 

Yazı l ım Mühendisliği  Bölümü de Amerika Bir leşik Devletleri  Texas 

Eyaletinde yer alan Sam Houston Eyalet Üniversitesi i le 2+2 diye 

adlandırı lan uluslararası  ortak l isans programına başlayacaktır.  

İngi lizce olarak başlatı lacak bu programda hazırl ık dâhil  

olmak üzere öğrenciler 3 yı l  Fırat Üniversitesinde eğitim 

görecekler, 3.  ve 4.  Sınıflarını  Amerika’da tamamlayacaklardır. 

Okul harçları  açısından ele alındığında, Fırat Üniversitesinde i lk 3 

yı l  için öğrenciler her yı l 2000 TL harç ödeyecekler. Amerika’da 

geçirecekleri  2 yıl  için de her yı l  için 6000  dolar olmak üzere 

toplam 12000 dolar ödeyecekler.  Harçlar açısından ele 

al ındığında Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi Yazı lım 

Mühendisliği İngi lizce Bölümünü tercih edecek öğrencilerin 

ödeyecekleri  toplan harçlar, diğer üniversitelerin öğrencilerden 

talep ettikleri  harçlar i le kıyaslandığında, beşte bir f iyatına mal 

olduğu görülecektir.  

Başarı l ı olan öğrencilerimize Sam Houston Eyalet 

Üniversitesinde l isansüstü eğit im imkânları  sunulacak ve burs 

veri lecektir.  İngi l izce programından yabancı di l  nedeniy le 

başarısız olan öğrencilerin Fırat Üniversitesinde Türkçe eğit im 

veri len Yazı lım Mühendisliği  bölümüne devam etme şansları  da 

bulunmaktadır.  

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Bölümü bünyesinde önemli  bir kontenjan da Mesleki 

ve Teknik Ortaöğretim Kurumu (M.T.O.K.)  öğrencilerine 

ayrı lmıştır. Bu öğrenciler için ayrı lan kontenjan birinci  eğit imde 
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48 ve ikinci  eğitimde 48 olmak üzere toplam 96’dır.  Bu kontenjana 

Teknik ve Endüstri  Meslek Lisesi  öğrencileri  müracaat ettiklerinde 

kendi  aralarında MF-4 puanı ile sıralanmakta ve dolayısıyla büyük 

bir avantaj sağlamaktadırlar.  

Yazı l ım Mühendisl ikleri bölümleri çağımızın parlayan 

meslek alanıdır.  Diğer mesleklerle kıyaslandığında bu alanda iş 

bulmak çok daha kolaydır ve mühendislerin yüksek  ücretlerle 

çal ışma imkânları  vardır, çünkü çağımız otomasyon çağıdır.  Artık 

birçok şeyi İnternetten e-devlet otomasyonları i le evlerimizden 

yapabilmekteyiz. Bu nedenle adaylara Yazı lım Mühendisl iği 

Bölümümüzü tercih etmelerini  öneriyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisligi-uzerine-

makale,5196.html 
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 Yayınlandığı tarih: 23 Mayıs 2012 (Perşembe) 

ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ   

Fırat Üniversitesi , IT  sektöründe oldukça iyi durumda 

olan bir üniversite olarak nitelendiriyorum. Çünkü  Üniversitenin 

Bi l işim alanındaki faaliyetleri  1975’l i  yıl lara dayanıyor ve o 

yı l larda Fırat Üniversitesinde FORTRAN II  dersleri okutuluyordu. 

Öğrencil iğimde bu dersi  teorik olarak almıştım.  

 1982 Yı l ı ’nda Almanya’dan Türkiye'ye kesin dönüş 

yaptığımda beraberimde Sinclair ZX-81 mikrobilgisayarını 

getirmiştim. Sinclair ZX-81 mikrobilgisayarı  bir kitap 

büyüklüğündeydi. Üzerinde 1K'l ık RAM bulunmaktaydı. Arka 

tarafında bulunan portuna takı labilen 16 veya 32 K'l ık ek RAM 

ünitesi  vardı. Bu bilgisayar i le Fırat Ü niversitesinde Lisansüstü 

düzeyde Sayısal Analiz dersleri  vermeye başlamıştım. O 

dönemlerde Elazığ'a i lk giren mikrobilgisayar kimliğini  benim 

makinem almıştı . İşte tam bu yı l larda, yani 1984'de Türkiye'de 

Bilgisayar Destekli Eğit imin ortaöğretim kurumları nda 

uygulanması tartışması başlatı lmıştı.  

1988 yı l ı , Fırat Üniversitesinin IT sektöründeki dönüm 

noktasıdır. Çünkü o dönemlerde Türkiye’de EARN (Europe 

Academic Research Network)  akademik ağına bağlı 8 

üniversiteden birisi  de Fırat Üniversitesiydi.  IBM 436 1 kiral ık 

makine i le Fırat Üniversitesinde bilgisayar hizmetleri  veri l iyordu. 

1990 yı l ında Amerika Birleşik Devletlerinde bi limsel çal ışmalar 

yapmak üzere bulunduğumda, EARN ağı sayesinde 2 öğrencimin 

yüksek l isans tezlerini  uzaktan tamamlatma f ırsatını bu lmuştum.  
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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  Eğit im Projesi  1990’da devreye 

girmişti. Bu proje sayesinde Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im 

Fakültesi  öğretim elemanlarının önemli  bir bölümü A.B.D. ve 

İngi ltere'de eğit im görme f ırsatı elde etti ler.  Bu proje kapsamında 

ben de hem A.B.D. 'de ve hem de İngiltere'de bilgisayar alanında 

eğitimler aldım. Projeyle birlikte Fırat Üniversitesi  adeta 

bi lgisayara doydu. 1991 yıl ında Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im 

Fakültesi  bünyesinde Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünün 

kurucu Bölüm Başkanlığı  görevini üstlendim ve öğrenci al ımına o 

yı l  başladık.  Böylece Fırat Üniversitesinde lisans düzeyinde 

bi lgisayar alanında i lk eğitimi 1991’de başlatmış olduk.  

Fırat Üniversitesinde lisans düzeyinde Bil işim 

Teknolojileri alanında halen eğitim ve öğretimi sürdüren 4 ayrı 

bölüm vardır. Bunlar Teknik Eğit im Fakültesi  bünyesinde 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümü, Mühendisl ik Fakültesi 

bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eğit im Fakültesi 

bünyesinde BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji leri Bölümü) ve 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde Yazı l ım Mühend isl iği Bölümü yer 

almaktadır.  Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümü, Üniversite 

bünyesinde yer alan tüm birimlerin ihtiyaçlarına göre temel 

bi l işim derslerini  yürütmektedir.  Ayrıca Üniversitemize bağlı 

Meslek Yüksekokulları  bünyesinde Bilgisayar Teknoloji leri  

Bölümü, İngi ltere’deki Bradford Üniversitesi  i le birl ikte 

sürdürülen Bilgisayar Programcıl ığı (UOÖLP -Bradford Community 

College(İngiltere))  ve Bi lgisayar Programcıl ığı  Uzaktan Eğitim 

Programı yer almaktadır.  

Türkiye’de Adli  Bi l işim Mühendisl iği  Bölümü açma fikrinin 

babası olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Oğlum Yrd. 

Doç.  Dr. Cihan Varol, ABD’de Texas Eyaletinde Bilgisayar Bil imleri 

Bölümünde çalışmaktadır. 3 yıl  önce kendisini  ziyarete gitt iğimde 

çal ışt ığı üniversiteye uğramış ve Bi lgisayar Bi limleri  Bölüm 

Başkanı Prof.  Dr. Peter Cooper i le tanışmıştım. Sayın Dr.  Cooper 

bölümlerini  tanıtırken Digital  Forensics alanında çal ışmalarını  da 

anlatmıştı .  Sam Houston Eyalet Üniversitesi Texas’ta Huntsvi l le 

şehrinde yer almaktadır.  Bu i l in özell iği hapishanelerinin çok 

olmasıdır. Küçücük bir şehirde 9-10 civarında hapishane 
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bulunmaktadır.  Bu hapishanelerin çokluğu, Sam Houston Eyalet 

Üniversitesi  bünyesinde Digital  Forensics Araştırma Merkezinin 

kurulmasını  ve gel işmesini hızlandırmıştır.  

Bu durumları  görünce Sayın Prof.  Dr.  Peter Cooper’a 

ortak l isans programları  açmayı önerdim. Kendileri önceleri 

temkinli yaklaştı lar ve Fırat Üniversitesini ziyaret ettikten ve alt 

yapısını gördükten sonra kendi yönetimlerine tekl if 

götürebileceklerini beyan etti ler. 2010 yıl ında Sayın Cooper 

Üniversitemizi  ziyaret etti . Bu ziyaretin ardından işbirl iği  için bir 

protokol çalışmasını  başlattık.  

Üniversitemiz Rektörü Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl bu 

bölümün açı labilmesi için tam destek ve rdi ve Senatomuzdan bu 

bölümün açı lması i le i lgi l i kararın çıkmasını  sağladı.  

Karşı l ıklı  ziyaretler sonucunda protokole son şeklini  

verdik ve 2011 yı l ında Mayıs ayında yapılan bir törenle protokol 

imza alt ına al ındı. Sonra protokol YÖK’e gönderi ldi.  YÖK’de  çok 

sıkı  bir inceleme süreci geçirdik. Nihayet Yazıl ım Mühendisl iği 

alanında 2+2 diye adlandırı lan ve çift diplomaya yönelik bölümün 

açı lması  uygun görüldü ve 2012 -2013 akademik yı lında Yazıl ım 

Mühendisliği Bölümü İngilizce olarak da (Çünkü Türkçe eğit im 

veren Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümü 2010 yıl ından beri  eğitim 

vermekte ve halen 2 sınıf larımız mevcut) öğrenci alacak.  

Yazı l ım Mühendisl iği  nedir? diye bir tanım yapacak 

olursam; bu kavram i lk olarak 1968 yı lında Almanya’da 

gerçekleştiri len NATO konferansınd a kullanıldığını  söyleyebil irim. 

Ülkemizde ise bu kavram önceleri Bilgisayar Mühendisl iği 

Bölümleri  içinde bir ders adı olarak yer almış ve nihayet birkaç 

yı ldan beri de başl ı başına bir mühendisl ik bölümü haline 

gelmiştir.  

Yazı l ım Mühendisl iğini Bilgisayar Mühendisl iğinden 

ayıran en önemli  farkı, Yazı lım Mühendislerinin tamamen yazı l ım 

(software) alanına yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle de Yazı l ım 

Mühendisliği bölümlerinde bi lgisayar donanımı i le i lgil i derslerin 

sayısı çok azdır. Yazı l ım Mühendislerinin bi lgi alanları  yazıl ım 

gereksinimleri  ve tasarımları; yazıl ım geliştirme, sınama ve 

bakımları; yazıl ım mühendisl iğinin yapılandırı lması, yönetimi 

süreçleri , araç ve yöntemleri  ve yazı l ım kalitesinden oluşur.  
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Bir yazı lım mühendisinin kaliteli  bir yazı l ım geliştir me 

hedefine ulaşabilmesi için belirl i disipl inlerle ortak çal ışması 

gerekir.  Asl ında bugün birçok alanda disiplinler arası 

dayanışmanın şart olduğu bilinmektedir. Nası l ki  bugün 

Mekantronik Mühendisl iği  denildiğinde, makine, elektronik ve 

bilgisayar temel alanları  akla geliyorsa; Yazı l ım Mühendisleri de 

bi lgisayar mühendisl iği , bi lgisayar bi l imleri , yönetim bil imleri , 

matematik, proje ve kal ite yönetimi, yazı l ım ergonomisi ve sistem 

mühendisl iği  alanları  i le i l işki l idir.  Türkiye’de Yazı l ım 

Mühendisliği eğit imi veren üniversitelere bakacak olursak; Fırat 

Üniversitesi  haricinde bu unvanı veren üniversitelerin tümünün 

vakıf  üniversiteleri olduğunu görürüz. Yazı lım Mühendisl iği 

eğit imi veren üniversitelerimiz, Fırat Üniversitesi , Doğu Akdeniz 

Üniversitesi  (Kıbrı s) , Lefke Avrupa Üniversitesi  (Kıbrıs) , Atı l ım 

Üniversitesi , Bahçeşehir Üniversitesi , Beykent Üniversitesi , Işık 

Üniversitesi , Maltepe Üniversitesi , İstanbul Aydın Üniversitesi , 

İzmir Üniversitesi , İzmir Ekonomi Üniversitesi , Toros Üniversitesi 

ve Yaşar Üniversitesidir.  Bu üniversitelerden Işık ve İzmir 

Ekonomi Üniversiteleri  aynı zamanda Amerika Birleşik 

Devletlerinde SUNY Brockport ve Fredonia ile uluslararası  ortak 

l isans programları yürütmektedir. Bu yıl  Fırat Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi Yazı l ım Mü hendisl iği Bölümü de Amerika 

Birleşik Devletleri  Texas Eyaletinde yer alan Sam Houston Eyalet 

Üniversitesi i le 2+2 diye adlandırı lan uluslararası ortak l isans 

programına başlayacaktır.  

İngi lizce olarak başlatı lacak bu programda hazırl ık dâhil  

olmak üzere öğrenciler 3 yı l  Fırat Üniversitesinde eğitim 

görecekler, 3.  ve 4.  Sınıflarını  Amerika’da tamamlayacaklardır. 

Okul harçları  açısından ele alındığında, Fırat Üniversitesinde i lk 3 

yı l  için öğrenciler her yı l 2000 TL harç ödeyecekler. Amerika’da 

geçirecekleri  2 yıl  için de her yı l  için 6000 dolar olmak üzere 

toplam 12000 dolar ödeyecekler.  Harçlar açısından ele 

al ındığında Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi Yazı lım 

Mühendisliği İngi lizce Bölümünü tercih edecek öğrencilerin 

ödeyecekleri  toplan harçlar, diğe r üniversitelerin öğrencilerden 

talep ettikleri  harçlar i le kıyaslandığında, beşte bir f iyatına mal 

olduğu görülecektir.  

Başarı l ı olan öğrencilerimize Sam Houston Eyalet 

Üniversitesinde l isansüstü eğit im imkânları  sunulacak ve burs 
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veri lecektir.  İngi l izce programından yabancı di l  nedeniyle 

başarısız olan öğrencilerin Fırat Üniversitesinde Türkçe eğit im 

veren Yazı lım Mühendisl iği  bölümüne devam etme şansları  da 

bulunmaktadır.  

Yazı l ım Mühendisl iği  için yaptığımız protokolün benzerini  

Adli Bil işim Mühendisl iği  alanında da Sam Houston Eyalet 

Üniversitesi  i le imzaladık.  Protokolü YÖK’e gönderdik.  Ancak 

Türkiye’de henüz Adli  Bi lişim Mühendisl iği  diye bir alan olmadığı 

için YÖK dosyamızı  Üniversiteler Arası  Kurula havale etti . 

Dosyamız halen Üniversiteler Arası Kur ulda inceleniyor.  Büyük bir 

ihtimalle olumlu bir görüş bi ldiri lecektir.  Çünkü bu bölümün 

dünyada yükselen bir gidişatı bulunmaktadır. Türkiye’de her gün 

bi l işim suçlarındaki artış da göz önüne alınırsa, bu bölümün kısa 

sürede devreye al ınması gerektiği  kendil iğinden ortaya 

çıkacaktır.  

YÖK Adli  Bil işim Mühendisl iği  Bölümünün açı lmasına onay 

verirse, aynen Yazıl ım Mühendisl iği Bölümünde olduğu gibi 

öğrencilerimiz 3.  ve 4. Sınıf eğit imlerini Amerika’da alacaklardır. 

Adli Bil işim Mühendisliği konusundaki protok ol Sam Houston 

Eyalet Üniversitesi tarafından ve Texas Eyaleti Eğitim Komisyonu 

tarafından kabul görmüştür.  Dolayısıyla YÖK olumlu görüş bildirir 

bildirmez 2012-2013 akademik yı l ı i le birlikte ek kontenjanla 

öğrenci alımı gerçekleştiri lebil ir.  

Adli  Bi l işim  Mühendisliğinin hazırlık dahil  i lk 2 yıl ında 

okutulacak dersleri  Yazı l ım Mühendisl iği  i le aynı olacaktır.  Çünkü 

bu bölümün temelini  bil işim alanı oluşturmaktadır.  Birinci  ve 

ikinci  sınıfta okutulacak meslek dersleri , Algoritma ve 

Programlama, Bi lgisayar B i l imlerine Giriş, Yazıl ım 

Mühendisliğinin Temelleri , Ayrık Yapılar, Mantık Devreleri , 

Programlama Dil leri , Veri  Yapıları , Mikroişlemciler ve 

Programlama, Nesne Tabanlı  Programlama dersleridir.  Sam 

Houston Devlet Üniversitesinde ise Introduction to Digital 

Forensics (Adli  Bi l işime Giriş) , Special  Topics Programming “C” (C 

Programlama Dil inde Özel Konular) , Database Management 

Systems (Veri Taban Yönetim Sistemleri) , Networks (Ağlar) , 

Hardware Forensics (Donanımsal Adli  Bi l işim), Network Security 

(Ağ Güvenliği) , Advanced Language Concepts (İ leri Di l 

Konseptleri) , Numerical  Methods (Sayısal Yöntemler) , Malware 
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(Kötü Amaçlı  Yazı l ım), Software Engineering (Yazıl ım 

Mühendisliği) , Digital  Forensics Tools (Adli  Bi lişim Araçları) , 

Cyber Warfare (Siber Savaşlar)  , I nformation Security (Bi lgi 

Güvenliği) , Cyber Law (Siber Hukuk), Professionalism and Ethics 

(Profesyonell ik ve Etik) dersleri  verilecektir.  

Bil işim sektörü çok hızl ı bir gel işme göstermektedir.  

Bugün için en hızlı  gel işen bölümlerden birisidir benzetmesini 

yapabil iriz. Bil işim sektörünün gelişmesi, beraberinde bi l işim 

suçlarının da artmasına vesile olmuştur.  Bi lişim suçlarının artması 

o kadar hızlı  yayı l ıyor ki  ülkeler sık sık bi lişim alanında yeni kanun 

ve yönetmelikler yayınlamak zorunda kalmaktadırlar. Tü rkiye’de 

tamamen adli  bi l işim alanında yetişmiş mühendis henüz 

bulunmamaktadır. Genelde Bilgisayar ve Yazı lım Mühendisleri bu 

alanda istihdam edilmektedir.  Ancak Adli  Bi l işim Mühendisl iği 

bölümü mezun vermeye başladıktan sonra kurum ve kuruluşlar 

siber suçlarla mücadele için bu bölüm mezunları  tercih etmek 

isteyeceklerdir.  Geleceğin parlayan meslekleri  arasında Adli 

Bi l işim Mühendisl iği  yer alacaktır. Siber dünyada i lk Adli  Bi l işim 

Mühendisi olmak bir ayrıcal ıktır.  Kolay iş bulacaklar ve başarı lı 

olanlar 5 i le 30 bin TL ücretlerle iş bulabileceklerdir.  

Adli Bil işim Mühendisliği Bölümü MF -4 puan türü i le öğrenci 

alacaktır.  Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Bölümünde olduğu gibi öğrencilerimizin bir kısmı 

düz l iselerden gelecektir.  B u öğrenciler için veri len kontenjanlar 

ayrıdır.  Bunun haricinde bir de Mesleki Teknik Ortaöğretim 

Kurumlarından (M.T.O.K.)  gelen öğrenciler için ayrı kontenjan 

olacaktır. Bu öğrenciler ise kendi aralarında MF -4 puan türü i le 

sıralanacakları  için bu bölümü kazanma şansları  fazla olacaktır.  

Henüz bir taban puan belirtmek mümkün değil . Çünkü 

Adli  Bi lişim Mühendisl iği  i lk defa açı lacaktır.  Ancak bir fikir 

vermesi açısından Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazıl ım 

Mühendisliği bölümünün geçen yı l taban pua nlarını  örnek 

verebil irim. Geçen yıl  Yazıl ım Mühendisl iği Bölümü birinci 

eğit iminin taban puanı MF -4 puan türünden 348 puanda kalmıştır. 

İkinci Eğitimin puanı ise gene MF -4 puan türünden 324 puanda 

kalmıştır. M.T.O.K . öğrencileri için ise MF -4 puan türünden 

birinci  eğitim için 311 ve ikinci  eğitim için de 295 puanda 

kalmıştır. M.T.O.K. öğrencileri  kontenjanları ayrıdır ve kendi 

aralarında sıralamaya tabi tutulmuşlardır.  
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Sam Houston Eyalet Üniversitesi i le ortak yürütülecek 

olan Yazı l ım Mühendisl iği alanınd aki çift diplomaya yönelik 2+2 

programı ise bu yı l i lk defa öğrenci alacağı için henüz bir taban 

puan oluşmamıştır. Adayların özelikle çift diplomaya yönelik 

Yazı l ım Mühendisl iği programını dikkatli  incelemelerini 

öneriyorum. İnşal lah Adli  Bi lişim Mühendis liği Bölümünü de bu yıl 

ek kontenjana öğrenci almaya yetiştirebil iriz diye 

değerlendiriyorum.  

Çift  diplomayla i lgi l i  çal ışmalar yapmak üzere Amerika 

Birleşik Devletleri  Sam Houston Üniversitesi ’nden Prof.  Dr.  Peter 

Cooper, Doç.  Dr.  Tamara Wagganer ve Yrd.  Doç.  Dr.  Cihan Varol 

Üniversitemizi  22 Mayıs’ta ziyaret etti ler ve çeşit li  toplantılar 

yaptı lar.  Adli Bi l işim alanında konferans vermek üzere Sam 

Houston’dan gelen öğretim üyeleri  Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi  ve Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversite si  rektörleri 

tarafından kendi üniversitelerine davet edildi ler.  Henüz 

Türkiye’de Adli  Bi lişim i le i lgi l i bir bölümün olmaması ve bu 

alanda eğitim vermek üzere Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün i lk 

adımı atması, karşımıza Fırat Üniversitesinin bir ayrıcal ığ ı  olarak 

çıktığını  göz ardı  etmememiz gerekir diye düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/adli-bilisim-muhendisligi-makale,5213.html 

  



 

104 
 

  



 

105 
 

 Yayınlandığı tarih: 30 Mayıs 2012 (Perşembe) 

MARAŞ VE HATAY’DA ADLİ BİLİŞİM ETKİNLİ  

Ülkemizde 1974’lü yıl larda Eğitim Enstitülerinde 

mektupla öğretim yöntemi i le verilen eğitim aslında uzaktan 

eğitimin değişik bir uygulamasıydı.  Öğrencilere ders materyalleri 

posta ile gönderil ir ve öğrencilerin belirl i  dönemlerde okullarına 

gidip sınavlara katılmal arı  sağlanırdı. Başarıl ı olanların bir kısmı 

o dönemlerde yüz yüze eğit ime de kayıt yaptırabil iyordu.  

1988’l i  yı l larda Fırat Üniversitesi  Avrupa Akademik 

Araştırma Ağına (EARN) bağlı  olan i lk 8 üniversite içerisinde yer 

al ıyordu. Fırat Üniversitesinde i lk uzaktan eğitim uygulamasını  da 

1990’da ABD’den 2 yüksek lisans öğrencimin tezlerini 

tamamlatarak yapmıştım. Uzaktan EARN e -posta sistemini 

kullanarak tamamlattığım bu tezler hakkında “uzaktan tez mi 

tamamlatı l ır?” diyen bazı  akademisyenler de çıkmıştı .  

2000’l i  yı l ların başında Yükseköğretim Kurulu Enformatik 

Mil l i  Komitesinde görev yaptığımızda uzaktan eğitimi 

yaygınlaştırmak için çabalıyorduk. Ancak Maliye Bakanlığının ilgi li 

elemanlarına elektronik ortamdaki ders kitaplarına tel if 

ödenmesi gerektiğini  savunduğumuzda, bize verilen cevap 

“elektronik kitap olur mu hocam?” şeklindeydi ve o nedenle de 

elektronik ortamda yayımlanan ders kitaplarına tel if  ödenmesi 

hususunu kendilerine kabul ettirememiştik. Çünkü o kararı  

verenlerin bu teknolojiden haberleri  yo ktu ve kalıplaşmış-

alışı lagelmiş çerçevenin dışına çıkamıyorlardı.  Bu yüzdendir ki 

uzaktan eğitim konusunda materyal gelişiminde arzu edilen 

seviyeyi  ülkemizde hala yakalayamadık.  
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Internet’in yaygınlaşması birçok yeni bi l im alanının ve 

kavramın ortaya çıkmasına vesi le olmaktadır.  Yeni kavramların 

kamuoyu tarafından benimsenmesi zaman almakta, bazen de yeni 

kavram karşısında gösteri len direnç, o alan ve teknolojinin ülkeye 

girişini  geciktirmektedir. Ne zamanki yeterl i kamuoyu ve alt yapı 

oluşursa, yeni kavram o zaman benimsenebilmektedir.  Bu 

kavramlardan biri  de Adli Bi l işim Mühendisl iği alanıdır.  Fırat 

Üniversitesi  olarak Türkiye’de Adli Bi l işim Mühendisl iği diye bir 

mühendisl ik alanı açmak için mücadele ettik.  ABD’de Sam 

Houston State Üniversitesi  i le proto kol imzaladık.  YÖK’e bu 

bölümü açmak için müracaat ettik. Karar veri lemedi ve dosya 

Üniversitelerarası  Kurula gönderi ldi.  6 aydan fazla bir süredir bir 

türlü neticeyi  alamadık.  Sebebi ise bu kavramın ülkemizde yeni 

olmasıdır.  

Adli  Bi lişim Kavramını yaygınl aştırma amacıyla paneller 

düzenlemeye karar verdik.  Bu amaçla Kahramanmaraş 

Üniversitesi  ve Kahramanmaraş Barosu ile birl ikte “Adli  Bi l işim ve 

Biyometrik Sistemler” başlığı  i le bir paneli  22 Mayıs 2012’de 

Kahramanmaraş adliye binasında gerçekleştirdik.  Baş savcısı 

Mustafa Küçük, Baro Başkanı Metin Doğan, Kahramanmaraş 

Üniversitesi  Mühendisl ik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Kemal Kıymık organizasyon içerisinde yer alıyorlardı. 

Emniyet mensupları , öğrenciler ve basın karşısında yapılan 

panelin yönetici liğini  bendeniz yürüttüm ve Konuşmacı olarak 

Prof.  Dr. Peter Cooper (Sam Houston State Üniversitesi) , Yrd. 

Doç.  Dr.  Cihan Varol (Sam Houston State Üniversitesi)  ve 

Kahramanmaraş Adliyesinden Mehmet Hilmi Yorgancılar katı ldı lar 

ve Adli Bi l işimi tanıtıcı  sunular yaptı lar.  

25 Mayıs 2012 tarihinde de Kahramanmaraş Üniversitesi  

Rektörü Prof.  Dr.  Hüsnü Salih Güder Adli  Bi l işim alanında bir 

panelde konuşma yapmamızı  sağladılar.  Panel yöneticil iğini  gene 

ben yaptım ve konuşmacılar ise Sam Houston State 

Üniversitesinden Prof.  Dr.  Peter Cooper, Doç.  Dr. Tamara 

Waggener ve Yrd. Doç. Dr.  Cihan Varol Adli  Bi lişim ve Sosyal 

Politikalar konularını ele aldı lar. Mustafa Kemal Üniversitesi 

Rektörünün girişimci ve yenil iklere açık tavırları dikkatten 

kaçmadı ve Adli  Bil işi m konusunda hemen çal ışmalar 

başlatacaklarını  belirtmeleri , bu alanda verdiğimiz mücadele için 

büyük bir destek olacağı düşüncesindeyim. Adli Bi l işim 
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Mühendisliği er geç bu ülkede kabul görecektir. Nası l ki  uzaktan 

eğitime başlangıçta sıcak bakılmamasına r ağmen son yı l larda 

ülkemizde hızla gelişme sürecini yakalayabildiyse, Adli  Bi lişim 

Mühendisliği de üniversitelerimizin konuya sahip çıkması 

neticesinde kısa sürede bölümler arasında yer alacaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/maras-ve-hatay8217da-adli-bilisim-etkinli-

makale,5234.html 
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 Yayınlandığı tarih: 27 Mayıs 2012 (Perşembe) 

HAYALİM GERÇEKLEŞTİ 

Öğrencil iğim dönemini de sayarsak Fırat Üniversitesinde 

1973 yı l ından beri  bulunmaktayım. Gerçi  zaman zaman 

yurtdışında bulunduğum süreler oldu. Ancak bu bulunmalarım da 

gene akademik çal ışmalar içindi ve kadrom 1979 yı l ından beri 

kesintisiz Fırat Üniversi tesindedir. 1973 yı lında Fırat Üniversitesi 

(O zamanlar Elazığ Devlet Mühendisl ik Mimarlık Akademisi) 

Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim yapmak üzere 

Almanya’dan gelmiştim. Almancam oldukça iyi seviyede idi. 

Eğitim sürecinde sınavlarına girerek Almanca d il inden muaf 

olmuştum. Fakat yabancı dil  öğrenmenin sınırının olmadığını 

düşünerek o dönemlerde İngi lizce derslerine de gönüllü 

girmiştim.  

1979 yı l ında Asistan olarak Fırat Üniversitesi Mühendisl ik 

Fakültesi Makine Mühendisl iği Bölümüne başlarken, neden F ırat 

Üniversitesinde de İngi l izce eğit im veri lmiyor diye hayıflanırdım. 

Sakın yanlış anlaşı lmasın, bu hayıf lanma İngilizceye olan 

hayranlıktan kaynaklanmıyordu. Ancak şu kadarını çok iyi 

bi l iyordum ki  yabancı di l  bi lmeksizin bir l isans eğit imi almış olmak 

yeterl i  değildi.  Özell ikle de özel sektörde iş arıyorsanız, İngi l izce 

yanında ikinci  bir yabancı dil  bi lip bi lmediğiniz sorulmaktadır. 

İkinci  bir yabancı di l  bi lmeniz, sizi  çok avantajlı duruma 

getirebilmektedir.  

Daha sonraki yıl larda akademik unvanlar ald ım ve 

idareci l ik yapmaya başladım. İdareci l ik yaparken de özell ikle 

başkanlığını  yaptığım bölümlerin İngi lizce eğitim yapmasını 
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sağlamak için çabaladım. Ancak bu düşüncem maalesef 2010 

yı l ına kadar gerçekleşemedi.  Bu düşüncemin 

gerçekleşememesinin birçok n edeni vardı. Üniversitede yeterince 

iyi  derecede İngilizce bi len öğretim elemanı sayısı  azdı.  Bazı 

dönemlerde yönetimde görev alan üst düzey yönetici leri  bu f ikre 

sıcak bakmıyordu. Bunun sebepleri  arasında alt  yapı eksikl iği  veya 

o yönetici lerin yabancı di l lerinin farkl ı oluşu ya da yeterli 

düzeyde İngil izce bi lmemelerinin etki l i olduğu düşüncesindeyim.  

1977’l i  yı l larda Elazığ Devlet Mühendisl ik ve Mimarlık 

Akademisinin ODTÜ’ye bağlanması fikri  ortaya çıktığında, o 

dönemin yöneticileri  bizleri  kışkırtıyordu . ODTÜ’ye bağlanırsak 

komünist bir anlayışın Üniversitemizi  ele geçireceğini 

söylüyorlardı.  Bizler de koyun misal i  bu yalanlara kandık, 

yürüyüşler ve boykotlara katıldık.  Çok sonraları  öğrendik ki  meğer 

bizi o dönemlerde yönetenlerin önemli bir bölümünün 

İngilizcelerinin olmadığıdır. Eğer ODTÜ’ye bağlanmış olsaydık, bu 

yöneticilerimizin koltuklarını  kaybedeceklerini, hatta 

Üniversiteden ayrılma zorunda kalacaklarını nereden 

kestirebil irdik ki? İşte bu yüzdendir ki Elazığ Devlet Mühendisl ik 

ve Mimarlık Akademisi  ODTÜ’ye bağlanmasının fırsatını kaçırdı  ve 

bu f ırsatı  Gaziantep Üniversitesi  kaptı.  

Dikkat ederseniz teknik branşlarda isim yapmış 

üniversitelerimizin önemli  bir bölümü bu farkı İngi l izce eğit im 

vermekle sağlamaktadır.  Bugün ODTÜ’yü, Boğaziçi ’ni  ya da  

Bilkent’i  farkl ı  kı lan unsurların başında İngil izce eğitim yapmaları  

olduğuna acaba hala inanmayan var mı? Yurtdışına gitt iğinizde 

özell ikle de Amerika’da veya İngi ltere’de burslu l isansüstü 

yapabilen öğrencilerin çoğunluğunun, yukarıda bahsettiğim 

üniversiteden giden öğrencilerden oluştuğuna şahit oldum. Tek 

tük diğer üniversitelerden de gidenler var, ama çoğunluk bu 

üniversitelerimizdendir.   

Farkl ı  yurtdışı  üniversitelerde (Amerika Birleşik 

Devletlerinde, İngi ltere’de, Almanya’da) akademik çal ışmalar 

yapt ığımda, Fırat Üniversitesinin şayet uluslararası  platformda 

söz sahibi olması isteniyorsa, bunun gerçeklemesinin en önemli 

yollarından birinin İngi l izce eğit im verilen bölümlerin açı lmasıyla 

gerçekleşebileceğini fark etmiştim.  
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Bir üniversitede yönetimin vizyonu çok önemlidir.  Eğer 

sizi  yönetenlerin vizyonu bazı  gerçekleri  görmeye yetmiyorsa, ne 

kadar çabalarsanız çabalayın belirl i bir düzeyin üzerine çıkmanız 

mümkün olmuyor.  Fırat Üniversitesinin ön lisans ve l isans 

düzeyinde İngi l izce eğitim sürdürecek b ölümlerinin açı ldığı 

dönem Prof.  Dr.  A.  Feyzi  Bingöl’ün ikinci  rektörlük dönemine 

rastlamaktadır. Bugün Fırat Üniversitesinde Teknik Bil imler 

MYO’nun Bilgisayar Programcıl ığı  ve Elektronik Teknolojisi 

programlarında İngil izce Eğit im yapılıyorsa, bu kapının  nasıl 

aralandığını iyi tahli l  etmek gerekir.  Keza Teknoloji  Fakültesinin 

Yazı l ım Mühendisliği Bölümünde İngil izce Eğitime 2012 -2013 

akademik döneminde başlanılabil iyorsa; i lgi l i Bölüm Başkanının,  

Fakülte Dekanının, Fakülte Kurulunun, Senato’nun ve en öne mlisi 

de Rektörün katkı larını görmezden gelmek olur mu?  

Bazı görüşmeler yapmak üzere Yükseköğretim Kuruluna,  

ÖSYM’ye ve Üniversiteler Arası  Kurula uğramam gerekmişti . Tabi 

bu görüşmelerde Adli Bi l işim Mühendisl iğinin son durumunun ne 

olduğunu araştırdım. Z aten Üniversiteler Arası Kurul Adli  Bi lişim 

Mühendisliği için olumlu görüş bi ldirmişti .  YÖK Genel Kurulu da 

çok büyük ihtimalle aynı doğrultuda karar verecek ve Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde Adli Bi l işim 

Mühendisliği Bölümünün kurulması  gerçekleşecek. Böylece 

Türkiye’de bu ad i le i lk defa bir bölüm kurulmuş olacak.  Yazı l ım 

Mühendisliği Anabil im Dalında Yüksek lisans açı lması da yakında 

gerçekleşecek.  

Bu gelişmelerin en önemli olanı tabi ki Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Sam Houston 

State Üniversitesi i le sürdürülecek olan çift  diploma programıdır. 

Bu bölümde öğrenciler tamamen İngil izce eğit im görecekler, 

üçüncü ve dördüncü sınıf larını  ise Texas’ta Sam Houston State 

Üniversitesinde tamamlayarak çift  diploma ala caklar.  Bu 

gelişmeler çok uzun yıl lardır peşine düştüğüm Fırat Üniversitesi 

bünyesinde İngi l izce eğit im veren bölümler açı lması  hayalimi de 

gerçek kı ldı.  Bundan daha büyük bir mutluluk olabil ir mi? Umarım 

bu yı l sınava giren öğrenciler bu mükemmel planlanm ış bölümü 

i lk tercihleri arasında yaparlar da böylece dünya platformunda 

eğitim ve öğretim alma imkânını  yakalamış olurlar!  
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/hayalim-gerceklesti-makale,5297.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Temmuz 2012 (Perşembe) 

NEDEN REKTÖR ADAYI OLDUM?   

Siirt  Üniversitesinde 9 Ağustos’ta rektörlük seçimleri  

yapılacak.  Bu seçimlerde aday olmam için Siirt  Üniversitesinden 

bir kısım öğretim elemanı, bazı  Si irt  Sivil  Toplum Örgütleri  ve bazı 

esnaflardan birkaç aydan beri  telefonlar  alıyordum. Geçenlerde 

nabız yoklamak için Si irt’e gittim ve yüz yüze görüşmeler yaptım. 

Bu görüşmeler sonucunda da Si irt Üniversitesine rektör adayı 

olmaya karar verdim. 

  Siirt  Üniversitesine rektör adayı olmamda etkil i  olan 

hususlar şunlardı:   

  1998-2000 yı l ları arasında Türkiye’nin en büyük 

projelerinden biri  olan ve Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü 

Yı l  Üniversitelerinin ortak girişimi i le yürütülen Doğu Anadolu 

Kalkınma Projesi (DAP)  çalışmaları  ekibi  içerisinde Koordinatör 

olarak görev aldım.  Tahminen 500 akademik ve konularında 

uzman personelin organizasyon ve koordinasyonunda, 

çalışmaların değerlendiri lerek rapor haline getiri lmesinde çok 

önemli görevleri  bizzat yürüttüm. Bu proje kapsamında Mevcut 

Durum Analizi , Strateji  ve Yeniden Yapılanm a, Fizibi lite Etütleri , 

Ana Plan ve Yönetici özetini içeren tahminen 20 bin sayfa 

hacmindeki Türkçe ve İngi l izce raporların hazırlanmasının ki l it 

kişi lerden birisi  idim.  

  8. Beş Yıl l ık Kalkınma Planı çal ışmalarında kullanılmak 

üzere kalkınmada öncelikl i  i l lere yapılacak yatırımlar için 

ekonomik ve sosyal alanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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Bölgelerinde araştırmalar yaptım. Bu çal ışma çerçevesinde; 

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bit lis, Diyarbakır,  

Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Malatya, M ardin, Muş, 

Siirt , Şırnak, Tunceli ve Van i l lerinde " Kalkınmada Öncelikli İl ler  

Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması Projesi " ve "Bölgesel  

Gelişme Araştırması" başlıklarını  taşıyan ankete dayalı 

çal ışmaları  tamamlayan ekibin koordinatörlüğünü yürüttüm.  

  Yukarıda bahsettiğim bölgesel araştırmalar sayesinde 

elde ettiğim bilgi  birikimini, 2001 -2004 yı l ları  arasında Elazığ, 

Tunceli , Bingöl, Bit lis, Muş ve Siirt İl lerininGelişme Planlarının 

koordinatörlüğünü ve proje yürütücülüğünü yaparak 

değerlendirdim. Defa larca Siirt’e gelerek Si irt Vali l iğinin 

organizatörlüğünde sivi l toplum kuruluşları , kamu kurum ve 

kuruluşları , Si irt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri i le toplantılar 

yaptım. Bu kapsamda Mevcut Durum Analizleri , Stratejik ve 

Yeniden Yapılanma Senaryoları ve  Siirt  İ l i Gelişme Planı 

raporlarını  hazırlayan ekibin başında yer aldım.  

  2001 ve 2003 yı l larında Vali liğinin davetl isi  olarak Si irt’te 

gitt im ve bi l işim alanlarında konferanslar verdim.  

   Siirt  Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcıl ığı , Rektör 

Veki l liği , Eğit im Fakültesi Dekanlığı  görevlerinde bulundum. 

2007-2008 yı l larında Si irt  Üniversitesinin kuruluş çal ışmalarını 

bizzat yürüttüm. Şu anda Siirt  Üniversitesi bünyesinde faal iyette 

bulunan birçok bölüm, program, merkez, işletme benim 

dönemimde arkadaşlarımla yaptığımız özveri li  çal ışmalar sonucu 

gerçekleşmiştir.  Siirt  Üniversitesi  aynı dönemde açı lan diğer 

Üniversiteler arasında en hızl ı gelişen üniversite unvanını  almıştı. 

Birçok ilkler o dönemde Si irt Üniversitesine nasip olmuştu. Örnek 

vermek gerekirse; 

 ·     Maliye Bakanlığı  i le muhasebat işlemlerinde kullanılan 

SAY2000i sisteminin kurulması,  

·           Üniversitenin ULAKBİM ağ yapısına bağlanması,  

·          Öğrencilere en ucuz yemek veren Üniversitenin Si irt 

Üniversite olması,  

·           El Sanatları  Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması,  
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·          Döner Sermaye işletmesinin kurulması,  

·          Modern bi lgisayar laboratuvarlarının kurulması,  

·          Kampus alanının asfalt lanmasının Belediyeye bi la bedel ile 

yaptırı lması, 

·          Bina ların badana ve boya işlemlerinin tamamlanması,  

·          Kamelya mekânının yenilenmesi, restore edilmesi,  

·          Ticaret Meslek Lisesinin Üniversiteye tahsisi ,  

·          Ticaret Meslek Lisesinin tadilat işlerinin yaptırılması  için 

Maliye Bakanlığından  ek bütçe al ınması,  

·          Üniversitenin yeni kampus alanının belirlenmesi ve tahsisi ,  

·         Mühendisl ik-Mimarlık Fakültesi  bünyesinde Bilgisayar, 

Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik ve Kimya Mühendisl ikleri 

Bölümlerinin kurulması;  

·          Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Biyoloji , Coğrafya, Fizik, 

Kimya, Matematik, Sosyoloji , Tarih i le Türk Dil i ve Edebiyatı 

Bölümlerinin kurulması,  

·          Eğitim Fakültesi  bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliğine 2008 -2009 akademik döneminde 

öğrenci alınması, 

·          Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterl ik programlarının açılması,  

·          Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi  ve 

Programlama, Kimya ve Makine-Resim-Konstrüksiyon 

programlarının açılması, 

·          Halka açık bi lgisayar ve ÜDS kurslarının düzenlenmesi,  

  Siirt  Üniversitesinde rektör yardımcıl ığım ve vekill iğim 

sırasında personelin desteği i le gerçekleşen bazı  tasarruflardır.  

  Dört yı l  önce Si irt  Üniversitesi  için bazı  önemli  projelerin 

kuruculuğunu yapmıştım. Hükümetin, Siirt  mil letvekil lerinin, 

mülki  amirinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil  toplum 
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örgütlerinin, kamuoyunun desteğini  alarak çok farkl ı  bir 

üniversite modeli oluşturulabil ir düşüncesi ile yola çıkmıştım. 

2007-2008 yı l larında bu düşüncelerimin önemli  bir bölümünü çok 

süratl i bir biçimde gerçekleştirdik.  Bunu “ ben” değil , “biz” 

dediğim ve yukarıda kimliklerini  açıklamaya çal ışt ığım yetki l i lerin 

ve en önemlisi  de Üniversitedeki akademik ve idari  personelin 

destekleri  i le gerçekleştirmiştik. Ancak, ben Si irt’ten ayrı ldıktan 

sonra projelerin bir kısmı ya durduruldu ya da yavaşlatı ldı .  

  Yarım kalan çal ışmalarını  sonlandırmak için ortaya çıkan 

f ırsatı değerlendirmek i stiyorum. Bu yüzden Siirt  Üniversitesi 

Rektör adaylığımı i lan ettim. Si irt  Üniversitesini, Si irt  yöresini  kim 

daha ileriye götürecek ve gelişt irecekse, Allah Rektörlüğü o adaya 

nasip etsin di leğimle, adaylığımı kamuoyu i le paylaşıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/neden-rektor-adayi-oldum-

makale,5357.html 
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 Yayınlandığı tarih: 01 Ağustos 2012 (Perşembe) 

MUTLU SONA ULAŞMAK 

İnsanoğlu yaşamı süresince çok değişik olaylarla 

karşı laşır, üzüldüğü, sevindiği  anlar olur, bazen kurduğu hayaller 

gerçekleştiğinde de büyük bir mutluluk duyar.  Mutlu ve sağlıkl ı 

yaşamak az insana nasip olur.  Öyle acımazsız bir dünyada 

yaşıyoruz ki , ekonomik sıkıntı lar yüzünden birçok ferdin hayatı  alt 

üst olur. Hatta ekonomik nedenlerle canına kıyanlar dahi 

olmaktadır. Bu durumlar göz önüne al ındığında, sanki de 

mutluluğu yaşayabilmenin en önemli temel harcı  ekonomik 

refaha bağlıdır gibi bir düşünce ortaya çıkabil ir.  

Türkçemizde çok güzel deyimler ve atasözleri  var. Bu 

deyimlerin bazı ları çok anlamlıdır. Örneğin “Paray la saadet 

olmaz” çok şey ifade ediyor.  Şarkı  sözlerine giren bu ifadenin 

aksini  savunanlar da var. Para olunca her kapının açılabileceğine 

ve sorunların çözülebileceğine inananlar da oldukça fazladır.  

Bana sorarsanız saadetin anahtarı ne sadece parada ne 

de sadece gönül zenginl iğindedir.  Arada çok hassas bir geçiş 

çizgisi var.  Bu çizgi  çok narindir ve kişiye özeldir. Çok zengin olup 

da mutlu olamayan birçok aile ve kişi çevremizde yaşamaktadır. 

Bunun aksine çok fakir olmasına ve geçimini zar zor sağlamasına  

karşın, hal ine şükredip küçücük dünyasında mutlu olabilmeyi 

başaranlar da bulunmaktadır.  

Benim en çok mutlu olduğum şeyler, hayalimdekileri  

gerçekleştirebilmektir. Akademik kariyere başladığım i lk günden 

beri  hep yenilikler yapmak ve i lkleri  başlatmak içi n mücadele 
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ettim. Zaman zaman derdimi anlatmakta çok güçlük çektim. 

Henüz kamuoyuna mal olmamış bir konuyu ortaya attığınızda, 

kendinizi i fade etmede oldukça zorlanabil iyorsunuz.  Hatta 

yönetici seviyesinde bulunanlar mevzuyu anlayamadıkları  için 

basit  ve al ış ılagelmiş yolu izleyerek sizin tekl if inizi  reddetmeyi 

tercih edebil iyorlar.  

1991 yı l ında Fırat Televizyonunu kurma projesini  

hazırlamıştım. Çok sınırl ı imkânlarla televizyonu kurmak için yola 

çıkmıştım. Bu Türkiye Üniversiteleri  arasında bir i lk olacakt ı! Bu 

olayı  engellemek isteyenler o kadar çoktu ki  birçok cephe i le 

mücadele etmem gerekiyordu. Dönemin Rektörü Prof.  Dr.  Eyyüp 

Günay İsbir bana güveniyor ve inanıyordu. Ancak çevresindeki 

bazı  kişi ler sürekli benim bu alandaki çal ışmalarımı engellemek 

istediklerinden, arzu ettiğim hızda yol alamıyordum. Fırat 

Televizyonu yayınları  i lk yı l larda hem Üniversite içinden hem de 

Elazığ’daki i lgil i  bazı  sektör kuruluşları  tarafından engellenmek 

istendi.  O yı l larda çektiğimiz sıkıntıları  sonunda kitap olarak 

yayımladım (Dünden Bugüne Fırat Televizyonu, Fırat Üniversitesi 

İ letişim Fakültesi, 2003, http:www.asafvarol.com).  Nihayet mutlu 

sona ulaşmayı başarmıştık.  

2000’l i  yı l larda YÖK Enformatik Mil li  Komitesi  üyesi  

olarak çal ışırken uzaktan eğitim formatında Robotik dersi  vermek 

için çalışmalar yapmış ve sanal ortam için web tabanlı bir tasarım 

gerçekleştirmiştim. YÖK tarafından bu dersin açı labilmesi için 

önce kendi kurumumuz içerisinde dersin akredite olması 

gerekiyordu. O dönemde bir komisyon kurulmuştu ancak, 

komisyon başkanının kendisi  konuyu bilmediği için çevrimiçi 

robotik eserini incelemeyeceğini  bi ldirmişti.  Bu kişi dönemin 

Rektör Yardımcısını  da yanlış bilgi lendirmişti.  O rektör yardımcısı 

da beni odasına çağırarak, dosyayı iade etmiş ve burada 

yazamayacağım olumsuz sözler kullanmıştı. İşin peşini 

bırakmamıştım ve eserin akredite edilebilmesi için dosyanın Gazi 

Üniversitesine gönderilmesini  talep etmiştim. Dosya Gazi 

Üniversitesindeki komisyon tarafından incelenmiş, yeterli 

bulunmuştu. YÖK de Robotik dersinin uzaktan eğitim şeklinde 

veri lmesine onay vermişti.  Bu ders YÖK tarafından akredite edilen 

i lk 6 ders materyali  arasında yer almıştı.  Kahramanmaraş Sütçü 

İmam ve Sakarya Üniversitelerine uzaktan eğitim şeklinde 2001 
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ve 2002 yı l larında Robotik dersi vermişti m. Bu gelişme beni mutlu 

sona ulaştırmıştı .   

Hep hayalini kurduğum bir f ikrim vardı.  Fırat Üniversitesi  

neden yabancı di lde eğit im yapılmıyor? diye kendime sorardım. 

Yabancı di l  i le eğit im verebilmek için birkaç teşebbüsümüz oldu 

ancak, ya mevzuata takı ld ık ya da idareci lerin iki  dudağı 

arasındaki olumsuz cümleler karşısında duraklama sürecine 

girdik. 

Yıl 2010 ve Amerika’da Sam Houston State 

Üniversitesinde oğlum Cihan’ın öğretim üyesi  olduğu Bilgisayar 

Bi l imleri  Bölümünde Başkan Prof. Dr.  Peter Cooper ile  görüşme 

yapıyorum. Fırat Üniversitesini  kendisine tanıtmaya çalışıyorum. 

Söz arasında da sık sık işbirl iği  yapmayı tekl if  ediyorum. 

Kendisinden “işbirl iği  yapılabilir”  cevabını al ınca, işin peşini 

bırakmadım. Birkaç kez ben ABD’e gittim. Üç kez de Sayın C ooper 

Üniversitemize geldi. Baş başa verip protokoller hazırladık. 

Rektör Bingöl bu konudaki çalışmalarıma tam destek verdi.  Hatta 

Ocak 2012’de birlikte Sam Houston State Üniversitesinde 

görüşmeler ve incelemeler yaptık. Sonuçta Fırat Üniversitesi 

Teknoloj i Fakültesi  Yazıl ım Mühendisl iği  Çift Diploma Programını 

açmayı başardık. 30 öğrenci i le inşal lah bu yı l eğit im ve öğretime 

başlamış olacağız. Bundan daha büyük mutluluk olabil ir mi?  

İ lkler için mücadeleyi  sürdürmeye devam ettik.  Rektör 

Bingöl’ün en beğendiğim yönlerinden birisi , yeni bir f ikir ortaya 

attığımda olayı  ciddiye alması ve o olayın takipçi l iğini 

yapmasıdır.   Kendisi  Türkiye’de i lk olarak Adli Bi l işim 

Mühendisliği  bölümü kuralım f ikrime tam destek vermiştir.  Ocak 

2012’de Sam Houston State Ünivers itesini ziyaretimiz arasında 

Criminal Justis Center’i  dolaştığımızda çok etkilenmiş ve bu 

girişimlere açık çek vermiştir.  Mutlu sonu bu olayda da yakaladık. 

Fırat Üniversitesi  Türkiye’de Adli Bi l işim Mühendisliğini  kuran i lk 

Üniversite oldu.  Bakın yakında göreceksiniz.  Üniversitelerimizin 

bir kısmı bu bölümü açmak için peş peşe YÖK’e müracaat 

edecekler. Üstel ik artık bizde örneği olduğu için de kısa sürede 

onay alabilecekler.  

Bu konuda henüz mutlu sona ulaşamadık. Bu bölümün en 

kısa süre öğrenci almasını  sağlamamız lazım. Yeni Rektörümüz 

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ 6 Ağustos’ta Rektörlüğü 
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devralacak.  Bizler başlattığımız projelerde mutlu sona ulaşmak 

için çal ışmalarımızı  daha da yoğunlaştıracağız. Türkiye’de i lk olan 

bu bölüme hemen öğretim üyesi  kadrosu te darik etmemiz 

gerekiyor.  Bu kadrolara müracaat edecek yeterli  akademisyenler 

mevcut.  Akabinde Teknoloji Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iğinin 

Sam Houston State Üniversitesi i le gerçekleştirdiği 2+2 Çift 

diploma programını, Adli  Bi l işim Mühendisl iği  için de baş latmayı 

hedefliyoruz. Bu programın protokolü daha önceden yapıldı.  YÖK 

de onayladı. Eksik kalan ise gerekli öğretim üyesinin sağlanması 

ve alt  yapının oluşturulmasıdır.  

Adli  Bi l işim Mühendisliği  i le ilgi li  nihai  mutlu sona 

ulaşmayı en kısa sürede bütünüyle  tamamlamamız gerekiyor. 

Türkiye’de bu bölümün açı lmasının onayını  YÖK’ten ilk biz aldık 

ancak, şayet ağır davranırsak diğer üniversiteler kısa sürede bu 

ad i le hem bölüm açabilir, hem de öğrenci alabil ir.  Mademki 

bölümü i lk açma tasarrufu Fırat Üniversite sine nasip oldu, i lk 

öğrenci al ımını da gene Üniversitemiz gerçekleştirmelidir diye 

düşünüyorum.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/mutlu-sona-ulasmak-makale,5385.html 
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 Yayınlandığı tarih: 09 Ağustos 2012 (Perşembe) 

SİİRT ÜNİVERSİTESİNDE SEÇİM HEYECANI 

Ağustos 2012 ayında ülkemizde 23 üniversitede rektörlük 

seçimlerinin heyecanı yaşanacak.  Yükseköğretim Kurulu seçim 

takvimini 23 üniversite için 14 -16 Ağustos 2012 tarihleri  arasını 

belirledi.  Si irt  Üniversitesi , Rektör Adayı Belirleme Seçim günün ü 

15 Ağustos olarak web sayfasında i lan etti .  18 Ağustos’ta seçim 

sonuçları  Yükseköğretim Kuruluna gönderi lecek.  YÖK’te rektör 

adaylarını  İnceleme Komisyonu çalışmaları ise 22 -24 Ağustos 

tarihleri  arasında gerçekleşmiş olacak.  Yükseköğretim Genel 

Kurul top lantı ları 27-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 31 

Ağustos’ta YÖK tarafından 3 adayın ismi Sayın 

Cumhurbaşkanımıza bi ldirilecek.  

Siirt  Üniversitesine rektör adayı olmam konusunda bazı  

kesimlerden teklif ler geldi.  Bu amaçla bazı görüşmeler 

gerçekleşti .  Sonuçta Si irt  Üniversitesine rektör adayı olmaya 

karar verdim. Seçim için aday olurken, geçmişte Si irt İli  i le i lgil i 

çal ışmalarım ve projelerim büyük rol oynadı.  Siirt İ linin Vali l ikçe 

yaptırı lan İ l  Gelişme Projesini  2001 -2004 yı l ları  arasında dönemin  

Valisi  Nuri Okutan himayelerinde gerçekleştirmiştim. 

Koordinatörlüğünü yaptığım proje nedeniyle sık sık Si irt’e gitmiş, 

kamu kurum ve kuruluşları  i le sivi l  toplum örgütleri ve Si irt 

Ticaret ve Sanayi Odası  mensupları  ile görüşmeler yapmış, 

raporlar hazırlamış ve çal ıştaylar düzenlemiştim.  

2007-2008 yı l ları  arasında da Si irt  Üniversitesinde Kurucu 

Rektör Yardımcısı  ve Vekil i  olarak görev yapmıştım. Kuruluş 

yı l larında arkadaşlar ile birlikte verdiğimiz mücadeleleri , o 
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dönemde çal ışt ığımız personel çok iyi bi l ir. Gece gündüz demeden 

peş peşe projeler yapıyorduk, yeni bölüm ve programlar açmak 

için ekip olarak koşuşturuyorduk.  İşte o dönemde düşünüp de 

gerçekleştiremediğim projeler ve hedefler için yeni bir f ırsat 

doğduğunu düşünerek, rektör adayı olmaya karar verdim.  

İdarici l ikte deneyimler çok önemli  oluyor.  Dünyanın farklı  

ülkelerini  görmüş olmak ufkunuzu açabil iyor ve düşünce 

tarzınızın değişmesine vesile olabil iyor.  Hele bir de ekip 

çal ışmasına yakın bir karakter yapısına sahip iseniz, kısa sürede 

çok hızl ı  işler başarabil iyorsunuz.  

Siirt  Üniversitesinde toplam 46 civarında öğretim üyesi  

oy kullanacak.  Bu öğretim üyelerinin elbette ki  kafalarında 

şekil lenmiş bir aday profi l i  mevcuttur.  Gene eminim ki  birçok 

öğretim üyesi, Si irt Üniversitesinin hızlı  gel işmes i , herkesin 

birbiri i le barışık olması ve de Si irt Üniversitesinde  eğitim 

kalitesini  daha yükseltmek için özgür iradeleriyle oylarını 

kullanacaklar. 

Siirt  Üniversitesinde toplam kullanılacak oy sayısının az 

olması münasebetiyle adaylar arasında oy sayısı  b akımından 

uçurumların olması da beklenmeyen bir durum olsa gerek.  Tabi 

seçime en az 6 adayın girmesi ve her birinin en az bir oy almış 

olması da mevzuat gereğidir.  Bu nedenle seçim günü muhtemelen 

6 ya da daha fazla adayın ismi ortaya çıkacaktır.  

Ben şimdiden seçimlerin başta Siirt  Üniversitesi , yöresi  

ve Türkiye için hayırl ı olmasını di liyorum. Kim ne oy al ırsa alsın, 

demokratik hakkını  kullandığını, Si irt Üniversitesini daha i leriye 

götürme hedefini  taşıdığını  düşünüyorum. Elbette ki  adayın 

geçmişteki  deneyimlerinin, bi lgi ve becerilerinin hızl ı gel işmeyi 

tetikleyeceğini  de göz ardı  etmeden!   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/siirt-universitesinde-secim-heyecani-

makale,5400.html 
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 Yayınlandığı tarih: 15 Ağustos 2012 (Perşembe) 

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE İLKER DEVAM EDİYOR  

Fırat Üniversitesinde Prof.  Dr. Kutbeddin Demirdağ 

Rektörlük görevini  6 Ağustos’ta devraldı.  Yeni bir süreç başl ıyor. 

Bu arada rektör yardımcılarımız da atandı.  Her üç rektör 

yardımcısını yakinen tanıyorum. Prof. Dr.  Nuri Orhan ve P rof.  Dr. 

Hasan All i i le çok eskiye dayanan bir tanışmışl ığımız var. Kendileri 

makine mühendisi ve bu iki arkadaşın hocalığını  da yapmıştım. 

Genç nesi l ler (öğrencilerimiz)  arkadan geliyor, bu arada bizim 

kuşak da artık kıdemli sürecine girmiş oluyor.  Prof.  Dr.  Ahmet 

Kazez’i  de hastanede çal ıştığım 2008 yıl ından beri tanıyorum. 

Bana göre rektör yardımcıl ıklarına atanan arkadaşların seçimleri 

isabetli  olmuştur.  

Rektör Prof.  Dr.  Kutbeddin Demirdağ’a, üç rektör 

yardımcısına ve Genel Sekreterl ik Görevini  yürüten Prof.  Dr. 

Sadettin Tanyıldızı ’na Adli Bi l işim Mühendisliğinin en kısa sürede 

öğrenci alması gerektiği  bi ldirdiğimde, gerekli  notlarını  aldı lar ve 

bu süreci  hızlandırmak için el lerinden geleni yapacaklarına 

inanıyorum.  

Adli  Bi l işim Mühendisl iğini  Türkiye’de  ilk açan üniversite 

Fırat oldu. Ama açmak yetmiyor. İ lk öğrenci al ımını da Fırat 

Üniversitesi gerçekleştirmeli ki , bu kazandığı unvanı 

sürdürebilsin. Öğrenci alınması i le ilgi li  süreç bell idir. En az üç 

öğretim üyesi  kadrosunun i lan edilmesi gerekiyor. Bi r şansımız 

da, şu anda doktoralarını  tamamlamış ve bu alanda eğitim, bi lgi 

ve beceriye sahip öğretim elemanlarının üniversitemizde mevcut 
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olmasıdır. Kaldı ki  i lan veri ldikten sonra belki  diğer 

üniversitelerden de gelen olur diye düşünüyorum.  

Fırat Üniversi tesinin i lkler halkasına bir yenisi  daha 

eklendi.  İ lk defa Fen Bil imleri  Enstitüsü l isansüstü i lanında 

yabancı uyruklu öğrencilere kapı açı ldı.  Bu i lanlar içinde Yazı lım 

Mühendisliğine ait yüksek l isans kontenjanını ben vermiştim. 

Diğer taraftan Prof. Dr.  Fahrettin Yakuphanoğlu da i lan vererek 

bu hareketi başlatan kişiler oluverdik. Yabancı uyruklu öğrenciler 

için açı lan kontenjanlar i lk olduğu için henüz tam detaylı  kural  ve 

koşullar bell i  değil.  Fen Bil imleri  Enstitüsüne yeni atanan Prof. 

Dr.  Halil  Hasar ile bu konuları  görüştük. Bu arkadaşımız da büyük 

bir heyecanla olaya yaklaştı  ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını 

artırmak için her türlü tasarrufa gireceklerini  belirtti .  

Buraya kadar açıkladıklarım olumlu gelişmelerdir.  Ancak 

üzüldüğüm bir nokta oldu.  Y azı l ım Mühendisliği  Anabil im Dalında 

hemen İngil izce bazı dersler açmamız lazım. Bunun için de 

Mühendislik Fakültesi Bi lgisayar Mühendisl iğinde İngi lizce ders 

verebilecek birkaç arkadaşla görüştüm. Bunlardan bazı ları  bu 

girişimi destekleyeceklerini  ve ders  verebileceklerini  belirtt iler. 

Ancak, bir gün sonra şok bir telefon aldım. Arkadaşlarımız ders 

yüklerinin fazla olduklarını  belirterek, ders veremeyeceklerini 

söylediler.  

İşte bu noktada durup düşünmek lazım! Fırat 

Üniversitesinde i lk defa yabancı uyruklu  öğrenciler için l isansüstü 

kontenjanı veri l iyor.  Bu bir başlangıçtır.  Ben o arkadaşlarının 

yerinde olsaydım ders yüküm ne olursa olsun Fırat Üniversitesinin 

uluslararası laşma bağlamında atacağı her hareketi fedakârl ık 

ederek desteklerdim. Bizim arkadaşlar ımızın bazıları  henüz takım 

çalışmasına alışık olmadıklarını  düşünüyorum.  Bence geleceğe 

bakış açı larını  değiştirmelidirler ve tüm üniversite içerisinde her 

türlü işbirliğine açık olmaları  gerekir. Sebebi ne olursa olsun 

beklediğim desteği Bilgisayar Mühen disl iğinden göremediğim için 

üzgünüm. Ama ben her zaman kendilerine her konuda desteğe 

hazır olduğumu da buradan bildireyim.  

Diğer önemli bir gel işme de hem Yazıl ım Mühendisliği  

hem de Bilgisayar Mühendisl iği  Anabil im Dallarında doktora 

yapabilmemiz için Y ÖK’e gönderi len tekl if ler olumlu görülmüş ve 

kabul edilmiştir.  Bu doktora programları  da Fırat Üniversitesinin 



 

125 
 

bil işim alanındaki gel işmelerini  çok hızlandıracaktır.  Fırat 

Üniversitesi  yeni bir eği lim yakalamıştır.  Bu harekete sürekli l ik 

kazandırmak için de bahaneleri  bir kenara bırakıp, Üniversitemizi 

gel işt irmenin yollarını  aramalıyız ve ekip olarak çal ışmalıyız diye 

düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesinde-ilker-devam-ediyor-

makale,5419.html 
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 Yayınlandığı tarih: 22 Ağustos 2012 (Perşembe) 

REKTÖR ADAYLIĞINDAN NEDEN AYRILDIM? 

Bil indiği  üzere 14 -15 Ağustos 2012 tarihleri  arasında son 

kurulan üniversitelerde rektörlük seçimleri  yapıldı. Bu 

üniversiteler arasında Si irt Üniversitesi de yer al ıyordu. Siirt 

Üniversitesinde 2007-2008 yı l larında kurucu rektör vekil i  olarak 

görev yapmıştım. Bu vesi le i le de Si irt kamuoyunun bir kısmı beni 

yakından tanıyordu. Üniversitede görev yapan öğretim 

elemanlarının bir kısmı ve Siirt  kamuoyundan bazı  kişi ler i le sivil 

toplum kuruluşlarını n bir bölümü, ısrarla Si irt Üniversitesine 

rektör adayı olmamı talep etmişlerdi. Bu talebe hemen evet 

demek yerine, öncelikle bazı  görüşmeler yapmayı daha uygun 

gördüm.  

Önce Ankara’da yaşayan Si irt l i lerle bazı  görüşmeler 

yaptım. Daha sonra Üniversitede oy kullanacak adaylarla temasa 

geçtim. Sayı ları  az da olsa benim dönemde birl ikte çal ışt ığımız 

bazı  öğretim üyeleri i le telefonda ilk görüşmeleri gerçekleştirdim. 

Bu kişilerin bana verdikleri  söz “Hocam şayet siz aday olursanız 

oyum sizindir” şekl indeydi. Bazı ları  ise o bir yı l lık süreç içinde 

yaptıklarımı anlata anlata bit iremedikleri için, kendilerinden 

“bana oy verir misiniz?” Diye sorma gereği dahi duymadım.  

Ben bugüne kadar kendimi tamamen akademik 

çal ışmalara verdim. Akademisyenlik açısından taraftım, am a 

akademisyenlerin siyasi  bir görüşü ön plana çıkartarak 

nemalanmalarını da dürüst bir davranış olarak 

değerlendirmemekteyim. Siyasi bir iradenin yönetiminde 

rektörlük yapanın, demokratik gel işmelerin önünde büyük bir 
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engel olacağına inananlardanım. Bazı  i lkelerim vardır.  O da 

Türkiye Cumhuriyetinin i lelebet yaşatılması, di l , din, ırk ayırımı 

yapmaksızın insanlara aynı mesafede hizmet vermeyi kutsal  bir 

görev sayıyorum. Ülkemizin birl ik ve bütünlüğünü hiçbir zaman ve 

hiçbir koşulda göz ardı  etmem ve bu ilke mden taviz vermem asla 

söz konusu olamaz! Irkçıl ık yapan kim olursa olsun hep karşı 

çıkmışımdır. Şanlı  bayrağımız alt ında yaşamaktan gocunmayan 

herkesin başım ve gözüm üzerinde yeri  olduğunu tüm 

samimiyetimle teyit  ediyorum.  

Biri lerinin adamı olmak ve siya si bir destek i le bir yerlere 

gelmek, bana göre zirveye tırmanmanın en ucuz ve hak edilmeden 

kazanılmış bir yoludur.  Bu yolu tercih etmediğim ve denemediğim 

içindir ki  hayatım boyunca hep kendi tırnaklarımla kazıyarak bir 

yerlere gelebildim. Bazı larının ko layca elde ettikleri akademik 

unvanları  dahi, sivri  dil im yüzünden ve biat etmediğimden çok 

zorlanarak elde etmiştim. Özgeçmişimi okuyanlar nası l ve ne tür 

badireler atlattığımı çok iyi  anlayacaklardır.  Benim sırt ımı 

yasladığım yer başta Allah-u Teâlâ’nın hidayeti  olmak üzere kendi 

birikimlerim, deneyimlerim ve mücadele azmim olmuştur.  Bu 

yüzden de gençlik yı l larımda kendimi işime adamış ve ai le 

fertlerimi çokça ihmal etmişimdir.  Kendilerine bu konuda bir özür 

borcumun olduğunu da unutmayarak!  

Siirt’te hizmet verdiğim -bir yıl ı  dahi doldurmayan -  süre 

zarf ında Si irt kamuoyu Siirt  Üniversitesindeki çok hızl ı değişimi 

bizzat görmüşlerdi.  Zaten bu durumu fark eden insanlar benim 

Si irt  Üniversitesine rektör olmamı ist iyorlardı.  Bu kişiler için Si irt 

Üniversitesinin geleceği ve yörenin hızl ı  kalkınma süreci 

yaşaması, kişisel  çıkarlarının üzerinden olduğu için ve de 

sağduyulu davrandıkları için beni rektör olarak görmeyi 

arzuluyorlardı.  

Oy kullanacak öğretim üyelerinin bir kısmından söz almış 

ve cesaretlenmiştim. Hatta bir ara öyle bir atmosfer doğdu ki 

ikinci l ik garanti  gibiydi. Zaman zaman bana oy vereceklerine söz 

veren öğretim üyeleri  ile yaptığım telefon görüşmelerinde, 

kaymaların başladığını fark ettim. Hatta öyle ki  Si irt 

Üniversitesini  birl ikte yönettiğimiz v e akademik ilerlemeleri  için 

her türlü desteği verdiğim ya da yı l lardır bir türlü yardımcı doçent 

atanmamalarına karşın, geldiğimde i lk olarak kadro problemlerini 
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hallettiğim öğretim üyeleri  dahi çark etmeye başlamışlardı. 

Bunun haricinde birkaç kişiden ol uşan bir grup üyelerinin başkanı 

konumundaki öğretim üyesi  de son birkaç güne kadar benimle 

birl ikte hareket ediyor ve hatta plan ve projelerimizi  birlikte 

hazırl ıyorduk. Bu lider konumundaki kişi seçime dört gün kala, 

ben Si irt’te iken kendisi ile yaptığı m telefon görüşmesinde, az oy 

alabileceğimi tahmin ettikleri için yanımda yer alamayacağını 

söylediğinde, insanların nası l kaygan bir zeminde olduklarını  çok 

daha iyi  anlar olmuştum.  

Maalesef rektörlük seçimleri üniversiteleri buz patentine 

çevirdi.  Seçimler entrikaların döndüğü, amaç, i lke ve hedeflerin 

yok olduğu, sadece kişisel  veya grup menfaatlerin ön plana çıktığı 

arenalar olduğunu artık herkes çok iyi  bi liyor.  Bu yüzdendir ki 

üniversitelerin bazıları  beceriksiz ve iş bi lmez rektörlerin 

yönetimi altında bocalayıp duruyor. Lokomotif  arızalı  olursa, 

arkasındaki kompartımanların hareket etmesi mümkün olabilir 

mi? Bu sistem en kısa sürede değişmelidir. Yoksa üniversiteler 

ötekileşmiş, mobbinge maruz kalmış, dostluk ve arkadaşl ıkların 

tamamen ortadan kalktı ğı ortamlar haline dönüşmektedir.  Böyle 

bir ortamda da sağlıkl ı bir eğitimden söz etmek mümkün olabil ir 

mi? Umarım Si irt  Üniversitesine rektör olarak atanacak kişi , tüm 

bu kaotik ortama dur diyecek cesareti  gösterir ve tüm 

elemanların rektörü olduğunu sözd e değil  özde icra edecek 

iradeyi kendinde bulabil ir.  

Sonuç olarak kaygan bir zeminde rektör seçi lsem dahi 

i leride hedeflediğim gelişmeleri bu tür elemanlarla 

yapamayacağım gerçeğini  gördüğüm için rektör adayı belirleme 

seçimine katı lmadım. Bu arada projelerime önem vererek onları 

ön plana çıkartan medya kuruluşlarına da tarafsız bir yayın 

anlayışı  sergi ledikleri  için teşekkürü borç bi liyorum. Ön yargı l ı , 

hırs ve kinlerinden vazgeçemeyen bazı  basın mensuplarını  da, 

kalemlerini  haktan ve doğrudan yana kullanma cesaretini 

gösteremedikleri  için Allah’a havale ediyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/rektor-adayligindan-neden-ayrildim-

makale,5429.html 
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 Yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2012 (Perşembe) 

YENİ ARAYIŞLARA İMZA ATMAK  

Teknolojinin ge lişmesine bağlı olarak bi l işim alanındaki 

eğit im günden güne gelişmekte ve çeşit l il ik kazanmaktadır.  Daha 

birkaç yı l  öncesine kadar bi lgisayar alanındaki eğit imlerin 

müfredatları sınırl ı konuları kapsarken, önceleri  sadece bir - iki 

ders olarak okutulan ders lerin bazı ları , bugün yeni bölümler 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu gelişmelere örnek olarak Yazı l ım 

Mühendisliği  veya Adli  Bil işim Mühendisl iği  bölümlerini 

verebil iriz. 

Yazı l ım Mühendisl iği çok hızlı  bir gel işme gösterdi.  

Önceleri Bi lgisayar Mühendisliği  programında sadece ayrı  bir ders 

olarak okutulan Yazı l ım Mühendisliği müfredatı, bir yazı l ımın 

gelişmesi sürecini  ele almaktadır.  Bu derste bir yazı l ım f ikrinin 

doğuşundan, o yazı l ımın mükemmel hale gelişine kadarki  evreler 

ve bakım süreçleri  incelenmekte dir.  Yazı l ımın pazarlanması da 

dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu ders hala 

Bi lgisayar Mühendisl iği  ya da Bi lgisayar Eğit imi müfredatlarında 

yer almaktadır.  

Son yı l larda yeni bir bölüm adı doğdu. Adı Yazı l ım 

Mühendisliği  olan bu bölüm içerisind e derslerin önemli  bir 

bölümü programlama ağırlıkl ıdır.  Farkl ı  programlama dil leri , ağ 

yapıları , veri madencil iği , web yazı lımı gelişt irme vb derslerin yer 

aldığı  Yazıl ım Mühendisliği  bölümünde donanımı i lgi lendiren 

derslerin sayısı  1-2'yi  geçmemektedir. B ugün ülkemizin ihtiyacı 

da yazı l ım alanındadır.  e -devlet polit ikaları  kapsamında 

geliştiri len yazı lımların hemen hepsi, kodlama ağırlıkl ıdır.  
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Önceleri  Bi lgisayar Mühendisl iği bölümleri  içinde 1 -2 

ders olarak okutulan biyometrik sistemler de o kadar hızlı  g el işme 

gösterdi ki , ayrı bir bölüm olarak yapılanması gerekiyordu. Bugün 

siber dünyada işlenen bil işim suçlarının çeşitl i l iğini bir göz önüne 

al ınız.  Özel eğitim almamış bir Bi lgisayar Mühendisi, bu tür 

sorunların çözümü için gerekli  yeterl i bilgi ve becer iyi  i lgi li 

bölümde alamaz duruma gelmiştir. Bu alandaki açığı kapatmak 

için ayrı  bir bölüm olarak yapılanmak gerekiyordu. Gelişmiş 

ülkelerdeki üniversiteler bu alanda ayrı  merkez ve bölümler 

kurmaya başladılar ve adını digital forensic koydular. Biz Fırat 

Üniversitesi  olarak bu hızl ı  gel işmeyi iyi  takip ettik ve Türkiye'de 

i lk olarak Adli Bil işim Mühendisliği adı i le yeni bir bölümün 

kurulmasını  sağladık.  

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde yer alan 

tüm Yazı l ım Mühendisl iği bölümlerinin konten janları doldu. Bu 

durum ülkemizde Yazıl ım Mühendislerine olan ihtiyacın 

sonucudur. En i lginç olanı ise Fırat Üniversitesinin ABD'deki Sam 

Houston State Üniversitesi i le birl ikte yürüteceği çift diploma 

programıdır. Bu program Türkiye'deki tüm üniversiteler  arasında 

emsalleri  arasında maliyeti  en düşük olanıdır. Geleceğini  garanti 

etmek isteyen üniversite adayları  bu bölümü tercih etmiş ve 30 

kişi l ik kontenjan tamamen dolmuştur. Önümüzdeki günlerde 

kesin kayıt lar yapılacaktır.  Belki  bazı ları  bu bölüme kayıt 

yapmaktan vazgeçebil ir. Ama ek kontenjanla bu bölümün 

tamamen dolacağına inanıyorum.  

Fırat Üniversitesi çift diploma programlarını  

çoğaltmalıdır.  İlk olarak gelecek yı l  Adli  Bi l işim Mühendisl iğinde 

bu durum gerçekleşecektir diye ümit ediyorum, çünkü Sam 

Houston State Üniversitesi i le imzalanan protokolde bu anlaşma 

zaten mevcuttur.  Şimdi diğer mühendisl ik dallarında da buna 

benzer eğitimler yapılabil ir. Ama daha sıra dışı bir eğitim 

planlamak gerekir.  Örneğin Otomotiv Mühendisliği bölümü 

öğrencileri Amerika'da Endüstri Mühendisl iği alanında eğitim 

görseler ve de bu öğrenciler hem otomotiv hem de endüstri 

mühendisl ikleri alanında diploma alsalar, sıra dışı  bir eğit im 

olmaz mı? Bence bu tür bir eğit im verilebil ir.  Tabi bunu yaparken 

adı 2+2 olmaz da 3+2 ya da 2+3 olabil ir.  Tabi buna bir yı l  da 

İngi lizce hazırl ık eklenince toplam eğitim süresi 6 sene olur. 6 

sene zarf ında iki ayrı  cazip mühendisl ik alanında uluslararası 
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geçerl i liği olan diplomalara sahibi  olmak isteyenlerin sayısının da 

azımsanmayacak düzeylerde  olacağını düşünüyorum. Fırat 

Üniversitesi  olarak bir i lke daha imza atmak amacıyla bu 

meşalenin yakılması mücadelesi için yola koyulduğumuzu sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-arayislara-imza-atmak-

makale,5444.html 
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 Yayınlandığı tarih: 06 Eylül 2012 (Perşembe) 

ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU    

Fırat Üniversitesinin uluslararası laşması bağlamında 

2012 yı l ı  önemli  gel işmelere sahne oluyor. Bu gelişmelerden 

önemli  olanlardan biri  de Teknoloji  Fakültesi  Yazı lım Mühendisl iği 

Bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde bulunan 

Sam Houston State Üniversitesi  ile birl ikte yürüteceği çift 

diploma programıdır.  4 Eylül mesai bitimi itibariyle çift diploma 

programına kaydolan öğrenci sayısının 20 olduğu bana i leti ldi. 

Toplam kontenjan 30 olduğuna göre, kayıt  yapacak öğrenci 

sayısında fire veri lmeyeceği kanısındayım. Kaldı  ki  ek kontenjanla 

30 rakamına ulaşı lacaktır.  

  Bu programın özelliklerini  saymak istemiyorum. 

"Görünen köy kılavuz istemez" misal i , her şey o rtada. Bu 

programa devam edecek öğrenciler uluslararası düzeyde 

geçerl i liği  olan hem iki  diplomaya sahip olacaklar hem de İngi lizce 

problemleri kalmayacaktır. Öğrencilerimiz 3 üncü ve 4 üncü 

sınıfları  Sam Houston State Üniversitesinde okuyacakları  için 

şimdiden gerekli  tüm tedbirleri  ve muhtemel sorunları  nası l 

çözebileceğimizi  bugün (4 Eylül)  Sam Houston State 

Üniversitesinde i lgi l i  Bölüm Başkanı Prof.  Dr. Peter Cooper i le çok 

detaylı olarak masaya yatırdık.  Her türlü soruma çok net cevaplar 

aldım. Burada bazı  bi lgileri  okuyucularımla paylaşmak istiyorum.  

  Öğrencilerin burada eyalet içi harç ödeyebilmeleri  için 

kendilerine yı lda 1000 dolar burs veri lecek. Bu burs kaynağı 

sağlanmış.  Bursu dünyanın bir çok ülkesinde atıkların 

değerlendirmesi konusunda faal iy eti  olan bir şirket karşı layacak. 
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Üstelik bu şirket öğrencilerimizin kendi tesislerinde ABD'de 

gerektiğinde staj yapmalarına da imkan verebilecek!  

  Öğrencilerin İngi l izcelerini  daha hızl ı  gel iştirebilmeleri  

için Amerikalı  öğrencilerle oluşturulacak karma sınıf lara 

yerleştirilmesi sağlanacak.  Bu tasarruf sayesinde öğrenciler 

sınıfta ABD'l i  öğrencilerle arkadaşl ık kurmuş olacaklar.  

  Prof.  Cooper i le Adli  Bi l işim Mühendisl iği  konusunda da 

detaylı görüşmeler yaptık. Bil indiği üzere bu bölüm Fırat 

Üniversitesinde açı ldı.  Şimdi süratle öğrenci alabilmek için 

girişimler sürdürülmektedir.  Öğrenci al ımını müteakiben Sam 

Houston State Üniversitesi i le imzalanmış olan protokol 

çerçevesinde 2+2 çift  diploma programını da açma çal ışmalarını 

YÖK nezdinde başlatacağız.  

  Adli  Bi l işim Mühendisl iği  alanında uluslararası  bir 

sempozyumu 2013 Mayıs ayı içerisinde Fırat Üniversitesinde 

gerçekleştirmek için prensipte mutabakat sağladık. Sam Houston 

State Üniversitesi i le ortak yürütülecek bu sempozyum sayesinde 

adli  bil işim alanında Fırat ve Sam Houston State Üniversitelerinin 

çal ışmalarını dünyaya duyurmayı hedefliyoruz.  

  Çift  diploma programı eğit imini en üst düzeyde 

sürdürebilmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. 

Hatta öyle ki  Sam Houston State Üniversitesi öğ retim 

elemanlarının ihtiyaç olduğu takdirde yaz aylarında Fırat'a 

gelerek ders vermeleri  dahi söz konusu olabilecektir. Böylece 

öğrenciler ABD'ye gitmeden Sam Houston State Üniversitesi 

öğretim elemanlarının bir kısmı ile tanışma f ırsatını da 

yakalayacaklar.  Prof.  Cooper ihtiyaç olursa, yaz aylarında Fırat'ta 

kendisinin bi le ders verebileceğini ve bölüm elemanlarını  Fırat'a 

gönderebileceğini belirtmesi, bu programın başarı l ı hedeflere 

koşmasını  arzulanmasındandır.  

  Sonuç olarak Fırat Üniversitesinin çift  d iploma programı,  

kendisi için çizilen yolu eksiksiz takip etmektedir. Adli  Bi l işim 

programının eklenmesi ile Fırat yenil iklere ve ilklere devam 

edecektir. Fırat Üniversitesi  olarak hedefimiz, başlattığımız bir işi 

en iyi biçimde sürdürmektir.   
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/adli-bilisim-sempozyumu-

makale,5470.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Eylül 2012 (Perşembe) 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI 

Fırat Üniversitesi web sayfasında 2012 -2013 Eğitim-

Öğretim yı l ında toplam 6985 yeni öğrencinin kayıt  yaptırdığı 

haberini okudum. Bu rakam ilk bakışta yüksekmiş gibi gözükebil ir. 

Ancak Fırat Üniversitesinin kurulduğu yı l esas alındığında, aynı 

yı l larda kurulan diğer üniversiteler içinde öğrenci sayısı açısından 

geri  olduğumuzu söyleyebil irim. Öğrenci l iğimi de katarsak 1973 

yı l ından beri bu üniversite içerisinde bulunuyorum. Dolayısıyla 

Fırat Üniversitesinin tüm alanlardaki gel işme stratejilerini  de 

yakından gözlemleyebil iyorum.  

  Öğrenci sayısının fazlal ığı , bulunduğu il  için fabrika 

özell iğini taşır.  Bu yüzdendir ki her i l in halkı  bulunduğu ildeki 

üniversitelerde öğrenci sayı larının artmasını arzu eder.  Ancak, 

öğrenci sayısını arıtırken, kal iteden de ödün verilmemesi gerekir. 

Peki  bu kal itenin sınırı  ne olmalıdır? Daha 2007 yı lında kurulan 

birçok yeni  üniversite 3 öğretim üyesini  bir araya getirerek bol 

bol yeni bölüm açarken, eğer siz "kal iteyi  düşürmeyeceğim ya da 

yeterl i  mekanım yok" deyip de yeni bölüm ve fakülteler 

açmıyorsanız, üniversitenin gelişmesini kendiniz frenliyorsunuz 

ve yanlış bir planl ama içerisindesiniz. Nedeni açık, Maliye 

Bakanlığı üniversite bütçelerine pay ayırırken, öğrenci sayı larını 

önemli  bir parametre olarak göz önüne al ıyor.  Öğrenci sayınız ne 

kadar fazla olursa, genel bütçeden elde ettiğiniz katkı  da o 

derecede artmış oluyor . 

 Öğrencisi  olmayan bir fakülteye/bölüme i lgi l i bakanlıklar 

(Maliye+Kalkınma) hiçbir zaman ödenek koymaz.  Önce öğrenci 
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alırsınız, o öğrencileri  geçici mekanlarda eğit im ve öğretime tabi 

tutarsınız, sonra da i lgi l i  Bakanlıklar yer problemine çözüm 

bulmak için size bina yapımı için ödenek ayırır.  

Fırat Üniversitesindeki tüm bölüm ve programlar 

yukarıda çizdiğim çerçeve kapsamında alt  yapısını  tamamlamıştır. 

Yani önce kağıt  üzerinde fakülte ve bölümler kurulur. Akabinde 

öğretim üyesi sağlanır. Sonra da geçici  binalarda eğit im ve 

öğretime başlanıl ır.  Tahminen 5 -10 yı l sonra da o kurulan fakülte 

veya bölümün fiziki  mekanları  için bütçeye ödenek konulduğunu 

görürsünüz.  

 Fırat Üniversitesinde toplam öğrenci sayısının 28614 

olduğu açıklandı. Bu rakam bence yeterli değildir. Bu rakamın 

aynı yı llarda kurulmuş diğer üniversitelerimiz seviyesinde olması 

arzulanırdı. Bir önceki dönemde açı lan yeni bölüm sayısı  ve 

öğrenci sayısı zirve yaptı. Bunu kayıtlara baktığınızda net bir 

biçimde görebil irsiniz. Şimdi Fırat Üniversit esinde yönetim 

değişti  ve arkadaşlarımız görevlerini  sürdürmektedirler. Kanımca 

yapılması gereken işlerden biri  de öğrenci sayısını  planlı bir 

şeki lde artırmak olmalıdır.  Bunu yaparken kaliteden ödün elbette 

veri lmemelidir.  Yeni ve ist ikbal vaat eden bölüm ler kurmak 

gerekir.  Bir de bir önceki dönemde YÖK'ten onayı al ınmış olan 

ancak, henüz öğrenci alamayan bölümlere öncelik veri lmelidir.  

Yeni bir bölüm açmak gerçekten zor bir süreç.  Açılmış bir 

bölümü kapatmak ise çok kolaydır. Hatta öyle ki  son yı l larda artık 

talep edilemeyen bölümler kendil iklerinden kapanmaktadır.  İşte 

ÖSYM kılavuzu karşımızda. Fen Fakültesi  bölümlerini  göz önüne 

al ınız.  Öğrenci tercih yapmıyor.  Bazı  bölümlere hiç öğrenci 

gelmiyor. Bu bölümler kendiliklerinden kapanmaya mahkumdur. 

Oysa bazı  bölümlerde ise kontenjanlar tamamen dolmaktadır.  O 

halde kontenjanların dolacağı ve taleplerin zirve yaptığı 

mesleklere öncelik veri lmelidir. Fırat Üniversitesinin de öğrenci 

kontenjanları  bağlamında hedefi , öğrenci çeken ve kontenjanları 

tamamen dolabilen meslek alanları olmalıdır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesi-ogrenci-sayilari-

makale,5479.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Eylül 2012 (Perşembe) 

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE GÖRÜŞMELERİ 

Yurt dışında bulunduğum sürelerde mümkün olduğun ca 

üniversiteleri ziyaret eder, nası l bir eğitim ve öğretim 

uyguladıklarını  inceler ve kendileri i le ikil i işbirl iği yol larını 

araştırırım. İki l i i l işki ler bağlamında görüşmeler yaparken 

yanımda Fırat Üniversitesi  i le i lgi l i  temel bilgi leri  de içeren 

dokümanlar sunarım. Dokümanların en kolay elde edilme yöntemi 

web sayfalarıdır. İngi lizce web sayfanızı  açtığınızda, görüşme 

yaptığınız kişileri  olumlu ya da olumsuz etki leyebilmeniz söz 

konusudur. O nedenle Fırat Üniversitesi  İngil izce web sayfasını da 

aynen Türkçe web sayfasına paralel  güncel tutmak 

mecburiyetindedir.  

Bir ay Amerika’da bulundum. Bu süreç içerisinde birkaç 

kez Sam Houston State Üniversitesi  yönetici leri ile görüşmeler 

yaptım. Bu görüşmeleri  yapmak durumundaydım. Çünkü bu 

üniversite ile Yazı lım Mühendisliği alanında işbirl iği  yapıyoruz. 

Eğitim ve öğretimde taviz vermeyen birçok Amerikan 

Üniversitesinden biri  de Sam Houston State Üniversitesidir. 

Benden çift diploma i le i lgi l i ne tür çal ışmalar yaptığımızı , bu 

bölümü kazanan öğrencilerin l istesini , almış oldukları puanları  ve 

bu öğrencilerin Türkiye’de puan türündeki sıralamaları  

konusunda brif ing vermemi istediler.  Brif ing, öğrencilerimizin 

eğit im görecekleri  bölümün başkanı ve öğretim elemanları  i le 

derinlemesine yapıldı.  Böyle bir sorgulama geçi receğimi tahmin 

ettiğim için Yazı lım Mühendisl iği Bölümümüzle ilgi l i web 

sayfamızı  güncellemiş ve son bi lgi lerin web sayfamızda İngil izce 
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olarak bulunmasını sağlamıştım. Web sayfası sayesinde brif ing 

oldukça başarı l ı  geçti ve yöneti len her soruya tatmin ed ici 

cevaplar sunduk. Sunduk diyorum çünkü oğlum Cihan da bu 

Üniversitede öğretim üyesi  ve il işkilerde köprü kurma bağlamında 

çok büyük desteklerini  görüyorum. Cihan’ın Fırat mezun olması 

ve Fırat Üniversitesini  yakından tanıması, görüşmelerin daha 

başarı l ı  geçmesine neden olmaktadır.  

Görüşme yaptığım diğer bir üniversite ise, Texas 

eyaletinde bulunan ve mühendisl ik alanında iyi bir durumda olan 

Lamar Üniversitesi yetki li leridir. Sam Houston State Üniversitesi 

i le yaptığımız protokolün benzer bir örneğinin k endi 

üniversiteleri i le yapılabileceğini söyledim. İ leride 

rektörlerimizin karşı l ıkl ı olarak bu konuda görüşmeler 

yapabileceklerini  ancak, alt  yapıyı oluşturma bağlamında ön 

taslak çalışmaları şimdiden başlatabileceğimizi , ortaya çıkan 

durumları  rektörleri mize rapor ederek işbirl iğine gidi l ip 

gidi lmeyeceği konusunun sonradan kararlaştırılabileceğini 

toplantı larda ifade ettim.  

İ lk görüştüğüm kişi  Lisansüstü programlar direktörü Prof.  

Dr.  Victor Zaloom oldu.  Elimdeki dokümanları  kendisine verdim. 

İngi lizce web sayfamızı  açarak devam ettik.  Ancak doğrusunu 

söylemek gerekirse, web sayfasından devam konusunda 

çekincelerim vardı ve inşal lah webde veri len bilgi ler günceldir 

diye ümit ediyordum. Ana sayfayı açtım. Ana sayfamızdaki bi lgi ler 

2009 yı l ını yansıt ıyordu. O anda süratle uygun bir cevap vermem 

gerekiyordu. Eğit im dilimizin Türkçe olduğunu ve İngi l izce eğitim 

yapan henüz bir bölümümüz olmadığı  için İngil izce web 

sayfamızda eksikl ikler olabileceğini belirttim. Hemen Teknoloji 

Fakültesi  sayfalarını  açarak orada n devam ettim. Neyse ki 

Teknoloji Fakültesinin Bölümlerinin İngi l izce sayfaları  yeterl i 

güncel bi lgi leri  içeriyordu. Dolayısıyla bilmek istediği  durumları 

İngi lizce olarak web sayfasında kendisi doğrudan okuyabildi.  

  Lamar’a işbirl iği  yapma konusunda götürdüğüm teklifi  

i lgi li  kurullarında görüşeceklerini ve i lerleyen zamanda tekrar bir 

araya gelerek bir karar verebileceklerini  belirtt iler.  Kal ış sürem 

sınırl ı olduğu için  sürecinin hızl ı gerçekleşmesini arzuluyordum. 

Bir hafta sonra bu defa bir heyet i le görüştük. Kendileri  konuyu 

çok ciddi şeki lde incelediklerini, bana yönettikleri  sorulardan 
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anlıyordum. İngi l izce web sayfamızı didik didik etmişlerdi 

diyebilirim. Şimdi ön hazırl ıklar devam ediyor.  Çal ışmaları 

tamamladıklarında nihai kararı  bana bi ldirecekler. Şayet kendileri 

i lk aşamada olumlu bir görüş bi ldirirlerse, o zaman konuyu i lgi li 

kurullarımıza, Senatoya ve Sayın Rektörümüzün takdirlerine 

sunmuş olacağız. Tabi işin YÖK boyutu da olduğu için süreç çok 

uzayabil iyor ve Lamar ile işbirl iğine gidi lecekse, ortak diploma 

programlarının başlaması en iyimser tahminle 2015 yı lı  olabil ir.  

  Bu tür görüşmelerde edindiğim intiba şudur.  

Karşınızdakini  etki leyebilmek için çok güçlü İngi l izce bir web 

sayfanızın olması zorunludur . İngi lizce web sayfası güncel bilgi ler 

içermelidir ve Türkçe kısmında yer alan bi lgiler, paralel  olarak 

İngi lizce web sayfalarında da yer almalıdır. Fırat Üniversitesi 

bence i lk işler arasında İngi lizce web sayfasının güncellenmesi 

meselesini ele almalıdı r.  Bir web sayfası, misyon ve vizyonunuzu 

yansıtacağınız en iyi platformudur.   Ümit ediyorum ki  Lamar 

Üniversitesi  i le ileride bir protokol imzalanır ve diğer mühendisl ik 

alanlarımızın bazı ları da gene çift  diploma eğitimine başlayabil ir. 

Fırat Üniversitesi  dışarıya açı lma konusunda yaşadığı hareketl i liği 

ivmelendirmek durumundadır.  Dünya Üniversitesi  olma 

bağlamında da uluslar arası  ortak diploma programları açmak çok 

etki l idir. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yurtdisi-universite-gorusmeleri-

makale,5496.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Ekim 2012 (Perşembe) 

FIRAT'IN BAŞARISI 

Öğrenciler isim yapmış üniversitelerde eğitim yapmak 

isterler.  Bu istek dünyada tüm üniversiteler için geçerl i  bir 

durumdur.  Presti j li  bir üniversitede tahsil  yapmak çok az 

öğrenciye nasip olur.  Asl ında önemli  olan, mezun olduktan sonra 

uygun bir iş bulabilmektir. Puanı düşük, tanınmamış bir 

üniversiteden mezunu olmak, iş bulunamayacağı anlamını 

taşımaz.  Kişisel  çabalarla bir kişi  tanınmamış bir üniversiteden 

mezun olsa bile,  çok güzel bir işte çal ışma imkanı bulabil ir.  

Bazı üniversiteler geçmişte elde ettikleri presti ji  

kul lanırlar. Bir kere isim yapmışsanız, uzun bir dönem bu isim 

yapmanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz.  Çünkü isim yapmak 

demek, öğrenciler tarafından daha  çok tercih edilmeniz anlamını 

taşır. Bunun sonucunda da daha kal iteleri öğrenciler 

üniversitenize gelir ve başarı  seviyeniz yükselir.  

Fırat Üniversitesi  köklü üniversitelerimizden biridir.  

Eğitim ve öğretime başlaması 1967'l i  yı la kadar gider.  Ancak 

coğrafik konumu nedeniyle dezavantajl ıdır.  Şöyle ki  maalesef batı 

i l lerinde Fırat Üniversitesinin Elazığ'da olduğunu bilmeyenler 

dahi azımsanmayacak seviyelerdedir.  Hatta Fırat Üniversitesini 

Diyarbakır'da sananlara dahi rastlamışımıdır.  

Kanımca biz kendimizi yeterince tanıtamıyoruz. Peki,  

Fırat Üniversitesini  iyi  tanıtmak için ne yapabil iriz? Bu bir 

pazarlama meselesidir.  Çok güzel işler yapmanıza rağmen, şayet 

bunu topluma aktaramıyorsanız, başarı larınızın yeterince bir 
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ehemmiyeti yok demektir. Güzel gel işmele ri  kamuoyu i le 

paylaşmak, diğer bir deyimle hak etmişseniz reklamınızı  yapmanız 

şarttır.  Başkasının sizin başarı larınızdan bahsetmesini  beklemeniz 

sonuç vermeyebil ir.  

2009 yı l ında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik 

Enstitüsü bünyesinde; yükseköğretim  kurumlarını akademik 

başarı ları  doğrultusunda değerlendirebilmek için bi limsel 

yöntemler gelişt iren ve yapılan çal ışmaların sonuçlarını kamuoyu 

i le paylaşan URAP Araştırma Laboratuarı sonuçlarına göre: Fırat 

Üniversitesi  Devlet Üniversiteleri  sıralamasınd a 16.  sırada; 

Mühendislik Fakülteleri sıralamasında ise 6.sırada yer almış 

olması, çok önemli  bir haberdir. Bu haberi  sadece Üniversitenin 

web sayfasında duyurmak kanımca yeterl i  değildir.  Yerel  görsel 

ve yazı l ı  basını  bu haberi  olduğunca duyurmaları  konus unda, 

ısrarcı  davranmak gerekir.  Televizyonda açık oturumlar 

düzenlenebilir.  Bu başarının yanında henüz basına sirayet 

etmemiş ve gizl i kalmış diğer başarı lar da di le getiri lebilir.  

Fırat Üniversitesi geçenlerde kamuoyu ile çok güzel bir 

haberi  paylaştı . Bu habere göre İrlanda'da ve Malezya'da Fırat 

Üniversitesinin birimleri  kurulacak. Bu girişimi alkışlamamak 

mümkün mü? Ama bu tür haberleri  yaparken de azami t it iz 

davranmak gerekir.  Balon uçurulmamalıdır.  Zaman çabuk geçer ve 

bir süre sonra şayet bu haberi n gereklil iklerini  yerine 

getiremezseniz, kamuoyunda inandırıcı lığınızı  yit irebil irsiniz.  

Sam Houston State Üniversitesi i le çift diploma programı 

başlattık.  Bu çok önemli  bir gel işme idi.  Üstel ik bu programın şu 

anda kayıtl ı 30 öğrencisi  bulunuyor.  Şayet bu programı basında 

yeterince tanıtabil irsek, gelecek yıl  bu bölümü tercih eden 

öğrenci sayısı  çok artabilir ve puanı çok yükselebilir.  

Gene diğer önemli  bir gel işme de Adli Bil işim 

Mühendisliği programıdır. Türkiye'de Fırat Üniversitesi  bir i lki 

başardı ve bu bölümü açabildi.  Bu bölümün bir an önce öğrenci 

alabilmesi için yönetim kanımca seferber olmalıdır. Bu bir presti j 

meselesidir ve i lkleri  başaran bir Fırat Üniversitesi  söylemini 

doğuracaktır.Fırat Üniversitesi çal ışanları  olarak bu tür 

gelişmelerin çoğalması için el imizden geleni yapmamız şarttır.  Bu 

üniversite bizimdir ve Üniversitemizin çok daha hızl ı  gel işmesini 

birl ikte sağlayabil iriz.  
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatin-basarisi-makale,5570.html 
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 Yayınlandığı tarih: 07 Kasım 2012 (Perşembe) 

YÖK CEPHESİNDEN TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ   

1-2 Kasım 2012 tarihleri  arasında Isparta’da Süleyman 

Demirler Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  ev sahipl iğinde 

“Uluslararası Katı l ımlı  Geleceğin Mühendisl ik Eğit iminde  Endüstri 

i le İşbirl iği  Sempozyumu” yapıldı.  Bu sempozyumu düzenleyen 

birimin Teknoloji Fakültesi olması, ayrı  bir anlam taşıyordu. 

Çünkü ülkemizde Teknoloji Fakülteleri  2009 yı l ında kurulmuş ve 

endüstrinin en çok gereksinim duyduğu uygulama yönü kuvvetli 

mühendisler yetiştirme iddiası i le yola çıkı lmıştı . Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) bünyesinde bu çal ışmaları yürüten üye Prof. Dr. 

Durmuş Günay’ın da 2 gün süren sempozyumda bizzat bulunarak 

katkı  sağlaması önemli idi.  Durmuş Günay hocamız bu alanda 

yapılan çalışmalarda liderl iği  üstlendiğini  ispat edercesine, 

sempozyumun tüm sürecine katı larak görüşlerini bizlerle 

paylaştı .  

  Fırat Üniversitesi  Dekanı Prof. Dr.  Yasin Varol bu 

sempozyuma katılarak başında bulunduğu fakültenin sorunlarını 

YÖK üyesi  Prof.  Dr. Durmuş Günay Bey’e bizzat anlatırken, ben de 

yanında yer aldım ve Fakültemizin geleceği ile i lgi li 

düşüncelerimizi , kaygılarımızı ve planlarımızı  masaya birl ikte 

yatırdık.  Bu görüşmeyi yapmak durumunda idik, çünkü Teknoloji 

Fakülteleri içerisinde en hızlı bü yüyen, en fazla öğrencisi ve 

bölümü olan, Amerika’daki Sam Houston Üniversitesi  i le çift 

diploma programını başlatan, keza doktora programı (Yazıl ım 

Mühendisliği)   açarak hemen öğrenci alan, Türkiye’de bir i lk olan 
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Adli  Bi l işim Mühendisliği  Bölümünü kuran tek Teknoloji  Fakültesi, 

Fırat Üniversitesi  bünyesindedir.  

  Sempozyuma katı lan diğer bazı Teknoloji  Fakülteleri de 

bu hızl ı gel işmeyi bildikleri  için bizlere ayrı bir önem verdiler ve 

ist işarelerde bulundular.  Fakültemiz hakkında yeterli  bilgi  sahibi 

olmayanlar da Sayın Dekan Prof.  Dr. Yasin Varol’un ve bendenizin 

yaptığı  sunumlar ve konuşmalar sonunda bize bakış açı larının 

değiştiğini, i lgi  odağı olmamızdan fark etmek mümkündü.  

  Özelikle YÖK Üyesi Prof. Dr.  Durmuş Günay Hocamızla 

yaptığımız görüşmelerde bu fakültelerin geleceği i le i lgi l i plan, 

proje ve görüşlerimizi kendilerine anlatma f ırsatı  yakaladık. 

Durmuş Hocamız birinci  gün yaptığı  genel konuşma i le Teknoloji 

Fakültelerini ne kadar önemsediğini ortaya koydu. Bu genel 

konuşma içerisinden bazı kısımları siz değerl i okuyucularımla 

paylaşmakta yarar görmekteyim.  

  Prof. Dr.  Durmuş Günay 2008 yı lı  Şubat ayında YÖK üyesi  

olduğunu ve o dönemlerde 2007 yı l ında “Türkiye Yükseköğretim 

Stratejisi” diye önemli  bir dokümanın yayınlandığını söyledi. 

İst ihdam problemleri nedeniyle Teknik Eğit im Fakültelerinin çok 

gündemde olduğunu ve o dokümanda bunun kısa bir öyküsünün 

de anlatı ldığını, Uygulamalı Bil imler Fakültesi ya da Teknoloji 

Fakültesi  kurulması yönünde önerilerin olduğunu belirt i.  O 

tarihten beri  Kurulda başlangıçta mühendis olan iki üye 

olduklarını, Ziraat Mühendisi  olan bir kurul üyesinin ayrı lması  i le 

de kendisinin mühendis olan tek Kurul üyesi  kaldığını  ifade etti. 

Bu nedenle de o günden bugüne kadar Teknoloji Fakülteleri ile 

kendisinin uğraştığını ve mesleki eğit imi nası l yeniden 

tasarlanacağı konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.  Reform 

adını  kullanmaktan kaçındığını ancak, o düzeyde çal ışmalar 

yapıldığını  söyleyen Prof.  Günay; başlangıçta bir gurup arkadaşla 

teorik düzeyde çal ışmalar sürdürdükleri ni belirt i . Daha önceden 

yapılan ve içerisinde Prof. Dr.  Duran Altıparmak’ın da yer aldığı 

çal ışmalarda Teknoloji  Mühendisl iği  programlarını incelediğinde, 

bu tür programların Amerika Birleşik Devletlerinde, Güney Doğu 

Asya ülkelerinde var olduğunu, Mechan ical  Engineering 

Technology, Engineering Technology bölümlerinin bulunduğunu 

ve Engineering Technology programlarını  o dönemde bu konuda 

çal ışanların biraz iyi leştirme yaparak, Teknoloji Fakülteleri  adı 
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altında bir müfredat tasarladıklarını söyledi.  Amerika’da yaptığı 

incelemelerde bu okulların daha ziyade uygulama mühendisleri 

yetiştirdiklerini  gördüğünü, teorik düzeylerinin bizdeki 

Mühendislik Fakültelerinden biraz eksik olduğunu ve bu 

programlardan mezun olanlara Teknolog adı veri ldiğini  bel irt i. 

Başlangıçta bu mühendislere “Uygulama Mühendisi” unvanı 

vermeyi düşündüklerini ancak, bu defa da Mühendisler Odasının 

karşı  çıkışlarına muhatap olduklarını, bu okulların mezunlarının 

Odaya kaydedilmeyecekleri direnişi i le karşı karşıya kaldıklarını 

anlattı.  

  Dünyada Application Engineer diye unvanlar veri ldiğini,  

bunların doğrudan master, doktora yapamadıklarını, teorik ders 

farkını  giderdikten sonra l isansüstü eğit im alabildiklerini 

saptadıklarını  i fade etti .  Bu teorik farkı  gidermek için mühendisl ik 

programlar ındaki teorik dersleri dikkate aldıklarını ve diğer 

mühendislerden bir farklarının olabilmesi amacıyla da sekiz 

yarıyı l l ık bir eğitim sürecinde öğrencilerin bir dönemi iş yeri 

eğit imi şekl inde almalarının uygun olacağını  düşündüklerini, buna 

i lave olarak gene stajların da olmasını planladıklarını anlattı.  

  Bir fark oluşturmak gerektiğini, piyasanın uygulamaya 

önem verdiğini  göz önüne alarak böyle bir müfredat 

gelişt irdiklerini  ifade etti .  Bu fakülte öğrencileri isterlerse, 

formasyon derslerini  ekstradan al arak mesleki  teknik orta 

öğretim kurumlarında öğretmen olabilmelerinin de yolunu açık 

tutuklarını  anlattı .  Mesleki  teknik orta öğretim kurumlarında 

öğretmenlik yapacaklar için de iş yeri  eğitiminin büyük önem 

kazandığını  söyleyen Prof.  Günay; bu iki  amacı birlikte kollayarak 

müfredat tasarladıklarını, fakat bu öğrencilerin diğer Mühendisl ik 

Fakültelerine yatay geçişlerinde problem olmaması için de asgari 

mühendisl ik şartlarının Teknoloji Fakültelerinde de bulunmasını 

sağladıklarını  dile getirdi.  

  21’i  Teknik Eğit im Fakültesi, diğerleri  Endüstriyel  

Sanatlar Eğit im Fakültesi, Turizm Eğitim Fakültesi, Mesleki  Eğit im 

Fakültesi  gibi  toplam 27 Mesleki  ve Teknik Eğit im Fakültelerini 

kapattıklarını, bunların gerçekten Türkiye’nin kanayan bir yarası 

olduğunu, problemleri seyrederek yaşayan bir geleneğimizin 

bulunduğunu ve bu problemi çözmek için yola çıktıklarını açıkladı. 

Bu fakültelerden mezun olanları  ist ihdam edememe problemleri 
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olduğunu, mezunlardan yüzde 3-5’nin iş bulabildiğini, teknik 

donanımlarının iyi olmas ı nedeniyle piyasada çalışabildiklerini 

ancak, kamu kurumlarında imza atmada yetki sorunları 

yaşadıklarını  belirtt i .  Bu kan akışını durdurmak, problemi çözmek 

için Mesleki Teknik Eğit im Fakültelerini kapattıklarını anlatan 

Prof. Günay; bu fakültelerini  iyi  bir laboratuvar ve atölye alt 

yapılarının olduğunu gözeterek tamamen farkl ı  yeni müfredata 

sahip Teknoloji  Fakültelerini  kurduklarını söyledi. Prof. Dr. 

Durmuş Günay ısrarla vurguladığı  bir husus, Teknoloji 

Fakültelerinin Teknik Eğit im Fakültelerinin asla  devamı 

olamadığıdır.  

  Teknoloji Fakültelerinin kurulmasının amacının; 

Mühendislik Fakültelerine nazaran uygulama beceri leri kuvvetl i 

mühendisler yetiştirmek ve keza gerektiğinde mezunlarının 

normal eğit im sürelerine ilave olarak pedagoji eğit imi al ıp 

mes leki  ve teknik orta öğretim kurumlarında öğretmenlik 

yapabilmeleri olduğunu söyledi.  

  YÖK olarak Teknoloji Fakültelerinin müfredatına 

müdahale etmediklerini, genel bir tasarıma gittiklerini, Atatürk 

İ lke ve İnkı lap Tarihi  ve Türkçe derslerinin 2547 sayı l ı  

Yükseköğretim Kanununun müfredata zorunlu koyulması hükmü 

münasebetiyle bu bağlamda müdahil olduklarını, ayrıca 

öğrencilerin bir yarıyı l iş  yeri eğit imi ve yazları da staj 

yapılabilecek biçimde bir çerçeve müfredat şablonu çizdiklerini 

söyledi.      

  Prof.  Dr.  Durmuş Günay Teknoloji  Fakültelerinin başarı lı  

olmasını  çok önemsediklerini, endüstrinin ihtiyaçları 

doğrultusunda mühendisler yetiştirmek, mühendislik fakülteleri 

i le tatl ı  bir rekabet oluşturarak her iki eğit imin de kal itesini 

yükseltmek, diğer taraftan mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarına daha iyi öğretmen yetiştirmek (pedagoji  eğit imi 

aldıktan sonra)  hedefleri  ile yol haritalarını  çizdiklerini 

vurguladı.    

Bu fakültelerde görevli  yönetici  ve öğretim elemanlarının 

belirlenen hedefi yakalamak için birl ikte bir mücadele 

vermelerini istediklerini, şu anda 16 Teknoloji Fakültesinin 

öğrencisinin olduğunu ve öğrenci sayısının 10 bine ulaştığını 

vurguladı.  
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  Teknoloji Fakültesi  dekanlarının ve sorumlu diğer 

yöneticilerinin işyeri  eğitimi konusund a asla taviz vermemeleri 

gerektiğini, Mühendisl ik Fakülteleri  i le farkın ancak buralardan 

sağlanabileceğini, bu yüzden Teknoloji Fakültelerindeki 

öğrencilerin yüklerinin biraz daha ağır olabileceğini, ders 

kredilerinin de Mühendisl ik Fakültelerinin asgari  miktarlarını 

sağlaması gerektiğini  di le getirdi.  

  Meslek Yüksekokullarında da yeni bir yapılanmaya 

gideceklerini vurgulayan Prof. Dr. Durmuş Günay; toplam 2 yı l 

içinde 6 yarıyıl  olan eğit imin üçünü okulda, diğer üçünü ise 

sanayide geçiren bir eğit im modeli  gel işt irmek için çabaladıklarını 

söyledi.  Bu okulların yatay veya dikey geçişleri  kolaylaştıracak 

düzeyde ECTS kredi sağlamalarını  önemsediklerini, mesleki 

eğit imde temel problemimizin beceri olduğunu, Bologna 

sürecinde Learning Outcomes denilen öğr enim kazanımlarını 

kendisinin çok önemsediğini; bi lgi , beceri ve yetkinlik olarak 

değerlendireceğimiz Learning Outcomes; yeterl i lik dediğimiz 

competence kavramını ortaya koyduğunu, bunu da en iyi 

karşı layan kelimemizin l iyakat olduğunu belirtt i .  

  Prof.  Günay “Mühendisl ik eğit iminin tarihine 

baktığımızda Osmanlı  modernleşmesinin 1773 yı l ında başladığı 

görülür.  Yani bugün İstanbul Teknik Üniversitesinin başlangıcı 

sayı lan Mühendishane- i  Bahrî- i Hümâyûn’un kuruluşu i le modern 

eğitim başlatı lmıştır.  3 üncü Sel im’in bir kanunnamesi, bu 

Bologna sürecinde öğrenme kazanımlarına karşı l ık gelmektedir.  O 

dönemlerde 3 Rus gemisi  25 Osmanlı  gemisini Çeşme’de bir gece 

hepsini  yakıyor. Bunun üzerine mühendislik eğitimi üzerinde 

duruluyor.  Yani bir zaruriyet sonrasında ort aya çıkıyor. Yumurta 

kapıya geldiğinde çözümler arıyoruz.  Batıl ı lar, Amerikal ı lar ön 

görüler yapmaktadırlar. Örneğin 2050 yıl ında nüfusları ne olacak, 

nası l bir dünya olacak, kendi durumları ne olacak, Avrupalı ların 

bu konularda onlarca projeleri var.  Kült ürel  genlerimizden ötürü 

müdür nedir? sorunlar kapıya gelince çözüm arayışlarına 

giriyoruz” dedi.  

  Teknik Öğretmenlerin mühendis olma talepleri  

konusunda çal ışmalar yaptıklarını, bazı  üniversitelere bu konuda 

görev vermek istediklerini, teknik öğretmenler in biraz daha 

sabırl ı  olmaları  gerektiğini  di le getirdi.  
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  Sayın Günay; “Son yı llarda geçmişe göre sosyal 

programların daha önem kazanmaya başladığını, bunun ülkemiz 

için iyi bir gelişme olduğunu, ama bunun bir yarış olduğunu ve 

mühendisl ik eğit iminin daha  da cazip olması için mühendisl ikten 

sorumlu olan arkadaşlarımızın bu işi  daha iyi  nası l yapabil iriz 

arayışı  içerisine girmelerini  tavsiye etti . Üniversitelerimizin 

t icari leştiği konuşuluyor, ama orada da bütün değerler iflas etmiş 

değildir.  Harvard Üniversitesine Coca Cola bir i lan vermek istiyor. 

“Coca Cola i le Hayat Daha Güzeldir” i lanını  Harvard’a asmak 

istiyorlar, bu ilanın bedeli olarak da Üniversiteye 2,5 milyon dolar 

tekl if ediyorlar. Senato uzun süre tartışıyor ve sonunda bu tekl ifi 

reddederek, para ile bütün etik değerlerin yok edilemeyeceğini 

gösteriyorlar. Yani üniversitelerimizin endüstriye katkı 

sağlamalarında hiçbir sakınca yok ve bunu sağlamak için de 

patentler gel iştirmeli  ve bunları  uygulamaya koymalıyız” dedi.  

  Sonuç olarak sempozyum Tekn oloji Fakülteleri açısından 

çok önemli  bir gelişmeye imza atmış ve bu alandaki yönet icileri 

ve öğretim elemanlarını  bir araya getirmiştir. Yapılan 

görüşmelerde Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin hedefi 

yakalamak için çok hızlı  ve güvenli  adımlarla y ol aldığı bariz 

olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut haliyle Fırat Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi  kendi hinterlandı içerisinde l ider 

konumundadır diyebil irim. Tabi bu gelişmelerde sürekli lik esastır 

ve bu nedenler de Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi  baz ı  yeni 

sıra dışı  projelere imza atmalıdır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yok-cephesinden-teknoloji-fakulteleri-

makale,5604.html 
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 Yayınlandığı tarih: 21 Kasım 2012 (Perşembe) 

YENİ YÖK YASASINDAKİ BAZI ÇELİŞKİLER 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bi r süreden beri  yeni bir 

Yükseköğretim Kanunu Taslağı üzerinde çal ışmalarını 

sürdürmektedir.  Ülkemizde taslak üzerinde çok farkı  bir tartışma 

ortamı yaratmak için de teknolojik imkanlardan azami şekilde 

yararlanıl ıyor. İ lk defa böyle kapsamlı bir kanun tasa rısı üzerinde 

bugüne kadar yapılan toplantı ların videoları  kesintiye 

uğratı lmadan YÖK sayfasında isteyenlere sunuluyor. Rektörler 

çal ıştayları , üniversitelerin çal ıştayları , Arş. Gör. ve yrd. Doç.  Dr. 

çal ıştayları , üniversite mensupları  çal ıştayı, kamu -STK-Medya 

çalıştayları  ve üniversiteler bölge toplantı ları düzenlenerek konu 

mümkün olduğunca geniş bir tabana dağıtı lmıştır. Oluşturulan 

demokratik ortamlarda konuya i lgi  duyanlar görüşlerini 

di l lendiriyorlar ancak, özell ikle kişisel görüşlerin büyük bir 

bölümünün şahsi menfaatlere dayandırı ldığı  da gözden kaçmıyor.  

Oysa bence kişisel  çıkarları  korumak yerine, ülke 

yükseköğretimini her yönü ile kurumsallaştıracak, şeffaf, tarafsız, 

her türlü politik kaygılardan uzak bir yönetim anlayışını  etkin 

kı lacak ve uzun yı l lar sürdürülebil ir bir mevzuat oluşturmak, bu 

çal ışmaların temel felsefesini  oluşturmalıdır.  

Bu köşe yazımda tasarıda saptadığım bazı eksikl ikleri  

veya çel işkileri  di le getirmeyi daha uygun buluyorum. Tasarının 

incelediğim i lk kısımlarında dahi aşağıda belirtt iğim çelişki lerin 

olduğu görüşündeyim. Bu çel işki ler düzeltilmezse, bu mevzuat 

i leride bazı  sıkıntı lara neden olabilir.  

"Tanımlar" 
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 MADDE 3 (1)- 

cc)  "Uzaktan öğretim: Eğit im-öğretim faaliyetlerinin bi lg i ve 

i letişim teknolojilerinden yararlanılarak öğretim elemanı ve 

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş 

zamanlı  olarak yürütüldüğü önlisans, l isans ve l isansüstü 

düzeydeki eğitim-öğretim türünü", 

Yukarıdaki cc) f ıkrasında uzaktan öğretim tanımındaki "eş 

zamanlı  olarak.. . ifadesi yanlış kullanılmıştır.  Şöyle ki , uzaktan 

eğitimin sadece eş zamanlı  yürütülmesi (senkron) söz konusu 

değildir. Uzaktan eğitim web tabanlı  olarak eş zamanlı olmayan 

(asenkron) öğretimi de kapsamaktadır.  Bu nedenle eş zamanlı 

olarak ifadesi  kaldırı lmalıdır.  

 MADDE 3 (1)- 

Fıkrasında "İkinci  öğretim: Birinci öğretim programlarındaki 

öğretim müfredatının mesai saatleri dışında öğreti ldiği ve 

öğrencilerin öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme 

zorunluluğu olan öğretimi" şekl inde ifade edilmiştir . Bu ifadedeki 

"mesai saatleri  dışında" denildiğinde genelde 17.00'den sonraki 

zaman dil imleri  kastedilmektedir.  Mevcut uygulamada örneğin 

ikinci öğretimin uygulamaları  13.00'ten sonra da 

başlatı labilmektedir. Yasa öneri len şekli i le kabul edil irse, ikinci  

öğretimin tüm derslerini mesai saatleri dışına sığdırmak çok zor 

olacak ya da gece yarısından sonra ya da hafta sonları  da derslerin 

yapılmasını gerektirecektir ki  bu da pratikte çok zor 

gerçekleştirebilecek bir eğitim türü oluşturur. Öğretim 

elemanlarının hafta sonları ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi 

sınavlarında görevleri  nedeniyle dersl iklerin doluluğu ve öğretim 

elemanlarının bu sınavlarda görevlendiri lmeleri  de göz önüne 

al ınmalıdır.   

"Genel Kurul" 

MADDE 6 (5) - 

"Genel Kurul üyelerinin emekli l ik yaşı öğ retim üyelerininki i le 

aynıdır. Ancak üyelerin görev süreleri bit inceye kadar yaş haddi 

aranmaz." 
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Bu f ıkrada belirt ilen emeklil ik yaşı 67 mi? yoksa 72 midir? 

Çünkü öğretim üyelerinin emekli lik yaşı  yeni açı lan (2006 -2007 

yıl ları) üniversitelerde 72'dir.  Eskiden kurulan üniversitelerde ise 

67'dir.  Taslak bu duruma açıkl ık getirmelidir.  

 Enstitü, araştırma enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri  

MADDE 16 (1) - 

"Bir üniversitede l isansüstü eğit im vermek üzere, sosyal ve beşeri 

bi l imler, sağl ık bil imleri i le fen ve mühendislik bi limleri 

enstitüleri olmak üzere en fazla üç enstitü  bulunabil ir."  

Lisansüstü eğit imde enstitü sayısının sınırlandırı lmasının 

yanlış bir tasarruf olduğu kanısındayım. Çünkü gelişen teknolojiye 

bağlı  olarak farkl ı enstitülere gereksin im duyulabil ir. Zaten şu 

anda bi le Bi lişim Enstitüsü, Eğitim Bil imleri Enstitüsü, Nükleer 

Enerji  Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü türü yapılanmalar 

üniversitelerimizde mevcuttur. Sınırlama gereksizdir.  Yurt 

dışlarında gelişmiş ülkelerde böyle bir sınırlama yoktur. 

 Bölüm ve bölüm kurulu  

MADDE 18 (1) - 

"Bölüm başkanı, bölümün kadrolu profesörleri , bulunmadığı 

takdirde doçentleri , doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı 

doçentleri  arasından bölümün kadrolu öğretim üyelerince seçi l ir 

ve dekan tarafından üç yı l i çin atanır. Bölümün öğretim üyesi 

sayısının üçten az olması durumunda bölüm başkanı doğrudan 

dekan tarafından atanır.  Bölüm başkanları  üst üste en çok iki  kere 

seçi lebil ir ve atanabil irler."  

  Maddenin başında bölüm başkanlığı  için hiyerarşik yapıda 

unvan sıralaması yapılmıştır.  Eğer bölümde tek profesör varsa, 

otomatik bölüm başkanı olacaktır. Aradan 6 yı l geçmesine karşın 

o bölümde gene tek profesör varsa, bölüm başkanlığı  için bu 

profesör yerine doçent olanlara mı sıra gelecektir? Madde kendisi 

i le çel işmektedir.  Bu nedenle "Bölüm başkanları  üst üste en çok 

iki  kere seçi lebil ir ve atanabil irler" ifadesi  uygulanamayacak bir 

tasarruf olarak kalacak ve sistemi ki l it leyecektir.   
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Not: Belirlediğim diğer çel işki lere sonraki yazılarımda devam 

edeceğim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok-yasasindaki-bazi-celiskiler-

makale,5645.html 
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 Yayınlandığı tarih: 29 Kasım 2012 (Perşembe) 

ZENCİ MİYİM? 

22-23 Kasım 2012 tarihleri  arasında Çeşme'de Bilgisayar 

Mühendisleri  Bölüm Başkanları  toplantısı  yapılacağını 

duyduğumda, bu toplantıya katılmak için yıl lardır bu 

organizasyonu üstlenen İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Eşref Adalı  ile 

görüştüm. Kendimi tanıttım ve Yazıl ım Mühendisl iği  Bölüm 

Başkanı olmam münasebetiyle bu toplantıyı önemsediğimi ve 

katı lmak  istediğimi kendilerine bildirdim. Başlangıçta olumlu 

cevap alamadım, akabinde birkaç mesaj göndererek 

çal ışmalarımızdan bahsettim. Sonuçta bu toplantıya 

katı labileceğime dair bir davet yazısı  alabildim.  

Toplantıya teknoloji fakültelerinden sadece ben 

katı labilmiştim. Sanırım teknoloji fakülteleri  bünyesinde yer alan 

diğer bi lgisayar ya da yazı l ım mühendisl iği  bölüm başkanlarının 

ya bu toplantıdan haberleri  yoktu ya da mühendisl ik 

fakültelerinin teknoloji  fakültelerine bakış açılarını  bi ldikleri  için 

katı lmamayı daha uygun görmüş olabilirler diye düşünüyorum.  

Madem ki teknoloji  fakülteleri de mühendis 

yetiştiriyorlar, bu tür toplantılara çekinmeden katılmaları  gerekir 

ancak, şayet sizi  kabullenmek istemeyen bir topluluk 

içerisindeyseniz, kendinizi  dışlanmış hissedebilirsiniz.  

23 Kasım öğle sonu Bölüm Başkanları  toplantısı  yapıldı.  

Toplantının gündemini oluşturan konulardan biri de bi lgisayar 

mühendisleri  bölüm sayılarının artışı  karşısında bölüm başkanları 

toplantısının düzenlenmesindeki zorlukların gerekçe 
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gösteri lmesiydi.  Prof.  Dr. Eşref Adalı  hoca, şu anda bi lgisayar ya 

da benzeri  diğer adlarla (Yazı l ım, bi lişim sistemleri  vb)  bi lgisayar 

mühendisleri  bölümlerinin sayısının 145 rakamına ulaştığını, bir 

de bu rakama yeni kurulan teknoloji fakültelerinin ilgi l i bölümleri 

de eklenince, organizasyonun güçlüğünden bahsederek, genel 

kurulun bu konudaki görüşlerini  almak istediğini  belirtt i.  Bu 

atmosfer içerisinde birden kendimi zenci  etnik gurubundan biri 

zannettim. Çünkü teknoloji fakültelerini  temsil eden tek kiş iydim 

ve üstel ik bu toplantıya ancak ısrarlı  talebim sonrasında 

katı labilmiştim.  

O anda Amerika Birleşik Devletlerinde geçirdiğim günler 

bir fi lm şeridi  gibi gözümün önünden akıp geçti . Zencilere yapılan 

muamelelerden şahit olduğum bazı  olayları anımsadım.  Her ne 

kadar mevzuatta açık olarak belirt ilmiş olsa da, bugün özgürlükler 

ülkesi Amerika Birleşik Devletlerinde dahi zenciler ikinci sınıf 

insan muamelesi görebilmektedirler. Ancak zenci olmasını 

hazmetmemiş olsalar bile sistem, Obama'nın ikinci  kez Başka n 

olmasının yolunu tıkayamamıştır.  

Oturum Başkanı Prof. Dr.  Eşref Adalı üçüncü gündem 

maddesine geçince şöyle bir konuşma yaptı.  "Katı l ımcı sayımız 

artıyor.  Ümit hocanın geçen sene yaptığı bir değerlendirme var. 

O değerlendirmeye göre 145 tane bi lgisayar m ühendisl iği  bölümü 

var.  Bunun sonucu olarak da bi lgisayar mühendislerinin %20'si 

işsiz. 145 tane bölümle kalmıyor, eski eğit im fakülteleri teknoloji 

fakülteleri  haline getiri ldi  ve onların içinden bilgisayar 

mühendisleri  bölümleri  oluştu.  Şimdi onları  da b u toplantı lara 

davet etmeye kalktığımız zaman bütçemiz bu organizasyonu 

yapmaya elvermeyecek.  Bir sınır koyalım mı? Açı lal ım mı? Nasıl 

bir organizasyon yapalım? Onlar olmazsa bi le, bu sayı  145'e kadar 

çıkabil ir." 

Bu açıklamaların ardından bir bölüm başkanı  söz alarak 

"genel bir izlenim alma açısından, bir X üniversitesinde hem 

mühendisl ik fakültesinde bi lgisayar mühendisl iği  bölümü var hem 

de teknoloji fakültesi bünyesinde var.  Aradaki fark nedir? Biraz 

bunu konuşsak fayda var.  Ben öğrenciysem o zaman hangi sini 

yazacağım? Aradaki fark nedir?" sorusunu yöneltti.  

Prof. Dr. Eşref Adalı Hoca "Bunu söylediğimiz zaman sanki 

de tenkit etmiş gibi oluyoruz.  Elbette arada fark var.  Bir tanesi 
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mühendisl ik eğit imine yönelik bir tanesi  eğitmen eğitimine 

yöneliktir."   

Top lantı esnasında geçen bu konuşmalardan bi lgisayar 

mühendisleri bölüm başkanlarının bazı larının teknoloji 

fakültelerinin misyonunu net olarak bi lmediklerini  fark ettim ve 

teknoloji  fakülteleri  adına bir konuşma yapma gereği duydum. 

Konuşmayı aynen aktarıyorum. 

"Değerl i  hocalarım, ben Fırat Üniversitesi Teknoloji  

Fakültesi Yazı l ım Mühendisliği Bölüm başkanıyım ve 1985 yı l ından 

beri  de teknik eğit ime emek vermiş mühendis kökenli  bir 

meslektaşınızım. Teknik Eğit im Fakültelerinin kapatı l ıp yerine 

Teknoloji  Fakültelerinin kurulması söz konusu değildir. Bir kere 

bunu iyi anlamamız gerekiyor.  Bununla i lgi l i Bakanlar Kurulunun 

2009 yı l ında 15612 sayı l ı  kararı  vardır.  Bu kararın gerekçesi 

şudur: Teknik Eğit im Fakülteleri  mezunları  genell ikle endüstri 

meslek l iselerinde öğretmen olabiliyorlardı  veya serbest piyasaya 

gidebil iyorlardı.  Fakat endüstri  meslek l iselerinde bir dönemin 

polit ikaları yüzünden bu okullar kökten çökerti ldiği  için o okullara 

talep oldukça azaldı.  Bunun sonucu olarak da birçok mezun boş 

durumda kaldı.  Şimdi yeniden endüstri  meslek liseleri  cazip hale 

getiri liyor." 

"Teknoloji  Fakültelerinin kurulmasının nedeni şudur: Bir 

taraftan mühendislik fakültesi  mezunları  var.  Diğer taraftan da 

uygulaması, el becerisi  fazla olan ve genellikle endüstrinin 

iht iyacı olan mühendisleri yetiştirebil ir miyiz? diye bir çal ışma 

başlatı ldı . Bunun sonucunda da Teknoloji  Fakültelerine ayrı bir 

yapı kazandırı ldı.  Bugün Teknoloji  Fakültelerinde yer alan 

bölümlerin müfredatları kesinl ikle mühendisl ik 

fakültelerinkinden az değildir ve i lave olarak 7 inci ya da 8 inci 

yarıyı l larda bir yarıyı l  işyeri  eğitimi görecekler."  

"Bizler şu anda 3 üncü yıl  içerisindeyiz.  Yani gelecek yıl  7 

inci  ya da 8 inci  yarıyı llarda öğrencilerimizi  endüstriye 

göndereceğiz. Bizim derslerimizin %42's i  uygulamaya dayanıyor. 

Biz bunu daha da i leriye götürerek, Teknoloji  Fakültelerini  daha 

cazip hale getirmek için - bunu Fırat Üniversitesi başlattı - 

Amerika'daki bir Üniversite ismimizin ne olduğunu düşünmeden 

yerinde ziyaret ederek bizimle işbirl iğine gi rdi.  Sam Houston 

State Üniversitesi  bu konuda ciddi bir üniversitedir.  Eyalet 



 

162 
 

üniversitesidir, açınız ve web sayfalarını  görünüz. Heyetler geldi 

ve netice it ibariyle onlar bizlerle işbirliği yapıyorlar."  

"Ben bu toplantıya katı lmak için Eşref hocama yazı la r 

yazdım, sağ olsun kendileri  i lgi  gösterdiler ve neticede bu 

toplantıya davet etti ler.  Fakat lütfen bizi öteki leştirmeyiniz! Eğer 

böyle bir yol izlerseniz biz başka arayışlar içerisine gireriz.  Geliniz 

el  ele vererek ülkenin gelişmesi için birlikte çal ışa lım. Bugün bir 

X üniversitesi , doğru dürüst öğretim elemanı ve laboratuarları  

bulunmayan bir başka ücra köşedeki üniversite bünyesinde açılan 

bir bi lgisayar mühendisl iği i le işbirl iğine gidebiliyor.  Teknoloji 

Fakülteleri ise Teknik Eğit im Fakültelerinden k alan büyük 

laboratuarlara sahiptir, çünkü Teknik Eğit im Fakülteleri 

YÖK/Dünya Bankası  II .  Endüstriyel  Eğit im Projesi  tarafından 

desteklenmiş fakültelerdir.  Bu laboratuarlarımızı  atı l  olarak 

tutsaydık, ülkemize büyük bir darbe olurdu."  

"Gelin tartışalım. Eğer bizim eğitimimizi  gerçekten de 

ikinci  sırada görüyorsanız, bu konu i le i lgil i  ben her türlü 

savunmayı yapabilirim. Hazırl ıklı  da gelmişim. Lütfen 

ötekileştirme yapmayalım. Birl ikte çal ışmayı öğrenelim. Yani 

birisi  mühendisl ik fakültesi  mühendisl ik bölüm ü, diğeri  teknoloji 

fakültesi  mühendisl ik bölümü! Yurt dışında isme bakarak 

herhangi bir ayırım yapılıyor mu? Hepiniz yurt dışında 

Amerika'da, Almanya'da, İngi ltere'de kaldınız! Bugün 

mezunlarımız Amerika Birleşik devletlerinde kabul görüyorlar.  

Ama siz burada bir sınır koyduğunuz zaman, bence yanlış 

yoldayız.  Bu davranışın ulusal  barışı  ve birl ikte çal ışmayı da 

kösteklediği  düşüncesindeyim. Lütfen sayımız büyüyor deyip, 

teknoloji fakültelerini  de çağırıp çağırmayacak mıyız? 

tartışmalarına girmeyelim. Eğer biz bu toplantı lara geleceksek, 

sizlerden maddi destek de istemiyoruz, kendi imkanlarımızla 

geliriz.  Yarışal ım ve rekabet oluştural ım, neden bundan 

çekiniyoruz ki? Siz de iyi  eğitim vermeye çalışın, biz de vermeye 

çal ışal ım. Hangisi daha iyi eğit im veriyor sa, endüstriden rağbet 

görüyorsa, onların mezunları işlerini  bulsunlar."  

Bu konuşmamın neticesinde bir bölüm başkanı teknoloji  

fakültelerinde görev alan öğretim elemanlarının kal itelerini 

sorguladı.  Ben de kendilerine gerekli  cevabı verdim!  
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İşte ülkemizdeki eğit im sisteminin konumu? Kimse kendi alanında 

başkalarının söz sahibi olmasını istemiyor.  Rekabet oluşmasını 

arzu etmiyor.  Kendilerinin yaptıklarının doğru, başkalarının 

yaptıklarını yanlış görüyorlar. Bu zihniyet değişmeli ve birlikte 

çal ışmanın yollar ını  aramalıyız.  Fakültenin adının ne olduğundan 

ziyade, mezunlarının piyasadaki değerlerinin ne seviyede 

olduğuna bakmamız gerekir.  İşte bunun içindir ki  bizler yurt 

dışında tanınmış üniversitelerle işbirl iği  yapıyoruz. 

Mezunlarımızın İngil izce di l sorunun u yerinde, i lgi l i ülke içinde 

çözmeye çal ışıyoruz. Gene bunun içindir ki  mezunlarımızı  yaz 

stajları  haricinde bir yarıyı l süre i le işyeri eğit imine gönderiyoruz. 

Gene bunun içindir ki  derslerimizin %42'sini uygulamalı 

yapıyoruz.  Mühendisl ik fakültelerine de gelin rekabet oluşturarak 

ülkenin ihtiyacı  olan mühendisleri  yetiştirmek için yarışal ım 

diyoruz. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/zenci-miyim-makale,5663.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Aralık 2012 (Çarşamba) 

FIRAT'TA YENİ BÖLÜMLER AÇMAK 

Fırat Üniversitesinde bazı birimler vardır ki  yı l lar önce 

kurulması YÖK tarafından onaylanmış ancak, hala faal iyete 

geçiri lememiştir.  Bu tasarrufta geçmişten günümüze kadar 

Üniversitemizin yönetimde görev almış idareci lerin bazen 

meseleyi yeterince takip e tmemeleri , bazen bir önceki yönetimin 

önerisi  olması münasebetiyle o bölümün açı lmasına sıcak 

bakmamaları , bazen bölümün kurma çal ışmalarını  sürdüren veya 

raporunu hazırlayan kişi lerin Üniversiteden ayrı lmış olmaları 

sonucu meseleyi takip edenlerin bulunma maları  rol 

oynayabilmektedir.  

 Fırat Üniversitesi  Mühendisl ik Fakültesinde Endüstri,  

Gıda, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik)  Mühendisl iği 

Bölümleri¸  İ letişim Fakültesinde Gazetecil ik ve Görsel İ letişim 

Tasarımı Bölümlerini  henüz öğrenci alamayan bölümlere  örnek 

verebil irim. 

  Peki, geleceği olmayan bölümlere öğrenci almak doğru 

mudur? Bu soruya verilecek cevap olaya bakış açınıza göre 

değişebil ir.  Şöyle ki  geleceği olmayan bir bölüm açıp mezunlarını 

işsizler ordusuna katı lmasını uygun görmeyebil irsiniz.  Am a diğer 

taraftan bir X üniversitesi  yeterl i  öğretim üyesi  ve alt  yapısı 

olmadan, öğrenci sayısını artırmak pahasına sürekli yeni bölümler 

açıyorsa, sizden daha hızl ı büyüyor demektir.  Öğrenci sayısı 

artıkça genel bütçe payınız da artmış oluyor.  Diğer taraf tan eğitim 

düzeyi açısından ele al ındığında işsiz l ise mezunları yerine, işsiz 

üniversite mezunlarının bulunması tercih sebebi olabilir.  
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  Yeni bir bölüm açarken çok idealist  davranmak doğru 

mudur? Örneğin önce binasını  kurayım, laboratuarını 

oluşturayım, akabinde o bölümde çal ışacak alanla i lgi l i öğretim 

üyesi  yetiştireyim, sonra öğrenci alayım derseniz en az on yı l ınız 

geçecek demektir. Siz bu süreci beklerken, diğer üniversiteler bu 

bölümü kurup öğrenci alarak "atı  alan Üsküdar'ı  geçti" misal i  hızl ı 

yol almış olmuyor mu?  

  Bir de bazı bölümler vardır ki teknolojik gelişmelere bağlı  

olarak hiç örneği olmadan i lk defa kurulmaları  gerekebil ir.  İşte bu 

bölümleri  kurmak gerçekten çok zor.  Örneğin 25 -30 yı l  önce 

bi lgisayar bölümleri  mi var mıydı? Bi lgisayar böl ümlerinin i lk 

dönemdeki öğretim elemanlarının hepsi  farkı  branşlardan 

gelmiyor muydu? Bugün bilgisayar mühendisliği bölümlerinin bazı 

öğretim üyelerinin lisans eğit imlerinin bi lgisayar olmadığı 

bi l inmektedir. Keza İ letişim Fakültelerinin olmadığı  dönemlerd e 

de bu fakülteler kurulduktan sonra öğretim elemanlarını 

iktisatçılar, siyasal bi limciler hatta veterinerler oluşturmuştur. 

Ama gelişme sürecinde bu bölümler artık kendi öğretim 

elemanlarını bizzat yetiştirmişlerdir.  

Adli  Bi lişim Mühendisl iği  bölümünü Tür kiye'de i lk defa 

Fırat Üniversitesi kurdu. Başka bir üniversitede bir örneği henüz 

yok.  Ama bu bölümleri  kurmak için hazırlıklarını  sürdüren birkaç 

üniversitenin var olduğunu biliyorum. Şimdi eğer Fırat 

Üniversitesi  adli bi lişim alanında önce öğretim üyesi  bulmak 

isterse bir on yıl  beklemesi lazım. Çünkü önce başka üniversiteler 

Adli  Bi l işim Mühendisl iği  kuracaklar.  Ardından mezun verecekler, 

sonra bu mezunlar adli bi lişim alanında doktora yapacaklar ve 

Fırat Üniversitesi bu doktoral ı öğretim elemanları ist ihdam 

ettikten sonra öğrenci alacak! Şu anda Türkiye'de Adli  Bi l işim 

Mühendisi yoktur ve bu eğitimi veren bir üniversite de 

bulunmamaktadır.  

  Adli  Bil im Mühendisl iğinin ne olduğunu da iyi bi lmek 

gerekir. Fırat Üniversitesi Adli Bil işim Mühendisl iği bölümü nün i lk 

iki  yı l ı  Yazı lım Mühendisl iği  i le aynı programa sahip.  3 üncü ve 4 

üncü yı llarda branş dersleri  yoğunlaşıyor.  Yani Yazıl ım 

Mühendisliği  ya da Bi lgisayar Mühendisl iği  mezunu olup da 

biyometrik sistemler, ağ güvenliği , adli bil işim araçları , bi lgi 

güvenliği , siber hukuk, siber savaş, kötü amaçlı  yazı l ım ve 



 

167 
 

donanım suçları  gibi  alanlarda çal ışanlar Adli Bi l işim 

Mühendisliğinin temelini  oluşturacaklar.  Adli Bi lişim 

Mühendisliği mezunları veri ldikten sonra da doğrudan bu alanda 

eğitim görmüş öğretim elemanları  yetişmiş olacak.  

  Fırat Üniversitesi , Adli  Bi l işim Mühendisl iğini  çok yoğun 

bir mücadele vermesi sonrasında elde etmiştir. Adli  Bi l işim 

Mühendisliği  i le ilgi li  YÖK'e müracaat 2011 yı l ı  içerisinde idi. 

Üniversitelerarası  Kurul bu konuyu aylarca tart ışmış ve sonuçta 

kabul etmiştir.  Şimdi diğer üniversiteler hiç çaba sarf  etmeden bu 

bölümleri  kuracak ve bu bölümlere bi lgisayar mühendisl iği  ya da 

yazı l ım mühendisliği  alanlarından mezun olan öğretim üyelerini 

ist ihdam ederek faaliyete geçirecekler.  Nitek im Yaşar 

Üniversitesi  Fen Bil imleri  Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar 

Mühendisliği Anabil im Dalı altında Siber Güvenlik Bi l im Dalını 

(Fen Bil imleri  Enstitüsünün 24 Mayıs 2012, 8/1 nolu kararı 

sonrasında)  2012 yı l ı  Mayıs ayında kurmuştur.  Bu alanda çok kısa 

sürede peş peşe l isans ve l isansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim 

veren üniversiteleri  birl ikte göreceğiz.  

  Benzer bir durumu Fırat Üniversitesinde uzaktan eğitim 

çal ışmalarında bizzat yaşadım. Fırat Üniversitesi 2000'l i  yı lların 

başında Uzaktan Eğit im Merkezini  kuran i lk üniversiteler arasında 

yer al ıyordu. Biz bir arpa boyu yol alamadık.  Ancak diğer 

üniversiteler bizden çok daha sonra kurdukları  Uzaktan Eğit im 

Merkezleri  i le binlerce öğrenciye eğit im ve öğretim verebildiler.  

  Umarım Adli  Bi l işim Mühendi sl iği  bölümüne öğrenci 

al ınmasında aynı rehavet gösterilmez. Bu bölüme Bilgisayar ya da 

Yazı l ım Mühendisl iği  mezunu doktoral ı öğretim üyeleri  ist ihdamı 

kısa sürede sağlanır, 2013 -2014 akademik yı l ında öğrenci al ımını 

gerçekleştirir ve Fırat Üniversitesi  il klere imza atan üniversite 

unvanını yaygınlaştırır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yeni-bolumler-acmak-

makale,5698.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Aralık 2012 (Çarşamba) 

YABANCI DİLDE EĞİTİM-ÜDS/KPDS 

Günümüzde tüm meslek gruplarında yabancı di l bi lgisi  

çok önemli  oldu.  Hangi meslek grubu olursa olsun kolay iş 

bulabilmenin yolu artık en az bir yabancı di l i -özell ikle de 

İngi lizceyi-  iyi  derecede bilmekten geçiyor.  Bazı üniversiteler 

yabancı di l  i le eğit im -öğretim yaparak, mezunlarının yabancı bir 

di le hakim olmasını  hedefl iyor. Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi Yazı l ım Mühendisliği Bölümümüz de öğrencilerin 

yabancı dil  bilgisini  gel işt irmek için 2+2 diye adlandırı lan çift 

diploma programını Amerika'daki Sam Houston State Üniversitesi 

i le 2012 yı lında başlattı .  

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), yeni Başkanı Prof.  Dr.  

Gökhan Çetinsaya'nın göreve başlamasıyla birlikte yabancı di l  ile 

i lgi li  eğit ime büyük önem vermeye başladı.  04/12/2008 tarihl i  ve 

27074 Sayıl ı  Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İ l işkin Yönetmelik” halen 

yürürlüktedir. YÖK bu yönetmelik i le ilgil i yeni bir taslak 

hazırlamıştır.  Taslak Yönetmeliğin Yabancı dil yeterlilik ve seviye 

tespit sınavları  başlıkl ı  6 ncı  maddesinin 4b) ve 4c) bentlerinde 

aşağıdaki ifadeler yer almaktadır."   

b)  Bu dil in anadil olarak konuşulduğu ülkelerde 

yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri  için aranan asgari 

yabancı di l  seviyesinin tes piti  amacına yönelik olarak yapılan 

(TOEFL: Test of English as a Foreign Language, IELTS: 

International English Language Testing System, DALF: Diplôme 
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Approfondi de Langue Française, PNDS: Prüfung für die Nachweis 

Deutscher Sprache ve yükseköğretim kurumun un eşdeğer kabul 

ettiği  sınavlar) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite 

senatosunun belirlediği puanla başarıl ı  olanlar zorunlu yabancı 

di l  derslerinden ve yabancı di l hazırl ık sınıf ından,  

c)  ÖSYM  tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerl i liği  kabul 

edilen yabancı dil  sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite 

senatosunun belirlediği puanla başarı l ı olanlar ise zorunlu 

yabancı di l derslerinden muaf tutulur" denilmektedir.  

ÖSYM tarafından yapılan yabancı di l sınavları , ÜDS 

(Üniversiteler Arası  Kurul Yabancı Dil  Sınavı)  ve KPDS (Kamu 

Personeli Yabancı Dil  Bi lgisi Seviye Tespit Sınavı) 'dır. 

Yükseköğretim Kurulu ÜDS/KPDS'nin TOEFL eşdeğerleri  için 

yayımladığı  tablo, puanlar arasında basit  bir ora ntı  kurularak 

hazırlanmış ve gerçek değerlendirmeyi yapmaktan uzaktır.  Bir 

kere ÜDS/KPDS i le TOEFL IBT/CBT çok farkl ı sınav türlerinden 

oluşmaktadır. Örneğin TOEFL IBT, dört temel kısımdan (Reading, 

Listening, Speaking ve Writting)  oluşmakta ve 120 puan üz erinden 

değerlendiri lmektedir. TOEFL IBT sınavından genelde 78 -79 puan 

almış kişiler, Amerika'da ya da TOEFL IBT'nın geçerl i  kabul edildiği 

birçok ülkede Üniversiteye başlamak için yeterl i seviyede 

görülmektedir. Bu puanları alan bir kişi okuduğunu/dinledi ğini 

çok rahat anlayabilmekte, İngi lizce konuşabilmekte ve makale 

yazabilmektedir.  

Yabancı Dil  Sınavları  Eşdeğerl ikleri  tablosunda TOEFL IBT 

78/79 (TOEFL CBT 210/212) puanlarının ÜDS/KPDS'deki 

karşı l ıkları  65/66 puan olarak belirlenmiştir.  ÜDS/KPDS sadece 

çoktan seçmeli bir sınav olup 80 sorudan oluşmakta ve kişinin dil 

bi lgisinin gerçek seviyesini belirlemekten uzak kalmaktadır. 

ÜDS/KPDS'den 80 -90 puan almasına karşın konuşamayan, 

dinlediğini  anlayamayan birçok kişi ile karşı laştım. ÜDS/KPDS 

sınavlarında cevap şıklarından yola çıkarak doğru cevabı 

bulanların sayısı azımsanmayacak seviyelerdedir.  Test tekniğini 

ve di l in söz dizim kurallarını bi lenler, yeterl i  yabancı di l  bilgisi 

olmadan yüksek puanlar alabilmektedir.  

YÖK; TOEFL ve ÜDS/KPDS eşdeğerli l ik tablo sunu yeniden 

düzenlemesi gerekir. Ocak 2012 Ayından önce YÖK tarafından 
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uygulanan eşdeğerl i l ik tablosu çok daha gerçekçi idi. YÖK bu 

tabloyu güncellemediği  takdirde, TOEFL gibi  çok zor bir sınava 

girenlerin aleyhine bir tasarruf içerisine girmiş olmaktadır .   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yeni-bolumler-acmak-

makale,5698.html 
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 Yayınlandığı tarih: 02 Ocak 2013 (Çarşamba) 

ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU MAYIS’TA 

Fırat Üniversitesi  Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 

Teknoloji Fakültesi alt ında  Adli Bil işim Mühendisl iği Bölümünü 

kurduğunu daha önceki yazı larımda duyurmuştum. Rektörümüz 

Sayın Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Yardımcıları , bu bölümün 

bu yı l  öğrenci almasını  sağlamak amacıyla yoğun bir çal ışma 

içerisinde olduklarını bi liyorum. Tekno lojinin gelişmesine paralel 

olarak Üniversitemizin Türkiye’de i lk kurduğu bölümü olan Adli 

Bi l işim Mühendisl iğini  diğer bazı üniversitelerin de kurmaya 

çal ışt ıklarını  duymaktayım. Diğer üniversitelerimizin de bu 

bölümü açmaları sonucu aramızda güzel bir re kabet oluşacağı ve 

bunun sonucunda da çok güzel çalışmaların ortaya çıkacağına 

inanıyorum.  

  Fırat Üniversitesi  Adli  Bi lişim Mühendisl iğinin iki  

programı olacaktır.  Bunlardan biri  tamamen Türkçe eğit im 

yapacaktır.  Ama diğer bir programı ise uluslararası or tak l isans 

programı kapsamında açı lmıştır.  Bu bölümümüz tamamen 

İngilizce eğitim verecektir.  İ lk yıl  öğrencilerimiz İngi l izce hazırl ık 

sınıfında yoğun dersler alarak, İngil izce dil bi lgisi seviyelerini 

belirl i bir düzeye getireceklerdir.  Birinci  ve ikinci sınıflarını 

bütünüyle İngi lizce dersler alarak tamamlayacak öğrencilerimiz, 

üçüncü ve dördüncü sınıf  derslerini  ise Amerika Birleşik Devletleri 

Texas Eyaletindeki Sam Houston State Üniversitesinde 

tamamlayacaklar.  Başarı l ı  olanlar hem Fırat Üniversitesinde n 

hem de Sam Houston State Üniversitesinden diploma almış 

olacaklar.  
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  Sam Houston State Üniversitesi i le çift diploma programı 

için protokol imzalanmış ve bu protokol Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından uygun görülmüştür.  Dolayısıyla bu bölümün faaliyete 

geçmesi için geriye kalan şart; yeterl i sayıda ve düzeyde öğretim 

üyesinin tedarik edilmesidir. Fırat Üniversitesi olarak yeterli 

sayıda öğretim üyesinin sağlanması sonrasında bu çift diploma 

bölümü hemen devreye alınabilecektir.  

  Türkçe eğit im verecek programa öğrenci alabilmek için de 

şartların başında bu bölümün kadrosunda 3 öğretim üyesinin 

bulunması gel iyor. Adli  Bi l işim Mühendisl iğinin müfredatının i lk 

iki  yıl ı Yazıl ım Mühendisl iği Bölümü i le aynıdır. Dolayısıyla Yazı l ım 

Mühendisliği  bölümü öğretim elemanları , ihtiyaç hâsı l  olduğunda 

Adli Bil işim Mühendisl iği derslerini de yürütebilecektir.  Üçüncü 

ve dördüncü sınıfta alan dersleri  yoğunlaşmaktadır.  Bu sınıflarda 

okutulacak dersler bi l işim sahasının özell ikli  konularını 

içermektedir. Bu dersler arasında Sayısal  Adli  Bi l işime Giriş, 

Donanım Adli  Bi l işimi, Ağ Güvenliği , Kötü Amaçlı  Yazı l ımlar, 

Sayısal  Adli  Bi l işim Araçları , Bi lgi  Güvenliği , Siber Kanunlar ve 

Siber Savaşlar gibi farkl ı dersler yer almaktadır.  

  Alana yönelik bu dersler kapsamında Üniversitemi zde 

görev yapan bazı  bi l işim öğretim elemanları  çal ışmalar ve yayınlar 

yapmıştır. Dolayısıyla Adli  Bi l işim Mühendisl iğinin hoca 

kadrosunun tedarikinde Fırat Üniversitesinin potansiyeli  vardır. 

Tek sorun, Adli Bil işim Mühendisliği  Bölümü kadrosunda 3 

öğretim üyesinin yer almasıdır. Bu da veri lecek ilanla çözüme 

kavuşturulacaktır.  

  Adli Bil işim Mühendisliği alanındaki Fırat Üniversitesinin 

l ider pozisyonunu pekiştirmek, Türkiye’de bu alanda çalışan bi l im 

insanlarının dikkatlerini  Fırat Üniversitesine çekmek amacıyla; 

Üniversitemiz Rektörü Prof.  Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın destekleri 

i le I.  Uluslararası  Adli  Bi lişim ve Güvenliği  Sempozyumunu 20 -21 

Mayıs 2013 tarihleri  arasında Fırat Üniversitesinde 

gerçekleştireceğiz.  Bu sempozyumun benzerlerinden farkl ı 

yönleri  bulunmaktadır.  Sempozyum bir konsorsiyum tarafından 

organize edilmektedir. Paydaşlar arasında Fırat, Sam Houston 

State, Gazi ve Polis Akademisi yer almaktadır.   2013 yı l ındakini 

Fırat, 2014 yı l ındakini  Sam Houston State, 2015 yı l ındakini  Gazi 

Üniversiteleri  ve 2016 yıl ındakini  ise büyük bir ihtimalle Polis 
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Akademisi gerçekleştirecektir. Bu turlama daha sonraki yı llarda 

diğer Üniversitelerin katı l ımıyla daha da büyüyecektir.  

  Bu sempozyumun bir parçası  olarak bi lişim alanlarında 

eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Adli 

Bi l işim, Biyometrik Sistemler ve Bi lgi  Güvenliği  Proje Yarışması" 

adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.  Sunulacak Proje Sempozyum 

Bil im Kurulu içerisinden seçilecek bir Komisyon tarafından 

değerlendiri lecektir. Proje sunan öğr encilerin sempozyuma 

katı lmaları  için de kendilerine davetiye gönderilecektir.  

  Bu yarışmaya önlisans veya l isans düzeyinde eğitim -

öğretim gören bilgisayar programcıl ığı , bilgisayar öğretmenliği , 

bi lgisayar mühendisl iği , yazı lım mühendisliği , bi lgisayar 

s istemleri  mühendisl iği  vb yakın programlarda öğrenci olanlar 

katı labilir.  Yarışmaya sunulacak projelerin, daha önceden başka 

bir yere sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması 

şartı  bulunmaktadır.  

  Proje yarışmasında ilk üç dereceye girenlere parasal  ödül 

veri lmesi düşünülmektedir.  Bu amaçla TÜBİTAK’a müracaat 

edilmiştir. TÜBİTAK’tan olumlu cevap alınması hal inde; birinci lik 

derecesi alan yarışmacıya/yarışmacılara toplamda 3000 TL, 

ikinci l ik ödülüne layık görülenlere toplamda 2000 TL ve üçüncül ük 

ödülüne layık görülenlere ise toplamda 1000 TL parasal  ödül 

veri lecektir.  

  I .Uluslararası  Adli  Bi lişim Sempozyumuna Türkiye’den ve 

dünyanın farkl ı ülkelerinden bil im insanlarının katılacağını göz 

önüne aldığımızda, bu sempozyumun Üniversitemizi tanıtma  

bağlamında da önemli bir misyonu yerine getireceği şüphesidir. 

Elazığ’da hizmet veren şirketlerin sempozyumu desteklemelerini 

ümit ederken, bu tür organizasyonların Elazığ açısından da önemli 

rol  oynadığına dair görüşümü takdirlerinize sunarım.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/adli-bilisim-sempozyumu-mayis8217ta-

makale,5752.html 
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 Yayınlandığı tarih: 09 Ocak 2013 (Çarşamba) 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim almak birçok 

gencin hayalidir.  Bu arzu sadece Türk öğrencilerinin değil , dünya 

gençlerinin birçoğunun hedefidir. Her ülkeden birçok genç rüya 

ülke olarak nitelendirdikleri  Amerika'ya gitmeyi düşünür.  Maddi 

durumu iyi olan ai leler çocuklarının iyi  bir eğit im almaları  için 

çaba gösterir. Bir dünya di li olan İngi lizceyi öğrenme pahasına, 

gurbet ellerde bulunan ülkemiz  gençlerin sayısı  dahi binlerce 

rakama ulaşabil iyor.  

Türkiye'den Amerika'ya, Almanya'ya, İngi ltere'ye ve diğer 

ülkelere eğitim amacıyla giden öğrencilerimiz bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı Türkiye'de Üniversiteye yerleşemedikleri  için 

eğit imi yurtdışında arayanlardır. Bir kısmı ise Amerika'da, 

İngi ltere'de yüksek öğretim görmeyi, Türkiye'deki eğit ime 

yeğlemektedir. Çünkü yurt dışında tahsi l yap maları durumunda , 

dil  problemlerini  tümden çözeceklerini  bi l iyorlar.  

Ülkemizde eğitim amacıyla yurt dışına giden ve beyin 

gücü olarak nitelendiri lenlerin sayısı azımsanmayacak 

seviyelerdedir. Yurt dışına giden gençlerimizin büyük bir bölümü 

bir işe yerleştikten sonra yüksek yaşam standartları ne deniyle 

bulundukları ülkede sürekli  kalmayı göze almaktadır.  Göze 

almaktadır ifadesini kullandım, çünkü büyük bir bölümünde 

vatan, dost, arkadaş hasreti  bulunmasına rağmen, gurbet ellerde 

yaşamaya karar verebil iyorlar.  
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Dönem dönem yurt dışındaki beyin göçü nü tersine 

çevirme çabasına giri lmişse de arzu edilen hedefler 

yakalanamamıştır.  Geri dönüş yapan bir kısım bil im insanlarımız, 

yurt dışındaki çalışma ortamlarını  Türkiye'de bulamadıkları  ve 

yaşam standartlarının farkl ı l ığı  nedenleriyle, bir süre sonra tek rar 

yurt dışına dönmüşlerdir.  

Avrupa'nın birçok ülkesinde Türkiye'den gitmiş 

işçi lerimizin nüfusu azımsanmayacak seviyelere ulaşmıştır. 

1960'l ı  yı l larda Avrupa'nın yolunu tutan işçi lerimizin çocukları  ve 

torunları  artık bu ülkelerde söz sahibi  olmaya başla dılar. 

İçlerinden mil letvekil i , büyük holding sahipleri , ekonomik 

gelişmelere damgasını  vuran f irma CEO'larının arttığını 

görüyoruz.  Bu gençlerin büyük bir bölümünün, zaman geçtikçe 

kültürleri  asimilasyona uğramakta ve ana di l lerini  dahi 

konuşamayabilmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu yabancı uyruklu öğrencilerin 

Türkiye'deki üniversitelere yerleştiri lebilmesi için ayrı  bir sınav 

yapmakta ve bu öğrencileri  kendi aralarında bir sıralamaya tabi 

tutarak üniversitelerimize yerleştirmektedir.  Bu sınav yabancı 

ülkelerde bulunan gençlerimizin ülkemizdeki üniversitelere 

girmelerine büyük kolaylık sağlamaktadır.  Gençlerimiz çifte 

vatandaşl ık sayesinde yeri  geldiği  zaman yabancı uyruklu 

kimliklerini kullanarak büyük avantajlar elde edebilmektedir.  

Fırat Üniversitesinin bi rçok bölümü yabancı uyruklu 

öğrencilere kapısını aralamak için büyük bir çaba içerisine 

girmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için verdiği kontenjanlar 

bölüm bazında 5 civarında olduğunu düşünürsek, bu yolla 

üniversitemize gelecek yabancı uyrukluların -asl ında bunların 

çoğu yurt dışında yaşayan işçilerimizin çocuklarıdır - sayısı  az 

sayı lmaz.  Bu yolla üniversitemize gelecek öğrenciler, unuttukları 

ya da çok az kullandıkları Türkçeyi öğrenmeleri  bağlamında büyük 

bir f ırsatı  da yakalamış olmaktadırlar.  

Fırat  Üniversitesi , l isansüstü düzeyde yabancı öğrenci 

al ımına da başladı.  Bu kapıyı  çok şükür aralayabildik ve i lk yabancı 

uyruklu yüksek l isans öğrencimiz oldu.  Pakistan'dan gelen Naveed 

Ahmed Yazı lım Mühendisl iği Bölümümüzde yüksek l isans 

eğit imine benim danışmanlığımda başladı.  
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Bir dünya üniversitesi olmak istiyorsak, yabancı uyruklu 

öğrenci sayısını artırmanın kapısını aramak zorundayız. Bunu 

sağlamak için de özell ikle İngil izce eğitim verecek bölümleri 

çoğaltmalıyız. Vizyonumuz artık yabancı öğrenci sayı larının 

Üniversitemizde çoğaltılması  olmalıdır.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yabanci-uyruklu-ogrenciler-

makale,5773.html 
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 Yayınlandığı tarih: 16 Ocak 2013 (Çarşamba) 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU TASLAĞI MEB'DE 

Yükseköğretim Kanunu taslağı  ile i lgil i  kurumlar arasında 

birçok yazışmalar yapıldı.  YÖK sayfasında forum sayfaları  açı ldı. 

Öğretim üyelerinin konu hakkındaki görüşleri sayfalar dolusu 

yayımlandı. Tartışmaların video görüntüleri İnternet üzerinden 

ulaştırıldı . Nihayet  üzerinde uzun süredir çal ışı lan yasa tasarısı 

14 Ocak 2013 tarihi  it ibariyle Mil li  Eğit im Bakanlığına sevk edildi.  

Bu yasa taslağı i le i lgi li  görüşlerimi köşemde "YÖK 

Yasasındaki Bazı  Çelişki ler" başl ığı  alt ında 21 Kasım 2012 

Tarihinde yayınlamıştım (http://gunisigigazet esi.net/y-5645-b-

YENI-YOK-YASASINDAKI-BAZI-CELISKILER.html).  Olur ya belki 

YÖK'teki i lgi l iler bu yazımı görmeyebil irler düşüncesi i le, bu köşe 

yazısını aynı zamanda YÖK'ün sayfasındaki forum kısımlarına da 

yüklemiştim.    

O köşe yazımda belirtt iğim bazı hususların son taslak 

üzerinde düzelti ldiğini  görmüş olmam beni mutlu etti .  Köşe 

yazımda önceki taslaktaki  "Genel Kurul, MADDE 6 (5) -  Genel Kurul 

üyelerinin emekli lik yaşı öğretim üyelerininki  i le aynıdır.  Ancak 

üyelerin görev süreleri  bit inceye kadar yaş had di aranmaz." 

i fadesi yer al ıyordu. Ben bu ifadenin eksik olduğunu yazmış ve 

aşağıdaki görüşümü bildirmiştim.  

"Bu f ıkrada belirt ilen emekli l ik yaşı  67 mi? yoksa 72 

midir? Çünkü öğretim üyelerinin emeklil ik yaşı  yeni açılan (2006 -

2007 yı l ları) üniversitelerd e 72'dir.  Eskiden kurulan 
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üniversitelerde ise 67'dir.  Taslak bu duruma açıklık getirmelidir." 

şekl inde ifade kullanmıştım.  

  Bu görüşüm muhtemelen okunmuştur ki son taslakta bu 

husus "Devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları  ve 

yürütme kurulu üyeleri  için zorunlu emekli l ik yaşı  altmışyedi 

yaşın doldurulduğu tarihtir. Ancak büyükşehir statüsü dışındaki 

i l lerde 2006 yı lı  ve sonrasında kurulan yükseköğretim 

kurumlarında yaş haddi yetmişiki yaşın doldurulduğu tarihtir." 

şekl inde bir düzeltme yapılmı ştır.  

   Enstitü, araştırma enstitüsü, araştırma ve uygulama 

merkezleri  hakkında önceki taslakta "MADDE 16 (1) -  Bir 

üniversitede lisansüstü eğitim vermek üzere, sosyal ve beşeri 

bi l imler, sağl ık bil imleri ile fen ve mühendislik bi limleri 

enstitüleri olmak üzere en fazla üç enstitü bulunabil ir." ifadesi 

yer almıştı.  Ben de "Lisansüstü eğit imde enstitü sayısının 

sınırlandırı lmasının yanlış bir tasarruf olduğu kanısındayım. 

Çünkü gelişen teknolojiye bağlı  olarak farkl ı enstitülere 

gereksinim duyulabil ir.  Zaten  şu anda bile Bi l işim Enstitüsü, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Enerji Enstitüsü, Enformatik 

Enstitüsü türü yapılanmalar üniversitelerimizde mevcuttur. 

Sınırlama gereksizdir.  Yurt dışlarında gelişmiş ülkelerde böyle bir 

sınırlama yoktur." cümleleri i le bu yanlışl ığı  di le getirmiştim. Yeni 

taslakta bu konu da düzelti lmiştir.  

 Son taslakta bu husus aşağıdaki şeki lde ifade edilmiştir.  

"Enstitü, araştırma enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri , 

MADDE 18 -(7)  Bir üniversitede l isansüstü eğitim vermek ü zere 

bir enstitü kurulur.  Sosyal ve beşeri  bi limler, sağl ık bil imleri , fen 

ve mühendisl ik alanları  ile diğer alanlardaki l isansüstü eğitim -

öğretim faaliyetleri bu enstitü bünyesinde yürütülür." ifadesi 

kullanılmış ve enstitü sayısı  bire indirilmiştir ancak , bu enstitü 

alt ında farkl ı disipl inlere ait alt birimler gerektiği kadarıyla 

açı labilecektir.  

 Son tasarıda yer alan uzaktan öğretim ile i lgi l i tanım maalesef 

yanlıştır.  Şöyle ki;  

"Tanımlar, MADDE 2 -  (1) Bu Kanunda geçen:  
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bb)  Uzaktan öğretim:  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bi lgi  ve 

i letişim teknolojilerinden yararlanılarak öğretim elemanı ve 

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş 

zamanlı  olarak yürütüldüğü önlisans, l isans ve l isansüstü 

düzeydeki eğitim-öğretim türünü" ifadesine yer verilmiştir.  

 Yukarıdaki bb) bendinde uzaktan öğretim tanımındaki "eş 

zamanlı  olarak..." ifadesi yanlış kullanılmıştır.  Şöyle ki, uzaktan 

eğitimin sadece eş zamanlı  yürütülmesi (senkron) söz konusu 

değildir. Uzaktan eğitim web tabanlı  olarak eş zamanlı olm ayan 

(asenkron) öğretimi de kapsamaktadır. Bu nedenle "eş zamanlı 

olarak" ifadesi  son taslaktan kaldırı lmalıdır.  

 Son taslakta "Bölüm ve bölüm kurulu, MADDE 20 -  (1)  Bölüm 

başkanı, bölümün kadrolu profesörleri , bulunmadığı takdirde 

doçentleri , doçent de bu lunmadığı takdirde yardımcı doçentleri 

arasından bölümün kadrolu öğretim üyeleri  ve öğretim 

görevli lerince seçil ir ve dekan tarafından üç yı l için atanır. 

Bölümün öğretim üyesi  sayısının beşten az olması durumunda 

bölüm başkanı doğrudan dekan tarafından at anır.  Bölüm 

başkanları  üst üste en çok iki kere seçilebil ir ve atanabil irler.. ." 

hükmü bulunmaktadır.  

 Taslakta en önemli bir değişim, öğretim görevli lerin bölüm 

başkanı seçiminde oy kullanabilmeleridir. Önceki taslakta sadece 

öğretim üyelerinin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oysa öğretim 

görevli leri , öğretim üyesi olmayan birimlerde öğretim üyesinin 

yetki leriyle bağımsız ders verebilen elemanlardır. Bu değişim 

yerindedir. 

 Maddenin başında bölüm başkanlığı için hiyerarşik yapıda unvan 

sıralaması yapılmıştır.  Eğer bölümde tek profesör varsa, otomatik 

bölüm başkanı olacaktır.  Aradan 6 yıl  geçmesine karşın o bölümde 

gene tek profesör varsa, bölüm başkanlığı için bu profesör yerine 

doçent olanlara mı sıra gelecektir? Madde kendisi i le 

çel işmektedir. Bu nedenle "Bölüm başkanları  üst üste en çok iki 

kere seçilebil ir ve atanabil irler" ifadesi uygulanamayacak bir 

tasarruf olarak kalacak ve sistemi ki l it leyecektir.  

 Sonuç olarak son YÖK Kanun tasarısı Mil l i Eğitim Bakanlığına 

gönderi ldiğine göre, sürecin hı zlandığını söyleyebil iriz. Tasarıda 

bazı  hükümler için Anayasa değişikl iği gerekmektedir.  Diğer 
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taraftan tasarı  metni içerisinde çelişki ler yumağı hususlar hâlâ 

bulunmaktadır.  Bunları köşeme sığdırmam mümkün 

olmadığından, gördüğüm eksiklikleri  i lgil i  merci lere bildirmeye 

devam edeceğim. Vatandaş olarak sizlerin de gördüğünüz 

eksikl ikleri bi ldirmenizde yarar olacaktır. Hatta bu tür 

düşüncelerinizi  benimle paylaşabil irseniz, ben sizin sesinizi 

duyurabilmeniz için köşemi görüşlerinize açabil irim.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretim-kanunu-taslagi-mebde-

makale,5789.html 
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 Yayınlandığı tarih: 06 Şubat 2013 (Çarşamba) 

ABET AKREDİTASYONU 

ABET (the Accreditation Board for Engineering and 

Technology-Mühendisl ik ve Teknoloji Akreditasyon 

Kurulu)1932’de Mesleki  Gelişimin Mühendisl ik Konseyi adıyla 

Amerika’da kuruldu. Ülkedeki mühendisl ik uzmanları  ve 

öğrencilerinin eğitimine, akreditasyonuna ve mesleki gel işimine 

katkı  sağlayan bir mühendislik mesleki kuruluşudur.  1996 yı l ında 

Baltimore’a yerleşinceye kadar, merkezi  New York’ta Engineering 

Societies Building ve sonra da Engineering Center’de olmuştur. 

2005 yı l ında Organizasyon ismini ABET olarak değiştirmiştir.  

ABET uygulamalı bi limler, bi lişim, mühendisl ik ve 

mühendisl ik teknolojisi  eğitimi  sahalarında kalite güvencesi ve 

inovasyonu teşvik etmede dünyaca tanınan akreditasyon 

organizasyonlarından biridir.  

Uygulamalı bi limler, bi l işim, mühendisl ik ve mühendisl ik 

teknolojisi  eğit iminin yükselti lmesini ve i lerleti lmesini sağlayarak 

kamuya hizmet etmektedir. Eğit im programlarını  akredite eder, 

eğit imde kalite ve inovasyonu artırır, eğit im dünyasının gelişmesi 

ve i lerlemesine danışmanlık yapar ve yardım eder; kamu i le 

i letişim kurar ve işbirl iği  yapar.  Eğit im dünyasının değişmesini 

bekler ve gelecekteki gereksinimlerini  hazırlar, işlemlerini ve 

kaynaklarını  etkin ve mali  sorumluluk taşıyarak yönetir.  

  ABET‘in uluslararası  aktiviteleri  1979 yıl ında başladı.  

ABET halen Dünya’da 600 den fazla kolej ve üniversitedeki 

3100’ün üzerindeki programları akre dite etmiştir. Her yı l  31 üye 
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kuruluştan 2000’den fazla gönüllü ABET’in hedefine ulaşmak için 

hizmet vermektedir.   

 2004-2005 yı l larında ABD’de West Virgina 

Üniversitesinde Mühendisl ik ve Mineral  Kaynaklar Fakültesinde 

ders vermek üzere görevlendiri lmem so nucunda, ABET 

kriterlerini  öğrenmek durumunda kalmıştım.  ABET Kriterlerine 

göre MAE 211 Mechatronics, MAE 241 Statics, MAE 316 Analysis -

Engineering Systems ve MAE 411 Advanced Mechatronics 

derslerini vermiştim. 1 Kasım 2005 tarihinde Bronze Ballroom B, 

Mil lenium Hotel, Cincinnati’de ABET Program Değerlendirici 

seminerine katı lmış ve sistemin nasıl  işlediğini detaylı 

öğrenmiştim.  

  ABET akreditasyon kuruluşundan akredite olan 5 

üniversitemiz bulunmaktadır. Bunlar Bi lkent, Boğaziçi , Doğu 

Akdeniz Üniversitesi ,  İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu 

Teknik Üniversitesidir.  Anadil i  İngil izce olmayan bir ülkede bir 

programın akreditasyonu isteniyorsa,  program ismini hem 

İngi lizce hem de o ülkenin ana di l i i le sağlanması zorunludur.  

  ABET Ölçütleri  Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları,  

Öğrenci Kazanımları , Sürekli İyileştirme, Müfredat, Öğretim 

Elemanları , Altyapı ve Kurumsal Destek başlıkları alt ında 

toplanmaktadır.  Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesinin bazı 

bölümlerinin ABET Akreditasyonu alabilmesi için ça l ışmalar 

başlatı lmıştır.  Yazı lım Mühendisl iği  Bölümü olarak da ABET 

Akreditasyonu alabilmeyi öncelikli  hedefimiz olarak belirledik.  

  Yazı l ım Mühendisl iğinde ABET Akreditasyonuna sahip 

olabilmek için genel hatları i le öğrencilerimize;  bilgisayar tabanlı 

sistemlerin modellenmesi ve tasarımında matematiksel temelleri , 

algoritmik i lkeleri ve bi lgisayar bi limi teorisi uygulama becerisi ; 

farkl ı  karmaşıkl ık düzeyindeki yazı lım sistemlerinin 

oluşturulmasında, tasarım ve gelişt irme i lkelerini  uygulama 

becerisi kazandırmak zorundayız.  

Yazı l ım Mühendisliği  Bölümü olarak Amerika Birleşik 

Devletleri ile çift  diploma programı başlatarak, bölümümüzü 

uluslararası laştırma bağlamında önemli  bir adımı atmış 

bulunuyoruz.  Şimdiki hedefimiz ise Bölümümü ABET 

Akreditasyonunda ist enen eğitim ve öğretim düzeyine 
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çıkartmaktır.  Bu hedefi yakaladığımızda, bölüm olarak çok önemli 

bir gelişmeye daha imza atmış olacağız.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/abet-akreditasyonu-makale,5844.html 
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 Yayınlandığı tarih: 13 Şubat 2013 (Çarşamba) 

DİNOZORLAŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Son yı l larda birçok üniversitenin açı lmış olması,  

üniversite mezunları  için yeni bir iş kapısının aralanmasına vesi le 

oldu. Ülkemizde istihdam sorunu varken, kurulan yeni üniversite 

ve bölümler sayesinde, gençlerin b ir kısmı sevse de sevmese de 

akademisyen olmanın arayışlarına girdi ler.  31.07.2008 tarihl i  ve 

26953 sayı l ı  Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi  Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav i le  Giriş Sınavlarına İ lişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in” 7 -(4)-a) bendinde “Lisans 

düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler 

dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek 

l isans mezunu veya l isans mezunu olmak ş artıyla en az alanında 

on yıl  tecrübeli olmak,” hükmünün yer alması, 2008 yı lından 

sonra üniversitelerin l isansüstü programlarına talebi artırmıştır.  

  Eğitimin ve öğretimin sınırı  ve yaşı  yoktur.  Yaşam Boyu 

Öğrenme kavramı çok önemlidir ve her bireyin ist ediği düzeyde 

eğitim öğretim alabilmelerinin önü açı lmalıdır. Yükseköğretim 

Kurulu da hem yaşam boyu öğrenme hem de gelişmiş ülkelerdeki 

eğit im yöntemlerini  esas alarak, l isansüstü eğit im görmek 

isteyenlerin önünü açmak için yönetmelikte değişikl ikler 

yapm ışt ı . 

  Üniversitelerimizde bir dönem bazı  dinozor hocalar vardı.  

Bu hocalar işgal ettikleri kürsüyü adeta erişi lmez hale getirmeye 

çal ışırlardı.  Kendilerini aristokrat sınıf ında gören bu zevat, 

kürsülerine aldıkları  ve çal ışma yaptırdıkları  kişi ler, nedense hep 
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zengin ve yüksek seviyeli  bürokratların çocukları  oluyordu. Sade 

ve normal vatandaş çocuklarının akademik unvanlar alması çok 

nadirdi. Bu dinozor hocaların bir de takıntı ları vardı.  Meslek 

taassupları  yüzünden farkl ı  disipl inlerden gelenlerin önü 

açı lmıyor ve l isansüstü programlara müracaatları  dahi kabul 

edilmiyordu.   

  Yükseköğretim Kurulu bu konuda da gerekli  tedbirleri aldı  

ve 01.07.1996 tarih ve 22683 Resmi Gazetede yayımlanan 

Lisansüstü Eğit im ve Öğretim YönetmeliğininBil imsel Hazırl ık 

Programına Öğrenci Kabulü i le ilgi li  3 -a) bendinde “Yüksek l isans 

ve doktora programlarında, nitelikleri  aşağıda belirt i len adayların 

eksikl iklerini  gidermek amacıyla Bil imsel Hazırl ık Programı 

uygulanabilir:  

i .  Lisans derecesini  başvurdukları  yüksek lisans veya 

doktora programından farkl ı alanlarda almış olan adaylar,  

i i .  Lisans derecesini başvurdukları  yükseköğretim kurumu 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek l isans 

programı adayları , “  i fadelerine yer verdi.  

Yönetmeliğin bu maddesi çok önemli  bir açı lımdır.  

Öğrencinin tesadüfler sonucu ÖSYM’ce yerleştirildiği  l isans 

programı mezunu olduktan sonra, beceri ve i lgi leri doğrultusunda 

l isansüstü eğit im görmelerinin yolu açı lmıştır. Kaldı  ki son 

yı l lardaki teknolojik gel işmeler disiplinler arası çal ışmaları  

zorunlu kı lmaktadır. Örneğin bilgisayar mühendisl ikleri , yazı l ım 

mühendisl ikleri , nükleer enerji , biyomühendislik, mekatronik, 

çevre, adli  bil işim ve daha nice yeni branşlar türedi.  Disipl inler 

arası  çal ışma yapmak zorunda olan bu bölümlerde l isansüstü 

eğit im görmek isteyenlerin farklı  l isans programlarından 

gelmeleri doğal değil  mi?  

Dünyadaki gel işmeleri  ve ülkemizdeki yönetmelik 

değişikliklerini  dikkate alarak, Yazı lım Mühendisliği Bölümü 

l isansüstüne öğrenci kabulünde, farkl ı  l isans disipl inlerinden 

gelen mezunların kendilerini  gel işt irme çabalarını destekledik. 

Ancak bir şartla! Farkl ı  l isans eğitiminden gelenlere hazırl ık 

programları  açarak, eksikl iklerini giderme şartını koyduk.  Bu 

durum dünyada birçok üniversite tarafından benimsenmişti  ve 

uzun yı l lardan beri uygulanmaktadır. Zaten Amerika, İngi ltere, 

Almanya, Japonya vb.  ülkelerin yükseköğretim kurumlarının 
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hemen hemen tüm bölümleri  bu kural ı  uyguluyor ve farkl ı 

disiplinlerden gelenlerin kendilerini diğer alanlarda da 

yetiştirmelerinin ve diploma almalarının önünü açıyor.  

Gelelim ülkemizdeki bazı  üniversitelere.  Bazı  

bölümlerimizin akademisyenleri  tavus kuşu misali  kafalarını 

gömmüşler kuma ve etraflarında ne tür gelişmeler olduğundan 

bihaber, kendilerini çok üstün ve erişi lemez nitelendirmekte ve 

bölümlerinin l isansüstü programlarına sadece aynı alanda l isans 

eğit imi görenleri kabul etmektedir.  Bu işi yapan üniversiteler 

devlet üniversiteleridir. Vakıf  üniversiteleri  bu tasarrufun 

dışındadır ve farkl ı  lisans disipl ininden gelenlere l isansüstü 

kapılarını  açmaktadır.  

  Tam eski  dinozor ve de at gözlüğü i le çevreye bakan 

öğretim üyelerinden kurtuluyoruz diye sevinirken, yeniden bazı 

yeni dinozor yavrularının türediğini görüyoruz. İşte bu yüzden 

tüm üniversitelerimizin özel ya da vakıf  üniversitelerine 

dönüştürülmesini  ve sunulan eğitimin bir bedelinin olması 

gerekir. Çünkü devlet üniversitelerinde ele geçirdikleri  kadroların 

nimetlerini sonuna kadar kullanan ve de hele profesör unvanı 

aldıktan sonra, el lerini sıcaktan soğuğa sokmayan dinozor yavru 

hocalar, o zaman çok farkl ı  düşünecekler ve sürekli  üretken olmak 

zorunda kalacaklar. Öğrenci çekebilmek için de Mevlana dergâhı 

gibi  hangi l isans mezunu olursa olsun, hazırl ık sınıf ları  açarak 

öğrencileri l isansüstü programlarında eğitmeye çal ışacaklar. 

Çünkü özel üniversite olunca öğrenci çekmek için her türlü 

tasarrufun altına el lerini koymak zorunda kalacaklar, yoksa 

kendilerini  kapı önünde bulacaklar!  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/dinozorlasan-ogretim-uyeleri-

makale,5862.html 
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 Yayınlandığı tarih: 06 Mart 2013 (Çarşamba) 

BİLİŞİM SUÇU BİLİRKİŞİLİĞİ 

Bil işim teknoloji leri  konusunda son yı llarda dünya 

genelinde çok büyük değişimler yaşanmaktadır. İnternet, yaşam 

tarzımızın vazgeçilmez bir aracı  olarak hayatımıza girmiştir. 

Özell ikle de sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması i le 

bi lgisayar tuşuna dokunabilen her yaş ve eğit im düzeyindeki 

kişi ler, zamanlarının bir bölümünü sanal dünyaya adamışlardır. 

Hatta halkımızın bir bölümünün İnternet bağımlısı  olduklarını 

söylemek dahi söz konusudur.  

Son yıl larda İnternet alt  yapısının güçlenmesi, görsel,  

işitsel  ve veri  iletişimini oldukça hızlandırmıştır. İnternetin cep 

telefonlarında yaygınlaşması i le İnternet üzerinden her türlü 

i letişim mobil bir statü kazanmıştır. Havaalanları , üniversite 

kampusları , şehir merkezlerinin meydanlarında kablosuz bağlantı 

noktaları  yaygınlaşmıştır.  Akıl l ı  telefonların icadı ve GSM 

operatörlerinin internet bağlantı  hizmetlerini  düşük f iyatlarla cep 

telefonları üzerinden sunmaları; bilgiye ulaşmayı, banka 

hesaplarını yönetmeyi, elektronik ticaret yapmayı, hatta mobil 

hal inde iken çevrimiçi  veri len dersleri  takip etmeyi 

kolaylaştırmıştır.  İnternetin sunduğu bu imkanlar tartışı lmazdır. 

İnternet teknolojisi  bir taraftan yaşam standartlarını 

kolaylaştırırken, diğer taraftan da olumsuz birçok sorunu 

beraberinde getirebilmektedir.  Siber suçların son yı l larda arttığı 

da bi l inen bir gerçektir.  

Bil işim alandaki teknoloji  hızla gel iştikçe, siber dünyada 

işlenen suç türleri  de çok farkl ı  şeki llerde ortaya çıkabilmektedir.  
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E-ticaret üzerinden yapılan yolsuzluklar, çeşitl i  teknolojik hile 

yöntemleri i le banka hesaplarından paraların gasp edilmesi, kişi 

hak ve hürriyetlerinin ve özel yaşantılarının sosyal ağlar 

üzerinden deşifre edilmesi, pornografik siteler üzerinden 

özell ikle çocukların ist ismar edilmesi, ortaya çıkan bazı  siber 

suçlar arasında sayı lmaktadır.Bi lişim dünyasında işlenen suç 

türlerine karşı  çeşit li  tedbirler al ınmaktadır.  Önce mevzuat 

boşluklarının giderilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir.  Ancak 

bu alandaki suç türleri  çoğaldıkça, bu suçlar karşısında yeterli 

tedbirleri  zamanında ve etkin biçimde almak genelde 

zorlaşmaktadır.  Siber suçlar karşısında yeterli  eğitimi hem 

deneysel hem de uygulamalı alarak uzmanlaşmış eleman bulmak 

güçleşmektedir.  Mahkemelerde bi l işim suç da vaları  hızla 

artarken, bu alanda yetişmiş uzman bulmak genelde zor 

olabilmektedir.  

Bil irkişi  olarak kendilerini  mahkemelere kaydettiren bazı  

kişi ler, uzman olmadıkları  halde sadece ücret alabilmek için 

büyük vebal altına girmeyi göze alabilmektedirler.  İnt ernetteki 

bir forum sayfasında yorumlar kısmında bir mağdurun şeref ve 

hasiyeti ayaklar alt ına al ınıyor, kendisine hakaretler yapıl ıyor. Bu 

hakaretler karşısında mağdur vatandaş, haklarını korumak için 

dava açıyor.  Forum sayfasını  açan kişi , yorumların çığ ırından 

çıktığını  ve ileride başının ağrıyacağını  farkındadır ve eldeki 

deli l leri  karartmak için forum sayfasını  kaldırıyor.  Dava hakimi 

bil irkişi tayin ederek, olayın gelişmesini aydınlatıcı deli ller 

toplamak istiyor. Ama bil irkişi olarak atanan kişi goog le arama 

motorundan arama yapamayacak kadar bi lgisiz ve de tecrübesiz 

ise, ek bir araştırmaya girmeden "veri len bağlantıya ulaşı lmaya 

çal ışı ldığında 'Si l inen kayıtları  görüntüleme yetkiniz yok' mesajı 

al ındığını" yazmakla yetinebil iyor.  Bi lirkişi lik yapmak , vicdani 

sorumluluk taşımak ve tarafsız davranmak anlayışı  bu mudur?  

Kanımca bir dava konusu hakkında bil irkişi belirlenirken,  

o kişinin bi l irkişi l ik yapacağı alanda aldığı  eğitime dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde sadece para kazanmak amacıyla ortaya 

çıkmış bi lgisiz ve tecrübesiz bi lirkişi ler yüzünden birçok vatandaş 

mağdur kalabilir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bilisim-sucu-bilirkisiligi-makale,5921.html  
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 Yayınlandığı tarih: 13 Mart 2013 (Çarşamba) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN AYRICALIĞI  

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde 

uluslararası  ortak lisans programı uygulayan Yazı l ım Mühendisl iği 

(Sam Houston State) adıyla bir bölümümüz bulunmaktadır.  Bu 

bölüme 2012-2013 akademik yı lında 30 öğrenci kayıt  yaptırmıştır. 

Bu öğrencilerimiz şu aşamada yoğun İngilizce dersleri  almaktadır. 

Gelecek 2 yı l süresince de Bölümümüzde tüm dersleri İngi l izce 

olarak alacaklardır. Akabinde eğitimlerini  tamamlamak için 

Amerika’ya gönderi lecek olan bu öğrencilerimiz, 2 yıl  da o ülkede 

eğitim gördükten  sonra, her iki  üniversitenin diplomalarını  birden 

almaya hak kazanacaklardır.  

Bu öğrencileri  ayrıcal ıkl ı nitel iyorum. Çünkü hazırl ık sınıfı  

dâhil toplamda 5 yı l harcayacaklar, ama akabinde İngi l izceyi 

mükemmel konuşabilecekler.  Çift diplomaları  olacak.  Üs tel ik bir 

Amerikan Üniversitesinden de mezun olacakları  için uluslararası 

platformda rahatl ıkla iş bulabilecekler.  

Bölüm olarak hedefimiz öğrencilerimize çok kal itel i bir 

eğit im vermektir.  Bu programı açarak bir bakıma akredite de 

almış oluyoruz.  Çünkü işbirliği  yaptığımız Üniversite, Amerika’da 

ABET akreditasyona sahiptir. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz de 

uluslararası geçerli l iği olan bir akreditasyon kuruluşunun 

onayladığı Üniversitenin diplomasını almaya hak kazanacaklardır.  

Öğrencilerimizi şimdiden Amerika’daki eğitim koşullarına 

hazırlayabilmek için çeşit l i  arayışlar içerisine girmiş bulunuyoruz. 

Örneğin bu yaz 5 hafta süre ile bu bölümümüzde okuyan 
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öğrencilerimize ders vermek üzere, Sam Houston State 

Üniversitesi  Bi lgisayar Bi limleri Bölüm eleman larını kurumumuza 

davet ediyoruz.  Bölümümüzde okutulacak iki  mesleki  dersi 

kendileri tarafından yoğunlaştırı lmış olarak verilecek.  

Üniversitemiz Yabancı Dil ler Yüksekokulu yoğun bir 

program uygulayarak, öğrencilerimizin İngil izce seviyelerini 

belirl i bir düzeye getirmek üzere büyük çaba sarf ediyor. 

Öğrencilerimiz Haziran ayı  ile birl ikte Sam Houston State 

Üniversitesi  hocalarının anlatacağı dersleri  takip edecek seviyede 

İngi lizce di l  bi lgi lerini  gel işt irmek durumundadırlar.  

Yaz ayında bu tür bir eğit im dü zenlememizin nedeni,  

öğrencilerimizi  Amerika’ya gitmeden 2 yı l  öncesinden 

Amerika’nın eğit im-öğretim koşullarına hazırlamaktır.  Çünkü 

ülkemizde uygulanan eğitim sistemi i le Amerika’da uygulanmakta 

olan eğitim sistemi arasında büyük farkl ı l ıklar bulunabilme ktedir. 

Amerika’da öğrenci merkezl i bir öğretim daha ağırl ıkl ıdır.  Yani 

öğrencilere çok yoğun bir biçimde ev ödevleri  veri lecektir.  Her 

ders başında küçük 10 -15’er dakikal ık kısa sınavlara (quiz) 

muhatap kalacaklardır. Geçmişte Amerika’da ders verdiğim içi n, 

kendi sistemlerinin bizden olan farklı l ıklarını  çok belirgin ortaya 

koyabil iyorum. 

Kapitalist  düzenin bir parçası  olarak yabancıların 

maddiyata çok önem verdiklerini  bil iyoruz. Dolayısıyla da eminim 

şimdi bazı larınız, bu hoca gelip Türkiye’de Fırat’ta d ers 

vereceğine göre mutlaka çok yüksek bir bedel kendisine 

ödenecektir düşüncesinde olabileceğini de tahmin edebil iyorum. 

Ama bu olayın düşündüğünüz gibi  olmadığını hemen 

söyleyebil irim. Bu hoca ile 2010 yı l ında tanışmıştım. İdealist bir 

kimliğe sahiptir. Yenil ik ve değişiklik yapmayı seven bir özell iği 

var.  Bana hep söylediği, birl ikte bu projeyi  başlattık, bu projenin 

başarıya ulaşabilmesi için fedakârl ık yapacağız.   Yani Sayın 

Cooper manevi haz almanın peşindedir.  

Hocamız Üniversitemizde ikamet ettiği süre içerisinde 

kendisinden olabildiğince yararlanmayı planlıyoruz.  Adli  Bi lişim 

üzerine bir çalıştay da düzenlemek için kolları  sıvadık.  Çünkü yeni 

açı lan Adli Bi l işim Mühendisl iği  ve bölümümüz öğretim 

elemanlarının bu tür bir etkinl ikten çok yararlanabilecekleri 

düşüncesindeyim. Hedefimiz Bölümümüzü olabildiğince 
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tanıtabilmek, verdiği  eğitim ve öğretimi en üst düzeye 

çıkarabilmek ve mezunlarımızın kolayca iş bulabilmelerinin 

kapısını aralamaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisligi-bolumunun-ayricaligi-

makale,5951.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10  Nisan 2013 (Çarşamba) 

ÜNİVERSİTELERDE KEYFİ TASARRUFLAR 

Üniversitemizde maalesef bazı öğretim elemanları  halen 

Üniversitemizin akademik alanlardak i başarısını ve etkinl iğini tam 

bilmiyor ya da bi lmezden geliyor ki  kendi içimizde ilklere ve 

yenil iklere direnç göstermeyi marifet sayabil iyor.  Ortak 

yürütülen bir doktora programı i le i lgi l i  imzalanan bir protokol 

şayet Elazığ’ın batısındaki bir üniversi te i le imzalanmışsa çok 

değerl i  görülüyor, ama benzer bir protokol Doğu ya da Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yer alan bir üniversite i le imzalanmışsa, 

eğit imin kal itesinin düşürüleceğinden endişe edil iyor.  Oysa 

ülkenin batısında zikredilen üniversitenin kuru luş yı l ı  da 

Güneydoğu bölgemizdeki üniversite i le aynı.  Hatta Doğu ya da 

Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan bazı  üniversiteler o 

kadar hızl ı gel işiyorlar ki bir kısım öğretim elemanları  bu 

gelişmelerden maalesef bihaber!  

Üniversitelerin kendilerini gel işt irmesinin bir yolu da 

yeni kurulan üniversitelere sağlayacakları  katkı lardır. Örneğin 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan yeni kurulmuş 

üniversitelerdeki öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini 

sağlamak için ÜNİP (Üniversitelerarası  İ şbirl iği  Programı)  adıyla 

bir faal iyet yürütülüyor.  Sistem şöyle işl iyor.  Yeni ve henüz 

gelişmesini tamamlamamış bazı üniversitelerdeki öğretim 

elemanları  yüksek l isans ve doktora programları  için Fırat 

Üniversitesine sınavsız kayıt yaptırabil iyor.  Bu elem anlar yüksek 

l isans ve doktoralarını  tamamladıktan sonra, kadrolarının 

bulunduğu üniversitelerde çalışmalarına devam ediyorlar.  Bu 
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program sayesinde Bingöl, Bitl is Eren, Ağrı İbrahim Çeçen ve 

Şırnak üniversiteleri  elemanı olup, benim danışmanlığımda 

yüksek  l isans ve doktora yapan öğrencilerim bulunmaktadır.     

Bu tür programların en büyük faydası, Fırat Üniversitesi  

ekolünün diğer üniversitelerde yeşermesinin yolunun açılmasıdır. 

Bizden eğitim alan öğrenciler, görev yaptıkları  üniversitelerde bir 

bakıma biz i temsil etmektedirler. Yani Fırat’tan almış oldukları 

eğit im kültürünü kendi üniversitelerine taşınmaktadırlar.  Bu 

durumda Fırat Üniversitesi  l ider ve belirleyici  bir rol  üstlenmiş 

olmuyor mu? 

Üniversite senatoları üniversite bünyesindeki tüm eğitim 

ve öğretimin meselelerinin çözüme kavuşturulduğu önemli  bir 

kuruldur.  Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları , 

dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl  için seçilen 

birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul 

müdürlerinden teşekkül eder.  Üniversitenin bir biriminden 

Senatoda görüşülmek üzere gönderi len bir talep varsa, üniversite 

yönetiminde bulunanlar o tekl if i  Senatoya sunmak 

durumundadırlar. Hiç kimse keyfi  olarak ben bu tekl if i 

beğenmedim, Senatoya göndermiyorum d eme hakkına sahip 

değildir.  

Senatoya gönderi len bir karar Fakülte ya da 

Yüksekokulların ilgi li  kurullarında görüşülmüştür. Yani sadece 

dekanın ya da Yüksekokul müdürünün tek başına böyle bir 

tasarrufa girmesi zaten söz konusu değildir.  

Bazı üniversitelerimizde Senatoda görüşülmek üzere 

gönderi len bir kararın Senatoya gelişini uzatmak için çeşit li 

komisyonlara havale edilir.  Hani derler ya bir işin olması 

istenmiyorsa ya da reddine zemin hazırlamak düşünülüyorsa, o 

meseleyi bir komisyona havale etmek en basi t çözümdür.  Üstel ik 

komisyonun üye sayısını da artırarak, kararın reddedilmesi 

zeminini dolaylı  hazırlayabil irsiniz (!).  

Bir Senato aynı içerikl i  ve aynı kapsamı haiz bir konuda 

çelişki li  karar verme hakkına sahip değildir.  Eğer iki  üniversite 

arasında ortak doktora programı açı lması  için yapılan bir protokol 

iyi  işlemiyorsa, bu taraflardan birinin zaf iyetidir. Taraflar 
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protokolde belirt ilen tüm tasarruflara aynen riayet etmek 

zorundadır.  Etmeyen taraf bunun bedelini  öder.  

Üniversitelerin bu tür işbirl iği programlarında i lkeli  bir 

duruş sergi lemesi gerekir.  Bir enstitü diğer bir üniversite i le ortak 

yüksek l isans ve doktora programı açı lmasını planlıyor ve de 

Senato oybirl iği bu tasarrufu onaylıyorsa, aynı koşullarda diğer 

bir enstitünün diğer bir ortak programı Senatoya getirmemesi de 

etik olamaz.  Senato üyeleri  de bir önceki benzer onayı göz önüne 

almak durumundadır.   

Diğer taraftan üniversitenin bir işi  için yönetici  

pozisyonundaki bazı kişilerle telefonla görüşmeler yapmanız 

gerekebilmektedir. Ama maales ef bazen işi birlikte yürütmeniz 

zorunlu olan yönetici ler ya telefonlarınıza çıkmıyor ya da 

görüşmeniz için randevu vermeyebiliyor.  Bir, iki , üç, dört, beş 

kere telefon ediyorsunuz, ama sekreter her defasında bir gerekçe 

i le sizi görüştürmüyor. Bunun sonucunda i lgi l i yönetici lere bu 

defa özel e -posta gönderiyorsunuz ama gene size geri 

dönülmüyor. Bu durumu en güzel ifade eden sözcük, İngi l izceden 

Türkçemize geçmiş olan Mobbing, yani psikolojik baskı  değil 

midir?    

Bereket versin kanun koyucu bu tür keyfi  t asarrufları  

engellemek için tedbirler gel işt irmiş.  Örneğin, 4982 Sayıl ı  Bi lgi 

Edinme Hakkı Kanunu var.  Hiçbir yönetici  4982 sayı lı  kanuna 

muhalefet etme cesaretini gösteremez. Diğer taraftan 

Başbakanlığın sunduğu çevrimiçi BİMER’i  var. Bu tür keyfi 

tasarruf lar BİMER’e bi ldiri ldiğinde, gerçekten keyfi  bir tasarruf 

tespit  edil irse, o yönetici ler için çok kötü sonuçlar ortaya 

çıkabil ir.  

Öğretim üyeleri  olarak bizler kendimizi  

üniversitelerimize adamışızdır.  Rektörlük seçimlerinin ortaya 

çıkardığı  husumetler içerisinde boğulmayı kabullenemeyiz.  Bizler 

temsil ettiğimiz fakültelerimizin, birimlerimizin daha da i leriye 

gitmesi için mücadele ediyoruz.  Kimse kurullarda di le getirdiğimiz 

hususlar için bizlerde art niyet aramasın.  Eğer ben seçi lmiş bir 

Senatörsem, Senatoda sadece parmak kaldırmak ya da indirmek 

için orada bulunmuyorum. Örneğin bir mesele bir komisyona 

havale ediliyorsa ve o komisyon diğer hususlarda harıl  harı l  iş  ve 

sonuç üretirken, benim Fakültemle i lgil i  bir hususu aylarca 
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komisyonda bekleti liyorsa, bu tasarrufu keyfi  nitelendirir ve 

sonuna kadar da olayın takipçi liğini  yaparım.    Üniversitemin, 

Fakültemin menfaatlerine aykırı  hususlarda veya tasarruflarda 

sessiz kalmamı kimsenin beklememesini dil iyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universitelerde-keyfi-tasarruflar-

makale,6038.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24  Nisan 2013 (Çarşamba) 

ETSO SEÇİMLERİ HEYECAN YARATIYOR 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri  11 Mayıs 2013 

tarihinde gerçekleşecek.  Oda başkanlığına adaylığını açıklayan 

mevcut Başkan Ali  Şekerdağ, Hamit Kaya ve Ayhan Şimşek, seçim 

günü yaklaştıkça çal ışmalarını daha da yoğunlaştırdıklarını 

basından takip ediyoruz. Toplamda tahminen 6.000 seçmen 

bulunmakla birl ikte oy kullanacakların sayısının yüzde 40 -50 

arasında olacağı tahmin  ediliyor.  Bir üniversite mensubu olarak 

bu seçimi önemsiyorum. Çünkü bu seçim, mensubu olduğum 

Teknoloji Fakültesinin geleceğini  de yakından i lgi lendirmektedir.  

ETSO Başkanlığı  presti j li  bir görevdir.  Seçilecek yönetim 

kurulu ve başkanı, Elazığ'ın ekonomi k kalkınmasında önemli rol 

oynayabil ir. Sermaye, oda mensubu üyelerde. Para kimde ise güç 

onda oluyor. Bir i l in ekonomisi, T icaret ve Sanayi Odası  i le 

doğrudan ilgi lidir.  

Başkanlardan beklentimiz, Elazığ ekonomisini  

olabildiğince ivmelendirmeleridir.  Bu du rum yönetime seçi len 

üyelerin vizyonu i le yakından i lgil idir.  Odayı sadece kendi 

çıkarları  istikametinde yönetmek, topyekun kalkınmayı zora 

sokar.  Pastadan her kesimin faydalanması, temel i lke olmalıdır.  

ETSO seçimi Teknoloji Fakültemiz için büyük önem arz  

etmektedir.  Çünkü 2013 -2014 akademik yı l ında öğrencilerimiz 

son sınıfta olacaklar. Mühendislik Fakültelerinden farkl ı  olarak 

Teknoloji Fakültesi  öğrencileri uygulama ağırl ıklı  bir eğit im 
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görmekte ve son yı l içerisinde ya güz ya da bahar yarıyıl ında işyeri  

eğitimi almak zorundadırlar.  

İşyeri  eğit iminden kastımız, öğrencilerimizin bir şirket ya 

da fabrikada o kuruluşun bir mensubu gibi  bir yarıyı l süre i le 

eğit im görmesidir.  Bu sayede okulda almış oldukları  teorik ve 

uygulamalı dersleri , sanayide pratik yapa rak pekiştirmiş 

olacaklardır.  İş yeri  eğitimi, öğrencilerimizin yaz aylarında yapmış 

oldukları  iki  ayrı  staj ile karıştırı lmamalıdır.  

Fakültemiz Kurulu diğer benzer fakültelerin bulundukları  

Üniversitelerin Senatolarının hazırlamış oldukları  yönergelerden 

faydalanarak, kendine uyarlanmış bir yönerge hazırladı.  Bu 

yönerge henüz Senatomuzda görüşmeye açı lmadı.  Ancak, süre çok 

kısaldı. Bu yönerge bir an önce Senatoda görüşülerek karara 

bağlanmazsa, son sınıf öğrencilerimiz işyeri eğit imi i le i lgi li 

hazırl ıklarını yetiştiremeyebil irler.  Çünkü bir kısım öğrencilerimiz 

Haziran ayında yapılacak final  sınavları sonrasında, önce yaz 

aylarında yapılması gereken stajlarına başlayacaklar.  Akabinde de 

bazı  öğrencilerimiz belki  de aynı iş yerinde bu kez de bir yarıyı l 

sürecek işyeri  eğitimine devam edebilecekler. Yani öğrencilerin 

şimdiden işyeri  eğitimini nerede yapacaklarının belli  olması 

gerekirdi. 

İşyeri eğit imi alacak öğrencilerin Fakültedeki öğretim 

elemanları  tarafından denetlenmeleri  gerekmektedir.  Bu 

denetlemelerin arzu edilen seviyelerde yapılması şarttır ancak, 

denetleme için her hafta sanayiye gidecek öğretim elemanına 

asgari  masraflarını  karşı layacak bir huzur hakkı ödeyemediğiniz 

takdirde, bazı  öğretim elemanları  kendilerine masraf çıkmaması 

için, denetlemelerden imtina edebilirler.   

Teknoloji Fakültesi  uygulama ağırl ıkl ı bir müfredata 

sahiptir.  Bunun sonucu olarak da mevzuatın ön gördüğü en fazla  

10 saatl ik uygulama ders yükünü doldurması  kolayca 

sağlanabilmektedir.  Fakültede içerisinde yaptırdığı  uygulama i le 

maksimum uygulama ders yükünü dolduran bir öğretim elemanı, 

neden kendi arabasıyla organize sanayi bölgesine gidip 

öğrencileri denetlemek istesin ki? Her hizmetin bir karşı l ığı 

olmalıdır. Bunu lütfen kimse maddiyata düşkünlük olarak 

algı lamasın.  Hiçbir bedel almadan her hafta bir öğretim üyesi 

arabasını  alarak Sanayide kapı kapı dolaşarak, işyeri  eğit imi 
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yapan öğrencileri  denetlemeye gitmeyebil ir. Öğretim 

elemanlarının zorunlu giderlerini  karşı layacak seviyede bir huzur 

hakkı alması dahi, bu işin ciddi y apılması için yeterl i  olacaktır. 

Keza işyerindeki mühendis de şayet bir yararı  yoksa, niçin 

fabrikasında ası l yapması gereken işler dururken, işyeri eğit imine 

gelen öğrencilerle vakit  ayırsın? Zaten işyeri  sahibi  de 

mühendisinin asıl  iş ini  bırakıp işyeri e ğit imi için gelen öğrenci i le 

i lgi lenilmesinden pek hoşnut olmayabil ir.  

  İşyeri  eğit imi tüm taraflar için katkı  sağlamalıdır. İşyeri; 

kuruluşunda çal ıştırdığı öğrencinin okulda almış olduğu uygulama 

ve teorik bi lgi lerden yararlanabilmelidir.  Bu öğrenciler  üzerinden 

Üniversite-Sanayi İşbirl iği  daha da etkin bir duruma getiri lebilir.   

ESTO'nun yeni başkanı 11 Mayıs'ta bell i  olacak.  Biz 

akademisyenlerin arzusu, her kim ki Elazığ'ın ekonomisini  daha 

i leriye götürebilecekse,  gelişt ireceği projelerle ekonomimiz e 

katkı  sağlayabilecekse, o adayın seçi lmesidir. Tabi gelecek yı l 

işyeri  eğit imi başlayacağı için kendilerine bağlı işletmelerde işyeri 

eğit imi kontenjanını  olabildiğince artıracak bir adayın seçi lmesini 

di l iyoruz. Asl ında bu köşe yazısı i le de ESTO Başkan lığına aday 

olanların, seçim bildirgelerine Teknoloji Fakülteleriyle yapılacak 

işyeri  eğit imi hakkındaki görüşlerini  de eklemelerini  ist iyoruz. 

Çünkü Fırat Üniversitesi  Teknopark'ında oy kullanacak öğretim 

elemanlarımız var.  Adaylar bu oyları  almak istiyor larsa, Teknoloji 

Fakültesi  i le i leride yapacakları işyeri eğit imi konusundaki 

görüşlerini  de seçim öncesi  açıklamaları , oylarını artırabil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/etso-secimleri-heyecan-yaratiyor-

makale,6075.html 
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 Yayınlandığı tarih: 13  Mayıs 2013 (Pazartesi) 

ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 

Dicle Üniversitesinde 2-4 Mayıs 2013 tarihleri  arasında 2.  

Anadolu Enerji Sempozyumu yapıldı. Doç. Dr. Hasan Bayındır'ın 

başkanlığında düzenlenen sempozyumda Güneş Enerjisi , Motorlar 

ve Yanma, Alternatif Enerji , Çevre ve Enerji , Akışkanlar Mekaniği, 

Isı Transferi başl ıklarını taşıyan oturumlar gerçekleştirildi. 

Türkiye'nin farklı  üniversitelerinden alanla ilgi li  birçok bi l im 

insanı sempozyumda çal ışmalarını  tartışmaya açtı lar.  

Sempozyuma oturum başkanlığı  yapmak üzere davet 

edilmiştim. Etkinlikte birçok tanıdık eski meslektaşlarımızla 

karşı laştık. Böylece kimlerin hangi konular üzerine 

yoğunlaştıklarını  da görmüş olduk. Fırat Üniversitesi  katıl ım sayısı 

açısından toplantıya damgasını  vurdu. Oturum baş kanlığını 

yaptığım gurupta toplam 5 bi ldiriden 4'ü Fırat Üniversitesi 

mensuplarınca sunuldu.  

Sempozyumda genç araştırma görevli leri  tarafından 

sunulan bazı  bi ldirilerin benzer konularda yapıldığı dikkati  çekti. 

Çağrı l ı  konuşmacılardan Prof.  Dr. Taner Derb entli  (İTÜ Makine 

Fakültesi  eski Dekanı) Türkiye'nin enerji potansiyeli  ile i lgi l i genel 

bi lgi ler verdi.  Akabinde Dünya Enerji  Konseyi Türk Mil li Komitesi 

Yönetim Kurulu Üyesi  Oğuz Türkyı lmaz, Türkiye Enerji Görünümü 

konusunda bir konuşma yaptı. Sunusunda verdiği bi lgiler oldukça 

güncel idi . Türkyı lmaz zaman zaman Derbentli 'nin verdiği 

bi lgi lerle tezat teşkil  eden ifadeler kullandı.  
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Doç. Dr.  Hasan Bayındır imkânlar dahil inde güzel bir 

organizasyona imza attı.  Tabi bu tür etkinl iklerde herkesi 

memnun etmek asla mümkün olamaz.  Önemli  olan katı lımcıların 

büyük bir bölümünün etkinl ikten memnun kalıp kalmadığıdır. 

Sempozyumda ekip çok önemlidir.  Organize olunduğunda çok 

güzel sonuçlar al ınabil ir.  Doç.  Dr. Hasan Bayındır'ın başarı l ı  bir 

etkinl iği  gerçekleştirdiği  görüşündeyim.  

Sempozyumda tartışılan konular arasında Nükleer Enerji  

de yer alıyordu. Türkiye'nin geleceği açısından Nükleer enerjiden 

ülkemizin de mutlaka yararlanması gerektiği genel bir temayül 

olarak ortaya çıktı . Bugün Dünyada 34 ülke Nükleer Enerjide n 

faydalanıyor. Çin ve Hindistan i leriye yönelik toplamda 250 

nükleer santral yapımını projelendirmiş.  ABD'de 104 civarında 

Nükleer Santral  çalışıyor.  Fransa elektrik enerjisinin önemli  bir 

bölümünü Nükleer Santral lerden elde ediyor.  Komşularımıza 

baktığımızda Ermenistan, Rusya, Bulgaristan Nükleer 

santral lerden elektrik enerjisi  üretiyorlar.  İran da bu halkaya 

dahil  oldu.   

Türkiye'nin Nükleer enerji  i le tanışması, temeli 1959 

yı l ında atı lan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğit im Merkezi 

sayesinde gerçekleşmiştir. 1977 -79 yı lları  arasında İTÜ Nükleer 

Enerji  Enstitüsünde yüksek l isans yaptım. Hatta rahmetli Prof. Dr. 

Nejat Aybers  danışmanlığında "Karadeniz ve Van Gölündeki 

Uranyumu Çıkartma Yöntemleri" üzerine bir tez hazırlamıştım. 

Nükleer Enerji üzerine yüksek l isans yapmak istememin nedeni, o 

dönemlerde 1985 yı l ında faal iyete geçeceği söylenen Akkuyu 

Nükleer Santral inde mühendi sl ik olarak çal ışma hayalini 

taşımamdı. Maalesef aradan 28 yı l geçti , Türkiye'nin hâlâ elektrik 

üreten nükleer bir santral i yok (Çekmece Nükleer Araştırma ve 

Eğitim Merkezini, kurulu gücü ve kullanım amacı nedeniyle bu 

kategoriye koyamıyoruz).  

Rusya Akkuyu'da nükleer santral kuruyor. Bu amaçla 

Üniversitelerimizin farkl ı  fen ve mühendisl ik alanlarından mezun 

gençlerimiz Rusya'da eğit im görüyor. Hatta yakında ikinci  bir 

gurup alımı daha gerçekleşecek. Sinop'ta Japon -Fransız 

konsorsiyomu i le nükleer santral  k urulması süreci de devam 

ediyor. 
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Yenilenebil ir enerji  kaynaklarını  (Hidrolik, güneş, rüzgar,  

biyokütle, gel-git, jeotermal) elbette ki kullanacağız. Ama nükleer 

teknolojinin mutlaka ülkemize bir an önce gelmesi gerekiyor.  Bu 

teknoloji i le tanışmalıyız ki i leride enerji dar boğazlarını 

rahatl ıkla geçebilelim. Şu anda dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz 

çevrim santralleri kul lanarak ürettiğimiz elektriğin payı çok fazla. 

Doğalgazı  aldığımız ülkeler olağanüstü bir gel işme sonrasında 

akışı  kestiklerinde, çevrim santral leri duracak. Nükleer enerjide 

de başlangıçta dışa bağımlı  olacağız.  Ama i leride uranyum ve 

özell ikle de toryum yataklarımızı  nükleer santral lerde 

kullanabilecek teknolojiye sahip olabilirsek, önemli  bir tasarruf 

sağlayabil iriz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/anadolu-enerji-sempozyumu-

makale,6121.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24 Temmuz 2013 (Çarşamba) 

ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK ALANINDA ALTINCI 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 

tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre Fırat 

Üniversitesinin Mühendislik alanında Türk Üniversiteleri arasında 

6.  sırada olduğu haberi  i le i lgi l i  bir yorumu geçen haftaki  köşemde 

"FIRAT ÜNİVERSİTESİ  MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ SIRALAMASINDA 

6.  MI?" başl ığı ile sunmuştum. Bu köşe yazısı  nedeniyle bi rçok 

kişiden e-postalar aldım. Gelen örneklerden benim görüşlerimin 

doğru olduğu kanıtlandı.  Gönderi len örnekler içerisinde Fırat 

Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim elemanlarının SCI 

yayınlarında kullandıkları  kurum adresleri örnekleri  vardı. 

Teknolo j i  Fakültesinin birçok öğretim elemanı yayın yaparken 

sadece Fırat Üniversitesinin adını yazmış ya da Fırat Üniversitesi 

i le birlikte sadece bölüm adını  yazmış.  Yani Teknoloji  Fakültesi 

adını  yazmayan birçok akademisyen var.  Bir de kendi yaptığım 

yayınlara  baktım. Ben de mühendislik alanında yapmış olduğum 

SCI yayınlarımda ya sadece Fırat Üniversitesi adını  kullanmışım ya 

da Bölüm adını yazmışım. Dolayısıyla Teknoloji  Fakültesindeki 

hatta Teknik Eğit im Fakültesindeki öğretim elemanlarının, Fırat 

Üniversitesinin mühendisl ik alanında 6. olmasında çok büyük bir 

katkısı olduğu kanıtlanmış oluyor. Arzu edenlere örnek birçok 

makale sunabil irim. Hatta bu kontrolü yapmak için Web of 

Science üzerinden F.Ü. Teknoloji  Fakültesindeki öğretim 

elemanların yapmış oldukları  yayınlar incelenebilir.  

Bu gerçekler ortada iken acaba neden Fırat 

Üniversitesinin web sayfasında "Fırat Üniversitesi Türkiye'de 
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Mühendislik Fakülteleri  Sıralamasında 6 ıncı" ifadesi 

kullanılmıştır? Bu i lanın bazı larınca kasıt l ı yapıldığı 

düşüncesindeyim.  Çünkü üzülerek belirtmek gerekir ki  

Mühendislik Fakültesindeki bir kısım öğretim elemanları 

kendilerince Teknoloji  Fakültesini  küçümsemekte ve yetersiz 

görmektedir. Oysa "Atı Alan Üsküdar'ı  Geçti" misali  Teknoloji 

Fakültesinin yaptığı  çal ışmaların tümü or tada.  Ben Teknoloji 

Fakültesi öğretim elemanlarının 2012 yıl ında yapmış oldukları  SCI 

yayınlarının sayısının açıklanmasını arzuluyorum. Bu sayı 

açıklandığında Üniversitemizin mühendisl ik alanında 6 ıncı 

olmasının ası l müsebbibinin Teknoloji  Fakültesi  olduğ u gerçeği 

görülecektir (Not: sıralama sadece SCI yayınları  ile 

yapılmamaktadır.  Nelerin kıstas alındığını  görmek için URAP'ın 

web sayfası  ziyaret edilmelidir).  

Şimdi bazı ları  bana kızıyordur, ne gereği var bu konu 

üzerinde bu kadar durmaya? diye. Çünkü zor uma gidiyor, 

akademik etiğe uymayan haberler beni rahatsız ediyor.  Şayet web 

sayfamızda "Fırat Üniversitesi mühendisl ik alanında 6 ncı" ifadesi 

kullanılmış olsaydı, hiç birimizin it irazı olmayacaktı ve dolayısıyla 

Web sayfasındaki yanlış haberden ötürü Tek noloji Fakültesi 

öğretim elemanları bu habere gönül koymamış olacaklardı.  

Teknoloji Fakültesinin Senatörüyüm. Yani 

Üniversitemizin en yetki l i  ikinci  organında Teknoloji  Fakültesinin 

seçi lmiş üyesiyim. Ben Teknoloji  Fakültesinin haklarını korumak,  

bu fakültenin elemanlarının sorunlarını  di le getirmek, 

gerektiğinde elemanlarının özlük haklarını  aramak için seçi ldim. 

Bu kutsal görevi hakkıyla yerine getiremediğim zaman da o 

görevden kendil iğimden ayrı lmayı düşünecek kadar da onurlu 

olduğumu bilenler bi l ir.  

Aylardır profesörlük kadrosunu hakkettikleri halde kadro 

problemleri çözülemeyen onlarca öğretim üyesi  var.  Bir an için 

karar verici  makamda bulunanlar empati yapsınlar ve acaba aynı 

durumda kendileri  olsalardı  ne hissederlerdi ve nası l 

davranırlardı? Rektör Prof.  Dr.  Kutbeddin Demirdağ'ın bu konuda 

verdiği  çabayı bi lmekle birl ikte, öğretim elemanlarına tatmin 

edici açıklamalar getirmesinde büyük fayda görüyorum. Örneğin 

kadro temini için yapmış olduğu görüşmeleri , YÖK'e yazmış 

olduğu yazıları , kadro bekleyen elemanların e-postalarına 
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gönderse ne kaybeder? Asl ında çok büyük puan toplar.  Kadro 

bekleyenler Üniversite Yönetiminin bu konuda çok büyük bir çaba 

içerisinde olduğunu hissederlerse, bu gecikmeleri  hoşgörü i le 

karşı layabil irler.  

Üzülerek belirtmek gerekir  ki Mühendisl ik Fakültesi  

Teknoloji Fakültesine mobbing uyguluyor. Bu baskı ları ben bizzat 

yaşadım. Arkadaşlarımızın birçoğu yaşıyor.  Biz işbirl iğinden ve 

beraber çalışmaktan yanayız. Tek hedefimiz var o da Fırat 

Üniversitesini olabildiğince yukarı sıralar a yükseltmektir. Bir 

gurubu kötüleyerek, beğenmeyerek, yanlış bi lgilerle önyargı l ı 

davranıp küçük görerek bir yerlere varı lmayacağını artık herkes 

bi lmelidir.  Oysa el ele verdiğimizde çok güzel işler başaracağımız 

muhakkaktır.  Teknoloji -Mühendisl ik tartışmasını bırakıp, ortak 

neler yapabil iriz o arayışlar içerine girmeliyiz.  Rektörlük Makamı 

da 6. 'l ığı sadece mal ettiği Mühendislik Fakültesi söyleminden 

vazgeçerek ve gerçekler doğrultusunda bu payeyi "Üniversitemiz 

mühendisl ik alanında Türkiye 6 ncısı" diye  duyurmalıdır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universitemiz-muhendislik-alaninda-altinci-

makale,6323.html 
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 Yayınlandığı tarih: 31 Temmuz 2013 (Çarşamba) 

FIRAT'TA ACİL TEDBİR ALINMALI 

ÖSYM, 2013-2014 akademik yı lında Merkezi  Yerleştirme 

i le Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans programlarına yerleştirilen 

adayların en düşük ve en yüksek puanlarını yayımladı. Tabloyu 

dikkatl ice inceledim ve içler acısı  durumlar tespit ettim. Bu 

tablolara bakan birçok kişi  de muhtemelen aşağıda yazacağım 

hususları  fark etmiştir.  Bu yazımda Fırat Üniversitesi bünyesinde 

yer alan ve maalesef can çekişen bölümlerin durumları  i le i lgil i 

görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyor ve bazı  öneriler sunmak 

ist iyorum. 

Fen Fakültesi i le başlamak istiyorum. Fırat Üniversitesi  

Fen Fakültesinin hiçbir bölümü maalesef i lan edilen kontenjanı 

dolduramadı. Fizik ve Kimya Bölümleri  için veri len kontenjan 

sayı ları  21 kişi.  Sadece birer öğrenci bu bölümleri  tercih etmiş. Şu 

oranlara bir bakar mısınız? Bu bölümlerimizdeki profesör ve 

doçent  olan öğretim üyelerinin sayı ları onlarca. Fen Fakültesinin 

İstatistik Bölümü için veri len 52 kişi l ik kontenjanı tercih 

edenlerin sayısı sadece 6 (alt ı) . 21 kişi lik kontenjanı olan Biyoloji 

Bölümünü tercih edenlerin sayısı  ise 7 kişi.   

Bu fakültemizde gene  nispeten öğrenci bulan sadece 

Matematik Bölümü. Bu bölümde de toplam 52 kişi l ik kontenjanın 

27 si tercih edilmiş. Tabi tercih yapan öğrencilerden kaçı  kesin 

kayıt  yaptırır o da bil inmez.  Diğer taraftan ek kontenjanla 

gelebilenler olabilir mi? zayıf  ihtima l.  Koskoca bir fakültenin 

çökmüş hali karşımızda. Bu fakültenin bu hale gelmesinin 
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nedeninin, öğretmenlik haklarının elde al ınması olduğu 

bil inmektedir.  

Eğitim Fakültesinin toplam 7 bölümü var.  Bu bölümlerin 

tümü için veri len kontenjan 62 kişi  ve hepsi  de  tamamen tercih 

edilmiş. Eğit im Fakültesine olan bu i lgi ise mezunlarının öğretmen 

olabilme şanslarının hâlâ mevcut olmasıdır.  Ama Fen Fakültesini 

tercih eden bir kişinin gelecekte iş bulabilme şansı  hemen hemen 

yok denilecek seviyededir.  Fen Fakültelerini  tercih edecek kişi ler 

sadece üniversite mezunu olduklarını  söylemek için herhalde bu 

fakültenin bölümlerini  tercih ediyorlardır.  

Fen Fakültemizdeki beyin gücü bu durumda ne olacak? 

Zamanında bu bölümler revaçtaydı. Şimdi söz konusu bu 

bölümlerde profesör olarak görev yapanlar, zamanında bu 

bölümleri kazanabilmek için çok yüksek puanlar almaları 

gerektiğini de bi liyorum. Sistem bu bö lümleri çökertti. O kadar 

yatırım, o kadar beyin gücü resmen harcanıyor.  

Fen Fakültesinin geleceğini iyi okuyan bazı  öğretim 

üyeleri  zamanında Eğit im Fakültesinde kadro buldular ve 

kendilerini  kurtardılar.  Peki  diğerleri  bu tablo karşısında ne 

yapmalıdırlar.  Bir öğrenciye karşı  25 -30 öğretim üyesi olan bir 

bölüm. Yazık değil  mi bu eğitim kadrosuna. Üstel ik atıl  duruma 

düşmüş olmak, bu elemanları  vicdanen rahatsız etmediğini 

düşünebil ir miyiz?  

Özel sektör (ya da bizdeki Vakıf  Üniversiteleri)  olsaydı 

acımasız davranırdı  ve öğrencisi  olmayan bölümlerin sözleşmeli 

öğretim elemanlarını  kapı önüne koyardı.  Vakıf  üniversitelerinde 

sürekli  üniversite değiştiren emekli birçok öğretim üyesi 

arkadaşım var.  Bir yı l sonrasında sözleşmesi uzatı lmayanlar var. 

Bölümde hiçbir öğrenci olmamasına karşın o bölümde öğretim 

elemanı ist ihdam etmek de ancak kamu üniversitelerinde olabilir.  

Peki bu manzara karşısında Fen Fakültesinin öğretim 

elemanlarını ne yapmak gerekir. Bu durumlara çözüm bulmak, 

üniversite yönetimlerine düşen e n büyük görevler arasındadır.  

Eğer üniversite yönetimleri  bu durumlar karşısında suskun 

kalıyorlarsa, çözüm üretemiyorsa ve hala öğrencisi olmayan 

bölümler için kadro i lanları  vermeye devam ediyorlarsa, bunun 

arkasında yatan gerçek Rektörlük seçimlerinde kendi 
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taraftarlarına diyet borcunu ödemektir, bir görüş ve ideolojiyi 

desteklemek ve yangınlaştırmaktır.  Rektörlük seçimleri maalesef 

Rektörleri diyet borçlarını ödemeye mahkum etmekte ve eli  kolu 

makam koltuğuna bağlı idareciler konumuna sokabilmektedir.  

Tabi eleştirmek kolay, çözüm önerilerini  de sunmak 

gerekir. Benim düşüncem şudur. Madem ki Eğitim Fakültesine 

talep çok ve kontenjanlar tamamen dolmuş, aldığı akademik 

eğit imi uygun olan öğretim elemanlarının bazılarını  Eğit im 

Fakültesinin i lgil i bölümleri ne aktarmak gerekir. Böylece Eğitim 

Fakültesinde öğrenci başına düşen öğretim elemanı oranını 

artırmış ve daha kal itel i bir eğit im sunmuş olabiliriz.  

Diğer kalan kısmı da projelere yönlendiri lmelidir.  

TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı; Bi l im, Sanayi ve Teknoloj i Bakanlığı , 

KOSGEB vb kuruluşlara proje yapmaları teşvik edilmeli . Hatta 

yönetim bizzat kişi leri  onurlandırarak, bu öğretim elemanları  i le 

toplantı  yaparak ve kimlerin hangi projeler yapabileceğini 

araştırarak, ekipler kurulmasına öncülük edebilir.  

Fen Fakültesi  bünyesindeki bazı  bölümlerin adı ve 

konsepti  değiştiri lebilir.  Örneğin uygun bölümler Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Aktüerya Bi limleri , Astronomi ve Uzay 

Bi l imleri bölümlerine dönüştürülebil ir. İstatistik Bölümünün adı 

da İstatistik ve Bilgisayar Bil imleri olarak yeniden 

yapılandırı labil ir.  

Fırat Üniversitesi  İnsani ve Sosyal Bi l imler Fakültesinin 

bölümlerinden Alman Dil i ve Edebiyatı  Bölümü hariç, tümünde 

kontenjanlar tercih edilmiş.  Bu fakültemizin ikinci  öğretimleri  de 

tamamen tercih edilmiştir.  Bu durum sevindiricidir.  

Mühendislik Fakültemizde Çevre Mühendisl iğinin ikinci  

eğit imi can çekişmektedir.  72 kişi l ik kontenjana karşı l ık sadece 9 

kişi  tercih yapmıştır. Bu programın kapatılması gerekir.  Jeoloji 

Mühendisliğinin ikinci öğretimini hiç tercih  eden olmamıştır. Bu 

program kendil iğinden kapanmış olacaktır. Birinci öğretimde ise 

52 kişi lik kontenjanın sadece 19'u tercih edilmiştir. Fen 

Fakültemizde Kimya Lisans programında yaşananlar, Kimya 

Mühendisliğinde de tekerrür etmiştir.  Kimya Mühendisl iği  ikinci 

öğretimde 82 kontenjan gözüküyor, sadece 1 öğrenci tercih 

etmiştir.  İkinci programın kapatılması da kendil iğinden 
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gerçekleşecektir. Metalurji ve Malzeme Mühendisl iği  ikinci 

öğretiminde toplam 62 kişil ik kontenjan verilmiş. Sadece 8 kişi 

tercih etmiştir.  İkinci öğretimin kapatı lması kaçınılmaz gibi 

görünüyor.  

Üniversitemizin Su Ürünleri  Fakültesi  tamamen tükenmiş 

durumda. 25 kişil ik kontenjanı tercih eden hiç bir öğrenci yok. 

Yazık bu Fakülteye.  Sularla çevri l i  E lazığ'da bi le bu fakültemizin 

tercih ed ilmemiş olması hayal kırıkl ığı  yarattı  bende. Bu fakültede 

birçok öğretim üyesi arkadaşlarımız var.  Yazık değil  mi bu 

insanlara.  Bu Fakültenin elemanlarının büyük projelere 

yönelmeleri dışında başka çareleri yok.  

Gelelim Teknoloji  Fakültesine.  Bu fakülteye  karşı  

direnmeler devam ediyor ancak, kontenjanlara bakıyorum da 

sadece 2 bölümünde sıkıntı  var.  İnşaat Mühendisl iğinin MTOK 

(Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları) öğrencileri için veri len 

kontenjanlar sıkıntı lı , MTOK programı kapatılabilir.  İkinci 

öğretimi zaten kendil iğinden kapanacak gözüküyor.  Teknoloji 

Fakültesindeki Metalurji  ve Malzeme Mühendisliği Bölümü de can 

çekişiyor. MTOK programlarını  tercih eden hiç bir öğrenci yok. 

İkinci öğretim kendil iğinden kapanıyor.  Geriye normal liseler için 

açı lmış program kalıyor. 62 kişil ik kontenjandan sadece 22'si 

tercih edilmiş. Bu bölümde 15 öğretim üyesi arkadaşımız var. 

Artık bu bölüme yeni öğretim üyesi  almak gerekir mi?  

Otomotiv Mühendisl iği programının ikinci  öğretimleri  

için (MTOK ve normal lise kontenjanl arı) tercih sayısı  50 

olmaktadır.  Bir sınıf  oluşuyor. Gelel im Yazı l ım Mühendisl iği 

( İngi l izce)  (Sam Houston State)  programına.  Toplam 40 öğrencil ik 

kontenjan vermiştik. 38 kişi tercih etmiş. Çok güzel bir sonuç. 

Çünkü bu bölümde okuyanlar üstelik hatırı  sa yı l ır okul harcı 

ödemelerine karşın tercih yapıyorlar. Peki niye yapıyorlar? 

İngi lizce öğrenecekler, Amerika Gidecekler, çift diploma 

alacaklar.  Bu hususlar cazibe oluşturuyor ve orta hall i  aileler dahi 

fedakarl ık yapıp çocuklarına iyi bir gelecek hazırlam ak istiyorlar.    

Teknoloji Fakültesi  bünyesinde yeni açı lan Adli Bil işim 

Mühendisliği  de şayet bölüme öğrenci al ınması raporu zamanında 

gönderi lebilseydi,eminim ki  tamamen tercih edilecekti .  Tercih 

öncesi  yüzlerce kişiden telefonlar aldım "bu bölüm bu sene  

açılacak mı diye?" Ama kendilerine maalesef olumlu cevap 
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veremedim. Becerip de YÖK'e bir rapor zamanında gönderi lemedi. 

Bu bölümün mimarı ve bu programın açı lmasına destek sağlayan 

her kademedeki personel üzgün. Üstelik öğrenci al ımı için 

Rektörlük 3 öğretim üyesi  kadrosu ilanını zamanında vermesine 

karşın (Yani elinden geleni yapmasına karşın), öğrenci al ımı i le 

i lgi li  iş ler bu bölüm elemanları  tarafından yetiştiri l (e)medi. Oysa 

diğer tüm işler bir kenara bırakı labilir ve bu bölüme öğrenci alımı 

için gece  gündüz çal ışılabilirdi.  Boşuna" At Binenin Kıl ıç 

Kuşananın" dememişler! Bu hızla giderlerse seneye de raporu 

yetiştiremezler. Er -geç vicdanları  bu davranışlarına isyan 

edecektir. 

İ letişim Fakültesi ve İ lahiyat Fakültemizi kutluyorum. 

Kontenjanları  tam dol u. İşte başarı budur. Keza Tıp, Veteriner, 

İktisadi ve İdari  Bi limler Fakülteleri  i le Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu ve Konservatuar göğüslerini  gerebil irler.  Çünkü 

verdikleri  kontenjanları tamamen tercih edilmiştir.    

Bu yazımda 2 yı l ık Meslek Yüksekok ullarına değinmedim. 

İnşal lah bir sonraki yazımda da onların durumlarını  yorumlarım. 

Önümüzdeki manzara bu. Acil  eylem planları  uygulamak 

zorundayız. Bölüm dönüşümleri ve eleman yer değiştiri lmeleri 

süratle yapılmalı . Cazip bölümlerin açı lmasına çal ışı lmal ı .  Çift 

diploma programları  çoğaltı lmalı .  Uygun bölümlerde İngi lizce 

eğit ime geçi lmeli . Öğrenci tercih etmeyen bölümlere yeni kadro 

i lanları  veri lmemeli.  İmkanlar en iyi  şeki lde değerlendiri lmeli. 

Yoksa kendi bindiğimiz dalı  kesmiş oluruz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-acil-tedbir-alinmali-

makale,6343.html 
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 Yayınlandığı tarih: 07 Ağustos 2013 (Çarşamba) 

FIRAT MYO'LARIN TERCİH EDİLME DURUMLARI 

Geçen hafta "Fırat'ta Aci l  Tedbir Alınmalı" başl ıkl ı  yazım 

büyük yankı uyandırdı.  E -posta adresime gönderi len yorumlar i le 

köşe yazısının çevrimiçi versiyonunun tıklanma rakamı, konunun 

i lgi li ler tarafından takip edildiğini  ortaya koydu. Geçen haftaki 

köşe yazımda kapanma tehlikesi  ile karşı karşıya bırakı lan 

bölümlerde yeni bir hareketl i l ik ve  değişimin nasıl 

sağlanabileceği konusunda bir tartışma platformu oluşturmak 

istedim. E-posta ya da sosyal paylaşım siteleri  aracı l ığı  i le 

gönderi len mesajların hemen hepsi, konunun Fırat Üniversitesi ve 

Elazığ açısından önemini ortaya koyuyordu. O yazımda  da 

belirttiğim gibi sıra Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki 

mevcut durumu ortaya koymaya geldi.  

Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek 

Yüksekokullarında tercih açısından ortaya çıkan manzara, dört 

yı l l ık l isans programlarına kıyasla daha  iyi  bir durumda. Şöyle ki , 

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulunun tüm programları  aday 

öğrenciler tarafından tercih edilmiş.  Üstel ik kendi puan türleri 

sıralamasında da iyi bir konumdadırlar.  

Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunları  diyebil irim ki  

ülkemizde en rahat iş bulan kesim içerisinde yer almaktadır.  2008 

i le 2012 yı l ları arasında 4 yıl  süre i le Fırat Üniversitesi  Döner 

Sermaye İşletmesi Müdür olarak görev yaptım. O dönemlerde 

Fırat Üniversitesi Hastanesine sağlık alanında personel bulmada 

ne kadar zor luk çektiğimizi çok iyi bi liyorum. Hizmet al ımı 

şekl inde bir defasında ilana çıkmıştık.  Üstel ik sağl ık personeline 
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(ebe, hemşire, anestezi  uzmanı vb.) asgari  ücretin neredeyse iki 

katı  ücret ödemeyi göze almıştık. İhale açmıştık. İhaleyi  alan 

yüklenicinin 75 civarında sağlık personeli  tedarik edemediği için 

teminatı yakı lmış ve bir yı l süre ile ihalelere girmemesi yönünde 

bir tasarruf içerisine giri lmişti.  

O dönemlerde üniversiteye girmeye çal ışanların 

mezuniyetlerinin akabinde çok hızl ı  iş  bulmayı düşünüyo rlarsa, 

Sağlık Hizmetleri MYO ya da Sağlık Hizmetleri YO'nu tercih 

etmelerini  öneriyordum. Bu görüşümü hâlâ sürdürüyorum. Çünkü 

özel hastanelerin çoğalması ile de artık kamu hastanelerinde 

sağlık ara elemanı bulmak oldukça güçleşmiştir.  Sağlık kuruluşları 

ara eleman gereksinimlerini  kolay kolay karşılayamayacaklar.  O 

nedenle sağlık alanındaki 2 ve de 4 yı ll ık okulların 

kontenjanlarının daha uzun yı llar dolmaya devam edeceği 

muhakkak.  

  Sosyal Bil imler MYO'na baktığımızda, gene memnun 

oluyoruz.  Bu okulumuzda da veri len tüm kontenjanlar (Pazarlama 

İkinci Öğretim hariç)  tercih edilmiş.  Pazarlama İkinci Öğretim 

kontenjanını  tercih eden öğrenci sayısı 31 kişi (Toplam 50 kişi lik 

kontenjan veri lmiş).  Ama ek kontenjanla gelecek öğrencilerle 

birl ikte bu sayının artacağı düşüncesindeyim. Asl ında bir sınıfta 

ideal öğrenci sayısı da 30'u geçmemeli.   

Teknik Bil imler MYO'nun programlarını incelediğimizde,  

genel it ibari  i le programların hepsi  tercih edi lmiş.  İkinci 

öğretimdeki "Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)", "Mobilya 

ve Dekorasyon (İÖ)" ve Birinci  Öğretimdeki "Makine Resim ve 

Konstrüksiyon (Birinci  Öğretim, 23 kişi tercih yapmış)" 

programları  doluluk oranları bakımından sıkıntı lı  programlardır. 

Asl ında Makine Resim ve Konstrüksiyon mezunlarının rahat iş 

bulabileceklerini  düşünüyorum. Bu öğrenciler AutoCAD, 

Pro/Engineer, Solid Works gibi  yazıl ımları iyi kul lanabildikleri 

takdirde, iş sahalarının oldukça geniş olduğunu söyleyebil irim.  

Gelelim çok önemli diğer bir meseleye. Üniversitemiz 

maalesef uzaktan eğitim programlarında çok geride kaldı.  Oysa 

2000'l i  yı l ların başında uzaktan eğitim uygulamalarını yapan i lk 

üniversiteler arasında yer alıyordu. Ben o dönemlerde YÖK 

Enformatik Mil li  Komitesi  Üyes i  ve Türkiye'de üniversitelerde 

uzaktan eğitimi yönlendiren 14 kişiden birisiydim. Fırat 
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Üniversitesini  bir an önce bu alanda hızl ı  ilerlemesini sağlamak 

için de çok çırpındım. Hatta 2002 yıl ında Fırat Üniversitesi 

Uzaktan Eğit im Merkezi  Yönetmeliğini hazı rlamıştık. Merkez 

kuruldu ve kısa süre sonra bir müdür atandı. Uzaktan eğitimle 

i lgi li  i lk merkezi  kurduk, ama hep emekleyen çocuk misal i  güdük 

kaldık.  Bir türlü ayağa kalkamadık.     

2010 yı l ında yönetmelikte bazı değişikl ikler yapıldı.  

Merkezdeki faaliyet ler hızlandı.  Hatta dönemin Teknik Bi limler 

Meslek Yüksekokulu Müdürünün gayreti  i le Bi lgisayar 

Programcıl ığı  alanında uzaktan eğitim yapan bir program da 

açı ldı. Geçen yı l bu programı tercih eden öğrenci sayısı 50 idi.  Bu 

yı l  bu program buharlaştı , yok oldu (!).  Şimdi bu programın 

yöneticilerine sormak lazım, bu işi  nası l başardınız diye? Var olan 

bir program, yönetici lerinin kış uykusuna dalmalarının sonucu 

kı lavuzdan çıkarı lmış oldu. Gene geçen yazımdaki Atasözünü 

hatırlatacağım. Boşuna dememişler "At binenin, kı l ıç kuşananın" 

diye!        

Baskil  MYO'da sadece bir bölüme öğrenci al ınmış.  O da 

"Bahçe Tarımı" programı olup 30 kişi l ik kontenjanın 17'si  tercih 

edilmiş.  Baski l  İ lçemiz ve yöresinin kayısı  ve diğer meyve ağaçları 

yönünden oldukça zengin bir i lçe miz olmasına karşın, bu programı 

daha fazla öğrencinin tercih etmesi beklenirdi. En azından Baskil 

ve yöresinde yaşayan ailelerin bu programı tercih ederek i leride 

Malatya'nın kayısı  üretmedeki başarısına rakip olabil irlerdi.  Gerçi 

Malatya kayısısının önemli  bir bölümünün de Baski l  İ lçemizin 

ürünü olduğunu biliyoruz.  Ama Malatyalı lar bizden atik davranıp 

kayısıyı  Malatya ürünü olarak tesci l  ettirmeyi başardılar.    

Baskil  MYO'nun Senatomuzca kabul edilmiş birçok yeni 

programı vardı. YÖK'ün o bölümleri  onayla yıp onaylamadığını 

bi lemiyorum. Ama bu okulumuz süratle tercih edilme şansı  yüksek 

programlara öğretim görevlisi  bulup açmayı zorlamalıdır.  

Kovancılar MYO iyi bir taktik uygulamış ve popüler olan 

"Bilgisayar Programcılığı" ve "İşletme Yönetimi" Programları nı 

açmış ve kontenjanların tamamen tercih edildiğine dikkatinizi 

çekmek istiyorum. Diğer tercih edilebilecek programları  da 

süratle açmak için çaba sarf etmeleri  gerekir.  
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Keban MYO'da "Maden Teknolojisi" programı 

kapatı lmalıdır. Bir dönemler Keban denildiğ inde kurşun -çinko 

üretimi akla gelirdi. Bu bölgede mermer ocakları  da 

bulunmaktaydı.  Halen işletilen ocaklar var.  Ama öğrenci tercih 

etmiyorsa, bu isimde bir programı sürdürmek mümkün 

gözükmemektedir.  Bu Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer 

alan "Elektrik Enerjisi  Üretim, İ letim ve Dağıtımı" programına 

dikkatlerinizi  çekmek istiyorum. Mezunları çok rahatl ıkla iş 

bulabiliyorlar.  Türkiye'nin Hidroelektrik Santral leri göz önüne 

al ınırsa ve elektriğin i letim ve dağıtımının özelleşmesi sayesinde, 

bu programdan mezun olan teknikerlerin iş bulma şanslarının 

daha uzun yı l lar devam edeceğine inanıyorum. Zaten bu programı 

tercih eden son öğrencinin en küçük puanının 327 (YGS -1) olması,  

programın önemini kendiliğinden ortaya koymaktadır.  

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi  Maden Meslek 

Yüksekokulu  önceleri  Maden İlçemizde eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini sürdürüyordu. Maden i lçemiz için bu Meslek 

Yüksekokulu bir potansiyel oluşturuyordu. O dönemlerde kamuya 

ait  olan bazı  tesisler Üniversiteye devredilmişti .  Öğrenci tercih 

etmeyince okulun Elazığ'a kaydırılması  gündeme geldi  ve yı l lardır 

bu okulumuz Elazığ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Senatomuzda 

al ınan bir karar sonrasında ismi de değiştiri ldi .  İsim değişikliği 

yapıl ırken de bir taktik uygulandı.  Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 

Maden Meslek Yüksekokulu ismi veri lerek, hem maden cevheri 

kastedilmek istendi hem de böylel ikle i lk temeli Maden ilçemizde 

atı lan bu okulun içerisinde yer alan "Maden" ifadesi  korunmuş 

oldu.  Bu okulun 4 programı var ve hepsi de tercih edilmiş.  Eminim 

ki  bu okulumuzun Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer almış 

olması, Üniversite -Sanayi işbirl iği bağlamında güzel işlerin 

yapılmasına vesi le olabilecek.  

Gelelim Sivrice Meslek Yüksek Okuluna. Bu okulumuz 

başlangıçta Sivrice İ lçemizde faal iyet gösterdi. Az ot Fabrikasına 

ait  tesisler de Üniversiteye devredildi.  Üzüldüğüm nokta Sivrice 

İ lçemiz Elazığ şehir merkezine sadece 23 km mesafede. Bu 

okulumuz bünyesinde uygun programlar açılabilseydi, okul Sivrice 

i lçemizde eğitim ve öğretimini sürdürebilecekti . "Arıc ı l ık" 

programında ısrar edildi.  Öğrenci tercih etmiyor.  Yı llardır bu 

okulumuz Elazığ şehir merkezinde faal iyetlerini sürdürüyor.  Ama 

akıl l ı l ık edildi  ve bu okulumuza " Harita ve Kadastro" ve "Turizm 
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ve Otel İşletmeciliği" programları  açıldı.  Bu programları n 

kontenjanları  tamamen tercih edilmiş.  Üstel ik "Harita ve 

Kadastro" programının ikinci öğretimi de tam dolu tercih edilmiş. 

Çünkü bu alanda mezun olanlar hemen iş bulabil iyorlar.  Bu 

Meslek Yüksekokulumuzun Elazığ'a taşınması sonucunda bize 

devredilen bazı  bina ve arazi lerden de olduk. Örneğin hemen 

Hazar Gölü kıyısında yer alan Sivrice Öğretmenevinin yeri  önceleri 

Fırat Üniversitesine tahsis edilmişti .  Azot fabrikasına ait 

lojmanlar da bize tahsisliydi. Sen değerlendiremezsen birleri 

sahip çıkıyor ve değer lendiriyor. İşte Sivrice Öğretmenevi ortada.  

Sivrice Meslek Yüksekokulunda "Atçı l ık ve Antrenörlüğü" 

adıyla bir programımız var.  O program tamamen tercih edilmiş. 

Bakın işte böyle sıra dışı  programların peşinde koşmak lazım. O 

zamanlar "Rektörün At Sevgis i" başl ığı i le Rektör yerel 

gazetelerde boy boy görüntü vermişti .  Bu görüntüleri  "İşi  gücü 

yok at beslemeye başladı" eleştiri lerine maruz kalmıştı . Oysa bu 

icraatı  i le zamanında çok güzel bir iş başardığını  görüyoruz.        

Bilgisayar Programcıl ığı (İngi li zce)  (UOÖLP Bradford 

Community College ( İngi ltere)) programı için 30 kontenjan 

veri lmiş. Sadece 3 öğrenci tercih etmiş. Aslında düşünce olarak 

güzel bir programdı.  1+1 diye adlandırıl ıyor.  Öğrenciler İngil izce 

hazırl ık aldıktan sonra, bir yı l  Fırat'ta bir yı l  da İngi ltere'nin 

Bradford Community Kolejinde okuyarak çift diploma sahibi 

olabil iyor.  Bu programın tercih edilmemesinin en büyük nedeni 

okul harçlarının oldukça yüksek oluşudur.  

Sonuçlar net bir biçimde ortada. Rağbet gören bölüm ve 

programlar, diğer Meslek Yüksekokullarımızda da açı labil ir. 

Sadece öğretim üyesi var diye programlar açı lmamalıdır. 

Geçmişte Sivrice Meslek Yüksekokulunda hemen hemen tüm 

öğretim üyeleri Veteriner Fakültesi çıkışl ı  oldukları  için "Kanatlı 

Hayvan Yetiştirici liği" programı aç ılmıştı .  Ne oldu? öğrencisi 

olmadığı için kendiliğinden kapandı.  Ama "Atçı l ık ve Antrenörlüğü 

programı" açı larak isabetl i bir karar veri ldiği  görüldü.  İ lgisizlik ve 

beceriksizlik yüzünden Bilgisayar Programcıl ığı (Uzaktan Eğit im) 

bölümünün 50 kişil ik konte njanı heba edildi.  Artık herkes kendi 

alanında yeni ve sıra dışı  program ve bölümler açmak için beyin 

f ırt ınası  yapmalı .  Yoksa sadece bir koltuk kapıp, oh deyip yan 

gelip yatmakla işler yürümüyor.  Bu kurum hepimizin ve bu 
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kurumdan nemalanan herkes el ini ta şın altına koyup kurumun 

gelişmesine katkı  sağlamak zorundadır diye düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-myolarin-tercih-edilme-durumlari-

makale,6360.html 
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 Yayınlandığı tarih: 05 Eylül 2013 (Perşembe) 

AMERİKA'DA İLK DERS 

2004-2005 yı l larında Amerika'da West Virgina 

Üniversitesinde Analiz-Mühendislik Sistemleri, Mekatronik, İ leri 

Mekatronik ve Statik isimli 4 ayrı  ders verdiğimden ötürü, 

Amerikan Üniversite eğit imini tanıma fırsatı  yakalamıştım. O 

yı l larda i lk ders verdiğimde olduk ça heyecanlanmıştım. Çünkü 

Amerikal ı  öğrencilere ilk defa İngil izce ders anlatacaktım. Hata 

yapmamak için günler öncesinden hazırlıklar yapıyordum. Evde 

kamera önünde dersler anlatıyor ve bi lahare o videoları 

seyrederek eksikl iklerimi belirlemeye çal ışıyor dum. 

2013 Güz yarıyı l ında dersler vermek üzere gene 

Amerika'da bulunuyorum. Sam Houston Eyalet Üniversitesi 

Bi lgisayar Bi l imleri  Bölümünde "Adli Bi l işime ve Bi lgi Güvenliğine 

Giriş" dersini farkl ı grup öğrencilerine veriyorum. Öğrencilerimle 

29 Ağustos'ta tanıştım. Türkiye i le kıyaslandığında öğrenci sayısı 

makul seviyelerdedir.  Bir sınıfa en fazla 25 öğrenci kayıt 

olabil iyor.  İ lk derste bizdekilerin aksine sınıf tamamen doluyor. 

Çünkü ilk derste öğretim elemanı dersi nasıl  iş leyeceğini, nası l 

not vereceğini  açıkl ıyor. İlk ders genelde ders işleme planının 

anlatımı, tanışma ve i lk konuya giriş şekl inde tamamlanıyor.  

Amerika'da öğretim elemanları  derse zamanında girmeyi 

genelde asla ihmal etmezler.  Dersi  erken de terk etmezler.  Bu bir 

i lke meselesi. Kendileri ne herhangi bir baskı da söz konusu 

olmamasına rağmen, öğretim elemanları kendil iğinden bu tür bir 

davranışı  sergi lerler.  
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Amerika'da ödev ağırl ıkl ı  bir eğit im sistemi 

uygulanmaktadır.  Öğrenci evde kendi başına ödevleri  yapıp 

zamanında gönderir.  Diğer taraf tan genelde derslerin sonunda 

kısa süren sınavlar da yapıl ır.  Böylece öğrencinin derste konuları 

ne kadar kavradığı, ders sonunda yapılan yazı lı  veya sözlü sınavla 

ölçülür.  

İ lk dersin sonunda bir bayan öğrenci yanıma gelerek "Sam 

Houston State University, Services for Students with Disabil it ies -

Classroom Accomodation Form-Sam Houston Eyalet Üniversitesi , 

Engell i Öğrenci Hizmetleri - Sınıf  Konaklama Formunu" verdi.  Bu 

formda söz konusu öğrencinin algı lamasının zayıf olduğu 

belirt ilerek, sınavlarda kendisine i mtiyazl ı  davranılması 

gerektiğine dair bir belge imzalattı . O forma göre sınavlarda diğer 

öğrencilere kıyasla bu öğrenciye 1,5 katı  fazla süre veri leceği, 

sınavlarda kendisine bir okuyucunun tahsis edileceği, not almak 

amacıyla öğrencinin ders süresince la ptop bulundurabileceği, 

şayet öğrencilere e-posta i le gönderilmiyorsa sunuların kendisine 

elden verileceği, derslerin ses kaydını  alabileceği ve sınıfta ön 

sıralarda oturabileceği yazıl ıydı.  

Diğer bir öğrenci de ders sonunda gelerek, sonradan 

çal ışmak amacıyla derslerimin ses kaydını  almaya müsaade edip 

edemeyeceğimi sordu. Elbette ki  "alabil irsiniz" dedim. Bu 

dürüstlüğün bir göstergesidir.  Çünkü gizlice de ses kaydı 

alabil irdi. 

Dersi  bi lgisayar laboratuarında veriyorum. Laboratuarda 

son model bi lgisayarlar  var.  Ama öğrenciler sadece kullanıcı kodu 

ve şifreleri  ile bilgisayar imkanlarını  kullanabiliyorlar.  Dolayısıyla 

derse kayıt l ı olmayan bir öğrencinin laboratuar imkanlarından 

faydalanması mümkün olamıyor.  

Kaldığım ev okuldan takriben 34 mil mesafede olduğ u için 

ancak araba ile gidebil iyorum. Okulun park yerleri  t ıklım tıkl ım 

dolu. Öğrenci ya da öğretim elemanları  sadece bir araba için 

ücreti  mukabil i park bileti alabil iyor. Yı l l ık park bileti  almak 

zorundasınız.  Şayet park bi letiniz olmadan park etmişseniz , 

yakalandığınızda i lkinde 50 dolar para cezası  kesi liyor.  Okulun 

park yerlerinden elde ettiği  gel ir küçümsenmeyecek seviyelerde. 

Her bir park yeri  için öğretim elemanları 110 dolar öğrenciler ise 

90 dolar ödemek durumundadırlar.  
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ABD'de ders vererek eğit im  düzeyleri hakkında daha fazla 

tecrübe edineceğim kesin. Gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. 

Öğrencilerin çok sıra dışı  talepleri i le karşı laşacağımı şimdiden 

bekliyorum. Zaman zaman yaşanacak olayları  size köşemde 

aktararak, buradaki Üniversite eğit imin T ürkiye'deki eğit imle 

kıyaslamanıza imkan tanıyabileceğimi düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/amerikada-ilk-ders-makale,6418.html 
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 Yayınlandığı tarih: 05 Aralık 2013 (Perşembe) 

ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU SENEYE ABD’DE 

Mayıs 2013 Ayı içerisinde Elazığ’da Fırat Üniversitesinde 

Birinci Uluslararası  Adli  Bi lişim ve Güvenlik Sempozyumunu 

düzenlemiştik.  Bu isimle Türkiye’de i lk sempozyumu bir 

konsorsiyum oluşturarak gerçekleştirmiştik. Fırat, Sam Houston 

State (Amerika), Gazi  Üniversiteleri  i le Polis Akademisinin 

ortaklaşa başlattıkları  bu etkinl iğe uluslararası  düzeyde tanınmış 

akademisyenlerin katı l ımı sağlanmıştı . Her yı l ayrı bir ülkede bu 

sempozyumu yapmak için de prensipte söz birl iği yapmıştık.  

Sempozyuma katı l ım tahminlerimizin çok ü stünde 

gerçekleşmişti . Farkl ı  ülkelerden gelen davetli  konuşmacılar ve 

katı l ımcılar, sempozyuma renk katmışlardı.  Sempozyumda 

sunulan bildiri ler kitap haline getiri lmiş ve kısa sürede baskısı 

tamamlanarak dağıtı lmıştı.  Tabi önemli olan bu tür 

sempozyumları  sürdürebilmek. Yoksa bir kez düzenleyip sonradan 

tümden ortadan kaybolan bir kongre ya da sempozyum, kal ıcı  bir 

iz bırakmıyor.  

Sempozyumu başlattığımızda bu etkinliğe sahip çıkan 

sadece 4 kurum varken, şimdiden 2018 yı l ına kadar bu 

sempozyumun nerede yapı lacağı kesinleşti .  Bu sempozyum 2014 

yı l ında Amerika’da Sam Houston State Üniversitesinde, 2015 

yı l ında Gazi Üniversitesi ev sahipl iğinde Antalya’da, 2016 yı l ında 

Ankara’da Polis Akademisinde, 2017 yı l ında Romanya’da Tirgu 

Mureş’te Petru Maior Üniversitesinde ve 2018 yı lında ise 

Amerika’da University of Arkansas at Litt le Rock’ta yapılacak.  Bu 

etkinl iği i lk kez Fırat başlattı.  Ancak görüldüğü üzere hızla 
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konsorsiyum üyeleri  çoğalıyor.  Şimdiden 2018 yı l ına kadar 

program belli .   

Amerika’da 2nd International Symposium on Digital  

Forensics and Security isimli sempozyumun 12 -13 Mayıs 2014 

tarihleri  arasında yapılması kesinleşti.  Prof.  Dr.  Peter Cooper i le 

bu konuda yoğun bir şeki lde çal ışmaları sürdürüyoruz.  Web 

sayfasını tamamlamak üzereyiz ve çok yakında web sa yfasını 

yayına sokacağız.  

Amerika’da yapacağımız etkinl iğe farkl ı  bir boyut da 

getirmek istedik. Bir iki  oturumun Türkçe de sunulmasında ısrar 

ettim. Böylece Türkçe’nin uluslararası sempozyumlarda 

Amerika’da yaygınlaştırılmasını  da başlatmak istedim. Gene  

sempozyumda sertif ikaya yönelik etkinl ikler de düzenleyeceğiz. 

2-3 günlük yoğunlaştırı lmış kurslara katı lanlara ve başarı lı 

olanlara adli  bi l işim alanında ABD’de geçerli l iği  olan sertif ika 

veri lebilecek.  Bu sertif ika programlarında uygulamalı  bir eğit im 

a lacak.  Katı lımcılar Amerika’da siber suçlarla nası l mücadele 

edildiğini uygulamalı  öğrenebilecek.  

Amacımız, bu etkinl iği  oldukça yaygınlaştırmak. Sadece 

Türkiye sınırları  içerisinde sıkışıp kalmamak. Bu amaçla da presti j i 

olan bir sempozyum haline dönüştür mek için yoğun emek sarf 

ediyoruz. Adli Bi l işim ve Siber Güvenlik konularında çal ışma 

yapanlar için bu sempozyum kaçırılmaz bir fırsat olacak. İ lgi lenen 

akademisyenlere şimdiden duyurmak istedim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/adli-bilisim-sempozyumu-seneye-

abd8217de-makale,6624.html 
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 Yayınlandığı tarih: 11 Aralık 2013 (Çarşamba) 

DOSTLARLA VEDALAŞMAK 

Bir yarıyı l ın sonuna geldik.  Başlangıçta bu yarıyı l  nasıl  

tamamlanır diye kaygılanırken, günler nası l da çabuk geçti . Çok 

önemli  anılarla kısmet  olursa haftaya Türkiye’de olacağım. Hem 

heyecanlıyım hem üzgün. Heyecanlıyım çünkü öz yurduma 

dönüyorum. Sevdiklerime kavuşacağım. Aynı zamanda üzgünüm 

çünkü burada (ABD) yabancılarla kurmuş olduğum çok mükemmel 

dostlukların bir kısmı belki  sona erecek. E n önemlisi  de 

öğrencilerimi çok özleyeceğim.  

Benim açımdan çok verimli  bir yarıyı l  oldu.  Farkl ı  kültürel  

davranışları  çok daha iyi  öğrenme f ırsatını  yakaladım. 

İstenildiğinde Amerikal ı  öğrencilerle de çok iyi diyalogların ve 

karşı l ıkl ı sevgi  ve saygının kurulabileceğini gördüm. İ lk zamanlar 

Amerikal ı  öğrenciler bana mesafel i yaklaşırken, yarıyıl  sonuna 

doğru çok güzel hoca -öğrenci il işki leri  yaşadık.  Kendi 

kültürümden bazı davranışların öğrencilerim tarafından 

benimsenmesini  sağladım. Öyle ki  birçok öğrenc im, bahar 

döneminde hangi dersleri  vereceğimi sordular.  “Türkiye’ye geri 

dönüyorum” dediğimde de, sınıfta üzüldüklerini belirten ifadeleri 

duyunca duygulandım. Demek ki  yabancı olmam bir engel teşkil 

etmemiş ve benden de memnunlar ki  derslerimi seçmek isti yorlar. 

Bu memnuniyet arada kurulan samimi ve ilkel i i l işki lerin 

neticesidir. Çünkü maalesef çoğu ABD’l i hocalar robot misal i 

derslerini anlatıp çıkarken, ben zaman zaman espri ler yapmam ve 

öğrenci görüşme saatleri esnasında yanıma gelen öğrencilerle 

ders konusunda zorlandıkları soruları defalarca tekrarlamış 



 

234 
 

olmam, i l işkilerin sıcak geçmesine neden oldu.  Ayrıca hiç 

üşenmeden tüm öğrencilerimin isimlerini  öğrendim. Sınıfta 

kendilerine tek tek isimleri i le hitap etmiş olmam, çok hoşlarına 

gidiyordu.   

12 Ara l ık f inal  sınavlarını  yapacağım son gün. Bir taraftan 

soru hazırl ığı , diğer taraftan veda ziyaretleri , ayrıca son dakika 

işbirl iği  kurma çabalarım nedeniyle son haftalarda günlerim 

dopdolu geçiyor. Adeta koşuşturuyorum. Sadece Sam Houston 

State Üniversites i i le sınırl ı kalmıyor bu hareketli l ik. 6 Aral ık’ta 

Beaumont’da Lamar Üniversitesinde bazı  yetki l ilerle görüşmeler 

yaptım. Eğit im Fakültesi Eğitim Liderl iği Bölümü Başkanı Ed.D. 

Jason R.  Mixon ve Ed.D. Cynthia Cummings ile bir toplantı  yaptık. 

Eğitimde l iderl ik, Amerika’daki Eğit im Fakültelerinde son yı llarda 

popüler olan bir bölüm. Ne tür işbirlikleri kurulabileceği 

konusunda tartıştık ve önemli  kararlar aldık. Tabi, önemli  olan bu 

düşüncelerimizi i leride projeye dönüştürebilmektir.  

11 Aralık’ta çok önemli  bir toplantıyı  da Sam Houston 

State Üniversitesi  Rektörü (Provost)  Prof.  Dr.  Jamie Hebert i le 

gerçekleştirdik. Bir yarıyıl  süresince elde ettiğim deneyimleri 

kendisi  ile paylaştım. Bunun haricinde i leride öğrencilerimize ne 

tür imkânların kendilerince sağlanacağı üzerine konuştuk.  Asl ında 

Dekan Prof.  Dr.  John B.  Pascarella i le Mayıs 2014’de 

Üniversitemizi  ziyaret etme düşüncelerini  de di le getirdi ler. 

Böylece 2010 yı lında başlattığımız iki l i i lişki lerin karşıl ıklı  daha da 

gelişt iri lmesini desteklediklerini  göstermek istiyorlar.  

Burada çok güzel anılarım oldu.  Bu anıları köşeme 

sığdırmak zor… Ama belki  i leride anılarımı kaleme alacak olursam, 

anlatacağım çok güzel öyküler olacak. Hızl ı ve çok tempolu bir 

yarıyı l  geçirmem, bende yeni heyecanlar yarattı.  Burad a elde 

ettiğim farkl ı  deneyimlerimi, gözbebeğim Fırat Üniversitesine 

taşımak için sabırsızlanıyorum. İnşal lah burada elde ettiğim bilgi 

ve deneyimleri , Üniversitemin ve ülkemin gelişmesi için 

kullanmamı Allah bana nasip eder.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/dostlarla-vedalasmak-makale,6638.html 
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 Yayınlandığı tarih: 26 Aralık 2013 (Perşembe) 

RAHMETLİ TÜMER AKPOLAT’IN ANISINA 

Fırat Üniversitesinin kuruluşunda emekleri olanları asla 

unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Bugün Doğunun yıldızı 

olarak parlayan bu Üniversite acaba nası l  kuruldu diye merak 

edenleriniz mutlaka vardır. Bir de çoğu meselelerde olduğu gibi 

işin mutfağında al ın teri  dökenlerin yerine, sonradan işin sadece 

çok küçük bir kısmında emeği olanların daha öne ç ıkabildiklerini 

bi l iyoruz. Bazı  insanlar, başkalarının emeklerinin üzerine 

oturarak, tarihe adlarını  yazdırmanın peşindedirler.   

Rahmetli  Tümer Akpolat Fırat Üniversitesinin 

kuruluşunda emeği en çok geçen üç kişiden biri.  Rahmetli Prof. 

Dr.  Mustafa Temizer ve Doç. Dr.  Bahir Özgencil  i le kader birl iği 

yapmışlar ve Fırat Üniversitesini gel işt irmeyi kendilerine birinci 

vazife saymışlar.   

Rahmetli  Tümer Akpolat i le Teknik Eğitim Fakültesinin 

aynı koridorunu paylaşıyorduk.  Kendisi  hakkında yazacağım 

birçok mevzu bulunmaktadır.  İnşal lah i lerleyen zamanlarda 

kendisiyle yaşadığım bazı anılarımı sizlerle paylaşmaya 

çal ışacağım.  

Rahmetli  bir gün odama geldi  ve “Asaf’cığım sana bir 

yazımı vermek istiyorum. Sen yazıp çizmeyi seviyorsun. Bu 

Üniversiteyi kurarken neler çektiğimizi  şimdiki kuşaklar 

bi lemezler, hatta tahayyül dahi edemezler.  Fırat Üniversitesinin 

kuruluşunun nası l gerçekleştiğini  belki  ileriki  kuşaklara aktarmak 

istersen, benim bu yazdıklarımı da dikkate almanı arzuluyorum” 
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demişti.  Bana o dönemin fotoğraf larını  da içeren 10 sayfal ık bir 

doküman vermişti . Ben de kendisine “Tümer Abi, Allah can sağlığı 

verirse senin bu yazını  mutlaka değerlendireceğim ve bir yerlerde 

yayınlayacağım” sözünü vermiştim.   

Kendisi  29 Temmuz 2007 tarihinde Hakkın rahmetine 

kavuştu. Bana verdiği yazıyı aşağıda aynen aktarıyorum. Allah 

rahmet eylesin. 

NEREDEN NEREYE?  (Rahmetli  Tümer Akpolat’ın kaleminden)    

40 yı la yaklaşan memuriyet hizmetimin tümü eğitim -

öğretim kurumlarında, hocalık ve idarecil ikle geçti . Fırat 

Üniversitesinin çekirdeğini  oluşturan ve Ankara Üniversitesine 

bağlı  kurulan Veteriner Fakültemizin öğrenime açı ldığı i lk günden 

(6 Kasım 1970) buyana Üniversitemizde görev yapmaktayım. 5 yı l 

Veteriner Fakültesi  Sekreterl iğinden sonra, Üniversitenin 

kuruluşunda (1975 -1985) 10 yı l ı Genel Sekreterl ik, kalanı da 

Uzmanlık ve Öğretim Görevli l iğinde geçti .  Birlikte göreve 

başladığımız idari  ve akademik personelden, halen görevlerine 

devam edenlerin sayısı bir el in parmakları  kadar azaldı.  

  Buğulu gözlerle ve de gururla, sevinçle geriye dönüp 

baktığımda; NEREDEN? NEREYE? diyorum… Tam 27 yıl  olmuş… En 

dinamik çağında bir evlat gibi  gözümde Üniversitem…  

Anılar o kadar çok ki bir kitap olur yazsam. Herhalde 

yazmam da gerekiyor.  Nereden nereye, ama nası l? Gelindiğini 

hatırlamamız bakımından, Üniversitenin kuruluş yı l larına ait 

birkaç hatıramı kısaca anlatmak istiyorum.  

 Veteriner Fakültemizi öğrenime açmak üzere; Dekan 

olarak Prof.  Dr. Mustafa TEMİZER, tek yerleşik öğretim üyesi 

olarak da Doç.  Dr.  Bahir ÖZGENCİL, bir bavul içerisinde birkaç 

dosya ve biraz da kırtasiye i le Elazığ’a geldi ler.  Sonradan 

Üniversitemize Mühendisl ik Fakültesi olarak katılan o zamanki 

Elazığ Devlet Mühendisl ik ve Mimarlık Akademisinin Temel 

Bi l imler bölümünde 7 -8 oda bir de sınıf tahsis edildi. 25 civarında 

da öğrenci sırası ödünç almıştık.  

Hiç unutmuyorum, Fakültenin açı l ışının 2. veya 3.  ayı  

içerisinde bir pazartesi  günü idi.  Sabah okula gelir gelmez baş 



 

237 
 

hademe Şükrü Efendi telaşla gelerek, -hocam sınıftaki  sıraları 

almışlar.  Talebeler ayakta kaldı, biraz so nra ders başlayacak ne 

yapalım? Dekanımız Ankara’da idi.  Rahmetli  Bahir Bey Hocamızla 

başladık araştırmaya. Kim? Neden? Kime? kızmıştı  bi lemiyorum 

ama, bu kızgınl ığın ve hırçınlığın yı l lar boyu sürdüğünü çok iyi 

hatırl ıyorum. Sanıyorum bu hadiseyi, Veterin er Fakültemizin i lk 

öğrencileri olan ve halen aynı Fakültede profesörlüğe kadar 

yükselmiş değerli  gençlerimizden, o sabah erken derse gelenler 

hatırlayacaklardır.  Erken diyorum çünkü konuyu hemen 

i lettiğimiz bir başka Akademi yetkil isi  (büyük ilgi  ve yardı mlarını 

Üniversitemizin kuruluş sürecinde de hiç esirgemeyen saygıdeğer 

ablamız Dr.  Fatma SAYI)  bizzat mahall ine gelerek kısa süre 

içerisinde sıraları  yerlerine taşıtt ı lar.  

Fakültemizin açıldığı  yı l , araç olarak 1938 model bir 

Cip’imiz vardı. Askerlerden “hibe” olarak aldığı  bu aracı, Temizer 

hoca Ağır Bakım’da hurda araçlardan temin edilen yedek parçalar 

i le bir güzel tamir ettirmiş, lastiklerini, tentenesini ve boyasını  da 

yenilemişti . Bu cip, makam aracı  olduğu gibi aynı zamanda 

personel servis hizmetle rini  de görüyordu. Sabahleyin bir sefer 

hademelere, bir sefer memur arkadaşlara (ki , 12 kişiye kadar 

bini ldiğini  hatırl ıyorum) yaptıktan sonra, üçüncü seferde de 

Dekanımızı , Bahir Beyi ve varsa misafir hocalarımızı  getiriyordu. 

Bir süre sonra Malatya Sağlı k Meslek Lisesinden sağlanan küçük 

bir otobüs için, bütün çal ışanların bizimle beraber nasıl 

sevindiklerini unutamıyorum.  

Aylar yı l ları , yı l lar birbirini  izlerken Fakültemizin sınıf ları  

1’den 3’e, akademik personel sayısı da 30’lara ulaştı.  Mevcut 

yerimize sığamaz olduk. Mimarlık bölümü olarak düşünülmüş ve 

inşaatı  yeni tamamlanmış bulunan, bugünkü Öğrenci İşleri  Daire 

Başkanlığının hizmet verdiği binaya göz koymuştuk. Fakat bir 

türlü Akademi yetki l ilerini  ikna edemiyorduk.  O arayışta iken 

Sabahattin ÖZBEK Mil l i Eğitim Bakanı oldu. Ziraat Profesörü olan 

bu zat, Temizer hocanın yakın arkadaşı idi . Binanın, Veteriner 

Fakültesine tahsisi  için hazırlanan yazıyı  elden al ır almaz, örneği 

Akademiye henüz ulaşmadan, bir gecede idari  büroları taşıdık. Bu 

bina bizi  bayağı rahatlattı.  Bir yıl  geçmeden ikinci  ve üçüncü 

fakültelerimizi de açarak, 25 yı l l ık bir çal ışma ve özlemin sonucu 

olan Üniversitemize kavuştuk. 1975 yı lında iki (Veteriner, Fen), 

1976 yı l ında da Edebiyat Fakültesinin katılmasıyla üç Fakültesi 
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olan Üniversitemizin, Tıp ve Balıkçı lık (bugünkü Su Ürünleri) 

Fakültelerinin açı lmasına i l işkin “Üniversite Senatosu Kararı” da 

aynı yı l içerisinde zamanın Mil li  Eğit im Bakanı Al i Nail i  ERDEM 

tarafından onaylanmıştı . Ancak, bu iki  Fakültemiz birkaç yı l  sonra 

öğrenime açı labildi.  

Bu arada bir anıma da değinmeden geçemeyeceğim. Yeni 

taşındığımız binada Veteriner Fakültesinin 5, Fen ve Edebiyat 

Fakültelerinin de birer sınıfları  öğrenime devam ediyordu. 

Öğrencilerin yoğu istekleri  üzerine; binanın en üst katında, 

tuvalete bit işik, pencereleri  yukarıda yaklaşık 4 ya da 5 m 2 

civarında, temizl ik malzemelerinin konulduğu bir depoya, bir 

ki l im ve seccade koyarak, öğrencilerin ve personelin namaz 

kı labilmeleri  için küçük bir yer hazırladık.  Sen misin yapan! Daha 

doğrusu sen misin namaz kılan! Yeni kurulmuş bir Fakültemizin 

Dekanlığını yapan Soyadının renginde bir hocamız, arkasına 

taktığı iki misafir Doçenti i le kıyameti  kopardılar. Bir i lim 

müessesesi olan Üniversitede mescit mi? olurmuş.  Laikl ik elden 

gidiyor diye, Sıkı Yönet im Komutanlığından Başbakanlığa kadar 

şikâyet etmedikleri  yer bırakmadılar.  

Mevcut Fakültelerimiz içerisinde, özell ikle Tıp Fakültesi  

için epeyce ter döküldü. Bir öğleden sonra idi.  Rektör Sekreteri 

telefonla –Hocam, Rektör Bey sizinle görüşmek istiyor, ac ele 

gelsin-  dedi. Hemen gitt im. –Buyurun hocam beni emretmişsiniz… 

-Tümer hiç sorma; YÖK’de bizim Tıp Fakültesini (l isteden) 

çıkarttıklarını öğrendim. Erzurum’da ve Diyarbakır’da Tıp 

Fakülteleri  varken Elazığ’da açmaya gerek yokmuş! Yarın öğleden 

sonra Yükseköğretim Kurulu bu konuda son toplantısını yapacak.  

Hemen hazırlan… Dosyaları , onayları  al , Müslim ustaya da haber 

ver arabayı hazırlasın, akşam yemeğinden sonra yola çıkacağız. 

Hazırl ıklar tamam, gerekçeler, dosyalar ve Ankara’ya hareket… 

Sabah erkenden Ankara’ya ulaştık.  Temizer hocanın kiraya 

vermediği  Kavacık-Subay Evlerindeki bahçeli  evinde, birl ikte 

götürdüğümüz yol yiyeceklerimizle kahvaltımızı yaptık, 

ayağımızın tozuyla doğru Kızı lay’a.  YÖK o zaman Kızılay’da kiral ık 

bir binada idi.  YÖK Başkanı Sayın İhsan Doğramacı’nın odası  en 

üst katta, tesadüfen elektrikler de kesik, asansör çal ışmıyor. 

Temizer hoca benden yaşl ı ve şişman, bir hayli zorlandık.  Başkan 

Sekreterinin odasına soluk soluğa girdik.  Bir bardak su, kolonya 

ve biraz dinlendikten sonra, Doğramacı hocamıza Rektörümüzün 
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geldiğini haber verdiler.  Bekleti lmeden alındı.  Kapı biraz aral ık, 

ben de kapıya yakın bir koltuğa oturdum, merakla içeride 

konuşulanları  işitmeye çal ışıyorum. Yaklaşık yarım saati geçen bir 

görüşmeden sonra, Temizer hocanın ciddi bir tebessümle ve de 

bütün yorgunluğunu atmış olarak kapıdan çıktığını bugün gibi 

hatırl ıyorum.  

Tıp Fakültesi  için gerçekten çok ter döküldü. Ama değdi.  

Zamanın Mil li  Eğit im Bakanı, hemşerimiz Celal  ERTUĞ tarafından 

Doğum Evinin tahsisi , öğretim elem anı temini ve derken kaçıncı 

mezunlarını görmek mutluluğu…  

Tıp Fakültesinden söz ederken, Araştırma Hastanesine 

değinmeden geçemeyeceğim. Benim de içerisinde bulunduğum 

bir komisyonun, 3 milyar TL’na Dilek İnşaat’a ihale ettiği 

Hastanemizin, 15 yı la yaklaş an bir sürenin geçmesine ve 3 

tri lyona ulaşacak bir harcamaya rağmen henüz bitiri lememiş 

olmasını da büyük bir tal ihsizl ik olarak nitelendiriyor ve de 

üzülüyorum.  

Üzüldüğüm bir diğer önemli  husus da; bu Üniversitenin 

kuruluşunda, i lk günden bu yana emekler i  geçen Mustafa 

TEMİZER ve Bahir ÖZGENCİL hocalarımızın anılarına, aradan bu 

kadar yı l geçmesine rağmen kalıcı  hiçbir şey yapılmamış 

olmasıdır. En azından bir salona bir anfiye isimleri  veri lebilirdi. 

Hele Temizer hocamızın, Üniversitenin en seçkin köşesin e 

heykelini diksek hakkını  ödeyemeyiz. 15 yı l  bi lfi i l  en yakınında 

çal ışmış bir mesai arkadaşı olarak, çok iyi  tanıma f ırsatı  bulduğum 

bu zattaki, Elazığ sevgisini  ve Üniversite sevdasını, pek az 

kimsede görebildiğimi belirtmek istiyorum.   

Temizer hoca; bu üniversitede 20 bin öğrenci, 15 fakülte,  

3-4 bin çal ışanı hedefl iyordu.  

-Tümer, merak etme senin Fakülteni de açacağız inşallah.  

İ lahiyat Fakültesi  için öyle diyordu. Kendisine nasip olmadı, ama 

bayrağı tesl im alanlar o arzumuzu da tahakkuk ettirdi ler. Sağ 

olsunlar…Yeri  gelmişken bir beklentimden de söz etmek 

istiyorum. İlahiyat Meslek Yüksekokulu… Öteden beri 

gerçekleşmesini  çok istediğim bir düş’üm var.  Köy imamları  dâhil 

bütün din görevli lerinin yüksek tahsi ll i  olması… Öğretmenler için 

bu seviye yakalandı sayı l ır.  Diyanet İşleri  Bakanlığı  ve İ lahiyat 
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Fakültelerimizin işbirl iği  i le din görevli leri  için de bu denge 

sağlanmalıdır.  Köydeki öğretmelerle imam, aynı tahsil 

seviyesinde olmalı , önderlik meşalesini birlikte 

taşıyabilmelidirler.   

Yüksek dini  öğrenim görmüş, İslam dininin evrensell iğini  

kavramış, çevresine beklenen mesajı  sunacak olgunluk ve 

nitelikte, birleştirici  ve bütünleyici hizmet anlayışına sahip iyi 

yetişmiş, mil li  ve manevi yüksek değerleri taşıyan, derinlemesine 

tahli l ve yorum yapabilme yeteneği kazanmış, bi lgi l i , kültürlü ve 

hoş görülü din adamlarına duyulan büyük ihtiyacın, bugün her 

zamankinden daha çok olduğu, insanını, vatanını, bayrağını, 

ezanını seven herkesin ortak görüşüdür.  İ lahiyat Fakültelerimizin 

tümü; bulundukları yörenin ih tiyacına göre gerekiyorsa birden 

fazla Meslek Yüksekokulu açarak, ikinci öğretim programlarıyla 

görev başındaki din görevli lerine de bu imkânı sağlamalıdırlar… 

Diyanet İşleri  Başkanlığı  da bundan sonraki din görevlisi 

atamalarında, en az Yüksekokul diploma sı aramalıdır.  Bu 

görüşlerimi paylaşacaklarına yürekten inandığım, Sayın 

Rektörümüz ve İ lahiyat Fakültesi  Dekanımızın, Üniversitemiz 

bünyesinde en az bir İ lahiyat Meslek Yüksekokulunu açacakları  

günü sabırsızlıkla bekliyoruz.  

Üniversitemizin kuruluşundan b ugünlere ulaşıncaya 

kadar geçen zaman içerisinde, bu gayretlere önderlik etmiş çok 

kıymetl i zevatın yanında; isimlerini saymakla bit iremeyeceğim ve 

bazı larını  yazıp bazı larını atlamış olmaktan korktuğum için söz 

edemediğim, nice hocalar, memurlar, işçi ler ve halktan kişi ler 

hatırl ıyorum ki, bu gönül adamlarının her birinin hizmetleri 

sayfalara sığmaz.  

Onların tümünü saygıyla, göçenleri rahmetle anıyorum. 

Emeği geçenlerden Allah razı  olsun…  

Bu koridorda yeşerip; bu kadar Fakülte, bu kadar öğrenci 

ve bu kadar çalışana ulaşıp bugünleri  görmek ne kadar güzel… 

Daha nicelerini  görmek dileği i le…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/rahmetli-tumer-akpolat8217in-anisina-

makale,6680.html 
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 Yayınlandığı tarih: 01 Ocak 2014 (Çarşamba) 

İŞGALCİLER 

Teknik Eğitim Fakültesi  1983 -84 akademik yı lında eğitime 

başlamıştı. Dekan Vekil l iğini Prof. Kerim Sunguroğlu, 

yardımcıl ığını ise Yrd. Doç. Dr. Cengiz Yönet yapıyordu. Hoca 

sayısı bir el in parmakları  kadardı. 1983 yı lında Yrd. Doç.  Dr. 

Muhammed Mustafa Yı l dırım Metal Bölümü Başkanlığını 

yapıyordu. Öğr.  Gör.  Yusuf Özbey, sonrasında da Öğr.  Gör. 

Mehmet Tuğal Yapı Bölümünde görevlendiri lmişlerdi. 1983 

yı l ında Motor Bölümüne ise Öğr. Gör. Cengiz Öner bulunuyordu.  

1984 yı l ı  sonbaharı.  Üniversiteden ayrı l ıp özel  sektöre 

geçmek için tüm hazırl ıklar tamam. Anlaşmayı yapmışım, 

İstanbul’da bir şirket (Demirören Holding)  benim için ev dahi 

kiralamıştı . E lazığ’a geldim ve Eşime “Hayat, ben karar verdim 

özel sektöre İstanbul’a gidiyoruz, it iraz istemiyorum” demiştim. 

Eşim yorum yapmadı ve durgunlaştı . Yarıyıl  tamamlanıncaya 

kadar şirketten izin almıştım. Bir taraftan da ev eşyalarını 

paketl iyoruz.  Annem ve babam İstanbul’u duyunca rıza 

göstermediklerini söylediler.  Ama ben artık dönüşü olmayan bir 

yola girmiştim.  

Prof.  Kerim Sunguroğlu bir gece beni evine davet etti  ve 

üniversiteden neden ayrı lmak istediğimi sordu. Nedenlerini 

kendisine anlattım. Kesinl ikle beni bırakmayacağını, yeni kurulan 

Teknik Eğitim Fakültesi  Motor Bölümüne beni bölüm başkanı 

yapacağını, bir Elazığl ı  olarak bu üniversiteye hizmet etmem 

gerektiğini  söyledi.  Uzun bir görüşme sonrasında beni ikna etmiş 

ve şirkete gitmekten vazgeçmiştim. Şirket ile yaptığımız 
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antlaşmayı fes etmek ve bana veri len iki  aylık peşin maaşı  iade 

etmek amacıyla rahmetli babam İstanbul’un yolunu tutmuştu.  

Tarih 1 Ocak 1985. Yaşam çizgimde önemli bir değişim söz 

konusu olmuştu.  Mühendisl ik Fakültesinden Teknik Eğit im 

Fakültesi  Motor Bölümüne görevlendirmem yılbaşı  gecesi 

gerçekleştiri lmişti . Değerl i hocam Sunguroğlu,  “işte bölü m 

başkanısın, artık istediğin gibi  bölümü şekil lendir” demişti .   

1985 yı l ı  i le birl ikte Teknik Eğit im Fakültesinde çok hızlı  

bir süreç yaşanmaya başlamıştı . Binamız yoktu. Makine 

Mühendisliği  Bölümü için hidrolik laboratuvarı  binası 

tamamlanmış ancak, henüz o binaya taşınma gerçekleşmemişti. 

Bu arada Fakültemize Dekan olarak Prof.  Dr.  Kemal Güçlüol 

atanmıştı.  Bu hidrolik binası  iştahımızı kabartıyordu. 1985 Kasım 

ayından itibaren Dekanımız Güçlüol’a bu binayı bize alması için 

rektörle konuşmasında ısrar ed iyorduk. Ama bir türlü olumlu 

cevap alamıyorduk.  Nihayetinde Dekanımız Prof.  Dr.  Kemal 

Güçlüol, Rektör Prof.  Dr.  Arif  Çağlar ile bina konusunu 

görüştüğünü belirtmiş, fakat binanın ne zaman verileceğinin 

henüz kesinleşmediğini  söylemişti .  Biz de binayı işga l  edelim 

tekl ifimize, Dekanımız yeşil  ış ık yakmıştı .  

O dönemlerde doçent olan Muhammed Mustafa Yıldırım 

i le binayı nasıl  işgal edebil iriz diye planlar yaptık. Yı ldırım 

hocanın arabasından levyeyi aldık.   Binanın bir camından içeri 

girdik.  Kapıların anahtar larını  değiştirdik.  Masa ve 

sandalyelerimizi gece operasyonu i le binaya taşıdık. Her ihtimale 

karşın binanın tüm anahtarlarını  değiştirmeyi de ihmal etmedik.  

Makine Mühendisl iği Bölüm Başkanlığını Prof. Kazım 

Pıhtı l ı  yapıyordu. Makine Mühendisl iği  Bölümün den ayrı lıp Teknik 

Eğitim Fakültesine geçmiş olmamdan ötürü bana zaten ateş 

püskürüyordu. Kendi binasının elinden gitt iğini henüz bi lmiyordu. 

Çünkü işgal hafta sonuna denk getiri lmişti . Hidrolik binasının 

kapısı  önünde mazılar vardı ve bu mazılar binaya gi rişe engel 

teşki l  ediyordu. Mazıları  çıkartıp giriş kapısının önünü açıyorduk 

ki  Prof.  Dr. Kazım Pıhtı l ı birden ortaya çıktı.  Artık gerisini siz 

düşünün. Kazım hoca birisine kızdığında söze “Aslanım” i le 

başlardı. Beni oracıkta iyice bir mosmor etmişti . Ka zım Hocamız 

şimdi Bingöl Üniversitesinde hizmet veriyor. Bu işgal  nedeniyle 

hakkını  gasp ettik. Hakkını helal  etmesini  dil iyorum.  
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Adımız işgalci lere çıkmıştı .  Hızla büyüyorduk.  Yeni 

asistanlar, öğretim elemanları al ıyorduk.  Amerika’dan Yrd. Doç. 

Dr.  Mehmet Külahçı  ve Yrd.  Doç.  Dr.  Şadiye Külahçı da Eğit im 

Bil imlerine gelmişlerdi.  Eğitim Bil imleri  Bölümünde Yrd. Doç.  Dr. 

Al i  Güler de görev yapıyordu. Eğit im Bil imleri  başımıza tam bela 

olmuştu.  Mehmet Külahçı  sık sık kavga ediyorduk.  Çünkü Sayın 

Külahçı giriş  kapısını adeta gözetim altında tutuyor ve her 

defasında “senin elemanlar kravatsız gel iyorlar” diye söylenip 

duruyordu.  

Arş.  Gör. Aydın Durmuş, Arş.  Gör.  Mehmet Esen ve Arş.  

Gör.  Ayla Aydın benim bölümün asistanları  idi . Uzman olarak da 

Leyla İpek görev yapıyordu. Bi lahare Motor bölümüne Öğr.  Gör. 

Hakkı Üte, Öğr. Gör.  Mehmet Ali  Işıksoluğu da katılmışlardı.  İ lk 

aldığım asistanlar arasında Hasan Bayındır, Dinçer Buran, Cumali 

İ lkı l ıç, Ahmet Hasçalık, Fehmi Erzinca nl ı  yer alıyordu. Diğer 

bölümler de hızla gelişiyordu. Artık bu binaya da sığmaz 

olmuştuk. Yeni arayışlar içerisine girmeye başlamıştık.  

Şu andaki Teknoloji  Fakültesi o dönemlerde Edebiyat 

Fakültesi  binası olarak inşa ediliyordu. Bu kez bu binaya göz 

koymuştuk.  Rektör Prof.  Dr. Arif  Çağlar idi.  Dek anımız i le iyi 

i l işki leri  vardı.  Lobi çal ışmaları  sonrasında 1991 yı l ında bu yeni 

binaya taşındık.  Tabi senaryo ayı  idi . Hızl ı  bir taşınma ve binayı 

ele geçirme tasarrufu söz konusu idi. Oysa normalde bu binaya 

Edebiyat Fakültesi  yerleşecekti .  

Bu bina işgal leri daha sonraki dönemlerde de devam etti.  

Nası l mı? 1991’de Fırat Televizyonunu kurduğumda i lk yayınları 

şu anki dekanlık katında küçük bir odada yapıyorduk. 1992’de 

rektör değişti  ve Prof.  Dr. Eyüp Günay İsbir rektörümüz olmuştu. 

Kendisini ikna etmiş ve konferans salonunu stüdyoya çevirmeyi 

başarmıştım. O dönemde Dekanımız Prof.  Dr. Şeref Kunç idi.  Yani 

bu defa Teknik Eğit im Fakültesinin konferans salonunu Fırat TV 

için tahsis ettirmeyi sağlamıştım.  

Artık işgal etme metotlarını  öğrenmiştik.  2000 yı l ınd a İ letişim 

Fakültesine dekan olarak atanınca, öğrenci almak ve fakülteyi 

gel işt irmek için mutlaka bir binaya sahip olmamız gerektiğini 

Prof.  Dr.  Eyüp Günay İsbir’e açıklamış ve Beden Eğitim ve Spor 

Yüksekokulu için hazırlanan binayı kendisinden bize vermes ini 

talep etmiştim. Bu binayı aldığımda, bu kez de Yüksekokulun 
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yöneticileri bana ateş püskürüyordu. Onun haricinde Teknik 

Eğitim Fakültesindeki Fırat TV’nin girişindeki 3 sınıf ı da İ letişim 

Fakültesine tahsisini sağlamıştım.  

Ee, tabi hep biz başkasının bi nalarını  işgal  edecek değil iz 

ya! Teknik Eğitim Fakültesi binasına yakın bir yerde Elektronik ve 

Bi lgisayar Eğit imi Bölümümüz için bir laboratuvar yapılmasını 

sağlamıştık.  Bina tamamlandı, ancak Eğit im Fakültesine veri ldi . 

Bu tasarruf yüreğime oturmuştu. B inayı kaptırdığımız birim 

Eğitim Fakültesi idi. Bu Fakülteyi doğuran da gene Teknik Eğit im 

Fakültesiydi.  Çünkü Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde Eğitim 

Bil imleri  Bölümümüz bulunuyordu. Eğit im Fakültesinin kurulması 

i le bu birimimizdeki öğretim elemanları oraya transfer 

olmuşlardı.  Eğitim Bil imleri  Bölümümüze al ınan elemanların da 

birçoğunun üniversiteye al ınmalarında jüri lerine görev almıştım. 

Herhalde onlar da binalar nası l işgal edil ir yolunu bizlerden 

öğrendiler ki  aynı akıbetle bizler de karşı karşıya kaldık.  

Sonuçta her şey Fırat Üniversitesinin gelişimi için yapıldı.  

Kötü de olmadı.  Bugün Teknik Eğit im Fakültesi, İ letişim Fakültesi 

ve de Teknoloji Fakültesinin durumları  ortada. Bu fakülteler işgal 

edilen binaların içerisinde büyüdü. Bulundukları  mekân larda 

f i l izlenme f ırsatı  bulayan öğretim elemanları , Teknik Eğit im 

Fakültesine sürgüne gönderildi ya da bu fakülteye geçmek 

zorunda bırakı ldı.  Aradan 30 yı l  geçti , Teknik Eğitim Fakültesi 

inkıtaa uğradı. Mevcut potansiyel yepyeni bir fakülte doğurdu. 

Tekno loji Fakültesi  sıra dışı düşüncelere sahip, risk almaktan 

çekinmeyen, girişimcil ik özell ikleri  olan, almış oldukları  büyük 

projelerle Üniversitenin sesini  duyuran ve kabuklarına sığmayan 

insanların bir araya toplandığı  bir birim haline dönüşüverdi.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/isgalciler-makale,6696.html 
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 Yayınlandığı tarih: 08 Ocak 2014 (Çarşamba) 

YAZIK OLDU 

Yıl  1991, Teknik Eğit im Fakültesi  Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordum. Dekanımız Prof. 

Dr.  Şeref Kunç idi. Kendisi i le çok iyi diyaloglarımız vardı. Beni her 

gördüğünde, “Asaf, bu Üniversite ve fakültemiz için ne 

yapabil iriz” derdi. Proje üretmek için beni teşvik eder di.  Bu 

istekleri doğrultusunda 1991 Mart ayında Fırat Televizyonunu 

kurmak için bir proje hazırladım ve Üniversite Araştırma fonuna 

sunmuştuk.  Televizyon kurmak için çok zaman harcıyorduk. 

Bölümümüzdeki araştırma görevli lerini  seferber etmiştik. 

Öğrencilerim en büyük destekçilerimdi.  Onlarla anten direkleri 

kurmak için çatı lar üzerinde az dolaşmadık!  Hatta şu anda dekan 

olan bir asistanımın babası odama gelerek, “Sen nedir bu 

çocukları  çatı larda dolaştırıyorsun, bir kaza olsa bunun 

sorumluluğunu bil iyor mus un?” dediğini  de bugün gibi 

hatırl ıyorum.   

Dekanımız benim 1984-1985’l i  yı l larda halka açık 

bi lgisayar kursları  düzenlediğim bil iyordu. Bir gün bana “Asaf, 

Üniversitede Sürekli Eğit im Merkezi  kuralım. Fakültemiz halka 

açık kurslar düzenler, böylece elde e deceğimiz gelirlerle 

fakültemize cihaz lar alırız”  demişti .  Beni bu konuda bir çal ışma 

yapmak üzere görevlendirmişti . Sürekli  Eğit im Merkezi 

Yönetmeliği  hazırl ıklarına başlamıştık.  Senatodan yönetmelik 

taslağı  kabul edildikten sonra, 31.3.1992 tarihl i  Resmi  Gazetede 

Fırat Üniversitesinin Sürekli Eğit im Merkezi  Yönetmeliği 

yayınlanarak, bu tasarruf yasal  bir zemine oturtulmuştu.  



 

246 
 

Merkezi  kurduk, ama o dönemde Sürekli  Eğit im 

Merkezine müdür atanması yönetimce gerçekleştirilmemişti. 

Televizyon yayın  yapıyor, hat ta ben televizyonda bi lgisayar 

programlama dersleri  veriyordum. Televizyondan progra mlarını 

izleyip de bilahare sınava giren ve sertif ika alanlar olmuştu. O 

dönemlerde aynı zamanda Teknik Eğit im Fak ültesi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğü görevini  de yürütüyordum.  Kurslardan elde 

ettiğimiz gelirleri Fırat Televizyonunun cihazlarını  almak için 

kullanıyorduk.  

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  Döner Sermaye 

İşletmesi aracıl ığı i le yürüttüğümüz  bazı  önemli  projeleri  şöyle 

sıralayabil irim:   

1. Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Hava 

Kirl i liğinin Bi lgisayarla Değerlendiri lmesi Projesi  Elazığ İ l i  Çevre 

Vakfından almış olduğum bir proje idi. Teknik Eğit im Fakültesi 

Döner Sermaye aracı l ığı  ile 1994 -1996 yı l ları  arasında bu proje 

kapsam ında 3 yıl  süresince Elazığ’daki yaklaşık 50000 adet 

benzinli  ve dizel  motorlu araçların gaz emisyon ölçümlerini 

yapıyorduk.  O dönemlerde Prof. Dr. Mustafa Yı ldırım, bu faaliyeti 

“Asaf’ın darphanesi” diye adlandırıyordu.  

2. 1994 ve 1995 Yı l larında Yüksek Ö ğretim Kurulu 

YÖK/Dünya Bankası  Projesi kapsamında Meslek Yüksek Okulları 

elemanları  için  Bil işim Teknoloji leri  Projesini  gerçekleştirmiştik.  

3. 1995, 1996 ve 1997 yı llarında yaz aylarında Mill i Eğit im 

Bakanlığı Hizmet -içi  Eğitim Daire Başkanlığı  işbirl iği  i le “Bil işim 

Teknolojileri  alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme” projesini 

devreye almıştık.  

  4.  20 Temmuz -11 Eylül  1998 tarihleri  arasında Mil li  

Eğitim Bakanlığı  İ lköğretim Okullarına Bil işim Teknoloji leri 

alanında koordinatör öğretmen yetiştirme proj esini 

gerçekleştirmiştik.  

5. Daha sonraki yı l larda peş peşe eğit im formasyonu 

kursları  düzenledik. Bu faal iyetleri Sürekli Eğitim Merkezi 

üzerinden sürdürmek, o dönemlerde mevzuat sıkıntısı  nedeniyle 

yapılamıyordu.   
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Sürekli  Eğitim Merkezini kuruluş amacın a uygun biçimde 

faaliyete geçirmek ancak, yönetmelikte yapılan bazı 

değişikliklerle 2002 yı l ında gerçekleşebildi (1 Kasım 2002, Resmi 

Gazete 24923).  Yönetmelikte yapılan düzenleme sayesinde 

Sürekli  Eğit im Merkezi, öğretim üyesi  İbrahim Kocabaş sayesinde 

gözle görülür faal iyetler içerisinde girmişti.  Eğit im formasyonu, 

KPSS-ÜDS kursları , Elektrik mühendisleri için SMM vb. kurslar 

düzenleniyordu. Ama bu faal iyetler gene arzu edilen bir düzeyde 

değildi.   

Fırat Üniversitesi Sürekli  Eğit im Merkezini  Teknik Eğit i m 

Fakültesi doğurmuştu. Bu fakülte elemanları tarafından ayağa 

kaldırı ldı.  10 Eylül  2013 Tarihl i  ve 28761 numaralı  Resmi Gazetede 

yeni bir yönetmelik devreye sokuldu. Bu yönetmelik değişikl iğinin 

Teknik Eğit im Fakültesi öğretim üyesi  Çetin Gençer’in çabala rıyla 

şeki l lendiri ldiğini  yakinen bil iyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi 

müdürlüğüne de kendisi  atanmıştı .  Merkez, yaptığı faal iyetlerle 

gündeme oturmuştu. Aklıma gelen bazı faal iyetleri  şöyle 

sıralayabil irim. Beden dil ini kul lanma ve sunum teknikleri , 

KOSGEB g irişimcil ik eğitimi, ÜDS kursları ,  Bi lgisayar işletmenliği 

kursları , İSO sertif ika eğit im programları , Sol idworks, Dış t icaret 

eğit imi, YDS kursları , Arapça kursları , Liderl ik, Almanca kursları , 

Osmanlıca okuma yazma kursları , Gıda güvenliği kursları , İş 

Sağlığı  ve Güvenliği  Kurum Yetki  Belgesi kapsamında kursların 

düzenlenmesi, hatırımda kalan bazı faal iyetlerdir.    

Yeni bir birim kurmak kolay, ama o birime sürekli l ik 

kazandırmak kolay bir iş değildir.  Birimlerin başarı ları da genelde 

başında bulunan yönetici lerin becerileri  i le doğrudan il işki l idir. 

Biri leri çok büyük emeklerle yeni oluşumlar gerçekleştirir, 

başarı larına başarı katar, ama bu başarı l ı çal ışmaları 

hazmedemeyenler, i lgi li  kişiyi alaşağı edebilmek için yıpratma 

faaliyetlerine başlar ve maales ef bu emellerine de ulaşabil irler. 

Asl ında bu tür ayak oyunlarının alt ında getirim kavgası ve daha 

fazla nemalanma kaygılarının yattığı  gerçeği bi l inmektedir.  Nası l 

mı? İşte size bir örnek:  

29.12.2012 tarihl i  ve 23512 sayı l ı Resmi Gazetede İş 

Güvenliği  Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik sayesinde bazı 

Üniversitelerimiz bu alanda eğitim yaptırma yetkisi  almışlardı.  Bu 
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Üniversiteler arasında Fırat Üniversitesinin de yer almış olması 

bizleri  gururlandırmıştı .  Bu faaliyet de Sürekli  Eğit im Merkezimiz 

tarafından sürdürülüyordu.  

Bu etkinl ikte ası l  hedef, Üniversitenin bölgeye hizmet 

etmesi ve bu alanda ortaya çıkan uzman ihtiyacını  karşı lamak 

amacıyla kal iteli  bir eğit im yapması amaçlanmalıydı.  Fakat 

nemalanma işin içerisine girince eğit im önceliği unutuldu.  “Daha 

fazla kurs vereyim ve daha fazla para kazanayım ihtirası” 

yüzünden her şey alt üst oldu.   

İş Güvenliği  uzmanlarının yetiştiri lmesi yetkisini  veren,  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.  Me vzuat kapsamında bir 

eğit im ve öğretimin düzenlenmesinin denetimi de doğrudan bu 

bakanlığın inisiyatif inde olacağı açıktır.  Bakanlık yaptığı denetim 

sonucunda, tespit  ettiği  eksikl ikleri rapor ediyor.  Bu eksikl iklerin 

neler olduğunu burada yazmaya gerek gö rmüyorum; ama veri len 

karar, mensubu bulunduğum kurumun en önemli  bir birimi olan 

Senatosunun bir üyesi  olarak, yani taraf olmam hasebiyle 

vicdanen beni rahatsız ediyor.  Eğit im-öğretim faaliyetlerinin en 

önemli  yürütme organı hüviyetindeki Senatonun bu kon uda acil 

tedbir alması gerektiği  de bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

Çünkü Bakanlık, yetki belgesinin belirl i bir süre i le askıya al ınması 

doğrultusunda bir karar vermiştir. Bakanlıkça belirlenen eksik ve 

yanlış uygulamalar giderilmediği  takdirde, yetk i belgesinin 

tümden iptal i dahi gündemdedir. Sonuç olarak, Fırat 

Üniversitesinin yükselen başarısının, bazı larınca kişisel 

nemalanmalarının maksimize edilmesi uğruna feda edilmemesi ve 

yönetimin bu konuda acil  tedbir alması gerektiği  görüşündeyim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazik-oldu-makale,6718.html 
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 Yayınlandığı tarih: 29 Ocak 2014 (Çarşamba) 

FIRAT’TA ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Kutbeddin Demirdağ 

şu günlerde fakülte ve yüksekokulları dolaşarak birimlerin 

elemanlarından eğitim sorunlarını  bizzat dinl iyor.  Kendileri  bir yıl 

öncesi gene benzer ziyaretler yapmış ve birimlerin eksikl iklerini 

not almıştı.  Bu bir yı l lık süreç içerisinde ne tür farkl ı l ıkların 

olduğunu yerinde inceliyor ve değişimleri ne t görmeye çal ışıyor. 

Fırat Üniversitesinin bir elemanı olarak Üniversite Rektörünün 

bölümlerimize bu tür ziyaretler yapmasını memnuniyetle 

selamlıyorum.  

Teknoloji Fakültesi bölümleri ile görüşme günü 24 Ocak 

Cuma günü olarak belirlenmişti.  Bu haberi  duyunc a telaşlandım, 

çünkü aynı gün İstanbul’da üç doçent adayının sözlü sınavına 

katı lmak üzere bir gün öncesinden uçak bi leti  almıştım. 

Bölümümüzün mevcut durumunu yöneticilerimize anlatabilmek 

için bu ziyarette bizzat bulunmam gerekiyordu. O nedenle vakit 

geçirmeksizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Orhan’ı arayarak 

durumu kendisine izah ettim. Nuri  Bey, Rektör Beyin randevu 

durumuna bakarak toplantıyı Perşembe gününe (23 Ocak) 

kaydırmaya çal ışacağını  söyledi. Kısa bir süre sonra da bizim 

fakülte i le görüşmenin 23 Ocak Perşembe gününe kaydırı ldığı 

haberini  al ınca çok mutlu oldum.  

Rektör Beyin Fakültemizi ziyareti çok olumlu bir atmosferde geçti . 

Her bölüm başkanı sorunlarını  ve isteklerini anlattı .  Rektör Prof. 

Dr.  Kutbeddin Demirdağ bölüm başkanlarının istek lerini  tek tek 

not aldı  ve ne tür çözümler olabileceğini açıkladı. İnşallah 
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bölümlerin ihtiyaçları en kısa sürede karşı lanır ve bizler de bu 

katkı lar sayesinde arzu ettiğimiz eğit imi verebilmek için seferber 

oluruz. 

Bana göre konuşmalardan öne çıkan en öne mli husus,  

Fırat Üniversitesinin uluslararasılaşma çal ışmalarına i lgi li lerin 

gönülden inanmalarıdır. Üniversitemizin ülke dışındaki eğit im 

kurumları  i le i l işkilerinin organize edilmesinde Rektör Prof.  Dr. 

Kutbeddin Demirdağ, Uluslararası  İ lişki lerden Sorum lu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nuri  Orhan ve Uluslararası  İ lişki ler 

Koordinatörü Prof.  Dr. Ahmet Şaşmaz'ın birliktelikleri, başarı l ı 

sonuçlar alınmasında etki l i oluyor.  Bu yı l  içerisinde Amerika 

Birleşik Devletleri  başta olmak üzere diğer ülkelerle yeni Me vlana 

Programı protokollerinin imzalanabileceği sinyalini al ıyoruz.   

Erasmus Değişim Programı oldukça başarı lı  sürdürülüyor.  

Onlarca öğrencimiz yurt dışına bir ya da iki  yarıyı l süre i le gidiyor. 

Keza yabancı ülkelerden de Üniversitemize gelen öğrenci sayı ları 

hızla artıyor. 2012 -2013 Akademik yıl ında 93 öğrenci öğrenim 

hareketl i liğinden yurtdışına gitmiş.  Aynı dönemde staj için 

gidenlerin sayısı  ise 76. Toplamda yurtdışına giden öğrenci sayısı 

169 olmaktadır. 2007 -2008 akademik yı lından beri yurt dışına 

giden toplam öğrenci sayısının 393 olduğu göz önüne al ınırsa, 

sadece bir önceki akademik yı lda (2013 -14) yurt dışına giden 

öğrenci sayısının toplam rakamın yüze 43'ne tekabül etmesi, 

önemli  bir başarı  olarak karşımıza çıkmaktadır.  2007 -2008 

yıl ından beri Üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı  toplamı 

ise 58'dir.  Bu rakamın giden öğrenci sayısı karşısında düşük 

kalmasının nedeni, yabancı di lde eğit im yapan bölümlerimizin 

yeterl i  olmamasından kaynaklandığını söyleyebil iriz.  

Üniversitemizden diğer ülkelere ders vermek üzere giden 

öğretim elemanı sayısında da 2012 -2013 akademik yıl ında bir 

patlama olduğu görülüyor.  2007 -2008 akademik yı l ından beri 

toplam 182 öğretim elemanı yurt dışına gitmiş.  Bunun 89'nun 

sadece 2012-13 akademik döneminde gitmiş olması, önem l i  bir 

gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Fırat Üniversitesi Erasmus Değişim Programı ulusal  

sıralamasına baktığımızda ders vermede 6 ncı, eğitim almada 5 

inci  ve staj hareketl i liğinde ise 8 inci  sırada olması sevindiricidir. 

Ancak öğrenim hareketl i l iği  sıralamasında 39 uncu sırada 
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olduğumuzu göz önüne al ırsak, Fırat Üniversitesinin süratle 

İngi lizce eğit im yapan bölümleri çoğaltması gerektiği  hususu 

kendil iğinden ortaya çıkmaktadır.  Üniversitemizin Erasmus 

Değişim Programı bütçesinin geçenlerde yüzde 20  civarlarında 

artırı larak 567 bin Euro’ya çıkarı lması, bir başarı  göstergesidir.   

Bölüm Başkanlığını  yaptığım Yazıl ım Mühendisliği  

Bölümündeki bazı  öğrencilerimiz, Avrupa ülkelerinin yolunu 

tutuyor. Erasmus Değişim Programı aracı l ığı  i le değişime giden ya 

da gelen öğrencilerde yabancı dil  bi lgisi gerekiyor. Bu engeli 

aşmak için Mühendisl ik Fakültesinin tüm bölümlerine İngi lizce 

hazırl ık sınıf ı koyuldu. İ leriki yıl larda Erasmus Değişim 

Programından daha fazla öğrencimizin yurt dışına gidebileceği 

anlamı çıkıyor. 

Yazı l ım Mühendisl iği bölümümüzde bu yı l it ibariyle 740 

l isans öğrencisi  eğitim görüyor.  Bu rakam bölümün öğrenci 

sayısının büyüklüğü hakkında net bir fikir veriyor.  Ancak, 

Teknoloji Fakültemizde Türkçe eğitim yapan bölümlerinde 

İngi lizce hazırl ık sını fları  henüz bulunmuyor.  Bu yüzden 

öğrencilerimizin Erasmus  Değişim Programından yararlanma 

düzeyleri  düşüyor.  Bu sıkıntıyı  giderebilmek için Teknoloji 

Fakültesi  bünyesinde yer alan Adli  Bi l işim Mühendisl iği  ile Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümleri, İngi lizce ha zırl ık sınıf ları  konulmasını 

ist iyor. Bu iki  bölümümüzün İngil izce hazırl ık sınıf larının 

konulması taleplerinin Senato tarafından da olumlu 

karşı lanacağını  tahmin ediyorum. Bu arada kamuoyunun 

sabırsızl ıkla öğrenci almasını  beklediği  Adli  Bi l işim Mühendisl iği 

Bölümü de 2014-2015 akademik yı l ında toplamda 80 öğrenci 

almak için gerekli hazırlıkları  tamamladı. Bu presti jl i  bölüm 

öğrenci aldığında, Türkiye’de isminden çok bahsettireceğine 

inanıyorum.  

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü Prof. Dr.  Ahmet 

Şaşmaz daha fazla bütçe almak için koşuşturuyor. Erasmus 

Değişim Programı kapsamında çok sayıda öğrenciyi staj yapmak 

üzere yurt dışına göndermeyi arzuluyor.  Ama iyi  İngi l izce bi len 

öğrenci sayılarının azlığından ötürü arzuladığı  düzeyde öğrenciyi 

yurt dışına gönderemediğine üzülüyor.  Kendisi  i le yaptığım 

görüşmede, İngi l izce eğit im veren Yazıl ım Mühendisliği  (UOLP) 

öğrencilerimizin İngi l izce düzeylerinin çok iyi olduğunu ve bu 
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öğrencilerimizin stajlarını  yapmak üzere yurt dışına Erasmus 

Değişim Programı kapsamınd a gönderi lmesi isteğime olumlu 

cevap almaktan büyük memnunluk duydum. Çünkü bu 

öğrencilerimiz 3 üncü yı lda Amerika’ya gitmeden önce bir Avrupa 

ülkesinde staj yapmış olmaları , gelecekleri  açısından önemli  bir 

değişime neden olacaktır.  

Sonuç olarak Fırat Üni versitesinin uluslararası laşma 

çabaları; Erasmus Programı, çift  diploma protokolleri , Farabi ve 

Mevlana Değişim Programı anlaşmaları  i le hızlanıyor.  Bu 

programların etkil i  tanıtımlarının yolu da İngi lizce web 

sayfalarımızın süratle devreye sokulması i le sa ğlanabilecektir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat8217ta-uluslararasilasma-calismalari-

makale,6778.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Mart 2014 (Çarşamba) 

ERASMUS VE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

Farkl ı  ülkelerle akademik bağlamda değişim sağlayan 

çeşit li  programlar uygulanmaktadır. Türk Üniversitelerinin 

bazı ları  bu değişim programlarından maksimum düzeyde 

yararlanmak için büyük çaba sarf  ediyor. Erasmus Değişim 

programı Avrupa Birliğinin öncülüğünde geliştirilmiş bir değişim 

programı.  Türkiye de  Erasmus programını uygulayan ülkelerden 

birisi . 

Ülkemizde Erasmus Değişim Programına benzer Mevlana 

ve Farabi adı ile uygulanmakta olan değişim programları  var.  Bu 

tür uygulamaların temel amacı, uluslararası  i l işkileri gelişt irmek, 

öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri  i le ortak projeler 

yapılmasını sağlamak, farkl ı  kültürler arasında köprüler kurarak 

insani i l işki leri güçlendirmektir.  

Erasmus Değişim Programı ile yurt dışına giden 

öğrencilerim var. Bir ya da iki yarıyı l süresince bir başka bir 

ülkeye giderek eğitim almış olmak, öğrencilerimize birçok özell ik 

kazandırdığına şahit oluyorum. Yurt dışına giden öğrencilerimizde 

kendilerine olan özgüvenlerinin oldukça arttığını  fark ediyorum.  

Peki, bu tür değişimlerde alınan eğitim i lgi l i  alanın 

gereksinimlerini karşı l ıyor mu? diye sorgularsak, o konuda gönül 

rahatl ığı i le "Evet" diyemiyorum. Çünkü kurumların eğit im 

müfredatlarını  birebir tutturmak genelde kolay olmuyor.  Geçen 

yı l  Erasmus Programı yabancı yeterl ik düzeyini  belirleyen sınavda 

başarı l ı  olmalarına  karşın, bu öğrencilerimizin İngi l izce 
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konuşmada zorluk çektiklerini  bi l iyoruz.  Yabancı di l  bilgisi 

seviyelerinin düşüklüğü yüzünden, öğrencilerimizin yurt dışında 

veri len eğit imi yeterince takip edemedikleri  bi linen bir gerçektir.  

Erasmus Programını kullanan öğrencilerimizin diğer bir 

sorunu da döndükten sonra ders denkliklerinin olmaması 

nedeniyle mağdur duruma düşmeleridir. Erasmus nedeniyle 

alamadıkları  dersler yüzünden dönem, hatta yı l  kaybetme i le karşı 

karşıya kalan öğrenciler olabil iyor. Bu durumda olan bir 

öğrencim, "Hocam, Erasmus i le yurt dışına gitt im, not ortalamam 

yüksek.  Çalışkan öğrenciyim. Ama yurt dışına gitt iğime pişman 

oldum, çünkü eşdeğer sayı lmayan dersler yüzünden yarıyı l 

kaybım oluyor" demişti .  Gerçekten de bu vahim bir durum. Bir 

taraftan öğrenciyi  Erasmus Programını kullanması için teşvik 

ediyoruz, ama diğer taraftan öğrenciyi sene kaybı i le 

cezalandırıyoruz.  

Mevlana Değişim Programı da Erasmus Programı i le 

benzerl ik gösteriyor.  Hem öğrenci hem öğretim elemanı değişimi 

söz konusu. Aralarındaki en büyük farkl ı lık, Mevlana programının 

Erasmus dışındaki ülkelerle de uygulanabil ir olmasıdır.  Ancak 

Mevlana Değişim Programında birçok sıkıntılar mevcut. Örneğin, 

İngi ltere ve Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversiteler 

kendilerine gönderi lecek öğrenciler için de okul harcı  talep 

etmektedir.  Oysa bu programın yönetmeliği  gereği, gidi lecek 

üniversiteye harç ödenmesi için bir bütçe bulunmamaktadır.  

Mevlana Programını kullanacak öğrenciler örneğin 

ABD'ye gidecek olurlarsa, kendilerine veri len b urs miktarı  çok 

yetersiz kalmaktadır.  Mevlana Programı kanımca orta Asya'da yer 

alan Türk Cumhuriyetlerine gidecek öğrenciler için cazip olabil ir. 

Yurt dışından ülkemize gelecek öğretim elemanları  için de tespit 

edilen günlük harcırahlar çok düşük olduğu i çin, bu program 

aracı l ığı  ile ülkemize gelerek ders vermek isteyenlerin sayısı 

sınırl ı kalacaktır.  

Bu tür değişim programlarının öğrencilerin kişisel  

gel işmelerine önemli  katkı lar sağlayacağı kesindir. 

Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bu değişim 

programlarını  kullanmaları için teşvik etmeliyiz.  Fırat Üniversitesi 

de Erasmus, Mevlana ve Farabi  değişim programlarına katı l ımı 

daha da artırmak için özel bir gayret göstermeli , değişim için 



 

255 
 

seçi len öğrencilere yurt dışına gitmeden önce yoğun İngil izce 

dersleri  veri lmelidir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/erasmus-ve-mevlana-degisim-programlari-

makale,6907.html 
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 Yayınlandığı tarih: 9 Nisan 2014 (Çarşamba) 

NİJER-KANADA-TÜRKİYE ÜÇGENİ 

Fırat Üniversitesi  son aylarda yurtdışı  üniversitelerle 

farkl ı  amaçlarla anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Erasmus 

Programında yürütülen başarı l ı çal ışmaların benzerini Mevlana 

Programı alanında da sürdürebilmek amacıyla, Fırat Üniversitesi 

atağa geçmiş durumda. Bu tür anlaşmaların alt yapısını 

oluşturmak için yurt dışından ziyaretçiler gel iyo r. 

Profesör Dr.  Hamadou Saliah -Hassane Kanada 

Montreal'de Quebec Üniversitesinin Uzaktan Eğit im 

Üniversitesinde (TELUQ) enformatik ve bilgisayar ağları  derslerini 

veren bir öğretim üyesi. Kendisi asl ında Nijerl i. Ancak çok uzun 

yı l lardır Kanada'da çalışıyo r ve Kanada vatandaşı.  Prof. Hamadou 

i le geçen yı l Marrakeş'te (Fas)  yapılan ICEER konferansında 

tanışmıştım. O konferansta Nijer'i  gel iştirme Diasporasına gönül 

vermiş üst düzey yöneticilerle beni tanıştırmıştı.  Orada sunu 

öncesinde Fırat Üniversitesi i le  ilgi li  tanıtım sonrasında, bizimle 

işbirl iği  yapmak istediklerini, Nijer'den Fırat Üniversitesine 

öğrenci gönderebileceklerini i fade etmişlerdi.    

Bu taleplerini  Fırat Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr.  

Kutbeddin Demirdağ'a, Uluslararası  İ l işkilerden sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nuri  Orhan'a ve Yabancılar Ofisi  Koordinatörü 

Prof. Dr.  Ahmet Şaşmaz'a i lettiğimde, söz konusu yönetici lerimiz 

bu tekl ife gönülden sahip çıktı lar ve gereken desteği verdiler. 

Prof. Dr.  Sal iah-Hassane 7-9 Nisan 2014 tarihleri arasında 

Rektörlüğün misafiri olarak Üniversitemizi  ziyaret etti ler.  Rektör 

i le yapılan görüşmede önemli  adımlar atı ldı .  Hatta hem 
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Kanada'daki TELUQ (Universitry of  Quebec) hem de Niamey'deki 

Abdou Moumouni Üniversitesi  ile en kısa sürede işbirliği  yapmak 

üzere protokoller hazırlandı. Fırat Üniversitesinin bu konuda 

göstermiş olduğu gayret ve istek, her türlü takdiri fazlasıyla hak 

etmektedir. 

Yapılan görüşmeler sonrasında hem Kanada'daki hem de 

Nijer'deki adı yukarıda belirt ilen üniversitelerle sıkı bir işbir l iğine 

gidi lecek. Prof. Dr.  Saliah -Hassane'nin arzusu Rektörümüzün 

başkanlığında bir heyetin en kısa sürede Nijer'i  ziyaretidir. Bu 

ziyaret sayesinde Nijer'in eğit im alanındaki çabalarına Fırat 

Üniversitesinin önemli  bir destek sağlaması, beklenti leri aras ında 

yer almaktadır.  Diğer taraftan zengin maden kaynaklarına sahip 

Nijer'in bu potansiyelinin değerlendiri lebilmesi için Jeoloji  ve 

Madencil ik bölümlerimizin destekleri i le ortak projeler 

yapmalarını  ist iyor.  Kendisi Nijer diasporasının en önemli bir 

üyesi. Bu kredisini  Fırat Üniversitesi lehine kullanmak istiyor.  

Fırat Üniversitesi ve Niamey'deki Abdou Moumouni 

Üniversitelerinin rektörlerinin tıp doktoru olmaları hasebiyle, 

özell ikle t ıp alanında da çok başarıl ı  ortak çal ışmaların yapılacağı 

ümidini  vermektedir. Diğer önemli  bir alan madencilik olarak 

görülmektedir.  Bizdeki mevcut bi lgi birikimini Abdou Moumouni 

Üniversitesi  ile paylaşmak durumundayız.  

Sonuç olarak Fırat Üniversitesi , Kanada ve Nijer ile yeni 

bir işbirliği  alanı için iyi  niyet göstermiş ve  süratl i  bir şeki lde 

işbirl iğine gidebilmek için Mevlana Programı Protokolünü 

imzalamıştır.  Nijer'i , diğer bir deyimle Afrika ülkelerine eğit im ve 

proje bağlamında katkı sağlamak için; Fırat Üniversitesi 

işbirl iğinin takipçi l iğini yapmalıdır.  Bu bakir alan larda eğitim 

alanında yapılacak işbirl ikleri  sayesinde, Fırat Üniversitesi 

Afrika'daki üniversitelere yol gösteren üniversite olarak tarihteki 

yerini  alabil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/nijer-kanada-turkiye-ucgeni-

makale,6966.html 
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 Yayınlandığı tarih: 1 Mayıs 2014 (Perşembe) 

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 

1977-79 yı l ları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi  

Nükleer Enerji Enstitüsünde yüksek l isans eğit imi alırken; hayalim 

1985 yı l ında faal iyete geçeceği söylenen Akkuyu Nükleer Güç 

Santral inde Nükleer Mühendis olarak çalışmaktı. O dönemde İTÜ 

Nükleer Enerji  Enstitüsünde TRIGA MARK I I  Araştırma 

Reaktörünün montajında mühendis olarak görev almıştım. 

Dolayısıyla almış olduğumuz teorik bilgi leri  uygulama f ırsatını 

yakalamıştım. Reaktörde kullan ılmak üzere Amerika Birleşik 

Devletlerinden gelen 2,5 kg ağırlığında Uranyum 235 izotopunca 

zenginleştirilmiş yakıt  çubuklarının taşınması esnasında al ınan 

güvenlik önlemlerini gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. 

Çünkü bu uranyum i le yapılacak bir atom bombası İstanbul’un bir 

kısmını yok edebilecekti .  

Nükleer Enerji  eğitimini Türkiye’ye getiren hocamız 

Rahmetli  Prof.  Dr. Nejat Aybers’t ir. Kendisi  aynı zamanda benim 

yüksek l isans tez çal ışmamın danışmanlığını  yapmıştı.  Dolayısıyla 

kendimi çok daha şansl ı add ediyorum. Çünkü Nükleer Enerjiyi 

Türkiye’ye getiren bir hocanın öğrencisi  olmak, benim için büyük 

bir gurur kaynağı olmuştu. Kendisiyle “Karadeniz ve Van 

Gölündeki Uranyumu Çıkartma Yöntemleri” başl ıkl ı bir tez 

hazırlamıştım. Bu tezde Almanya’da Karlsruhe Teknik 

Üniversitesinde görev yapan hocam Dr.  Yavuz Dedegil ’in bana 

büyük katkısı olmuştu. Kendisi i le üç fazl ı akışlar sayesinde deniz 

dibinde planktonlar arasında bulunan uranyum rezervlerini 
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derinl iklerden nasıl  çıkarı labileceği teknolojisi konusunda bi l gi 

desteği almış ve matematiksel  bir model gel işt irmiştik.  

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsünde o dönemlerde ders 

aldığımız hocalarımız arasında rahmetli Prof. Dr. Hasbi Yavuz, 

rahmetli Prof. Dr. Nezihi Özden vardı. Keza Prof. Dr.  Tolga Yarman 

ve Prof. Dr. Melih Geçginl i o dönemki hocalarımız arasında yer 

al ıyordu.  

Maalesef yı l lar çok çabuk geçti.  Defalarca ihaleler 

yapıldı. Her defasında bir gerekçe gösteri lerek ihaleler iptal 

edil iyordu. Nükleer enerji  sahasında gelişmemizi  istemeyen 

güçler, her defasında gali p gelmiş ve ihaleleri  durdurmayı 

başarabilmişlerdi.  

Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde 100’ün üzerinde 

nükleer güç santral i  bulunmaktadır.  Fransa Elektrik enerjisinin 

yüzde 75’ini  nükleer santral lerden elde etmektedir.  Komşularımız 

Rusya, Ermenistan, Bul garistan, İran’da nükleer güç santral leri 

bulunmaktadır.  Biz bu enerji  türüne sahip olmak istediğimizde ise 

birden çevreci ler çeşitl i  bahanelerle karşımıza çıkıyorlar.  

Eğer Türkiye bölgede bir güç olmayı düşünüyorsa, nükleer 

enerji  teknolojisini mutlaka ku l lanması gerekir.  Zaten termik 

santral lerde yakıt olarak kullandığımız kömürün önemli  bir 

kısmını ithal etmiyor muyuz? Doğal gaz çevrim santral lerinde 

kullandığımız doğal gazı  dışarıdan almıyor muyuz? Elbette ki 

güneş, rüzgâr vb.  yenilenebilir enerji  kayna klarını  sonuna kadar 

kullanacağız. Ama şunu bilmeliyiz ki i leride nükleer santral lere 

mutlaka ihtiyacımız olacaktır.  

Bu değerlendirmeler ışığında Akkuyu NGS’nin 2016 

yı l ında inşaatına başlanılacak olması ve 2023 yı lı  it ibariyle 4 

üniteden oluşacak santral in tam kapasite ile çalışmaya başlayacak 

olması, Türkiye’ye yeni ufuklar açacaktır.  Umarın bu çal ışmalar 

aksatı lmaz ve planladığı biçimiyle bu teknolojiye sahip oluruz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/akkuyu-nukleer-guc-santrali-

makale,7027.html 
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 Yayınlandığı tarih: 18 Haziran 2014 (Çarşamba) 

KUMA FAKÜLTELER 

Sadece teorik olarak yetişmiş ancak, imalat sahasına 

inmekten çekinen, imalat esnasında yaşanan sıkıntı lara çözüm 

önermede ustabaşı yanında f ikir yürütemeyen mühendis profi lini 

görmek  istemeyen sanayici; uygulama esnasındaki gel işmelere 

pratik bi lgi leri  ile de katkı  sağlayabilecek özell ikte mühendis 

arayışı  içerisinde olmuşlardır.  Bu yüzdendir ki  birçok endüstri 

kuruluşu, belirt ilen özell iklerde mühendislere sahip olabilmek 

için ist ihdam ettikleri mühendisleri  kendi AR -GE merkezlerinde 

hizmet-içi  eğitimlere tabi tutmaktadırlar.  

Sanayici lerin bu taleplerine Yükseköğretim Kurulu 

kayıtsız kalmamış ve yeni arayışlar içerisine girerek Teknoloji 

Fakültelerini kurmuştur. Bu fakülteler yapıland ırı lırken farkl ı  bir 

model gel işt iri lmiştir.  Teknoloji  Fakültelerinin Mühendisl ik 

Fakültelerinden farkının ne olduğu, sürekli sorgulanan bir 

durumdur.   

Mühendislik fakültelerinde derslerin önemli bir bölümü 

sadece teorik olarak yapılırken, Teknoloji Fakült elerinde mesleki 

derslerin büyük bir bölümünün uygulaması bulunmaktadır.  Diğer 

bir deyimle meslek derslerinin yüzde 40’tan fazlası  uygulama 

şeklinde yürütülmektedir.       

Diğer en belirgin farkı, son yı lda öğrencilerin bir yarıyıl  

süre i le doğrudan endüstr ide “İşyeri  Eğitimi” adı alt ında bir 

eğit im almalarıdır.  Öğrenci bu bir yarıyı l  süresince işyerinde 

uygulamalı  bir eğit im almakta ve işyerinin gerçek çal ışma 
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koşulları  altında mühendisl iğe hazırl ık yapmaktadır.  Bunun 

haricinde yaz aylarında yapmak zorunda oldukları  iki  stajları  da 

bulunmaktadır.  Bir öğrenci yaz aylarında yapabildiği stajlarını 

işyeri  eğit imi i le birleştirmesi hal inde, endüstride kesintisiz 6 

aydan fazla eğit im alma şansına sahip olabilmektedir.  

Peki, endüstride bu kadar uzun süre bir eğitim  almanın 

faydası  nedir? Mühendis adayı piyasaya çıkmadan önce gerçek bir 

uygulama i le karşı karşıya kalmakta ve okulda almış olduğu teorik 

ve uygulamalı  eğit imi sanayide pekiştirmektedir.  

Teknoloji fakültelerinin öğrencileri  i lk olarak 2013 -2014 

akademik yıl ında işyeri  eğitimine gönderi lmişlerdir. Bölümlerin 

özell iklerine bağlı  olarak işyeri  eğitimine giden mühendis 

adaylarının takriben yüzde 20’si , işyerlerinden mezuniyet 

sonrasında çal ışt ırılacaklarına dair iş tekl if i  yazı larını 

beraberlerinde getirmişle rdir. Fırat Üniversitesi Yazıl ım 

Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden işyeri  eğitime gidenlerin 

yüzde 30’nun bu tür yazı lar getirdiği , bölümümüz dosyalarında 

mevcuttur. 

Teknoloji fakültelerinin kurulması sonrasında TMMOB 

i leride sanayiciler tarafından bu tü r bir tercihin yapılabileceğini 

öngörmüş olacak ki , mühendisl ik fakültelerine kuma olarak 

gördüğü bu eğitim kurumlarını  kapatmak için ardı ardına davalar 

açtı .  Açtığı  davaların tümünü kaybetti . Ta ki , Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu, 24.07.2013 tarih ve 23 sa yı l ı  kararını al ıncaya 

kadar.  Bu kararda “Teknoloji  Fakültesi  ile Mühendislik Fakültesi 

mühendisl ik programlarının birbiri  i le eşdeğer olduğuna ve 

Teknoloji  Fakültelerinin mühendisl ik programlarından mezun 

olanların da i lgi l i dal ın mühendisi  unvanını kulla nacağına” ifadesi 

yer al ıyordu. Yükseköğretim Kurulu usul açısından bir hata 

yapmıştı .  2547 Sayıl ı  Yükseköğretim Kanununa göre bu tür bir 

kararı  ancak, Üniversitelerarası  Kurul (ÜAK) alabil iyordu. Bu 

hatayı  fark eden TMMOB, yakaladığı  bu f ırsatı çok iyi 

değerlendirmiş ve neticede Danıştay 8. Dairesinin Esas no: 

2013/9785 ara kararı  ile yürütmeyi durdurabilmiştir. Bu karar 

alt ındaki tarih 05.05.2014’tür.  Ancak, TMMOB yine taktiksel bir 

manevra daha yapmış ve bu haberi  tam da öğrencilerin LYS sınav 

serisine başladıkları 14 Haziran 2014 Cumartesi arifesinde, yani 

13 Haziran 2014 Cuma günü öğle sonu web sayfalarında 
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duyurmuştur. Amaç, sınava giren öğrencilerin kafasını 

karıştırmak, tercih öncesinde bulanık bir ortam yaratmak ve 

otomatik olarak öğrencilerin terci h yapmamalarını ve bu 

fakültelerin bölümlerinin kendil iğinden kapatı lmasını 

sağlamaktır.   

Bu gelişmeler karşısında elbette ki bazı ai leler ve 

öğrenciler bu haberlerden etkilenecek ve Teknoloji  Fakültelerini 

tercih etmeme gibi  bir yanlış tasarruf içerisine girebileceklerdir.  

Yanlış tasarruf diyorum, çünkü yıl lar sonra teknoloji fakültesi 

mezunlarının yukarıda belirt i len farklı l ıkları  nedeniyle daha rahat 

iş bulabildikleri gerçeğini gördüklerinde, duyacakları pişmanlık 

artık para etmeyebilecektir.  

Gelecekle ilgil i nası l böyle kesin öngörülerde 

bulunduğumu merak edenlere somut bazı örnekler verebil irim. 

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesinin bazı bölümlerinde bir 

yı l l ık İngil izce hazırlık sınıfı  uygulanmaktadır.  Diğer taraftan 

Yazı l ım Mühendisliği Bölümümüz  Amerika Birleşik Devletlerindeki 

bir üniversite ile ortak l isans programı yürütüyor.  Ayrıca 

Türkiye’de i lk ve hala tek olan Adli  Bi l işim Mühendisl iği  Fırat 

Üniversitesinde kuruldu. Lisans ve l isansüstü programlarında 

yabancı uyruklu öğrenciler eğitim görm ektedir.  Bu tür gelişmeler, 

teknoloji fakültelerinin bölümlerinin geleceğinin ne kadar parlak 

olduğunun göstergesidir.   

TMMOB ve Mühendislik fakültelerine ise bir çift sözüm 

var.  Neden birl ikte çal ışıp birbirimizi  destekleyerek Türkiye’nin 

ihtiyaç duyduğu mühendisleri  yetiştirmek yerine, uluslararası 

düzeyde tanınarak işbirl iği  yapabilen ve kal itel i  eğitim veren 

teknoloji fakültesi  bölümlerini çökertmenin peşindesiniz? 

Türkiye’de yeni üniversitelerin hemen hepsinde mühendisl ik 

fakülteleri  kuruluyor ve bunla rın birçoğu yeterl i  öğretim elemanı 

ve alt yapı olmaksızın mühendislik eğit imi vermesi sizi rahatsız 

etmezken, teknoloji fakültelerine karşı bu ön yargı neden? 

Sayıları  sadece 20 civarında olan teknoloji  fakültelerinin vermiş 

olduğu mezunlar mı mühendisl ik  eğitiminin kal itesini düşürüyor? 

Yoksa rekabet oluşturarak mühendislik fakültelerinin kal ıplaşmış 

öğretimine yeni farkındalıklara örnek teşki l  etmesi, görülmek mi 

istenmiyor? 
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Tahminim şudur ki  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), gerekli  

kararı  alacak ve bu karmaşa önlenecektir.  Ama üzüntüm de şudur 

ki  teknoloji fakülte bölümlerini  tercih etmeyi planlayan ancak, bu 

haberin zamanlaması nedeniyle etkide kalıp da tercihini 

değiştireceklerin de bulunabilecekleridir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/kuma-fakulteler-makale,7162.html 

 

  



 

265 
 

 Yayınlandığı tarih: 25 Haziran 2014 (Çarşamba) 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARININ ANALİZİ 

2014-15 akademik yıl ında üniversitelerin öğrenci alacak 

bölüm ve programlarının l istesi ÖSYM’nin  web sayfasında 

yayımlandı. Büyük bir heyecanla Fırat Üniversitesinin bölümlerini 

gözen geçirdim. Yeni ve eskiden açı lan bölümler hakkında 

düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Önce beni üzen programlarla başlamak istiyorum. Fen 

Fakültesinde Biyoloj i , Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik 

Bölümlerimiz bulunuyor. Geçen yı l bu bölümlerin hiçbirinde 

kontenjanlar dolmadığı  için ÖSYS en küçük puanı oluşmamış. 

Matematik Bölümü için 30 kontenjan veri lmişken, diğerlerinin 

tümü için belirlenen kontenjan sayıs ı 10 kişi . Bu kontenjan bir 

bölüm için çok az sayıl ır, çünkü bu bölümlerin bazı larında, 

kontenjanlarının iki  misl inden fazla öğretim üyesi  bulunuyor. 

Dört yı l  üzerinden hesap yapıl ırsa, her iki -üç öğrenciye bir 

öğretim üyesi düşmüş olacak. Keşke bu yı l kon tenjanlar en 

azından 20 olarak belirlenseydi.  Çünkü TÜBİTAK geçenlerde 

üniversitelere gönderdiği  duyuru i le bu bölümleri seçecek 

öğrencilere ayda 2000 TL’ye varan burslar verebileceğini açıkladı. 

Bu teşvik, Fen Fakültesi  bölümlerinde bir hareketli l iğe nede n 

olabil ir. Oysa Fizik, kimya matematik dersleri özelikle teknik 

dallarda okuyan öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler 

arasındadır. Tabi, kendi bölümlerinde bu öğretim üyeleri  doğru 

dürüst öğrenci bulamazken, diğer fakülte ve yüksekokulların 

bölümlerindeki servis derslerini yürüttükleri için her birinin 

yeterl i  sayıda dersleri mutlaka olacaktır.  
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Fen Fakültesi  öğretim üyelerinin ağırlıkl ı olarak araştırma 

projelerine önem vermeleri gerekir.  Böylece zamanlarını  daha iyi 

değerlendirmiş olacak ve projele rle seslerini  duyurabileceklerdir.  

Eğitim Fakültelerinin ikinci eğit imleri kaldırılmıştı . Bu 

nedenle kontenjanları  otomatik düşürülmüş oldu.  Bu fakültemizin 

tüm bölümlerinde geçen yı l ÖSYS en küçük puanı oluşmuştu. Bu 

fakültenin bölümlerinin tümünün 60 kon tenjı bulunuyor.  Bu 

fakülteden mezun olanların öğretmen olarak atanmaları  durumu 

olduğu için, verilen kontenjanların geçen yı l  gibi tekrar dolacağı 

tahmin edilmektedir. İlköğretim matematik bölümü için 4 ve 

Türkçe öğretmenliği  için de 3 MEB bursu veri lmesi , bu iki bölümün 

puanlarının yükselmesini teşvik edecektir.  

Eskiden beri rağbet gören İktisadi ve idari Bil imler 

Fakültesinin tüm bölümlerinde geçen yı l  kontenjanlar dolmuştu. 

İşletme Bölümünde birinci ve ikinci öğretim için 95 kontenjan 

veri lmişken, diğer bölümlerin her biri için belirlenen kontenjan 

sayısı  65.  

Son yı lların popüler bölümleri  arasına giren İlahiyat 

Fakültelerinin de kontenjanları genellikle dolmaktadır.  İ lahiyat 

birinci  eğitim için belirlenen kontenjan 150 ve ikinci öğretim için 

de 130. YGS-4 puan türü i le öğrenci alan bu bölümlerimizin taban 

puanları  da yüksek.  

İ letişim Fakülteleri  TS -1 puan türü i le öğrenci almaktadır.  

Bu puan türünün TM -2’ye dönüştürülmesi için İLDEK’in ( İ letişim 

Fakülteleri Dekanları  Konseyi) vermiş olduğu mücadele bir türlü 

başarıya ulaşmadı. Oysa teknolojik gel işmeler nedeniy le iletişim 

fakültelerinde sayısal dersler de önem kazanmaya başladı. 

Öğrenciler TM-2 puan türü ile al ınabil irse, eminim ki  bu 

fakültelerin bölümlerinde çok daha kal iteli  bir eğitim 

sunulabilecektir.  Bu fakültenin bölümlerinde de kontenjanlar 

dolmaktadır.  

İnsani ve Sosyal Bi limler Fakültemizde bu yı l i lk defa 

öğrenci alacak bölümler var. Bunlar Çağdaş Türk Lehçeleri  ve 

Edebiyatları  i le İngi l iz Dil i  ve Edebiyatı  bölümleridir.  Bu iki 

bölümün kontenjanlarının dolacağı tahmin edilmektedir.  
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Bu yıl  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  vatandaşları için de 

bazı  bölümlerde birer kişil ik kontenjanlar veri lmiştir.  Bu 

bölümlerden biri de Coğrafya programıdır. Bu yı l İnsani ve Sosyal 

Bi l imler Fakültemizin de tüm kontenjanların dolması 

beklenmektedir.  

Mühendislik Fakültesine ge lince, 10 bölüme öğrenci 

al ınmaktadır.  İnşaat Mühendisl iği  bölümü taban puanı diğer 

bölümlerin tümünün taban puanlarının üzerindedir.  MF -4 puan 

türü ile öğrenci alan mühendisl ik fakültemizin Metalurji  ve 

Malzeme Mühendisliği  Bölümünde geçen yı l  taban puan 

oluşmamış. Yani kontenjanlar dolmamış.    

Su Ürünleri Fakültemiz öğrenci bulma konusunda büyük 

sıkıntı yaşamaktadır.  Geçen yı l bu fakülteyi tercih eden öğrenci 

sayısı  çok düşüktü. Bu nedenle kontenjanları bu yı l 10’a 

düşürülmüş.  Üç tarafı  sularla çevri li  E l azığ’da su ürünleri 

potansiyeli  varken, bu fakültenin kay kaybı bizleri derinden 

üzmektedir. Bu bölümdeki öğretim elemanları i le Fen 

Fakültesindeki öğretim elemanlarını karşılaştırdığımızda, Fen 

Fakültesi  öğretim elemanlarının servis dersleri nedeniyle çok  

daha şansl ı  olduklarını  görüyoruz.  Kendi işlerini  kuracaklar için, 

su ürünleri potansiyeli  Elazığ’da mevcuttur ve bu sektörü iyi 

değerlendirmek gerekir.  

Teknoloji Fakültesi, Türkiye’deki emsallerinden farkı  

programlar uyguladığı için dikkatleri üzerine çe kmeyi 

başarmaktadır.  Türkiye’de i lk ve tek olan Adli Bi l işim 

Mühendisliği Bölümünün kontenjanlarının çok rahat 

dolacağından eminim. Yazı l ım Mühendisl iğinin ABD i le 

uluslararası  ortak lisans programı (UOLP) yürütmüş olması da 

Teknoloji Fakülteleri  içinde te k ve i lk.  Üstel ik Yazı lım 

Mühendisliği Bölümü Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk 

olarak Fırat Üniversitesinde açı lmıştı.  Şu anda bu kervana 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  i le Celal  Bayar Üniversitesi 

teknoloji fakülteleri yazı l ım mühendisl iği böl ümleri  de eklenmiş 

oldu.  

Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde Enerji  Sistemleri  

Mühendisliği , Otomotiv mühendisl iği  gibi farkl ı mühendisl ik 

kollarının bulunması, farkındalık yaratıyor.  Teknoloji fakültesi 

bünyesinde yer alan Metalurji  ve Malzeme Mühendisl iği  Bö lümü 
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geçen yı l  kontenjanlarını  dolduramadı.  Teknoloji  fakültesinin 

Otomotiv ve Yazıl ım mühendisl iği bölümlerinde gene birer 

kontenjan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  vatandaşlarına ayrı lmış. 

Aynı durumu mühendisl ik fakültesi  mekatronik mühendisl ik 

bölümü için de söz konusudur. Teknoloji Fakültesi kontenjanları 

toplandığında, üniversitemizdeki en büyük kontenjana sahip 

fakültelerden biri  olduğu görülecektir.  

Teknoloji  Fakülteleri  içerisinde yurt dışındaki 

üniversitelerle uluslararası ortak l isans programı yürü ten tek 

bölüm olan Yazı l ım Mühendisl iği  (UOLP) bölümü hazırlık sınıf ında 

33 ve birinci  sınıfta ise 28 öğrencinin eğit im gördüğü dikkate 

al ınırsa, ücretl i olmasına karşın bu programın tercih edilmesinin 

başl ıca nedenleri  arasında eğitim dilinin İngi l izce ol ması ve 

öğrencilerin 3.  ve 4. Sınıflarını ABD’de okumaları ve mezun 

öğrencilerin çift  diploma alabilmeleridir.  

Tıp fakültesi her zaman kontenjanlarını tamamen 

dolduran bir fakültemizdir.  135 kontenjanın gene tamamen 

dolacağı muhakkaktır.  Ancak, İngi l izce e ğit im veren programının 

da açı lması gerekir. O zaman bu fakültemizin İngi l izce 

programının puanının büyük fark yaracağı görülecektir.  

Gelelim Veteriner Fakültesine.  Bu fakültemiz Türkiye’de 

Ankara Üniversitesinden sonra kurulan ikinci  veteriner 

fakültesidir.  Bir zamanlar puanları  oldukça da yüksekti .  Ama 

birçok meslekte olduğu gibi  bu fakültemiz de puan seviyesi 

açısından çok kan kaybetti .  MF -3 puan türü i le öğrenci alan bu 

fakültemizde kontenjanlar gene de dolmaktadır. Ancak öğretim 

üyesi  sayısı  dikkate al ındığında, bu fakültenin de yeni bazı 

anabil im dalları  doğurması gerekir.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri  de 

kontenjanlarını  sorunsuz dolduran bir yüksekokulumuzdur. 

Ülkemizde spor alanının gelişmesine katkı lar sunmaktadır. Bu 

yüksekokulun fakü lteye dönüştürülmesi çal ışmalarının 

hızlandırılması  beklenmektedir.  

Dört yı l l ık okullardan son ele alacağım yüksekokul, Elazığ 

Sağlık Yüksekokuludur.  Beslenme ve Diyetik, Ebelik ve Hemşirel ik 

bölümlerine sahiptir.  Sağlık alanında ülkemizin özellikle hemşir e 

ve ebelere büyük  ihtiyaç duyduğu bil inmektedir.  
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Sonuç olarak Fırat Üniversitesi 36 bin öğrencisi i le büyük 

ve de köklü bir üniversitemizdir. Dört yı l l ıklardan birkaç bölüm i le 

Fen Fakültesi  ve Su Ürünleri  Fakültesi  dışındaki birimlerinde 

genellikle sıkıntı  yok denilebil ir. Kurulmuş olmasına karşın bazı 

bölümlerimizin henüz öğrenci almadıklarını bil iyoruz.  Bu 

bölümlerin süratle eğit im ve öğretime başlayabilmeleri  için 

öğretim elemanı ve laboratuvarlarının süratle tamamlanması 

gerekir.  Üniversitenin bi l işim  alt yapısı en üst teknoloji  ile 

donatı lmalıdır. Bilgisayar Mühendisl iği , Yazı lım Mühendisliği , 

Bi lgisayar ve Öğretim Teknoloji  Öğretmenliği  i le Adli  Bi lişim 

Mühendisliği Bölümlerinin bi lgisayar laboratuvar gereksinimleri 

süratle temin edilmelidir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-universitesi-programlarinin-analizi-

makale,7181.html 
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 Yayınlandığı tarih: 02 Temmuz 2014 (Çarşamba) 

ANLAMLI BİR ZİYARET 

Fırat Üniversitesi  i le Amerika Birleşik Devletleri Texas 

Eyaletinde bulunan Sam Houston S tate Üniversitesi  (SHSU) 

arasında 2011 Mayıs Ayında imzalanan bir protokol çerçevesinde, 

Sam Houston State Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr.  Jaimie L. 

Hebert, Fen Bil imleri  Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  John Pascarella, 

Bi lgisayar Bi limleri  Bölüm Başkanı Prof.  D r.  Peter Alan Cooper ve 

aynı bölümde öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Cihan Varol; 9 -11 

Haziran 2014 tarihleri  arasında Fırat Üniversitesini  ziyaret 

etmişlerdi.  Bu ziyaret Rektör Prof.  Dr.  Kutbeddin Demirdağ’ın ev 

sahipl iği yapması ve Rektör Yardımcısı  Prof. Dr .  Nuri Orhan i le 

Uluslararası  İl işki ler Koordinatörü Prof.  Dr.  Ahmet Şaşmaz’ın 

görüşme ajandasının organizasyonu üstlenmeleri  sonrasında 

gerçekleşmişti .  

Rektör Prof.  Dr.  Jaimie L.  Hebert ile ilk tanışmamız 2011 

yı l ının i lk aylarında Sam Houston State Ünive rsitesi Fen ve 

Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürüttüğü döneme rastlar.  O 

zamanlar Prof. Dr.  Peter Alan Cooper i le protokol üzerinde 

birl ikte çal ışıyorduk. 2011 Ağustos ayında Dr. Hebert üniversiteye 

(SHSU) Rektör (Provost)  oldu. 2013 yı l ı  güz döneminde de  Sam 

Houston State Üniversitesinde “Sayısal Adli Bi l işime Giriş ve Bi lgi 

Güvenliği” dersi verdiğim sırada kendisi ile bazı görüşmelerim 

olmuştu.  Dr.  Hebert’i  olaylara pozit if  yaklaşımı ve üniversitesini 

uluslararası  platforma taşımak için mücadele eden öze ll ikleri  ile 

bi l irim.      
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Rektör Prof.  Dr.  Jaimie L.  Hebert, Fırat Üniversitesini  

ziyaret etmelerinin nedenlerinden birinin; Fırat Üniversitesi  i le 

Sam Houston State Üniversitesi  arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde halen Teknoloji Fakültesi  Yazıl ım M ühendisl iği 

bölümü i le kendi üniversitelerindeki Bi lgisayar Bi l imleri  Bölümü 

arasında sürdürülen Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) 

kapsamında, Fırat Üniversitesinde eğitim gören ve 2015 yı l ında 

Sam Houston State Üniversitesine gidecek öğrencilerin 

eğit imlerini yerinde incelemek olduğunu ifade etmişti. 

Amerika'ya gidecek öğrencilerle bir toplantı  yapan Dr.  Hebert, 

öğrencilerin gelecek ile i lgi l i düşüncelerini dinlemiş ve 

öğrencilerin sorularını  cevaplamıştı .  Dr.  Hebert; Fırat Üniversitesi 

i le Sam Houston State Üniversitesi arasında eğitim ve öğretim 

bakımından büyük benzerliklerin olduğunu; özell ikle Teknoloji 

Fakültesi  laboratuvarlarını gezdikten sonra, Fırat Üniversitesi i le 

işbirl iği  yapma konusunda ne kadar isabetl i  bir karar verdiklerini 

belirtmişti . 

Sam Houston State Üniversitesinden Prof.  Dr.  Peter Alan 

Cooper iki  yı ldan beri Fırat Üniversitesine gelerek öğrencilerimize 

dersler vermekte, böylece Fırat Üniversitesinin bu programında 

eğitim gören öğrencilerin Amerika'ya gitmeden önce Amerikan 

eğit im sistemine hazır hale getirilmesinde önemli mesafeler 

almalarını  sağlamaktadır.  

Fırat Üniversitesi , Sam Houston State Üniversitesi  i le 

işbirl iğini  artırmak istemektedir.  Bu kapsamda Jeoloji Bölümü, 

Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri, Hemşirel ik Yüksek Okulu, 

Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bil imler Fakültesi  ile i lk 

etapta iki li  çal ışmalar başlatmak üzere prensipte f ikir birliğine 

varı ldı . İki gün süren yoğun görüşmeler sonrasında Prof. Dr. 

Jaimie Hebert kendi Üniversitelerinden Eğitim Fakültesi Dekanını 

Fırat Üniversitesine getireceklerini, yaz aylarında öğrencilerini 

jeolojik incelemelerde bulunmak üzere görevlendireceklerini, 

Fırat Üniversitesinden de öğretim elemanları ile öğrencilere 

kendi üniversitelerinde araştırmalar yapmak üzere imkânlar 

sunabileceklerini  toplantılarda dile getirdi.  

Prof. Dr. Jaimie Hebert;  Yazı lım Mühendisl iği ile yapılan 

ortak l isans programının bir benzerinin bu yı l  i lk defa öğrenci 

alacak olan Adli Bil işim Mühendisliği için de yapacaklarını, zaten 
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bu tasarrufun daha önceki protokolde yer aldığını, Fırat 

Üniversitesinin Adli Bi l işim Mühendisl iği adı ile Türkiye'de i lk ve 

tek olan bir bölüm açmış olmasının çok önemli  bir gelişme 

olduğunu vurgulamıştı . Kendilerinin de 3 yı l içerisinde Adli Bil işim 

doktora programını devre ye sokan i lk Amerikan Üniversitesi 

olacağını ve dolayısıyla Fırat Üniversitesinden kendilerine 

gelecek öğrencilerin bu alanda ihtisaslaşmalarına imkân 

vereceklerini belirtmişti .  

Dekan Prof.  Dr.  John Pascarella ise Amerika'ya döndükten 

sonra fakültesindeki öğretim elemanları ile bir toplantı yaparak, 

Fırat Üniversitesinin sahip olduğu potansiyeli  anlatacağını ve 

Fırat Üniversitesini  tekrar ziyaret edecekleri belirtmişti .  

Bu görüşmeler sonrasında Fırat Üniversitesi Uluslararası  

İ l işkiler Koordinatörü Prof.  Dr .  Ahmet Şaşmaz; vakit  geçirmeksizin 

Sam Houston State Üniversitesi  Coğrafya ve Jeoloji Bölümü 

Mineraloji  ve Petroloji  Anabilim Dalı Başkanı Doç.  Dr.  Brian 

Cooper’a ziyaret hakkında bi lgi  vermiş, Sam Houston State 

Üniversitesi öğrencilerine yaz aylarında bö lgemizde pratik 

uygulamalar yapabilmeleri  için yardımcı olabileceklerini, 

öğrencilere uygun barınma yerleri ayarlayabileceklerini  ifade 

eden bir mesaj göndermişti . Doç. Dr.  Brian Cooper da bu 

mükemmel f ırsatı  ve ortak alan projeleri gerçekleştirmeleri 

konu larında meslektaşları  ile görüşeceğini  belirtmişti .   

İki l i i l işki lerin geliştiri lmesi, başlatı lan bir girişimin ciddi 

ve istekl i takibi i le daha da çabuklaşacaktır. Yoksa bir dizi 

görüşmeler, anlaşmalar yapılabil ir, ama devamı gelmeyince o 

kadar emek ve ziyaretler boşa çıkabil ir.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/anlamli-bir-ziyaret-makale,7198.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24 Eylül 2014 (Çarşamba) 

F.Ü. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümü i lk mezunlarını  bu yı l verdi.  Mezunlarımızın 

bir bölümü hemen farkl ı  kurumlarda çal ışmaya da başladılar. 

Kurulduğunda devlet üniversiteleri arasında sadece Fırat 

Üniversitesinde Yazı lım Müh endisl iği Bölümü bulunuyordu.  Bu 

bölüme olan talep sonrasında Karadeniz Teknik i le Celal  Bayar 

Üniversiteleri  de Yazı lım Mühendisl iği bölümlerini açarak öğrenci 

almaya başladılar.   

Vakıf üniversitelerinde yazı l ım mühendisliği bölümleri  

bulunmaktadır.  Yanılmıyorsam 15’i  aşkın vakıf  üniversitesinde 

yazı l ım mühendisliği  bölümleri  faal durumdadır.  Fırat Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi Yazıl ım Mühendisliği  bölümümün devlet 

üniversitesi  bünyesinde olması nedeniyle kontenjanları  tamamen 

dolmaktadır.  Bu yı l da bö lüm programlarımıza kayıt yaptırmayan 

sadece birkaç öğrenci bulunmaktadır. Bu kontenjanların da ek 

yerleştirme i le dolacağı kesindir.  

Bil işim teknoloji lerinin hızl ı gelişimi göz önüne 

al ındığında, Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümümüzün istikbalinin de 

çok parlak olduğunu söyleyebil iriz.  Mezunlarımız er geç 

kendilerine uygun işler bulacağını  söylemek mümkündür.  

Bölümümüz öğrenci sayısı  zirve yaptı.  Şu an itibariyle 

900’ün üzerinde lisans öğrencisi  ve 40’ı  aşkın l isansüstü öğrenci 

eğit im ve öğretim görmektedir.  Am erika Birleşik Devletleri  ile 

ortak yürütmekte olduğumuz çift  diploma programımız 
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bulunmaktadır.  Bu bölüm ücretl i  olduğu için ancak, maddi 

durumları  elveren aileler bu bölüme çocuklarını 

gönderebil iyorlar.  İngil izce eğitim veren bu bölümümüzün 

İngilizce hazırl ık sonrasında birinci  ve ikinci sınıf ları  Fırat 

Üniversitesinde, üçüncü ve dördüncü sınıf ları  da Amerika’da 

tamamlayacak olmaları , bir ayrıcal ık olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Bu bölümü başarı  ile bit irenler, eminim ki  ileride çok 

iyi  işler bulacaklardı r.  Bu programımızın öğrencileri  Amerika ve 

Türkiye’den ayrı ayrı  diploma alacaklardır. Amerika’ya giden bazı 

öğrencilerimizin i leride geri  dönmeyecekleri , orada l isansüstü 

çal ışmalar yapabilecekleri , bir kısmının yurt dışı  şirketlerde 

çal ışabileceklerini  tahmin ediyorum. 

  Bölümümüz l isansüstü programlarına olan ilgi  de günden 

güne artmaktadır. Halen bölümümüzde yüksek l isans yapan birkaç 

yabancı uyruklu öğrenci dersler almaktadır. Doktora programımız 

için de Şubat 2015 yı l ında eğitim öğretime başlayacak ya bancı 

uyruklu öğrencilerimiz mevcuttur.  Önümüzdeki günlerde bu 

programımıza kayıt  yaptırmak için müracaat edecek yabancı 

uyruklu öğrencilerin sayısı  artacaktır.  Katı ldığım uluslararası 

sempozyumlarda bölümü tanıtıcı  sunular yaptıktan sonra 

bölümümüze öğrenci göndermek isteyen Afrika ülkeleri 

bulunmaktadır.  Bu ülkeler arasında Nijerya, Nijer, Kenya ülkeleri 

başta gelmektedir.   

Fırat Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci sayısı  her 

yı l  artmaktadır ancak, halen öğrenci sayısı  beklenilen rakamların 

alt ında kalmaktadır.  Bu nedenle yoğun bir kampanya 

başlatı lmalıdır. Hatta yabancı uyruklu öğrencilere sağlanacak 

düşük sevi lerdeki burslar dahi talebi artıracağı muhakkaktır.          

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/fu-yazilim-muhendisligi-makale,7353.html 
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 Yayınlandığı tarih: 01 Ekim 2014 (Çarşamba) 

BİLİŞİM EĞİTİMİNE YÖN VERENLER EDİRNE’DE 

Bilgisayar Mühendisl iği  Bölüm Başkanları  1996 -1997 

yıl larından beri her yı l düzenli toplantılar yapmaktadır. Bu yı l 28. 

Toplantı  gerçekleştiri ldi.  Son üç yı lda yapılan  toplantı lara davet 

edildim. İTÜ Bilgisayar ve Bil işim Fakültesi  Dekanlığını yürüten 

Prof. Dr. Eşref Adalı , yıl lardır büyük bir özveri ile bu toplantı ları 

Türkiye Bi l işim Vakfı  çatısı  alt ında sürdürüyor.  Gebze Yüksek 

Teknoloji Üniversitesi Bi lgisayar Mühen disl iği Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar ve Bilkent Üniversitesi  Bi lgisayar 

Mühendisliği  Bölüm Başkanı Prof.  Dr.  H.  Altay Güvenir i le birl ikte 

divan heyetini  oluşturan bu üçlü ekip haricinde elbette ki  bu 

faal iyetlere katkı sağlayan diğer hocalar ımız da bulunmaktadır.  

Son üç toplantıda Prof. Dr.  Eşref Adalı hocamız başta 

olmak üzere ekibinin çabalarını yakından izl iyorum. Kendisi ile 

bütünleşmiş kamerası  i le i lginç enstantaneler yakalamak için 

koşuşturan Prof.  Dr.  Eşref Adalı ; diğer katı lımcıları  defalarca 

fotoğraflarken,  kendisinin görüntü verememe mağduru olmasına 

asla aldırmıyor. Bu açığı kapatmak için ben de hocamızın i lginç 

pozlarını yakalamak amacıyla kendilerini  yakın takibe almaya 

çal ışıyorum. Çektiği tüm fotoğrafları üşenmeden tasnif leyip  kendi 

web sayfasında katıl ımcıların istifadesine sunması, yazı lım yaşam 

döngüsü modelinin her safhasındaki belgelendirme sürecine 

benzetiyorum.       

Bu yı l  Bi lgisayar Mühendisliği  Bölüm Başkanları  toplantısı  

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti . Trakya 

Üniversitesi  Mühendisl ik Fakültesi Bi lgisayar Mühendisliği  Bölüm 
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Başkanı Prof. Dr.  Yılmaz Kı lıçaslan ve ekibi  Türk 

misafirperverliğinin birçok motif ini içeren bir etkinliğe imza 

attı lar.  Bu toplantıya Türkiye Bi l işim Vakfı  katkı ları  da eklenince, 

katı l ımcıları doyasıya memnun bırakan bir tablo ortaya çıktı .  

Toplantının gündem maddeleri arasında Bilgisayar 

Mühendisliği , Yazı lım Mühendisliği  ya da Bilgisayar Sistemleri 

Mühendisliği vb. adlar alt ında kurulan bi lişim bölümlerinin çok 

fazla sayıda artış göstermesinin dezavantajlarından bahsedildi. 

Yeni kurulan üniversitelerin birçoğu bi l işim bölümleri  açmayı 

tercih ediyor. Çünkü bir bi lgisayar labor atuvarının kurulması ve 

üç öğretim üyesinin bulunması i le bu bölümler açı labil iyor.  

Bilgisayar Mühendisl iği , Yazı lım Mühendisliği  Bölüm 

Başkanlarının önemli bir hedefi de Türkçe bil işim terimlerinin 

zenginleşmesini  sağlamak. Bu amaçla Türkçe bir dergi çıka rı l ıyor. 

Türkiye Bi l işim Vakfı tarafından çıkarı lan bu dergide yayınlanan 

makalelerin kal itelerinin yüksek olmasına özen gösteri l iyor. 

Derginin farkl ı  indekslerce taranması için büyük çaba sarf 

edil iyor. Bu nedenle de makaleler çok önemli bir süzgeçten 

geçiri lmektedir.  “Türkiye Bi lişim Vakfı  Bi lgisayar Bil imleri  ve 

Mühendisliği  Dergisi” adı i le yayımlanan derginin bir an önce bazı 

indekslerce taranabilmesi için dergide yayımlanan makale 

sayısının artırı lması  gerekmektedir.   

Toplantı ların mümkün olduğunca An adolu’da yeni 

kurulan üniversitelerce düzenlenmesi de benimsenen öneri ler 

arasında yer aldı.  Hatta hem bölüm başkanları  toplantısı  hem de 

bi l işim alanındaki bir konferansın birl ikte yürütülmesi konusunda 

f ikir birl iğine varı ldı . 2013 yı l ında kurduğumuz bir  konsorsiyum 

i le başlattığımız International Symposium on Digital  Forensics 

and Security etkinl iğinin yurt dışında yapacağımız bir faal iyetine 

Bi lgisayar/Yazı l ım Mühendisl iği Bölüm Başkanları toplantısını  da 

dahil  edebileceğimizi  di le getirdim.  

Atıl ım Üniversitesi  Yazı lım Mühendisliği  Bölüm Başkanı 

Prof.  Dr.  Al i  Yazıcı , Türkiye’nin yazı l ım mühendislerine olan 

ihtiyacı  hakkında genel bir tablo çizdi ve ülkemizde köklü geçmişe 

sahip üniversitelerimizin de artık yazı l ım mühendisliği adı  alt ında 

bölüm kurmalarının zamanının geldiğini söyledi.  
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Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  bölümümün özelliklerini, Amerika’da Sam Houston 

State Üniversitesi  ile çift  diploma programımızı ve en önemlisi de 

son sınıf  öğrencilerimize bir yarıyıl  süresince  yaptırdığımız İşyeri 

Eğitimi sayesinde, mezun öğrencilerimizin eğit im gördükleri 

şirketlerde iş bulma şanslarının arttığını  örnekleri  i le açıkladım.   

Bilgisayar/Yazı l ım/Bilişim Mühendisl iği  eğit im ve 

öğretiminin kal itesinin artırı lması için ortak hareket  edilmesi, 

belirlenen hedefler arasında yer aldı.  Yazı lım sektörünün 

geliştiri lmesi  konusu görüşüldü ve stratejik planları n 

hazırlanması kararlaştırıldı . Bilgisayar Mühendisleri  Bölüm 

Başkanları  toplantısı  sayesinde Bilgisayar Mühendisleri  Odasının 

kurulmasının gerçekleştirildiği vurgulandı. Sponsorlar arasında 

yer alan Cisco Bilgisayar ve Internet Sistemleri Limited 

Şirketinden Deniz Sungurlu’nun sunumu i le Microsoft Türkiye 

Akademik Programlar, Azure Teknoloji Yöneticisi Mustafa 

Kasap’ın bi lgi lendirici  sunumları, toplantıya ayrı  bir renk 

kattı .Toplantının sosyal boyutu kapsamında Selimiye Camii’nin 

muhteşem mimarisini  yakından görme fırsatını  yakaladık.  Sultan 

I I . Bayezid Darüşşifasını gördükten sonra Osmanlılarda Müzikle 

tedavi geleneği konusunu daha iyi  kavramış olduk.   

Meriç nehri kenarında, şehir merkezine tahminen 10 km 

uzaklıkta, içerisinde köşklerin ve konakların bulunduğu Karaağaç, 

Lozan Antlaşması ile savaş tazminatı olarak Türk topraklarına 

katı lmış. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur alt ında Anad olu’yu, 

Trakya’yı  ve Karaağaç’ı  simgeleyen sütunların oluşturduğu Lozan 

Anıtı önünde fotoğraf çektirerek, bu anıtın üstlenmiş olduğu 

anlamı albümümüze taşımış olduk.   

Yunanistan’a düzenlenen gezi sayesinde Selanik’te 

Atatürk’ün doğduğu evi  ziyaret ettik.  Güzergâh üzerinde yer alan 

Kavala, Gümülcine ve Dedeağaç’ta Osmanlının izlerini görmek, 

sokaklarda Türkçe konuşan soydaşlarımızla karşı laşmak; ancak o 

atmosferi  bizzat teneffüs ederek değerinin anlaşı labileceği bir 

duygu olarak kalbimize gömüldü.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bilisim-egitimine-yon-verenler-

edirne8217de-makale,7366.html 
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 Yayınlandığı tarih: 08 Ekim 2014 (Çarşamba) 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA 

1985-2011 yı l ları  arasında Teknik Eğit im Fakültesi  

öğretim üyesi  olarak görev yaptım. Fırat Üniversitesi  Teknik 

Eğitim Fakültesinin gelişmesine de önemli  katkı larımın olduğu 

düşüncesindeyim. Çünkü bu fakülte bünyesinde Makine, Elektrik, 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit im bölümlerinin bölüm başkanlıklarını 

ya asaleten ya da vekâleten yürütmüştüm. Uzu n yı l lar bu 

fakültenin fakülte kurulu, yönetim kurulu üyesi ve senato 

temsilcisi olarak görev yaptım. Lisansüstü programlarını  kuran 

birkaç öğretim üyesinden birisiyim ve bugün bu fakültede çalışan 

öğretim üyelerinin önemli  bir bölümünün hocalığını  yapmışt ım. 

Dolayısıyla Teknik Eğitim Fakültelerinin müfredatını, eğit im ve 

öğretim planlarını gelişt iren kişi lerden biriyim. Diğer taraftan da 

l isans, yüksek l isans ve doktoramı mühendisl ik fakültelerinde 

tamamladığım için aynı alandaki Teknik Öğretmenlerin ve 

Mühendislerin aralarındaki farkı  da çok iyi  bi ldiğimi 

söyleyebil irim.  

Teknik Eğit im Fakülteleri uygulama ağırlıkl ı  bir fakülte 

idi. Mühendisl ik fakültelerimiz ise genelde teorik ağırl ıkl ı  bir 

müfredata sahipti.  Teknik öğretmenlerin el  beceri leri  fazla idi. 

A landa bizzat uygulama yapabil irken, mühendisl ik fakülte 

mezunlarının uygulama tarafları eksikti.  Sanayi teknik 

öğretmenleri  tercih ediyordu ancak, teknik öğretmenlerin 

projelere imza atması sınırl ı  olduğu için f irmalar mecburen teknik 

öğretmen yanında aynı  zamanda mühendisler de ist ihdam 

ediyordu. 
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Sanayiin talepleri  doğrultusunda uygulaması güçlü 

mühendisler eğitmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Teknik 

Öğretmenlerin mühendisl ik tamamlama eğitimi yapmasının 

yolunu açtı . 07.08.1992 tarihl i  ve 21308 sayı l ı Res mi Gazetede 

”Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendisl ik 

Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” 

yayımlandı ve uygulamaya konuldu. Ancak, mühendisl ik 

fakülteleri  mühendislik tamamlamaya karşı  oldukları için bu 

yönetmelik başarı l ı bir son uç verememişti .  

Mühendislik tamamlama i le ilgi li  i lk sınav ÖSYM 

tarafından 21 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştiri ldi .  2013 

yı l ında bu sınavdan başarı l ı olanlar mühendisl ik fakültelerinde 

belirlenen kontenjanlar dâhilinde l isans öğrencileri  i le kendileri 

için belirlenmiş olan dersleri almaya başladılar.  

Teknik Eğitim Fakülteleri  mezunları , mühendisl ik 

tamamlama eğitimlerini  2013 yı l ında mühendisl ik fakülteleri 

bünyesinde yapabil iyordu. Çünkü 2010 yı l ında kurulan Teknoloji 

Fakülteleri  henüz mezun vermemişler di ve dolayısıyla tek 

alternatif leri mühendisl ik fakülteleri idi .  2014 -2015 Akademik yı lı 

i le birlikte Teknoloji  Fakülteleri  de mühendislik tamamlama 

eğitimi için kontenjan vermiş oldular.   

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünde de Teknik Öğretmenlerin mühendisl ik 

tamamlama eğitimine katı labilmeleri için oluşturulan komisyonda 

görevlendirilmiştim. Ağustos ayı içerisinde komisyon başkanı 

olarak diğer üyelerle aşağıdaki raporu düzenledik.  Bu rapor 

doğrultusunda Yükseköğretim Ku rulu Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  Yazı lım Mühendisl iği Bölümünde Mühendisl ik 

Tamamlama eğitimi için toplam 16 kontenjan veri lmiş 

bulunmaktadır.  Konu i le ilgi li  hazırladığımız rapor aşağıda 

veri lmiştir.  Bi lgisayar Öğretmenliği , Bi lgisayar Sistemle ri 

Öğretmenliği , Bi lgisayar ve Kontrol Öğretmenliği mezunu Teknik 

Öğretmenlerin bu imkânı iyi değerlendirecekleri 

düşüncesindeyim.  

“BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ, BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 

ÖĞRETMENLİĞİ VE BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ” 

UNVANINA SAHİP TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLENECEK 



 

283 
 

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULANMASINA DAİR 

KOMİSYON RAPORU  

Bil işim teknolojileri  alanında son yı l larda yaşanan hızlı  

gel işmeler, yeni meslek alanlarının kurulmasını  zorunlu hale 

getirebilmektedir.  Bu gelişmelere örnek vermek g erekirse, 1980’l i  

yı l larda ülkemizde bilgisayar alanında bir diplomaya yönelik 

eğit im ve öğretim veren hiçbir bölüm ve program bulunmazken, 

şu anda Türkiye’de hemen hemen tüm üniversitelerimiz bi l işim 

alanında farkl ı  is imler alt ında eğitim ve öğretim sürdü ren bölüm 

ve programlar kurmuşlardır.   

Bil işim alanında yaşanan bu hızlı  değişmeler ve bil işim 

sektörünün talepleri  doğrultusunda, farkl ı  is imlerle bölüm ve 

programların açması gerekmiştir.  Üniversitelerimizdeki “Yazıl ım 

Mühendisliği” ve hatta yeni kurulan  “Adli  Bil işim Mühendisliği” 

bölümlerinin açılması, bu alanda oluşan istemlerin sonuçlarıdır.  

07.08.1992 Tarihl i ve 21308 sayı l ı  Resmi Gazetede 

yayımlanan “Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendisl ik 

Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri  Yönetmeliğ i” i le 

24.09.2013 Tarihl i , 75850160-301.14-7153 sayı l ı  ve Mühendisl ik 

Tamamlama Programları  konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

yazısı  kapsamında; “Bilgisayar Öğretmenliği , Bi lgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği  ve Bi lgisayar ve Kontrol Öğretmenliği” unvanl arına 

sahip Teknik Öğretmenlerin; Üniversitelerin Yazı lım Mühendisl iği 

Bölümlerinde açı lacak Mühendisl ik Tamamlama Programlarına 

katı lmalarının önü açı lmalıdır.  

Aşağıda isimleri  yazıl ı Komisyon Üyeleri , “Bi lgisayar 

Öğretmenliği , Bi lgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği”  unvanlarına sahip Teknik Öğretmenlerin, 

Üniversitelerin Yazı l ım Mühendisl iği Bölümlerinde açı lacak olan 

Mühendislik Tamamlama Programlarına katı lmalarının ve aşağıda 

isimleri yazı lı  dersleri almalarının uygun olacağının 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gereği için bi ldiri lmesine 

oybirl iği i le karar vermiştir.   05.08.2014   

 Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tamamlama 

Programı Açılan Mühendislik alanları:  
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Mezun Olunan Teknik 

Öğretmenlik Programları 

Mühendis lik Lisans  

Tamamlama Programları  

Bilgisayar Öğretmenliği  

Bi lgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği  

Bi lgisayar ve Kontrol 

Öğretmenliği  

Yazı l ım Mühendisl iği  

 

Yazılım Mühendisl iği Tamamlama Programında Verilecek 

Dersler: 

 Dersin adı  

1 Ayrık Yapılar  

2 Programlama Dil leri  

3 Nesne Tabanlı Programlama  

4 Veri  Yapıları  

5 Sayısal  Analiz  

6 Bilgi  Sistemleri  ve Güvenliği   

7 Yazı l ım Tasarımı ve Mimarisi  

8 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi  

9 İşletim Sistemleri  

10 Ağ Sistemleri  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/muhendislik-tamamlama-makale,7372.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24 Aralık 2014 (Çarşamba) 

ÜNİVERSİTEDEN ATILMA GERİ GELDİ 

6569 sayı l ı  “Türkiye Sağlık Enstitüleri  Başkanlığı  

Kurulması ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişikl ik Yapılmasına Dair” Kanun 26 Kasım 2014 tarih, 29187 

sayı l ı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

Kanunda yapılan değişikl iklerin bir kısmı doğrudan üniversite 

öğrencilerimizi  i lgilendirmektedir. Şöyle ki; 28 maddede “ 2547 

sayıl ı  Kanunun 44 üncü maddesinin (b)  fıkrasında yer alan “bu 

maddenin (c)  fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan 

öğrenciler bakımından, müfredat değişikl iği  veya isimleri 

değişmemekle birl ikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği 

değişmemekle birl ikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, 

daha önce başarı l ı olunan derslerden hangilerini  yeniden almaları 

gerektiği” ibaresi madde metninden çıkarı lmış ve (c)  f ıkrası 

aşağıdaki şeki lde değiştirilmiştir.  

“c. Öğrenciler, bir yı l sürel i  yabancı di l  hazırlık sınıfı  

hariç, kayıt  olduğu programa i l işkin derslerin veri ldiği  dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt  yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın öğrenim süresi  iki  yı l  olan önlisans  programlarını 

azami dört yı l , öğrenim süresi  dört  yıl  olan l isans programlarını 

azami yedi yı l , öğrenim süresi  beş yıl  olan l isans programlarını 

azami sekiz yı l , öğrenim süresi altı  yı l olan l isans programlarını 

azami dokuz yı l  içinde tamamlamak zorundadırlar.  Hazırl ık eğitim 

süresi  azami iki  yı ldır.  Aza mi süreler içinde katkı  payı  veya 

öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt  yenilenmemesi nedeniyle 

öğrencilerin il işikleri kesi lmez.  Ancak üniversite yetki li 
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kurullarının kararı  ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yı l 

üst üste katkı  payı veya öğrenim ü cretinin ödenmemesi i le kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin i liş ikleri  kesi lebilir.  Yatay 

geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları i le azami öğrenim 

süreleri , l isansüstü eğitim usul ve esasları  i le öğrenim süreleri 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir.” hükmü getiri lmiştir. Bi l indiği  üzere önceden 

üniversiteden öğrenciler kendileri  ayrı lmadıkları sürece 

atı lmaları  söz konusu değildi.  Bu durumu suiistimal eden 

öğrencilerin sayısı bir hayli artmıştı . Nası l olsa atı lma yok diye, 

askerl ik nedeniyle okulu fazlaca uzatanlar olabildiği  gibi, bazı 

öğrenciler de keyfi olarak eğitim ve öğretimle i lgi lenmiyordu. Bu 

yüzden üniversite yönetimleri sıkıntı yaşayabilmekteydi.  Ancak, 

öğrenciler artık atı lma korkusu i le daha sıkı ç al ışıp okullarını 

bit irmek isteyeceklerdir.  Başarısız olanlar da boşu boşuna 

kapasiteleri işgal  edemeyecekler.  Üniversitelerde eğitim 

sürelerine sınır getirilmesi, akademik camiada memnunluk 

yaratmıştır.  

Aynı maddenin diğer bir paragrafında “Öğretim dili  

tamamen Türkçe olan programlarda mesleki  yabancı dil  dersleri 

dışında zorunlu yabancı di l hazırl ık sınıfı  açı lamaz; ancak 

üniversite yetki l i kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun 

onayı i le isteğe bağlı  olarak yabancı dil  hazırl ık sınıfı  eğit imi 

ver i lebi l ir; bu hazırl ık sınıfında başarıl ı olamayan öğrencilerin 

i l iş ikleri  kesi lmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dil i 

tamamen veya kısmen yabancı di l olan programların hazırl ık 

sınıf ını  iki  yı l  içinde başarı  i le tamamlayamayan öğrencilerin 

programdan i l işiği  kesi l ir. Öğretim dili  tamamen veya kısmen 

yabancı di l  olan programların hazırl ık sınıf ından i l işiği  kesilen 

öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dil i  Türkçe 

olan eşdeğer bir programa kayıt  yaptırabil irler.  Ayrıca bu 

öğrenciler, kayıtl ı  olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer 

program bulunmaması hâlinde talep etmeleri  durumunda Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığı  tarafından bir defaya 

mahsus olmak üzere kayıt  yaptırdığı  yıl  itibarıyla, öğrencinin 

üniversiteye giriş puanın ın, yerleştiri leceği programa kayıt 

yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla 

öğretim dil i  Türkçe olan programlardan birine merkezî  olarak 

yerleştiri lebi l irler.” ifadeleri  yer almaktadır.  Bu paragraf i le 

üniversitelerin İngi l izce hazırl ık sınıf ları  büyük bir darbe almıştır. 
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Örneğin yazı lım mühendisl iği  bölümü öğrencilerinin tümünün 

İngilizceyi  iyi  derece bi lmeleri , sektörün beklenti lerinin başında 

gelmektedir.  Programcılık, bi l işim alanında çal ışmalar yapmak, iyi 

derecede İngil izce bilme yi gerektirir.  

2014-15 Akademik yarıyı l ın son aylarında bu tür bir 

kararın çıkması büyük bir kargaşalık yaratmıştır.  Bir yarıyı l 

İngi lizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, bahar yarıyı l ında 

birinci  sınıfa başlamaları  hal inde, güz döneminde almaları 

gereken dersleri  almadan daha i leri  seviyedeki dersleri almaları 

söz konusu olabilecektir.  

Üniversitelerde Senatolar eğitim ve öğretimle i lgi l i en üst 

kuruldur.  Kargaşalığı  önlemek için halen hazırl ık sınıf ında 

İngi lizce eğit im alanların 2014 -15 akademik yı l ı  sonuna kadar bu 

eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. 2015 -2016 akademik yıl ı 

i le birl ikte İngi l izce hazırl ık sınıfı  ile i lgil i  tasarrufun başlatı lması, 

karmaşıkl ığı  ortadan kaldırabil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universiteden-atilma-geri-geldi-

makale,7532.html 
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 Yayınlandığı tarih: 1 Ocak 2015 (Perşembe) 

ÜNİVERSİTELERDE 35. MADDE 

Öğretim elemanı sıkıntısı çeken üniversiteler için 2547 

Sayıl ı  Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesi büyük bir imkan 

sunmaktadır.  Üniversitelerde Araştırma Görevlileri  bu madde 

kapsamında diğer gelişmiş üniversitelere l isansüstü eğit imi için 

gönderi lebilmektedir. Yüksek l isans ve doktora eğit imi için 

gönderi len Araştırma Görevli leri , tahminen 6 -7 yı l  süren 

eğitimleri  sonrasında doktoralarını  tamamlayarak kend i 

üniversitelerine mecburi hizmet görevlerini yapmak için 

dönmektedirler.   

Bu maddeyi yöneticil ik yaptığım dönemlerde işletmiştim. 

Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi  Kurucu Dekanı olarak görev 

yaptığım 2000-2004 yı l lar arasında, kadromuza aldığımız birk aç 

Araştırma Görevlisini  iletişim alanında yüksek l isans ve doktora 

yapmak üzere diğer üniversitelere göndermiştik. 35. Madde işe 

yaramış ve gönderdiğimiz elemanlarımızın biri hariç, diğerleri 

Fırat Üniversitesine dönerek hizmete başlamışlardı. Şu anda Fır at 

Üniversitesi  İ letişim Fakültesinde öğretim üyesi  olarak görev 

yapan bazı elemanların akademik kariyer yapmasını  sağlayan bu 

35. Maddedir.  

Keza Si irt  Üniversitesinde 2007 -2008 yı l larında 

sürdürdüğüm Rektör Vekil l iği döneminde de bu 35. Maddeyi 

işletmiştim. Si irt Üniversitesi  önceleri Dicle Üniversitesinin Siirt 

Eğitim Fakültesi  olarak hizmet veriyordu. Eğitim Fakültesi 

kadrosunda olup da Diyarbakır’da Dicle Üniversitesinde  

l isansüstü eğitim yapan Araştırma Görevli leri vardı.  Si irt 
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Üniversitesi  kurulunca bu elemanların Dicle Üniversitesi  i le 

i l işki leri  otomatik kesi lmişti . Ancak, ben l isansüstü çal ışmalarına 

başlamış Araştırma Görevli lerinin eğit imlerini sürdürebilmeleri 

için 35. Madde i le görevlendirmelerini  yapmıştım. Bu personelin 

de bazı ları halen Si ir t Üniversitesinde öğretim üyesi  olarak 

çal ışmalarını sürdürmektedir.  

35. madde kapsamında f ireler de veri ldi . Bazı ları geri  

dönmeyip taahhüt ettikleri  paraları  taksit li  geri  ödediler.  Ama 

bazı ları  Mahkeme kararları  i le 35.  Maddeyi delmeyi başardılar.  

6569 sayıl ı  “Türkiye Sağlık Enstitüleri  Başkanlığı  

Kurulması ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişikl ik Yapılmasına Dair” Kanun  26 Kasım 2014 tarih, 29187 

sayı l ı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6569 Sayıl ı 

Kanunun 26 ıncı  maddesiyle, 2547 Sayıl ı  Yükseköğretim Kanunun 

Öğretim Elemanı yetiştirme başl ıklı  35 inci maddesinin üçüncü 

bendi, “Yurt içi veya yurt dışında yetiştiri len öğretim elemanları , 

genel hükümlere göre bağlı oldukları  yükseköğretim k urumlarında 

mecburi  hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu 

yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında 

görev veri lmez.  Özel kanunlarla getiri len mecburi hizmet 

çal ışmaları  bu hüküm dışındadır.” şeklinde iken, yapılan 

değişiklikle  “Yurt içi veya yurt dışında yetiştiri len öğretim 

elemanları , genel hükümlere göre bağlı  oldukları  yükseköğretim 

kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. 

(Ek cümle: 19/11/2014 -6569/26 md.) Bu mecburi hizmet, eş 

durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka 

yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında 

yerine getiri lemez.  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, 

yükseköğretim kurumlarında görev veri lmez.  Özel kanunlarla 

getirilen mecburi  hizmet çal ışmaları  bu hüküm dış ındadır.” 

şeklinde değişt iri lmiştir.  

Yapılan değişikliğe göre; eş durumu ve sağlık mazereti  

olanlara, mecburi hizmetlerini  başka yükseköğretim 

kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yerine 

getirmelerinin yolu açıldı.  Bu değişiklik sonrasında halen 35. 

Madde i le diğer üniversitelerde görev yapan kimi Araştırma 

Görevli lerinin yüzü güldü.  Özell ikle de Doğu veya Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde yer alan bazı  üniversitelerin Araştırma 
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Görevlisi  kadrolarında olup 35.  Madde kapsamında gelişmiş 

üniversitelere  gidenler, bu hükmü kullanarak halen l isansüstü 

yaptıkları  üniversitelerde kalmak isteyebil irler.  Eş durumu ve 

sağlık gerekçeleri  i le 35. Madde kullanıcı ları , mecburi hizmetten 

kurtulabil irler.  

Ancak, eş durumu ve sağlık gerekçeleri  olmayanlar,  

kendilerini  35. Madde i le gönderen üniversitelere ya geri  dönüp 

mecburi  hizmetlerini tamamlayacaklar ya da artık herhangi bir 

üniversitede görev almamayı  göze al ıp taahhüt ettikleri  parasal 

meblağları  geri  ödeyecekler.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universitelerde-35-madde-

makale,7553.html 
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 Yayınlandığı tarih: 7 Ocak 2015 (Çarşamba) 

SAYILARLA YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Kutbeddin Demirdağ 

her yeni yı l i le birl ikte üniversite birimlerinin öğretim elemanları 

i le toplantı lar yapıyor.  Rutin hale gelmiş bu durum 3 yıldan beri 

devam etmektedir. Bir önceki toplantıda ele al ınan konular 

gözden geçiri lerek çözülemeyen sorunların nedeni araştırı l ıyor.  

Rektör Prof.  Dr. Kutbeddin Demirdağ 06.01.2015 günü 

Teknoloji Fakültesi  Bölümü öğretim üyeleri i le bir dizi  toplantılar 

gerçekleştirdi. Toplantıda 2012 -2014 yıl larını kapsayan bir 

kıyaslama yapıldı.  Kendileri  çalışmalarımızı  sorguladı.  Yüksek 

l isans ve doktora öğrenci sayı larımızı , yayın ve atıf sayı larımızı , 

bölümün yaptığı  projelerin neler olduğunu tek tek sordu. Örneğin 

bölümün yayın sayısı düşmüş ise nedeni sorgulandı.  Bizler de 

isteklerimizi ve bölümlerimizin aci l çözüm gerektiren 

problemlerini  kendilerine aktardık.  

Bir kurum yöneticisinin başarı larını tespit etmek 

amacıyla elemanlarını  sorgulaması, doğal bir süreçtir ve bence 

her yönetici  bulunduğu kademe ne olurla olsun bu tür tasarrufları 

sorumlu olduğu birim için yapmalıdır. Sorgulama yapmak, rekabet 

oluşturmak, eksikl ikleri  ortaya çıkartmak gerekir ki daha da 

başarı l ı  bir süreç geçiri lebilsin.  

Yazı l ım Mühendisliği  bölümümüzde l isans düzeyinde 925 

aktif  öğrenci eğit im görüyor.  Bu sayı gerçekten de çok fazla. Bu 

l isans öğrencilerin haricinde 31’i  yüksel lisans ve 16’sı  da doktora 

öğrencisi  eklenince toplam rakam 972’i  b uluyor.  Fırat 
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Üniversitesinde bazı fakültelerimizdeki toplam öğrenci sayıları 

bizim bölümün üçte/dörtte  birini dahi geçemiyor.  

Öğrenci sayısının büyük olması ne anlam taşıyor derseniz,  

bunu açıklamak çok sayfa gerektirir.  Ama kısaca öğrenci sayısının 

fazlalığı , Elazığ’ın sosyo-ekonomik durumunu olumlu etki lediği 

tartışı lmazdır.  Mezun öğrencilerin Türkiye sathına dağılması, 

Fırat Üniversitesi  ekolünün ülke genelinde yayılması anlamını 

taşır.   

Yazı l ım Mühendisliği Bölümümüz i le i lgi l i bazı sayısal  

bilgi ler daha vermek istiyorum. Bu bölümde ikinci  öğretimde ve 

Uluslararası  Ortak Lisans Programımızda okuyan öğrencilerin 

Fırat Üniversitesine yı l l ık yatırdıkları  harç tutarı  1 milyon TL’nin 

üzerindedir.   

Bölümde halen 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent,  

4 Araştırma Görevlisi  bulunmaktadır.  Ancak, Yazı lım Mühendisl iği 

Bölümüz i le kardeş olan 2 ayrı bölüm daha var. Bunlardan biri Adli 

Bi l işim Mühendisl iği Bölümü diğer ise Mühendislik Fakültesinin 

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümüdür.  Mühendisl ik Fakültesi  Yazıl ım 

Mühendisliği Bölümünün henüz öğrencisi  olmadığı için bu 

bölümde görevli  3 öğretim üyesi  ile 2 Araştırma Görevlisi  de 

gerekli  olmaları  hal inde Bölümümüz derslerine katkı 

sağlamaktadır. Adli Bi l işim Mühendisliği Bölümü geçen yı l i lk 

öğrencileri aldı. Bu bölümdek i 4 öğretim üyesi  i le 1 Araştırma 

Görevlisinden ihtiyaç olması hal inde destek alınabiliyor.  Bu iki 

kardeş bölümü hesaba kattığımızda, öğretim elemanı 

problemimizin olmadığı söylenebilir.  Ancak, sıkıntı yer ve 

laboratuvar imkânlarımızdır.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümlerinin laboratuvarlarını  

kurmak büyük maliyet gerektirmemektedir.  Tam teşekkülü bir 

laboratuvarın maliyeti 100 bin TL’yi  geçmemektedir. Laboratuvar 

kurmak için de kendi bölümümüzün Üniversiteye sağladığı 

katkının yüzde 10’luk bir miktarı i le bu s orunumuzun 

gideri lebileceğini  toplantıda ifade ettik.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümünde bir programımız (UOLP) 

Amerika’daki bir üniversite i le çift  diploma programı yürütmesi 

de pozit if bir katkı  olarak değerlendirilmektedir.  Bu programın 

dersleri  İngi lizce yürütülmektedir.   Diğer taraftan l isansüstü 
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programımızda yüksek l isans ve doktora yapan yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı  bakımından da Bölümümüz çok iyi  sayılır.  Halen 

Nijerya, Somali , Kenya, Pakistan ve Irak uyruklu lisans ve 

l isansüstü öğrencilerimiz eğiti m ve öğretimlerini sürdürmektedir.  

Sonuç olarak toplantıda ele aldığımız bazı konuları  

kamuoyunun da bi lgisine sunmak istedim. Çünkü Elazığ’da 

yaşadıkları  halde Fırat Üniversitesinin Bölümlerini bi lmeyen ve 

üniversiteye hazırl ık içerisinde bulunan birçok ö ğrenci 

mevcuttur. Anlaşı lan bölümlerimizi tanıtmayı pek beceremiyoruz 

gibi  gel iyor bana. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/sayilarla-yazilim-muhendisligi-bolumu-

makale,7568.html 
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 Yayınlandığı tarih: 14 Ocak 2015 (Çarşamba) 

SENATONUN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR 

Yükseköğretim Kurulu yazı lı  bir açıklama yaparak, 2014 -

2015 Bahar yarıyı l ında öğrencilere yatay geçiş yapabilmeleri  için 

yeni f ırsatlar içeren bir dizi  kararlar aldı.  Bu al ınan kararlar 

doğrultusunda üniversitelerde herhangi bir kargaşalı ğa meydan 

vermemek için de bu konuda nihai karar alma yetkisini  Üniversite 

Senatolarına bırakı ldı.  20 maddelik bu kararları  sizlere bir 

akademisyen gözü ile yorumlamak istiyorum.  

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Yükseköğretim Programları ve  Kontenjanları Kılavuzunda yer 

alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar 

yatay geçiş için başvurabilecek. Yurtdışında diğer 

yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar bu haktan 

yararlanamayacak. Örneğin puanı yetse dahi kendi imkânları 

i le yurt dışında okuyan bir öğrenci bu yatay geçiş hakkından 

yararlanamayacak. 

2. Bir öğrenci kayıt yaptırdığı yı ldaki puanları,  yatay 

geçiş yapmak istediği bölümün/programın o yıldaki 

puanlarının üzerinde olacak. Örneğin bir öğrenci geçen yı l 

Fırat Üniversi tesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 

Öğretmenl iği (Kodu: 103910037) Bölümüne MF-1 puan türü 

i le 304,408 puan alarak yerleştiri lmiş olsun. Öğrencinin o 

dönemki MF-4 puanı da 270,018 olsun. Bu öğrenci isterse 

2014-2015 Bahar yarıyıl ında Fırat Üniversi tesi  Teknoloj i 

Fakültesi Yazılım Mühendisl iği (Kodu:  103910585) Bölümüne 

yatay geçiş yapabi lecek. Çünkü Fırat Üniversi tesi Teknoloj i 
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Fakültesi Yazılım Mühendisl iği (Kodu:  103910585) Bölümüne 

kayıt yaptıran en düşük MF -4 puanı geçen yı l 268,55275 idi .   

 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran 

öğrenci lerin de ikinci madde şart larını  sağlamaları 

durumunda başvuru yapabi lecek  ancak, özel yetenek sınavı 

i le öğrenci  kabul eden programlara başvuru yapılamayacak.  

4. Öğrenci lerin kayıt olduğu yı ldaki merkezi 

yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri  yükseköğretim 

programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları 

şartıyla ön lisans veya  lisans programları arasında geçiş 

yapabi lecek.   Örneğin Fırat Üniversitesi Teknik Bi limler 

Meslek Yüksekokulu Bi lgisayar Programcıl ığına (2 yıl lık okul) 

(Kodu: 103950309) geçen yı l  YGS-1 puan türü ile 312,45 

puan alarak yerleşmiş bir öğrencinin MF -4 puanının ise 

280,012 olduğunu varsayalım. Bu öğrenci de isterse Fırat 

Üniversi tesi Teknoloj i Fakültesi Yazılım Mühendis liği  (Kodu:  
103910585) Bölümüne (4 yı ll ık okul) (en düşük puanla kayıt 

yaptıran öğrencinin puanı 268,55275 olduğundan) kayıt 

yaptırabilecektir.     

  5. Öğrenciler sadece bir defa yatay geçiş 

yapabi lecekler ancak, yatay geçiş yapan  öğrenci lerin ÖSYS 

merkezi  yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları 

yükseköğretim  kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde 

geri  dönebi lecekler.  

  6. İ lgi li  yıl ın ÖSYS sonucunda herhangi bir 

yükseköğretim programına kayıt olan öğrenci ler  de bahar 

dönemi için başvuru yapabi lecek ler. 2014-2015 akademik 

dönemin güz yarıyıl ında üniversi teye kaydolan bir öğrenci, 

aynı akademik yı lın bahar döneminde şart ları sağlıyorsa, 

yatak geçiş yapabilecek.   

  7. Bir inci  madde uyarınca yükseköğretim 

kurumlarında kayıt lı  olan hazırlık sınıfı , ara sınıf lar  ve son 

sınıf dâhi l olmak üzere öğrenci ler  söz konusu maddeden 

yararlanabilecek. Bu durumdaki adayların intibakı  i lgi li 

kurullar (Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu) tarafından 

yapılacak. Geçen yı l güz yrıyıl ında hazırl ık sınıfına başlayan 

bir öğrenci, bahar döneminde hazırl ık sınıfını bırakıp yatay 

geçişten faydalanabilecek ve doğrudan lisans eğit imine 

devam edebi lecek.  
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  8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma 

programının hazırlık sınıfı  dâhil  her bir  sınıfı  için Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirm e Sistemi Kılavuzlarında öngörülen 

öğrenci  kontenjanının %20’sini  geçmeyecek kadar kontenjan 

ayırabi lecek. Fırat Üniversi tesi Teknoloji  Fakültesi Yazılım 

Mühendisl iği (Kodu:  103910585) Bölümünün 2014-2015 

akademik yıl ındaki kontenjanı 64 kişi idi . Yüzde 20 ’sini  

geçmeyecek kontenjan veri lebi lecek. Dolayısıyla bu bölüm 

için 12 kişi lik ek bir kontenjan önerilebi lecek.  

  9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması 

hal inde, başvuru yapılan yükseköğretim  programına 2014 

ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa;  başvuru yapılan 

programın , öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa 

kayıt olduğu yı ldaki ÖSYM Kılavuzunda yer  alan kontenjan 

dikkate alınacak.  

10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere 

Üniversi teler tarafından ayrı lan  Kontenjanlar en kısa sürede 

i lan edi lecek.  Başvuruların ve değerlendirmelerin bahar  

yarıyı lı için eğit im öğretim  dönemi başlamadan önce 

yapılacak. 

11. Başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için 

yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların 

kayıtları yapılacak, başvuran aday sayısının  kontenjandan 

fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan 

başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacak.  

12. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında 

tanımlanan önl isans alanlarının devam  edebi leceği 

yükseköğretim l isans programlarına başvuru yapılabilecek  ve 

adayların i lgi li yıl  için programın DGS puanına sahip olmaları 

gerekecek. İ lgi li yılda DGS ile öğrenci  alınmamışsa 

öğrenci ler  o programa başvuru yapamayacak.  

13. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. 

Programlarını sadece mesleki  ve teknik eğitim  mezunları 

tercih yaparak yerleşebi ldiğinden, bu programlara i lgi li  yıl ın 

ÖSYS Kılavuzunda  bel irt ilen ( tercih edebi lecek ortaöğretim 

alanları ve yerleşebi lecekleri ) programlar uyarınca başvuru 

yapılabi lecek. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenci lerin 

ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde 

diğer yükseköğretim programlarına başvuru  yapabilecek.  
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14. Sınavsız geçişten yarar lanarak yerleşen 

öğrenci ler  söz konusu madde kapsamında yatay geçiş 

yapabi lecek.  Ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme 

öncel iklerinde oluşan  taban puanlar i le ÖSYS puanlarının 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı  tarafından 

yayımlandığı dikkate alınarak bu öncel ikler dikkate alınacak.   

15. Yatay geçiş için başvuran öğrenci lerin ÖSYS 

Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri  için aranan özel  

koşul ların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları  

gerekecek.  

16. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, 

öğrencinin halen öğrenim görmekte  olduğu diploma 

programına kayıt yaptırdığı yı lda öğrenci  kabul edi lmemişse, 

geçi lmek istenen  diploma programının merkezi yerleştirme 

taban puanı oluşmadığından geçiş  yapılamayacak. 

17. Öğretim dil i Türkçe programdan tamamen veya 

kısmen yabancı di lde eğit im yapan  programlara geçişte 

öğrenci  yabancı dil  şartını sağlayacak. Hazırl ık sınıfında 

veya bir inci  sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrenci lerin 

yabancı dil  şartını sağlamaması  durumunda yabancı dil 

hazırl ık eğit imi alacak. Örneğin, Fırat Üniversitesi Teknoloj i 

Fakültesi Yazıl ım Mühendisl iği (Kodu:  103910585) 

Bölümünde okuyan bir öğrenci, Fırat Üniversitesi Teknoloj i 

Fakültesi Yazılım  Mühendisl iği  Bölümüne (İngil izce)  (UOLP-

Sam Houston State) (Ücretl i,  Kodu:  103910637) geçiş 

yapabi lecek ancak, aranan İngi lizce di l  barajını geçmesi 

gerekecek.  

18. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de 

söz konusu madde kapsamında şart ları  sağlamaları halinde 

diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecek.  

19. Başvuruların değerlendir i lmesinde sadece 

öğrencinin kayıt lı  olduğu programa yerleştiği  yıldaki ÖSYM 

merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak. Başarı vb. 

şart  aranmayacak. 

20. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim 

kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde  öğrenci lerin ücretl i 

programlara yatay geçiş yapabi lecek, burs verip vermeme 

kararı,  i lgil i yükseköğretim kurumların yetkisinde olacak.  
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Fırat Üniversi tesi bölümleri  kendi bölüm/program 

kurullarında yukarıda bel irtilen koşul lar kapsamında yatay 

geçiş kontenjanı verip vermeyeceklerine karar verecekler. Bu 

kararlar Fakültenin/Yüksekokulun ilgil i kuru l larında 

görüşülecek. Kararlar sonra Senatoya gönderi lecek ve 

Senato nihai kararını verecek.  

Bu konuda kolaycılığa kaçmamak gerekir diye 

düşünüyorum. Empati  yapmak gerekir.  Kendi çocuğumuz 

yanlış bir tercih sonrasında hoşlanmadığı bir bölüme 

yerleşmişse, yatay geçiş ile istediği  bölüme transfer 

olabilecek. O zaman bu imkânı diğer öğrenci lere de sunmak 

gerekir. 

Ama eğer senatolar kolaycılığı seçeceklerse ve 

birimler bu iş yükünü üstlenmeyi istemiyorlarsa, YÖK’ün bu 

kararını uygulamama yönünde tasarrufta bul unabi lecekler.  

Güz yarıyıl ında bazı dersleri  almadan bahar 

yarıyı lında daha ileri  seviyedeki dersleri öğrencilerin almaya 

mecbur kalmaları, başarısızl ığı artırabi li r. Peki, bu 

başarısızl ığı önlemenin çözümü nedir diye soracak 

olursanız, cevabım: “Dünyanın  birçok ülkesindeki 

üniversi telerde uygulanmakta olduğu gibi ,  her yarıyı lda her 

dersin açılması ve öğrenci lerin istedikleri  dersleri  seçebi lme 

imkânının bizim üniversitelerde de uygulanmasıdır” 

olacaktır. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/senatonun-karari-merakla-bekleniyor-

makale,7581.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Ocak 2015 (Çarşamba) 

TATİL BAHANE GÖRÜŞMELER ŞAHANE 

15 Ocak’tan beri  yı l l ık iznimi geçirmek amacıyla 

Amerika’da bulunuyorum. Buraya gelişim resmi evraklarda “yı l lık 

izin” olarak gözükse de zannetmeyin ki gerçek anlamda bir yıl l ık 

izin geçiriyorum. Galiba durağanlık benim fıtratımda yok.  Çünkü 

istesem de kendimi frenleyemiyorum. Mutlaka kendime bir 

meşguliyet yaratıyorum. Mesleğimi i lgi lendiren alanlarda 

yenil ikleri  görmek, kendimi geliştirmek, mümkün olduğunca 

f ırsatları kendi üniversitemin leyine çevirmek için çırpınıyorum.  

Yıl lık izinde çoğu kişinin yaptı ğı  gibi  tati le çıkıp 

dinlenmeye nedense bir türlü al ışamadım. Sürekli  yeni arayışlar 

içerisinde kendimi buluyorum. Biri leri  ile görüşmeyi 

düşündüğümde, i lgil i  tanıyıp tanımamak benim için önemli  değil . 

Yeter ki görüşmeyi istediğim kişinin i letişim bilgiler i  elimin 

altında olsun. Mutlaka bir yolunu bulur, i letişim kurar ve o 

kişi lerle yüz yüze görüşmeyi sağlarım.  

Lamar Üniversitesi  Texas Eyaleti  Beaumont şehrinde yer 

alan ve 1923 yıl ında kurulan bir üniversitedir. Fırat Üniversitesi 

gibi  Lamar Üniversitesi de ABD’de mühendislik alanında 

tanınmakta ve eğit im -öğretimini ABET ölçütlerine göre 

yürütülmektedir.  Lamar Üniversitesi , Amerika’da uzaktan eğitim 

sistemleri  i le ders veren belli  başl ı üniversiteler arasında l ider 

olarak değerlendiri l ir.  Özell ikle de dokt ora araştırma üniversitesi 

olarak anıl ır.  
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Bu üniversite i le geçmiş yı l larda iki li  bir anlaşma yapma 

girişimim olmuştu.  Uzun görüşmeler sonrasında Fırat Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisl iği  i le Lamar Endüstri 

Mühendisliği arasında Yazı l ım  Mühendisliğine benzer bir 

uluslararası ortak l isans programı protokolü için ön hazırl ıklar 

yapmıştık.  Lamar Üniversitesi  kendi üzerlerine düşen görevleri 

tamamlamış ve hangi derslerin okutulması gerektiği  konusunda 

nihai bir karara varmıştı .  Müfredatı  ile tt iklerinde ben de bu 

bilgi leri  Otomotiv Bölümü elemanları  i le paylaşmıştım. Ancak, 

maalesef bizim taraf nihai bir rapor hazırlamadılar ve dolayısıyla 

bu proje askıda kaldı.  Oysa bu çal ışmalar sürdürülebilseydi, 

Otomotiv ve Endüstri Mühendisl iği  arasında ç ift  diploma eğitimi 

yapılması söz konusu olabilecekti .  Gene de ümitl iyim inşal lah 

bizim taraf bir gün bu çalışmaları  tamamlar ve bu projeyi  hayata 

geçirme süreci  başlar.  

Lamar’da Texas Intensive English Program birimini 

ziyaret ettim. Direktör James Moore i le 16 Ocak’ta görüşmüştüm. 

Bu tarihleri özell ikle yazıyorum. Çünkü böylel ikle i leride bu 

yazdıklarım belgesel bir hüviyet kazanabil ir. En iyi gözlem, 

yaşanarak yapılandır. Moore, programlarını  yakından 

tanıyabilmem için derslerine girmemi de sağladı.  Lama r 

Üniversitesinde Uzak Doğu ülkelerinden gelen yabancı öğrenci 

sayısı  oldukça fazla.  Özellikle Hindistan, Vietnam, Çin, Nepal, 

Brezi lya, Orta Doğu Ülkelerinden birçok öğrenci, Lamar 

Üniversitesine geliyor.  Lamar Üniversitesi  yabancı öğrenci sayısı 

bakımından da ileri  seviyede sayıl ır. Bir dönem Suudi Arabistan 

Lamar Üniversitesine her yıl onlarca öğrenci gönderdiği 

oluyormuş.   

Lamar Üniversitesinin Eğit im Fakültesi de alanında çok 

iyi . Özell ikle Eğitimde Liderl ik doktora programına Amerika 

içinden ve yurt d ışından üst düzey yönetici lerin katı ldığını 

öğrendim. Bu programın başında Assoc.  Prof.  Dr.  Jason Mixon 

bulunmaktadır.  Kendilerinden talep ettiğim randevuya olumlu 

cevap verdiler ve 20 Ocak’ta bir araya geldik.  Neler 

yapabileceğimizi karşı lıkl ı konuştuk. B azı  konularda f ikir birliğine 

vardık.  İnşal lah bu çal ışmalar hayatiyete geçiri l ir. Tabi her iki 

tarafın, işbirl iğine çok istekl i  olması şarttır.  
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Lamar’daki bu durumları  görünce, Fırat Üniversitesinin 

mutlaka yönünü Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine çevirme si 

gerektiği düşüncesindeyim. Bu ülkelerden öğrenci transferi  için o 

ülkelere gidip üniversiteyi  tanıtmak gerekir.  Tabi bunu sağlamak 

için de öncelikle Fırat Üniversitesi bünyesinde İngi l izce eğit im 

veren programları  çoğaltmak gerekecektir.   

Gene Sam Houston State Üniversitesi elemanları  i le de 

bazı  görüşmeler yapacağım. Çünkü 2015 Ağustos ayında tahminen 

20 civarında öğrencimiz bu üniversiteye gelecekler ve 

eğit imlerinin 3. ve 4.  Sınıf larını burada tamamlayacaklar.  

Öğrencilerin ilk gel işleri önemlidir. Çün kü sistem nasıl 

oturtulursa, genelde öyle de devam eder. Bu amaçla 6 Şubat’ta 

Prof. Dr. Peter Alan Cooper, Uluslararası  İ l işkiler Direktörü 

Barbara Eckenfells ve Yrd.  Doç.  Dr.  Cihan Varol’un da katı l ımıyla 

i lk toplantımızı  yapmış olacağız.  Beklenti lerimi k endilerine 

anlatacağım. Bu toplantı  akabinde de Üniversitenin diğer 

yöneticileri  i le bir dizi  görüşmeler yapacağız.  

University of Arkansas at Litt le Rock i le de Fırat 

Üniversitesinin daha önceden imzalamış olduğu bir protokol 

sayesinde, ortak proje yapma konusundaki görüşmelerim 

meyvelerini  vermeye başl ıyor.  Ortak proje yazımına başladık. 

Şimdil ik projenin detaylarını  vermiyorum, kesinlik kazandıktan 

sonra gene inşal lah köşemde bu bi lgileri  de sizlerle paylaşacağım.  

İşte adı yı l l ık izin ama yıl l ık izin baha nesiyle işbirliği  

çal ışmaları  için Amerika’dayım. “İzin bahane ama görüşmeler 

şahane”. Her şey Fırat Üniversitesi için yapıl ıyor, çünkü 

üniversitemiz bu çal ışmaları  çoktan hak ediyor.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tatil-bahane-gorusmeler-sahane-

makale,7611.html 
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 Yayınlandığı tarih: 11 Şubat 2015 (Çarşamba) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ UOLP ÖĞRENCİLERİ 

Burada yaptığım açıklamalar bazı larınca yanlış 

yorumlanmamaldır.  Sadece öğrencilerin gelecekleri  ile ilgi l i  bir ön 

bi lgi  mahiyetinde olup ası l  geçer l i olan, ÖSYM Kılavuzundaki 

bi lgi ler ve UOLP Yönetmeliğidir.    

Fırat Üniversitesi  Yazı l ım Mühendisl iği  Uluslarası  Ortak 

Lisans programında (UOLP) eğit im gören bir kısım öğrencilerimiz 

2015 Ağustos ayında Amerika’nın yolunu tutmuş olacaklar.  Birkaç 

haftadır Sam Houston State Üniversitesi yetkili leri  i le 

öğrencilerimiz hakkında bir dizi  görüşmeler yapıyorum. El imden 

geldiğince öğrencilerimizin leyine olacak kararların al ınması için 

çaba gösteriyorum. Son toplantımızı  13 Şubat’a yapacağız ve 

nihai durumu ancak , o tarihten sonra öğrencierimize 

açıklayabileceğim. Ama şimdiden de bazı hususları  öğrencilerime 

tekrar hatırlatmam gerekiyor.  

Öğrencilerimiz ÖSYM kılavuzunda yer alan bu bölümle 

i lgi li  bi lgileri tekrar dikkatl ice okumalarını tavsiye ediyorum. Bazı 

öğrencilerimiz kendi aralarında çeşit l i balonlar uçuruyorlar ve ne 

i lginçtir ki  o balonları  uçuranlar da bir süre sonra hayal ürünü 

olarak üretikleri  söylemlere kendileri  de inanmaya başl ıyorlar. 

Oysa kı lavuzda bu programımızla i lgi l i her türlü bi lgi detaylıca 

veri lmiştir. Asıl  olan kı lavudaki bi lgilerdir. Ayrı ca Resmi Gazetede 

yayımlanan ve 

http://portal.f irat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=280  l inkinden 

ulaşı labilen FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK 

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS  PROGRAMLARI EĞİTİM VE 

http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=280
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ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ  ilgi li  öğrencilerimiz tarafından mutlaka 

dikkatl ice okunmalıdır (Resmi Gazete: 18 Eylül 2012, Sayı : 28415).  

Çift  diplomaya yönelik Uluslararası  Ortak Lisans Programı 

(UOLP), Türkiye’deki Fırat Üniversitesi i le Amerika Birleşik 

Devletleri ’ndeki Sam Houston State Üniversitesi tarafından ortak 

olarak yürütülen lisans programıdır.  Bu programı başarıyla 

tamamlayan bir öğrenci, her iki  kurum tarafından veri lecek iki 

ayrı  diplomayı a lmaya hak kazanır.  

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümü i le Amerika Birleşik Devletleri ’ndeki Sam 

Houston State Üniversitesi   Bilgisayar Bi l imleri  Bölümü tarafından 

yürütülen çift  diplomaya yönelik Uluslararası  Ortak Lisans 

Programı İngil izce hazırlık sınıf ı  hariç 4(Dört) yı l sürel idir.  Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümü için Birinci ve İkinci Sınıf Eğitimleri  Fırat 

Üniversitesinde, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf  Eğit imleri  ise Amerika 

Birleşik Devletleri ’nde yapılmaktadır.  

Öğrenim ücretler i  ÖSYM kılavuzunda her yıl  

yayınlanmaktadır. Her Eğit im -Öğretim yı lı  için belirlenmiş 

ücretler, sonraki  yı l larda öğrenim ücretlerinde meydana 

gelebilecek artışlar, ilgi li  eğitim -öğretim yı l ı başından önce 

öğrencilere duyurulmakta ve giriş yı l ına bakılmaksı zın tüm 

öğrenciler o yı l için i lan edilen yeni öğrenim ücretlerine tabi 

olmaktadır.  Amerika Birleşik Devletleri ’nde geçirilen dönemler ve 

sonraki yıl larda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek 

artışlar, gitt ikleri üniversite tarafından belirlenmektedir.   

Burada bir hususu tekrar açıkça belirtmekte yarar 

görüyorum. Öğrencilerimizin yurt dışında eyalet içi  ücret 

ödeyebilmeleri  için kendilerine Sam Houston State Üniversitesi 

tarafından bir yı lda toplam 1000 dolarl ık bir burs tahsis 

edilecektir.  Bu burs öğrencilere elden veri lmeyecektir.  Kağıt 

üzerindeki işlemlerde gözükecektir.  Bu sayede eyalet içi  harç 

sistemine geçi lmiş olunacaktır.  

Çift diploma programlarında dersler İngi l izce olarak 

veri lmektedir.  Fırat Üniversitesinin İngi l izce hazırlık programını 

başarıyla tamamlamak ya da bu programdan muaf olmak için, 

öğrencilerin Fırat Üniversitesi  İngil izce Yeterli l ik Sınavı’nı 

geçmeleri veya uluslararası  TOEFL sınavından, son iki yıl 
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içerisinde, üniversitece istenen düzeyde başarı  göstermiş 

olmaları  gerekmektedir.  Yurtdışında eğitime gidebilmek için, 

öğrenciler TOEFL sınavından en az 80 puan almak zorundadır.   

Öğrencilerime tavsiyem Amerika’ya gitmeden TOEFL ve 

IELTS sınavlarına girmeleridir.  Bu sınavlar ABD’de birçok 

üniversite tarafından kabul görmektedir.  TOEFL sınavında 80 

puan almak protokole konulan bir barajdır. IELTS’den de 6.5 

almak gerekir.  Bu puanları  tutturmak kolay değildir.  Sıkı  ve 

düzenli bir çal ışma gerektirmektedir. Hemen bu noktada akla 

gelen bir soru, öğrenciler bu puanları  tutturamazlarsa ABD’ye 

gelemeyecekler mi? Burada yaptığımız görüşmelerde bu konuları 

detaylı  ele al ıyoruz. Sam Houston State Üniversitesinde ELI 

(English Language Institut)  programı var.  Bu programın en üst 

seviyesi 5. seviyedir. Bu seviyeye yerleştirme, yapılan bir sınav i le 

be l irlenmektedir.  Yani ABD’ye gidecek öğrencilerimizin TOEFL ya 

da IELTS’den istenilen puanları  alamamaları  durumda otomatik 

olarak 5.  Seviyeyden İngilizce kurslara devam etme şansları 

yoktur.  O nedenle öğrencilerimizin İngil izce di l  bi lgisi  seviyelerini 

iyi leştirmek için şimdiden çok sıkı  çal ışmaları , gerekirse ek özel 

kurslar almalarını tavsiye ediyorum. Aksi takdirde Sam Houston 

State Üniversitesinde seviye tespit sınavında yeterl i  puan 

alamazlarsa, İngi l izce Dili  Enstitüsünde alt  seviyelere 

yerleştirilmeleri hal inde, hem zamanları kaybolacak hem de 

yabancı di l okulu için de harç ödemiş olacaklar.  

Diğer aldığım bir duyum ise bazı öğrencilerimizin kalacak 

yer işini Sam Houston State Üniversitesinin ayarlamak zorunda 

olduğu şeklindeki ifadelerdir.  Amerika’da birçok üniversite 

kendilerinde eğitim görecek öğrencilere ev bulmak için 

çabalamaz.  Ama ben görüşmelerimde ev konusuna nası l  bir çözüm 

bulabiliriz sorusunu ısrarla sordum. Yurt ücretleri  oldukça pahalı 

ve yurtlar genelde i lk üniversiteye başlayanlar için t ahsis 

edildiğinden, diğer bir çözüm olarak öğrencilerimize ev kiraya 

veren bir şirketle görüşüp toplu ev kiralama yoluna gitmenin daha 

yararl ı  olacağı konusunda f ikir birl iğine vardık. Örneğin 4 arkadaş 

bir evde kalırlarsa, herbirinin payına düşecek kira, makul 

seviyelere inebilecektir.    

Uluslararası  Ortak Lisans Programına kabul edilen 

öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri ’nde öğrenim görmek için 
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gerekli  vizeyi  almakla yükümlüdür ve öğrenciler vize alabilmek 

için gerekli  koşulları yerine getirmelidirle r.  Sam Houston State 

Üniversitesi , konsolosluğa sunulmak üzere bir tavsiye yazısı 

hazırlayabilecektir. Ama vize veri lmeyen öğrencilerimiz de 

olabil ir. O guruba giren öğrencilerimiz, ÖSYM kılavuzunda da yer 

aldığı gibi  ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe eğitim veri len bir 

Yazı l ım Mühendisil iği bölümüne yerleştiri lebilecektir.  Fırat 

Üniversitesi  bünyesinde Yazı l ım Mühendisl iğinin Türkçe eğit im 

veren bölümünün de olmasını, büyük bir avantaj olarak 

değerlendiriyorum.  

Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda ulusl ararası  

ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle i l işkisi 

kesi lenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu i le de i l işkisi 

kesi lecektir.  Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki 

uluslararası  programdan akademik başarısızl ık nedeniyle i lişkisi 

kesilen öğrenciler yurt içinde yükseköğretimdeki başarı  notu esas 

al ınarak “Yükseköğretim Kurumları  Arasında Önlisans ve Lisans 

Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İ lişkin Yönetmelik” hükümlerine 

göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer 

bir programa yatay geçiş yapabilecektir.  Akademik başarısızl ık 

dışındaki bir nedenle uluslararası  ortak programın bağlı  olduğu 

yükseköğretim kurumlarının birisinden i l işiği kesilenlerin diğer 

yükseköğretim kurumundan da i lişiği  kesi lecektir.  

Öğrencinin bir u luslararası  ortak programdan aynı 

üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda 

yürütülen diğer uluslararası  ortak programa Yükseköğretim 

Kurulu tarafından çıkarı lmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun 

olarak yatay geçiş yapılabil ir.  Bir uluslar arası  ortak programdan 

yurt içindeki aynı alandaki eğitim programlarına veya yurt 

içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş 

yönetmeliğine uygun olarak da yatay geçiş yapılabilir.  

Öğrenci lerimiz toplu gittikleri takdirde havaalanından 

Üniversitenin araçları  i le al ınmaları mümkün olacaktır.  Üniversite 

bu tasarrufu diğer öğrencilerine yapmamaktadır.  Sadece bizim 

öğrenciler için bu taşıma işlemini yapmayı düşünmektedirler.  

Alttan dersi olanlar yönetmelik gereğince Sam Houston 

State üniversitesine gönderi lmelerine imkan bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle dersi  olanlar yaz okullarından kaldıkları dersleri 

almaları  ve şimdiden bu konularda araştırma yapmalarını 

öneriyorum. Tabi bu arada Fırat Üniversitesi Yaz Okulu açarsa, 

öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde kaldıkları dersleri 

alabilmeleri  daha da kolay olacaktır.  

Son zamanlarda doların aşırı artması, öğrencilerimizi  

olumsuz etki lemektedir.  Umarım dolar sükunete varır ve ası l 

bulunması gereken seviye lere düşer. Öğrencilerimizin şimdiden 

f ırsat buldukça dolar almalarını  öneriyorum.  

Sonuç olarak, öğrencilerimizin Amerika’dan benden bazı  

haberleri  sabırsızl ıkla beklediklerini bil iyorum. Zaten bazı ları  sık 

sık e-posta üzerinden sorular soruyor.  Ben bu köş e yazımda bazı 

konulara değinerek sizlere önünüzü görmenizi  ve ona göre 

tedbirler almanızı  sağlamaya çal ışıyorum. Bu bahsettiğim 

konuların hiçbiri  yeni türeti lmiş bir husus değildir.  Hepsi  ÖSYM 

kılavuzunda yazı lıdır. Ayrıca i lgi l i yönetmeliğimizde kafanıza  

takı lan soruların cevaplarını  bulabilmektesiniz. Halen hazırl ık, 

birinci ya da ikinci sınıfta okuyan UOLP öğrencilerimizin bu 

hususları çok dikkatli  okumaları ve zaman varken tedbirlerini 

erkenden almalarını  di l iyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisligi-uolp-ogrencileri-

makale,7641.html 
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 Yayınlandığı tarih: 11 Mart 2015 (Çarşamba) 

GEÇMİŞİNLE HESAPLAŞMA 

1973-1977 yı l ları  arasında Elazığ DMM Akademisinde 

öğrenci idim. O dönemlerde derslerimize ODTÜ’den, Yı ldız’dan 

uçan profesörler gelirdi. Hafta sonları peş peşe 16 saat ders 

yaptığımız olurdu. Makine Mühendisliği kadrosunda sadece 

öğretim görevli leri  vardı.  Ayrıca dışarıdan yarı  zamanlı  derse 

gelen mühendisler söz konusuydu. O dönemler Prof.  Kerim 

Sunguroğlu hukukçu olması ne deniyle hem iş hukuku dersleri 

veriyor, hem akademik görevleri  sürdürüyor, hem de en önemlisi 

Akademinin bölümleri  için hoca ve asistan tedarik etmenin 

sorumluluğunu üstleniyordu.  

1977 yı l ında mezun olmuştum. Başarıl ı  olan üç arkadaş 

(Asaf, Vedat Tanyıldı zı  ve Cemal Okuyan) İstanbul Teknik 

Üniversitesi  Nükleer Enerji  Enstitüsünü kazanmıştık. Prof.  Kerim 

Sunguroğlu, ben ve Vedat’a Akademi içinde kurdukları  bir dernek 

aracı l ığı  i le her ay burs gönderiyordu. Amacı, bizim yüksek l isansı 

tamamladıktan sonra Elazığ’a dönmemizi ve asistan olarak göreve 

başlamamızı  sağlamaktı.  Asl ında her ikimiz de yüksek l isansa 

başladıktan bir süre sonra İTÜ’de de kadrolu olarak atanmıştık. 

Yani hem kadrolu eleman olarak çal ışıyorduk hem de EDMMA 

Geliştirme Derneğinden burs al ıyo rduk. Hocamızın bu öngörüsü 

sonuç vermiş ve her ikimiz İTÜ’de i leride profesör olma şansımız 

varken, Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu’na verdiğimiz sözü tutmuş ve 

yuvamıza 1979’da geri  dönmüştük.  

1979 yı l ında Makine Mühendisl iğinin birçok dersi,  

öğretim görevli leri  ya da dışarıdan yarı zamanlı  gelen öğretim 
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elemanlarınca sürdürülüyordu. Asistan yok gibiydi.  Ben ve Vedat 

i lk asistanlar arasına girmiştik. Bu nedenle asistanlığımın i lk 

yı l larda çok yorulmuştum. Hatta öyle ki  zaman zaman asistan 

olmama rağmen soruml u olarak dersleri  yürütmek zorunda dahi 

kalmıştım.  

Dile kolay üniversiteye Araştırma Görevlisi olarak 

atanmış olmamın üzerinden tam 36 sene geçmiş. Tahmin 

edebileceğiniz gibi  akademisyenlikte uzun yıl lar çal ışmış olmak, 

öğrencilerle aranızda birçok farklı  olayların yaşanmasına neden 

olabilmektedir. İlk yı llarda çok idealist  davranmak için çırpınırsın. 

O yüzden de mevzuatı aynen uygulamaya kalkarsın ve öğrencilere 

en küçük bir müsemma göstermeye yanaşmazsın.  Aradan yı l lar 

geçer, çevrendekilerin davranışları nı, ülkenin gerçeklerini 

görürsün ve  olgunlaşırsın. Netice it ibariyle çok değiştiğini yı l lar 

sonra fark edersin ve geriye dönük yaptıklarınla hesaplaşırsın.  

Zaman zaman kendi kendime soruyorum. İ lk yı l larda 

asistan iken neden çok katı  idin Asaf? Ödevini  5 dakika geç getiren 

öğrencinin neden ödevini almazdın? Derse 5 dakika geç gelen 

öğrenci neden il la da kapının önünde ders arasını (teneffüs) 

beklemek zorunda kal ırdı? Ne olurdu yani 5 dakika derse geç 

girebilseydi öğrenciler? Not verirken niye o kadar cimri ydin? 45-

49 not aral ığına düşen öğrencileri  bırakmakla ne elde ettin? 

Kalanların l istesinin uzun olması, neyi ispat etmenin çabasıydı?  

Eminim ki  bu yazdıklarım birçok akademisyenin hayatında 

yer almıştır.  Ama yıl lar insanları  törpülüyor. Bakıyorsun ki  hayatın 

gerçekleri  bu değil .  Yaşın olgunlaştıkça daha tavizkar 

olabil iyorsun. Hele bir de çoluk çocuğa karışınca ve çocuklarının 

üniversite yıl larını düşününce, geçmişte bazı katı durumların hiç 

de gerekli  olmadığına yı l lar sonra artık sen de inanıyorsun.  

Üniversite öğrencileri  ile i lişki lerimde 2004 yı l ı dönüm 

noktası olmuştur. 2004 -2005 yı llarında Amerika’da West Virginia 

Üniversitesinde öğrencilere verdiğim dört ayrı dersteki  öğrenci 

profi l ini  ve öğrenci özgürlüğünü gördükten sonra, geçmişte 

öğrencilerime haksızl ık ettiğimi fark ettim. ABD’de bizdeki gibi  5 

dakika geç gelen derse giremez diye kural  uygulayana 

rastlamadım. 2-3 puan i le dersten kalana da rastlamadım. Zaten 

sıkı  ise çok katı  davran.  Sene sonunda öğrenciler de anketlerle 

senin derslerdeki öğretme başarına puan veriyor. Şayet çok düşük 
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puanlar al ırsan, sana yol gözüktü demektir, sözleşmen uzatı lmaz 

ve işsiz kal ırsın. Ancak, Amerika’da bazı  kadrolar da daimi 

statüdedir.  Bu kadrolarda bulunan bazı  öğretim üyelerinin, 

sözleşmeli lere nazaran öğrenc ilere daha gaddar davrandıkları 

durumlar da olabil iyor.  

Amerika’da ders verme deneyimini bir de 2013 yıl ında 

yaşadım. Öğretim elemanlarının öğrencilerle i l işki lerini  gördükçe, 

sen de öğrenciye taviz veren gurup içerisine girmiş oluyorsun. 

Verdiğim derste öğrencilerle çok güzel diyaloglar kurmuştum ve 

de il la da öğrenciyi ötekileştirmenin anlamının olmadığını  bir kez 

daha idrak ediyordum. Zaman zaman bölümdeki eskiden 

öğrencilerim olup da şimdi meslektaşlarım olan öğretim üyeleri 

i le sohbet ettiğimizde, heme n hepsi “Hocam bizim 

öğrencil iğimizde sizden çok korkuyorduk, odanıza gelmekten 

çekiniyorduk.  Şimdi isteyen öğrenci odanıza her an girebil iyor, 

isteyen özel meseleleri için size danışabil iyor. E -posta 

gönderebil iyorlar, Facebook’da arkadaşınız olabil iyorla r” 

diyorlar.  Ben de bir gün gelecek sizler de benim gibi  değişime 

uğrayacaksınız demekle yetiniyorum.  

Amerika’daki eğit im sistemini bölüm başkanlığı yaptığım 

bölüme uygulamak için büyük çaba sarf  ediyorum. Öğrencilerimle 

i letişim kanallarını tümden açık t utuyorum. Öyle meselelerle 

uğraşıyorum ki geçmişimi bi lenler bu davranışlarıma inanmakta 

zorluk çekiyorlar.  Öğrencilerimin birçoğu bana özel meselelerini 

de yazıyorlar. İşte onlardan son örnek aşağıda.. . Messenger ‘den 

gelen bir yazıyı burada yayınlıyorum.  Bu yazıya benzer yüzlerce 

mesaj var arşivimde. Bu tür mesajlara üşenmeden cevap verdiğimi 

de herkesin bi lmesini  ist iyorum.   

“Sayın Asaf Varol, Bölüm başkanlığını yaptığınız 

bölümün öğrencisiyim. Bu bölüme gelmemin tek sebebi 

meslek l isesi okumuş olmam.  MTOK’ta sınıf ında kalmamın 

tek sebebi de bu bölümü istememiş olmam .  Belki  hatır larsınız 

sizlere MTOK’tan geçmek için bir yazı yazmıştım ,  o yazıda ki 

tek amacım ailemi mutlu etmekti . Çocukluğumdan beri  tek 

hayal im olan mimarlık eğitimimi ne yazık ki meslek l isesi 

okumuş olmam ve Fırat üniversitesini  kazanmış olmam 

engel ledi. Türkiye de eğit im aksaklıklarını siz saygıdeğer  

hocamın iyi bi ldiğine inanıyorum. Bir gün lisede f izik dersinde 

öğretmenim sınıfa hangi mesleği seçeceğimizi  sordu . 
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Sınıftaki herkes bi lgisayar mühendisi olacaklarını söyledi ler , 

ben ise mimar olacağım dedim ve öğretmenim bana 

"İnanıyorum sen dünyanın en başarıl ı mim arlarından bir i 

olacaksın" dedi  ve bugün o sınıftan bir tek ben bi lgisayar 

bi limleri ile ilgil i mühendislik okumaktayım. Türkiye’de 

alamadığım mimarlık eğit imini başka bir ülkede almaya karar 

verdim. Bölümler kurmuş , öğrenci ler yetişt irmiş siz değerl i 

hocamın yardımını talep ediyorum. Sizlere çocukluğumdan 

bugüne çizdiğim bazı eksiz çalışmalarını göndermek 

istiyorum. Saygılarımla .” 

Bu sevgili  öğrencimin ismini burada vermek istemedim. 

Ama bu hafta sonu yapılacak YGS sınavına girecek binlerce 

öğrencinin aynı duyguları taşıdığını  bil iyorum. Aile baskısı 

yüzünden istemediği  alanlarda eğit im görenlerin sayısı  çok 

fazla. ..  Acaba ai leler  benim eğitimde gösterdiğim değişimin 

benzerini, çocuklarının okumak istedikleri  bölümlere gitmelerini 

kolaylaştıracak şeki lde davranışlarını  değiştirerek gösteremezler 

mi? Çünkü hayat kendilerinin. Biz sadece istedikleri  alanda en 

iyisini yapmak için çabalamalıyız ve çocuklarımız hangi bölümde 

okumak istiyorlarsa onun f ırsatlarını kendilerine sağlamalıyız 

diye düşünüyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/gecmisinle-hesaplasma-makale,7699.html 
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 Yayınlandığı tarih: 18 Mart 2015 (Çarşamba) 

IRAKLI ÖĞRENCİLER 

Rektörlüğünün Irak’taki  bazı aracı  şirketlerle yaptığı  

anlaşma sonucunda Fırat Üniversitesinde lisansüstü eğit im 

yapmak üzere Bahar Yarıyı l ında onlarca öğrenci geldi. Bu 

öğrencilerin büyük bir bölümü Kuzey Irak Kürdistan 

bölgesinden.. . Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümünde l isansüstü 

çal ışmalar yapmak üzere gelen öğrencilerin mezun oldukları 

üniversiteler: University of  Sulaimani, Salahaddin University, 

Bagddad Al-Mansour University, Koya University, University of 

Musul, Nawroz University, AL -MAMON University, Cihan 

University, University of  Development, Erbil  Technical  Institute, 

The College of Technology ve Soran University.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Anabil im Dalında l isansüstü 

öğrenim görmek üzere kaydolan ve eğit ime başlayan öğrenciler, 

l isans eğitimlerini İngi l izce aldıkları  için di l  problemleri 

bulunmuyor. İngi l izce verdiğimiz dersleri  anlamakta ve 

sorularınızı  cevaplamakta sıkıntı  çekmiyorlar.  Ancak, Orta Doğu 

ve Türkiye kökenli  öğrencilerin bir sıkıntısı , ödev yapma 

al ışkanlıklarının olmamasıdır. Genelde ödevlerde çözümlerin biri 

birinden kopyalandığı  durumlara sıkça rastlanılmaktadır.   

Orta Doğu ülkeleri  öğrencilerinin büyük bir bölümü 

ödevlere zaman ayırmak istememektedir. Bunun bir örneğini 

Amerika’da ders verdiğim dönemlerden hatırlıyorum. Amerika 

eğit iminde ödevler çok yoğunluklu olarak veri l ir. Amerikal ı 

öğrenciler genelde ödevlerini  bireysel yaparlar ve arkadaşları  da 
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olsa yaptıkları ödevleri onlardan gizlerler. Çünkü arkadaşları  da 

olsa neticede meslekte rakipleridir.   

Amerika’da derslerimde her  hafta yoğunluklu olarak ödev 

veriyordum ve ödevlerin zamanında tesl im edilmesini  istiyordum. 

Sınıf larımda bazı  Arap ülkelerinden de öğrenciler vardı.  Bu 

öğrenciler i lk zamanlarda ödevlerini tesl im etmemişlerdi.  Neden 

ödevlerini yapmadıklarını sorduğumda, bana verdikleri  cevap çok 

i lginçti . “Biz din kardeşiyiz. Ödev yapmazsak ne olur ki?”  

İşte Orta Doğu kültürü, Arap dünyası kültürü… Yani aynı 

dine mensup olmak her türlü tavizi  gerektiriyor mantığına ne 

demeli? Bence İslam dünyasının geri  kalmasının nedenle rinden 

biri  de bu tür düşüncelerden kaynaklanıyor.  

Görünüşe bakıl ırsa Fırat Üniversitesinde Iraklı  

popülasyonu artacak.  Anabil im Dalı  olarak bizler de sadece Irakl ı 

değil , dünyanın diğer ülkelerinden de onlarca öğrenciye yüksek 

l isans ve doktora yaptırmayı  hedeflemişiz. Şu anda bi le diğer 

birkaç ülkeden master ve doktora öğrencisine sahip olmamız, bu 

yolda hedefe ulaşmak için büyük bir gayretin içerisinde 

olduğumuzun ispatıdır.  

Lisansüstü programlarımıza olan bu ilgi li  iyi  

değerlendirmemiz gerekir. Öğrencil erin en iyi şeki lde 

yetişebilmeleri  için mücadele etmeliyiz. Kal iteli  bir eğit im 

verdiğimizi gören yabancılar, eminim ki daha fazla öğrencinin 

bizim Üniversiteyi tercih etmesine vesi le olacaktır. Ancak, bu 

mücadele sadece Anabilim Dalı i le sınırl ı kalmamal ıdır. Yönetim 

Bölümün donanım ihtiyaçlarını  karşı lamalıdır. Örneğin 

yüzümüzün akıyla modern bir bi lgisayar laboratuvarına sahip 

olduğumuzu öğrencilerimize gösterebilmeliyiz.  Bi lgisayar 

alanında 3-4 yı l önceki bi lgisayarlarla eğit im vermenin güçlüğünü, 

bu a landa eğitim verenler çok iyi  bi l irler.  O nedenle de modern 

bi lgisayar laboratuvarı  kurulması hayali  ile…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/irakli-ogrenciler-makale,7710.html 
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 Yayınlandığı tarih: 1 Nisan 2015 (Çarşamba) 

UZAKTAN EĞİTİM YAPTIĞINIZI MI SANIYORSUNUZ? 

Uzaktan eğitim konusunda iddial ıyım. Çünkü uzaktan 

eğitime 1990 yı l ında Amerika’da bulunduğum dönemde iki  yüksek 

l isans öğrencisinin tezlerini  tamamlatarak başlatmıştım. O 

dönemlerde EARN (Europe Academic Research Network)  ağını 

kullanm ıştım. 1991 yı l ında Fırat Televizyonunu kurmuş ve 

televizyondan canlı  bi lgisayar kursları  düzenlemiştim. 1999 -2002 

yıl ları  arasında da Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) Enformatik 

Mil l i Komitesi üyesi olarak görevlendiri lmiştim. O dönemlerde 

Türkiye’de ünivers itelerde uzaktan eğitimin nası l yapılacağına 

yön veren 14 üyeden birisi idim. “Robotik” adıyla hazırlamış 

olduğum uzaktan eğitim dersi  i le Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesine iki yarıyı l ve Sakarya Üniversitesine ise bir yarıyıl 

çevrimiçi  dersler vermi ştim. “Robotik” dersi  Türkiye’de çevrimiçi 

okutulması YÖK tarafından onaylanan i lk 6 ders materyali 

arasında yer almıştı.   

Sakarya Üniversitesinde uzaktan eğitime 

başlayabilecekleri  i le i lgi l i  raporu hazırlayan ve Enformatik Mil l i 

Komitesinin onayına sunan kişi  idim. Daha sonraki yıl larda da 

uzaktan eğitim çal ışmalarımı sürekli  gel işt irmek için çaba 

gösterdim ve hala göstermek teyim.    

Türkiye’deki üniversitelerin birçoğunda uzaktan eğitim 

yapma modası  başladı. Alt yapısı  olmadan uzaktan eğitime 

soyunan üniversitelerimiz var. Alt yapılarını incelediğinizde, 

internet bağlantı larının ve bi lgisayar laboratuvarlarının olması, 

uzaktan eğitimin yapılabilmesi için yeterli  gerekçe gösteri l iyor. 
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Bu arada kuruluşları  40 yıl ı  aşan üniversitelerimizin bazı ları  da 

sözüm ona uzaktan eğitim yapıyorlar. Ama işin içerisi ne 

girdiğinizde pof çıkıyorlar.  

Son dönemlerde özell ikle ortak kültür dersle ri  

üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir.  Hatta 

üniversitelerde İ lahiyat Fakültelerinde İ lahiyat Lisans 

Tamamlama (İLİTAM) adı alt ında programlar yürütülüyor.  Bu 

l isans programlarında sözüm ona dersler uzaktan eğitim şeklinde 

veri l iyor.  Uzaktan eğitim denil ince de internet ortamında ders 

notlarının power pointlerini, word dokümanlarını ve sınav soru 

örneklerini web de yayınlamanın yeterl i olduğuna kendilerini 

inandırmış Fakülteler elemanları var.  Bazı üniversiteler 

Blackboard, WebCT ya da ke ndilerinin geliştirdikleri platformları 

kullanıyorlar.  Bazı ları  da tamamen e -posta üzerinden uzaktan 

eğitim yaptıklarını  iddia ediyorlar. Bana göre İLETAM programları 

i le yapılan bazı  Lisans Tamamlama Programlarının içi boş.  Bu 

programlardan yüzlerce iyi e ğit ilmemiş din âl imleri yetiştiri l iyor. 

Yazık, gerçekten yazık! Hele dini  konularında yeterli  eğit imi 

almadan İlahiyat Lisans Tamamlama yaptırarak diploma 

dağıtı lıyorsa, ülkenin altına dinamit ye rleştiri ldiği 

unutulmamalıdır.  

Uzaktan eğitim programlarının  kendi üniversiteleri  

bünyesinde çok tit iz bir şeki lde denetlenmesi zorunludur. 

Senatolar gönül hatıra boğularak uzaktan eğitim programlarında 

neler yapıldığını  bi lmeden gelen her kararın altına imza 

atmamalıdır.  

Uzaktan eğitimde dünyada çağ atlanıyor.  Mo bil  cihazların 

hayatımıza girmesi sonrasında uzaktan eğitimin yapılması akı l lı 

cep telefonları seviyelerine düştü.  Yıl lar önce cep telefonları 

üzerinden uzaktan eğitim konularında bi ldiri ler sunduğumda kıs 

kıs gülenler oluyordu. Ama şimdi artık bu alanda e ğitim öğretim 

yapanlar olayı kavramış oldular. Uzaktan eğitim ile uğraşanlara 

birkaç yazı lım adı vereceğim. Gidin bu yazı lımları inceleyin. 

Uzaktan eğitimde nası l kul lanılabileceklerini  öğrenin!  

ırat Üniversitesi Yazı l ım Mühendisl iği bölüm hocaları  

olarak bu uygulamaları  kul lanıyoruz ve yüz yüze eğit imin daha da 

pekişmesi için çok zamanımızı  almasına karşın, destek ortamı 

olarak ısrarla yeni mobil teknoloji leri  kul lanıyoruz. İşte size bazı 
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uygulama adları  ve üstel ik bedava: Socrative, Livescribe, 

Schoology, VoiceThread, Quizlet, Vocaroo, Evernote.  Bunlar 

birkaçı, daha geride neler var neler? Uzaktan eğitimciler 

teknolojiden uzak kalamazlar ve yeni teknoloji leri 

kullanamadıkları  sürece de Uzaktan Eğit im yaptıkları  martavalını 

gel ip külahıma anlatsınlar.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/uzaktan-egitim-yaptiginizi-mi-saniyorsunuz-

makale,7731.html 
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 Yayınlandığı tarih: 20 Nisan 2015 (Pazartesi) 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 72 YAŞINA KADAR 

ÇALIŞTIRILABİLMELERİ 

Sevgil i  okurlarım, bugün üniversitelerimizin tümü nü 

i lgi lendiren önemli  bir konuya değinmek istiyorum. Hangi 

üniversitelerde bir öğretim üyesi  72 yaşına kadar çal ışabilir? 

Sorusuna yorum yapmak istiyorum. Bu konuda Dokuz eylül 

Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri  MYO Sekreteri  Ayhan Gökdemir’in 

görüşlerini  de burada yansıtacağım. Aşağıda italik yazı  olan 

kısımlar tamamen Ayhan Gökdemir Bey’in bana e -posta ile 

gönderdiği  bir yazıdan alınmadır. Sayın Gökdemir büyük bir emek 

vererek 72 yaşı  konusunu güzel bir şekilde derlemiştir. 

Mevzuattan faydalanıp derlenen ve yorumlarını  ekleyen Ayhan 

Gökdemir’in yazdıkları  karşısında ben de şahsi  görüşlerimi yazının 

sonunda ekleyip bu konuda bir beyin f ırtınası yaratmak istiyorum.  

MYO Sekreteri  Ayhan Gökdemir yazısında aşağıdaki bilgi leri  ve 

yorumları  yapmıştır:   

18.06.2008 tarihl i  ve 5772 Sayıl ı  "Yükseköğretim 

Kanununda Değişikl ik Yapılmasına Dair Kanun"un 8 inci maddesi 

i le 2547 Sayıl ı  Kanuna eklenen Geçici  55 inci  madde i le "… 30 uncu 

maddede öğretim üyeleri için öngörülen emekli l ik yaşı, 1.3.2006 

tarihl i ve 5467 Sayılı , 17.5.2007 tarihl i ve 5662 Sayılı , 22.5.2008 

tarihl i ve 5765 Sayıl ı  Kanunlarla kurulan Devlet üniversitelerinde 

görev almaları  şartıyla yetmiş iki  yaşın doldurulduğu tarihtir.  Bu 

uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam eder…" Hükmüne 

göre, 72 yaşına kadar çalışabilecek öğretim üyeleri  5662, 5765 ve 



 

324 
 

5467 Sayılı  Kanunlara göre kurulan devlet üniversitelerinde görev 

alan öğretim üyelerini kapsamaktadır.  5662 Sayıl ı  Kanunla, 17 

Devlet üniversitesi , 5467 Sayılı  Kanunla, 15 devlet üniversitesi , 

5765 Sayıl ı  Kanunla, 9 devlet üniversitesi ve 2 vakıf üniversitesi 

olmak üzere toplan 43 üniversite kurulmuştur.  5765 Sayılı 

Kanunla, 2 vakıf  üniversitesi kurulmasına karşın, kanunda sadece 

devlet üniversitelerinde görev alanlar dendiğinden, 5765 Sayılı 

Kanunla kurulan bu iki  vakıf  üniversitesini  kapsamamaktadır.  

5662, 5765 ve 5467 Sayıl ı  Kanunla kurulan üniversitelerde 

çalışan öğretim üyelerinin emekli l ik yaşı  72 olarak 

uygulanmaktadır. Bu kurulan üniversitelerin tamamı başka devlet 

üniversitelerinden ayrı la rak kurulmuşlardır.  Bu üniversitelerin 

akademik kadroları , yeni kurulan üniversitenin kadrolarına 

aktarı lmak suretiyle oluşmuştur.  

Bunun yanı sıra, 2015 yı l ı  sonuna kadar, 5662, 5765 ve 

5467 Sayılı  Kanuna göre kurulan üniversitelerde çalışmakta iken, 

diğer devlet veya vakıf  üniversitelerine geçiş yapan öğretim 

üyeleri  i le bu kanun kapsamında olmayan devlet ve vakıf 

üniversitelerinde çalışmakta iken, bu kanuna göre kurulan 

üniversitelere geçiş yapan öğretim üyeleri  de 72 yaşına kadar 

çal ışabileceklerdir.  

2006 yı l ında 5467 Sayıl ı Kanunla kurulan Uşak 

Üniversitesi , Afyon Kocatepe ve Dumlupınar Üniversitelerinden 

ayrı lan okullardan oluşturularak kurulmuştur. Kurulmasına 

kaynaklık etmiş Afyon Kocatepe Üniversitende çalışan öğretim 

üyesi  67 yaşına kadar çalışabil i rken, Kocatepe Üniversitesinden 

ayrı larak kurulan Uşak Üniversitesindeki öğretim üyesi  ise 72 

yaşına kadar çal ışabilmektedir.  Aynı şekilde 17.05.2007 tarihinde 

5662 Sayıl ı  Yasaya göre kurulan Kırklarel i  Üniversitesindeki 

öğretim üyesi  72 yaşına kadar çal ış abilirken, onun kurulmasına 

kaynaklık etmiş Trakya Üniversitesindeki öğretim üyesi  67 yaşına 

kadar çal ışabilmektedir.   

5772 Sayıl ı Kanun kapsamında kurulan 41 üniversitedeki,  

öğretim üyeleri 72 yaşına kadar çal ışabileceklerdir.  Ülkenizdeki 

toplam devlet ün iversitelerinin sayısı  108’dir.  72 yaşında emekli 

olacak kanun kapsamına giren devlet üniversite sayısı 41 olup, 

Kanun kapsamında olmayan devlet üniversitesi sayısı  67’dir. 

Devlet üniversitelerinin yarıya yakınında çalışan öğretim üyeleri 
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72 yaşında emekli  olurken, kanun kapsamında olmayan diğer 

yarısındaki öğretim üyelerinin emeklil ik yaşının 67 olarak 

uygulanması, iki farkl ı uygulama olmasına neden olmuştur. Kanun 

kapsamında olup, kanun kapsamında olmayan diğer 

üniversitelere geçen veya kanun kapsamında o lmayıp kanun 

kapsamına geçen üniversitelerdeki öğretim üyelerine kanunun 

uygulanmasının nasıl  takip edileceği ve uygulanacağı da ayrı  bir 

sıkıntı  olarak değerlendiri lmektedir.  Üniversitelerimizdeki 72 yaş 

uygulamasına i l işkin yasal düzenleme, 31 Aralık 201 5 tarihinde 

sona ereceğinden, bu tarihten sonra 67 yaşını bit irmiş hiçbir 

öğretim üyesi  üniversitelerimizde çalışt ırı lamayacaktır.  

Düzenlemede Yer Alan “Görev Alma” İfadesi  

Öğretim üyeleri  2006 yı lından sonra kurulmuş devlet 

üniversitelerimizde görev alm aları koşulu i le emeklil ik yaşı  72 

yaşına kadar uzayabilmektedir. Yaş sınırı  i le i lgi l i  düzenleme 

yapılan Kanun maddesinde emekli l ik yaşının uzayabilmesi, 2006 

yı l ından sonra kurulan devlet üniversitelerinde görev alma şartına 

bağlamıştır. Bu üniversitelerdeki kadrolara atanmaları,  bu 

üniversitelerde kadrolu olması veya belli bir süre bu 

üniversitelerde kadrolu görev yapmaları gibi kıstaslar  

belirlenmemiştir. Sadece görev alma şartı belirlenmiştir.  

Öğretim üyelerinin, bir başka üniversitede görev almaları 2 547 

Sayıl ı Yükseköğretim Kanunun 39, 40 ve 41’inci maddelerine göre 

görevlendirilerek yapılabilmektedir.  Buna göre; 2006 yı l ından 

sonra kurulan üniversitelerde 2547 Sayılı  Kanunun 39, 40 ve 41 

inci  maddesine göre görevlendiri lmek suretiyle, görev yapan 

öğretim üyelerinin emekli lik yaşının 5772 Sayılı  Kanun 

kapsamında değerlendiri lerek, 72 yaşına kadar uzayabileceği 

değerlendiri lmektedir.   

Düzenlemenin Bitiş Tarihi  

Yasanın uygulamasına 31 Aralık 2015 tarihinde son 

veri lecektir.  Bu hükme göre; 5467, 5662 ve 5765 Sayıl ı  Kanuna 

göre kurulmuş üniversitelerde görev alan öğretim üyeleri  67 yaş 

haddini  doldurdukları tarihten sonra yaşları ne olursa olsun, 31 

Aralık 2015 tarihinde emekli edileceklerdir. Başka bir değişle 67 

yaşını doldurmak üzere iken, 1 Ocak 2014 ta rihinde, kanun 

kapsamında olan Uşak Üniversitesinde görev alması halinde 

emekli  edi leceği yaşı 72 yaşını dolduracağı 2020 yı l ı  değil , 
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Kanunun yürürlüğünün bitim tarihi  olan 31 Aralık 2015 tarihinin 

sonudur.  31 Aralık 2015 tarihinin sonunda bu kanun kapsamı nda 

görev alan öğretim üyelerinin yaşları  ne olursa olsun 67 yaşını 

geçmişlerse emekli  edileceklerdir.  

Yukarıda okuduğunuz tüm paragraflar Ayhan Gökdemir’in 

derlemesi ve yorumlarıdır. Şimdi ben önce kanun maddesi i le 

başlamak istiyorum.  2547 Sayıl ı  Yükse köğretim Kanununun Geçici 

55 maddesi  aşağıda veri lmiştir.  

Geçici Madde 55-  (Ek: 18/6/2008-5772/8 md.)  … 

30 uncu maddede öğretim üyeleri  için öngörülen 

emekli l ik yaşı, 1/3/2006 tarihl i  ve 5467 sayı lı , 17/5/2007 tarihl i 

ve 5662 sayı l ı , 22/5/2008 tarihl i  ve 5765 sayıl ı  kanunlarla kuru lan 

Devlet üniversitelerinde görev almaları  şartıyla yetmişiki  yaşın 

doldurulduğu tarihtir. Bu uygulama, 31 Aral ık 2015 tarihine kadar 

devam eder. 

İşte kanun koyucunun acemil iğinin güzel bir örneği i le bir 

kez daha karşı  karşıyay ız.  Niye mi? Çünkü “Bu uygulama, 31 Aral ık 

2015 tarihine kadar devam eder.” İfadesini  kullanarak bu hükmü 

muallakta bırakmıştır. Ben de aşağıdaki yorumları  yapıyorum.  

“Bu uygulama” cümlede anahtar rolünü üstlenmektedir.  

“Uygulama” ile kast edilen nedir? E mekli l ik yaşının 72’ye 

çıkartı lmasıdır.  Emeklil ik yaşı niye 72’ye çıkarı ldı? Yeni kurulan 

devlet üniversitelerine öğretim üyelerinin akışını  sağlayarak, bu 

üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyaçlarını karşılamalarına 

imkân sağlamak, eğitim ve öğretimlerin in kal itelerini  artırmaktı. 

Şimdi şöyle bir senaryo kuruyorum. Varsayalım ki  Fırat 

Üniversitesinde 67 emekli l ik yaşını Şubat 2014’de dolduran 3 

profesörün Bingöl Üniversitesine Ocak 2014’te görevlendiri lmesi 

yapılmış olsun.  Bingöl Üniversitesi de 3 profes örüm var deyip 

hemen Makine Mühendisl iği  Bölümünü açarak ve YÖK’ten onay 

alarak 2014 yı l ında öğrenci aldığını düşünelim. Ayhan 

Gökdemir’in yorumuna göre bu 3 profesörün 31.12.2015 

tarihinde zorunlu emekliye sevk edilmeleri  gerekiyor.  Emekli 

yapınca da işte  size karmaşık bir ortam! Bingöl Üniversitesi 

Makine Mühendisl iği  Bölümündeki öğrenciler hocasız kalacaklar. 

Bu öğrenciler eğitimlerini tamamlamak için Fırat Üniversitesine 

mi gönderi lecekler?  
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Kanun koyucuların kurdukları cümleleri  dikkatsizce 

seçmeleri  sonucu size yeni bir mevzuat kargaşası.. . Burada “Bu 

uygulama,”  derken ben de şöyle yorumlasam, aksini nası l  iddia 

edebilirsiniz? Bana göre “Bu uygulama” diyerek, 31 Aral ık 2015 

tarihinden önce 67 emekli lik yaşı dolmadan, yeni kurulan devlet 

üniversitelerine (Bizim örnekte Bingöl Üniversitesine) 

görevlendirilen bir öğretim üyesinin 72 yaşını  dolduruncaya kadar 

çal ışabileceğidir.  “Bu uygulama,” ifadesinden kasıt 31 Aral ık 2015 

tarihinden sonra 67 yaşının dolduran bir öğretim üyesinin artık 

Bingöl Üniversitesine görevlendiri lemeyeceğidir.   

Sevgil i  okurlarım, görüyorsunuz kanunlarımız lastik gibi.  

Çek çekebileceğin yöne. Benim yaptığım bu yorumun neresi 

eksik? Ben mühendisim ve mühendisler çözümlerini  net belirtmek 

zorundadırlar.  Bu kanunu şöyle yazardım.    

30 uncu maddede öğretim üyeleri  için öngörülen 

emekli l ik yaşı, 1/3/2006 tarihl i  ve 5467 sayı lı , 17/5/2007 tarihl i 

ve 5662 sayı l ı , 22/5/2008 tarihl i  ve 5765 sayıl ı  kanunlarla kuru lan 

Devlet üniversitelerinde görev almaları  şartıyla yetmişiki  yaşın 

doldurulduğu  tarihtir.  67 emekli lik yaşını  doldurmak üzere olan 

öğretim üyeleri  31 Aralık 2015 tarihine kadar bu haktan 

yararlanabil irler.  

2547 Sayıl ı  Yükseköğretim Kanunun 13 maddesinde 

Rektörlerin yaş hadleri i le ilgi li  maddesinde  “ Rektörlerin yaş 

haddi 67 yaştır.  Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev 

süreleri  bit inceye kadar yaş haddi aranmaz“ .  Haydi, buradan yak 

(!) . Şimdi yazacağım senaryoya dikkat ediniz. Bingöl 

Üniversitesine YÖK Genel Kurulunca aday gösterilen 3 rektör 

adayından birisi  67 yaşını  doldurma dan bir gün önce Sayın 

Cumhurbaşkanımızca Rektör atandığını varsayalım. Bu rektör 67 

yaşını  doldurmasına rağmen 4 yıl  süre ile Bingöl Üniversitesini 

yönetebilecek.  Yani 71 yaşına dolduruncaya kadar.  Üstel ik bu 

yaşına rağmen kendisine üniversitenin yönetimi ni gönül rahatl ığı 

i le tesl im edeceksiniz.  Ama Bingöl Üniversitesine giderek Makine 

Mühendisliği Bölümümün kurulmasına vesi le olan profesörlere 68 

yaşında iken kanunu yanlış yorumlayıp sen artık ders verecek, 

eleman yetiştirecek melekeleri  haiz değilsin de yip, 31 Aral ık 

2015’te zorunlu emekli l iğe sevk edeceksin (!).   
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Hatırlarsanız eski YÖK Başkanı Prof.  Dr. Erdoğan Teziç 

1936 doğumlu idi  ve YÖK Başkanlığına 8 Aral ık 2003’te atanmıştı. 

Yani 67 yaşını  doldurmak üzereyken, YÖK Başkanlığına getiri ldi  ve 

4 yı l  daha görev yapması sağlandı.  

Benim bu durumdaki öğretim üyelerine tavsiyem, konuyu 

yargıya taşımalarıdır. Benim burada yazdıklarım, mahkemelerce 

haklı  bulunabilir düşüncesindeyim. Haydi rasgele…   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ogretim-uyelerinin-72-yasina-kadar-

calistirilabilmeleri-makale,7767.html 
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 Yayınlandığı tarih: 29 Nisan 2015 (Çarşamba) 

TEMEL BİLİMLERE RAHMET 

Bir zamanlar temel bi limler denildiğinde, kredisi  oldukça 

yüksek alanlar akla gelirdi.  Benim üniversite yı llarımda Kimya, 

Fizik, Matematik, Biyoloji  bölümleri oldukça yüksek puanlar 

gerektiriyordu. Hatta benden önceki kuşaklar bu bölümleri  i lk 

tercihleri arasında dahi gösteriyorlardı.  

Bir dönemler üniversiteler kurulurken o üniver sitede 

Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulması zorunluluğu vardı. Yani bir 

üniversite içerisinde i lk zorunlu fakülte Fen -Edebiyat idi . Ne oldu, 

her yeni üniversite demek Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji , Türk 

Dil i  ve Edebiyatı , Tarih vb. alanlarında birçok ki şinin 

üniversitelerde yığılmasına neden oldu.  Her yer doldu taştı .  

Önceleri Fen -Edebiyat Fakülteleri  dersleri arasında 

eğitim dersleri de yer alıyordu. Yani bu fakülte mezunlarının 

birçoğu öğretmen olarak doğrudan atanabil iyordu. Ne zamanki 

Eğitim Fakülte leri kuruldu, Fen-Edebiyat fakülteleri çöküşe geçti. 

Hele bir de formasyon dersleri  bu fakültelerden kaldırılınca, Fen 

Edebiyat Fakülteleri  süratle boşalmaya başladı.  

Bugün fen ve edebiyat fakültelerinin birçok bölümü can 

çekişiyor.  Çok az rakamlarda (Örneğin sadece 10 kişi l ik 

kontenjan) veri len kontenjanlar dahi dolmuyor. Öğrenciler seçim 

yaparken, i leride rahat iş bulabilecekleri  bölümleri  tercih etmek 

zorunda kal ıyorlar.  
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Ama fen ve edebiyat fakültelerinde çok büyük bir 

potansiyel  var.  Öğretim üyelerini  k astediyorum. Bu öğretim 

üyelerinin atı l  durmasına ve öğrenci bulamamalarına üzülüyorum. 

Çünkü bu beyinler kolay yetişmedi.  Bazı ları devletin imkânları  i le 

eğit imlerini  yurt dışında tamamladılar.  Bu kadar emek ver 

sonrasında ise birçok öğretim elemanı atı l kalsın.  Çok vahim bir 

durum…  

Bu guruba giren bazı öğretim elemanları  önemli  projelere 

imza atabil iyorlar. Ama bu yeterl i değil . Kaldı ki  proje 

yapıyorsunuz ancak, projenizi  ülkenin gelişmesi için katma değere 

dönüştüremiyorsanız, bir anlam ifade etmiyor.  

Atıl  fakülte ya da bölümler halkası  gün geçtikçe çoğalıyor.  

Artık mühendisl ik alanlarının da birçoğu ülkemizde para etmiyor. 

İşte jeoloji , kimya, çevre, su ürünleri  ortada… Ülkemiz şu anda bu 

kadar çok veteriner fakültesini de kaldıramamaktadır.  Birçok 

veteriner fakültesi  var ama hayvancılık sektörümüz ortada… 

Ziraat fakülteleri  sanki farkl ı mı? Mühendisl iğin makine 

mühendisl iğinde dahi tehlike çanları  çalmıyor mu? Şimdi l iste 

yapmayayım, ama birçok meslek gurubunun erozyona uğradığı 

açıktır.   

Peki, ne yapmalı? YÖK şu anda bu alanda çal ışma yapıp 

söz konusu bu bölümlerin eski  it ibarlarını  kazanmalarına formül 

arıyor.  Bence yapılması gereken i lk iş bu bölümlerdeki öğretim 

üyelerini yakın oldukları ve de hala tercih edilen bölümlere 

kaydırmaktır.  Meslek taassubu yapılmamalıdır.  Örneğin fizik, 

istatistik ve matematik alanındaki öğretim üyelerinin kısa sürede 

bi l işim alanına adaptasyonları sağlanabil ir. Biyoloji mensupları 

temel t ıp sahasında görev yapabil ir. Kimya alanındaki öğretim 

üyeleri  de Sağlık i le ilgi li  alanlarda eğit im veren bölümlere 

kaydırı labil ir.  Özell ikle yeni üniversitelerin öğretim eleman 

ihtiyaçları bu şekilde tamamlanabil ir.  

Ama ülkemizde meslek taassubu had safhadadır.  Bazı  

meslek gurupları  bir türlü kendinden olmayanları kabul etmezler. 

Bunlar kendilerini  aristokrat sınıfında görürler.  Ama eminim ki 

kendileri  yukarıda çizdiğim atı l  gurup içerisinde yer alsalardı, 

benim burada yazacaklarımı tümüyle desteklerlerdi.    
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YÖK, kapanan bölümlerde atı l duran öğretim üyelerini  

yeni açılan ve öğretim üyesi  olmayan üniversitelerdeki uygun ve 

tercih edilen bölümlere kaydırmalıdır. Bir kısmını merkezi 

laboratuvarlarda görevlendirerek sürekli araştırma yapmalarını 

sağlamalıdır.  Hatta bu araştırmacı guruplara proje destekleri 

vermeli  ancak, sürdürülen projeleri  de sıkı  takip etmelidir.  Yani iş 

yapmayan ve sadece bankamatik öğretim üyelerini emekliye sevk 

etmek için kanun çıkartmalıdır.  

Yeni üniversitelere gitmeye yanaşmayacak birçok kâmil  

öğretim üyesi olacaktır (!) Çünkü iş yapmadan para almak varken, 

kim gider başka ihtiyacı  olan bir üniversiteye? Bu durum 

üniversitelerimizin kamburudur.  Ama bu düşünceye sahip 

öğretim üyelerine de şu soruyu sormak istiyorum. Çalıştıkları 

kurum kendi malları olsa ve özel ya da vakıf üniversitesi  olarak 

çal ışsa; kendileri  de yöne tici  olsa acaba ne yaparlardı? Ben 

söyleyeyim, en yakın arkadaşlarını dahi işten çıkarırlardı.  O halde 

el imizi vicdanımıza koyalım ve kazancımızı  helal edelim derim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/temel-bilimlere-rahmet-makale,7787.html 
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 Yayınlandığı tarih: 21 Mayıs 2015 (Perşembe) 

YATSIN KALKSIN BADILCAN 

Uluslararası  Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji leri  

Sempozyumu Anadolu Üniversitesi  ev sahipl iğinde 

Afyonkarahisar’a bağlı  Sandıklı  İ lçesinde bir otelde yapıldı. 

Anadolu Üniversitesinden Doç .  Dr. Abdullah Kuzu’nun 

sempozyum başkanlığını yürüttüğü etkinl ikte, Prof. Dr.  H. Ferhan 

Odabaşı  ve bölüm elemanlarının sempozyum için seferber olduğu 

gözden kaçmıyordu. Onursal  başkanlığını Ankara 

Üniversitesinden Prof.  Dr.  Hafize Keser’in yaptığı  BÖTE 

sempozyumunun dokuzuncusu gerçekleşiyordu.  

Bu camiadan birçok kişi  i le güzel dostluklarımız var.  BÖTE 

alanında yapılan doçentlik sınavlarında profesör hocalarımızın 

birçoğu i le zaman zaman bir araya geliyoruz.  Bir de sempozyum 

vesi le olunca, tekrar bir araya  gelmek, alanda tebliğler sunmak, 

alana katı lan yeni akademisyenlerle tanışmak çok güzel bir 

duygu… 

Fırat Üniversitesi  bu sempozyumda gene sesini  duyurdu. 

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesinin akademisyenleri  bi ldirileri 

i le sempozyuma renk kattı lar.  Tabi  benim için en büyük mutluluk, 

sempozyuma katı lan Fıratl ı akademisyenlerin hemen hemen 

hepsinin hocaları olmamdır. Bir hoca için bundan daha büyük bir 

mutluluk olabilir mi? İşte size örnekler; Doç.  Dr.  Yal ınkıl ıç Türel, 

Doç.  Dr.  Ahmet Tekin, Yrd.  Doç.  Dr.  Ferhat Bahçeci, Yrd. Doç.  Dr. 

Oğuzhan Özdemir, Yrd. Doç.  Dr. Fi l iz Varol Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi Bölümünde öğrencilerim 

olmuşlardı.  Yrd. Doç. Dr. Zülfü Genç doğrudan benden dersleri 
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almamıştı , ama Fırat’ta gene i l işkilerimi z olan bir arkadaşımız. Bu 

yetmemişti , bazı larının yüksek l isans tez danışmanlığını 

yürütmüştüm. Bu kadar mı? Hayır, dahası var gene l isanstan 

öğrencilerim Doç.  Dr.  Cem Çuhadar, Yrd.  Doç.  Dr.  Esra Yecan, 

doktora öğrencimiz Songül Karakuş, Nuh Yavuzalp, Hab ibe Kazez 

ve isimlerini  hatırlayamadığım birkaç kişi Fırat ekolünü en iyi 

şeki lde temsil etti ler.  Bunların haricinde doçentlik jüri lerinde 

görev aldığım ondan fazla doçent adayının da gene bu 

sempozyuma katı lmış olmaları , artık benim de kıdemli  hocalar 

arasına girdiğimi işaret etmeye yetiyordu.  

Sempozyum düzenleme kurulunu tebrik ediyorum, çünkü 

her şey çok güzel organize edilmişti.  Doç.  Dr.  Abdullah Kuzu i le 

Prof. Dr.  H. Ferhan Odabaşı’nın yüzlerinden gülücükler eksik 

olmuyordu. Anadolu Üniversitesi  BÖTE b ölümünün onlarca 

araştırma görevlisi  ve öğrencileri koşuştururcasına hizmet 

veriyorlardı.    

Sempozyum sosyal programı kapsamında Sandıkl ı İ lçesi  

Kültür Varl ıklarını Koruma ve Yaşatma Derneğinin misafirleri 

olduk.  Dernek Başkanı ve aynı zamanda Miralay Reşa t  Bey 

İ lkokulu Müdürü Ali Osman Utku, Yaren ekibinin Ağası… Ekrem 

Çavuş dernek başkanı, Ahmet Nayan ise Yaren çavuşu olarak 

görev üstlenmiş.  Dernek 2006 yı lında kurulmuş ve bölgenin 

kültürünü gelecek nesi llere miras bırakmak için çaba sarf 

ediyorlar.  Derneğin üyesi  sayısı  40 civarında bunların 24’ü Yaren 

olarak f i i len görev almış.  

Bu dernek sadece musiki  icra etmiyor.  Seyircileri  de içine 

alan oyunlar sergil iyor.  Eski zamanlardaki gelenek ve görenekleri 

yaşatmaya çal ışıyorlar.  Seyirci ler arasından seçtikle ri  kişi leri ve 

diğer Yarenleri  oyuna dâhil  ediyorlar.  Oyuncular bazı  

tekerlemeleri  şaşırmadan Afyon şivesi i le söylemek zorunda 

kal ıyorlar.  İşte o tekerlemelerden seçmeler:  

Yattı kalktı biber  

Yatsın kalksın badılcan  

Bu tekerlemeler eşşek marulu, keşir (ha vuç), bekteş 

turbu, kumpir (patates), domatis, madünüs, tülütombak 

(şeftal inin küçüğü), muşmula, Adapazarı  kabağı, eğşi l i kabak vb… 
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kelimeleri  i le tekrarlanıyor.  Bu tekerlemeleri  söyleyemeyenlere 

çeşit li  cezalar veril iyor. Cezaların ne olacağına Ağa karar veriyor. 

Ağanın verdiği  cezayı  yerine getirmek zorunluluğu bulunuyor. 

Genelde de hayvan takl idi  yapılması isteniyor.  Ben de ceza alanlar 

arasında yer aldım. Prof.  Dr.  Nurettin Şimşek’e isabet eden 

yöresel sebze patlıcandı.  Ama patl ıcanı yöresel şive i le ba dılcan 

demek gerekiyordu. Her kişi  diğer bir kişinin adını  “Yatsın 

kalksın……..” tekerlemesi içerisinde hızl ı  ve doğru söylemesi 

gerekiyordu.  

Bana düşen kelimeyi hatırlayamadığım için her sıra bana 

geldiğinde “domates” diyordum. Gülüşmeler, ama kurtuluş yo ktu 

doğru kelimeyi hatırlamak gerekiyordu. Neyse oyunda sıra tekrar 

bana geldiğinde “Badılcan” diyemedim. Patl ıcan dedim. Demez 

olaydım. Cezaya mahkûm edildim. Ağa bir hayvan taklidi yapmamı 

istemeye f ırsat bulamadan, patlattım “Hüseynikten Çıktım Şeher 

Yo luna” türküsünü.. . Böylece affedildim.  

Ama zavall ı  Doç. Dr.  Recep Çakır el i  mahkûm, istenilen 

hayvan takl idini  yapmak zorunda kaldı.  Ortal ık kırı la geçti .    

Seyirci ler arasında Finlandiyalı  Prof.  Dr. Katı  Makitalo 

Siegl  ve diğer bir Finlandiyal ı bayan dah a vardı. Oyunlar boyunca 

gülüşmeleri  yüzlerinden eksik olmadı.  Anadolu Üniversitesi  BÖTE 

araştırma görevli leri tekerlemeleri çok başarı l ı sürdürdüler. İşte 

size bir tekerleme: 

Ortaya bir tas koydum 

Çil i  bikl i  çi ldiri ibikl i  çi l  güvercin geldi  

Çil i  bikl i  çi ldiri ibikl i  çi l  güvercini kovdum  

Bu tekerleme devam edip gidiyor.  Tekerlemeyi 

söyleyemeyen bezden sopayı yemekten kurtulamıyor. Akabinde 

2000 yı l l ık tarihi  olan kı l ıç kalkan oyununu seyretmek, 

kültürümüzün bu oyuna ait  geçmişini  ortaya koyuyordu. Türk 

misafirperverliği  oyunlar arasında sergi lendi. Hoşaf ve içi 

mercimek olan katmer türü yiyecek ikramı harikaydı.  Arkasından 

da geleneksel Türk kahvesi içmek nasip oldu.  

Bu dernek yöresel kültürü yansıtmak için elinden geleni 

yapıyor.  Yaren’lerin büyük bir guru bu esnaf… Gönüllü olarak 
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gelenek ve göreneklerini  yaşatmaya çalışıyorlar.  Ege yöresinin 

folklorik oyunlarını  ve yöresel musikisini doyasına dinledik.  Prof. 

Dr.  Petek Aşkar yörenin gelini  olarak her oyundan zevk aldığını 

farkında olmadan eli  ile tempo tutma sı i le teyit  ediyordu.  

Hem bil imsel ve kültürel olguların bir arada işlendiği bir 

sempozyum oldu. Bu sempozyumun bir özell iği  de bi ldiri 

oturumlarının 15.30’dan sonraya koyulmuş olmasıydı. Böylece 

çağrı l ı konuşmacıların sunularını tüm katı lımcıların dinlem esi 

sağlanmıştı . Bir sonraki BÖTE toplantısı Rize’de yapılacak.  Ama bu 

yı l  içerisinde KTÜ’den Doç.  Dr. Hasan Karal  Eylül  ayında bir 

etkinl ik düzenlemek için çoktan yol almış bile.  

BÖTE’ci ler arasında oluşturulan bu güzel diyalog 

gerçekten görülmeye değer. ..  Tabi bu birl iktel iği sağlayanlar da 

BÖTE’nin kıdemli hocaları . Tebrikler gönül dostları…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yatsin-kalksin-badilcan-makale,7828.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Mayıs 2015 (Perşembe) 

ÖĞRENCİLERİMİZ AMERİKA YOLCUSU 

26-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara’da (Bi lkent)  

15th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in 

Computer Science Education, ITiCSE 2010 adlı bir çal ıştay 

düzenlenmişti. Bu çal ıştaya Teksas Eyaletinde bulunan Sam 

Houston Devlet Üniversitesi Bilgisayar Bil imleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr.  Peter Alan Cooper da eğitmen olarak katı lmıştı . Sam 

Houston Devlet Üniversitesinde görev yapan Yrd.  Doç.  Dr.  Cihan 

Varol kendi bölüm başkanının bu etkinl iğe katı lacağını  ve bu 

f ırsatı değerlendirerek, Sayın Cooper’ın Fırat Üniversitesinde 

öğretim elemanlarına bir seminer düzenlenmesinin fayda 

sağlayacağını ve hatta i leride iki kurum arasında işbirliği 

yapılabileceğini  haberini vermişti . Bunun üzerine Prof. Dr.  Peter 

Alan Cooper’ın 7 Temmuz 2010’da  Fırat Üniversitesinde bölüm 

elemanlarımıza “Towards Standards in Digital  Forensics 

Education” konulu bir seminer vermesini Fen Bil imleri Enstitüsü 

aracı l ığı  i le sağlamıştım.  

Prof. Dr. Peter Alan Cooper Fırat Üniversitesini ziyaret 

etmiş ve imkânlarımızı yerinde incelemişti.  Kendisine işbirl iği 

tekl ifi  yaptığımda, “Olabil ir, çal ışmaları  başlatabil iriz” demişti. 

Bu f ırsatı kaçırmamalıydık. Çünkü işbirl iği yapmayı prensipte 

kabul eden bir karşı  taraf bulunuyordu.  

Cihan Varol aracıl ığı ile Sam Houston Devlet Ü niversitesi  

Bilgisayar Bi l imleri  Bölüm Başkanı Prof. Dr.  Peter Alan Cooper ile 

tanışma f ırsatı yakalamıştım. Üstel ik Cihan’ın Sam Houston 

Devlet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çal ışması büyük bir 
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avantaj olacaktı .  Karşı  taraftaki  işleri  takip edebile cek ve köprü 

kurabilecek biri lerinin olması, hayal ettiğimiz bir işbirl iğinin 

kurulmasını  kolaylaştırabilecekti .  

2010 yı l ında yakılan bu meşalenin sönmemesi için çok 

yoğun bir mücadele içerisinde girmiştik.  Gitt iğimiz yolun 

engellerle dolu olduğunu ve bu yolda i lerlemenin çok zor 

olabileceğini tahmin edebil iyorduk.  Fırat’tan ben, Sam Houston 

Devlet Üniversitesinden ise Peter ve Cihan hummalı  bir çal ışma 

içerisine girmiştik. Hazırladığım protokol taslağı  önce Cihan 

tarafından inceleniyor ve sonra Peter’e su nuluyordu. Peter 

protokol maddelerini  kendi mevzuatına göre değiştiriyor bana 

göndererek düşüncelerimi soruyordu. Teknoloji  sayesinde bazen 

telefonla, bazen Skype üzerinden bazen de e -postalarla nihai 

protokolü tamamlamıştık.  Artık taslak protokolü duyurab i l irdik. 

Konuyu dönemin Rektörü Prof.  Dr.  A.  Feyzi Bingöl’e 

açıkladığımda tereddütsüz destek vereceğini  söylemesi üzerine 

mevzuatın gerektirdiklerini  yapmaya başlamıştım. Tabi yabancı 

di l le eğitim için önce Fırat Üniversitesi  bünyesinde Yabancı Dil ler 

Yüksekokulunun kurulması gerekiyordu. Durumu Sayın Bingöl’e 

bi ldirdiğimde gene işlemleri  hemen başlatmamı söylemişti .  Benim 

başkanlığımda kurulan komisyon kısa sürede rapor hazırladı ve 

rapor Senato’dan geçiri lerek YÖK’e gönderi ldi.  Kısa sürede 

Yüksekokulun da  kurulması gerçekleşmişti.   

Taraf rektörlerinin protokolü karşı l ıklı  imzalamaları  

gerekiyordu. Protokolle i lgi l i  görüşmeler yapmak üzere 

Amerika’ya gitmiş ve Rektörümüz Sayın Bingöl’ün vermiş olduğu 

yetki  i le 3 Şubat 2011 tarihinde Sam Houston Devlet Ünive rsitesi 

Başkanı Prof. Dr. Dana Gibson i le “Memorandum of 

Understanding Between Sam Houston State University and Firat 

University College of Technology” başlıkl ı bir ön anlaşmayı Rektör 

adına imzalamıştım.  

Nihai protokolün imzalanmasını  bir tören ile duyurm anın 

daha anlamlı olacağını  düşünerek,  16 -18 Mayıs 2011 tarihleri 

arasında Fırat Üniversitesinde düzenlenen 6th International 

Advanced Technologies Symposium’a denk getirmiştik. 

Sempozyum oldukça görkemli geçmişti ve protokol imzalanmak 

üzere Sam Houston Devlet Üniversitesinden Rektör adına Prof. 

Dr.  Jerry Cook gelmişti . Sam Houston Devlet Üniversitesinden 
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Prof. Dr.  Peter Alan Cooper, Doç.  Dr. Tamara Cook, Yrd. Doç.  Dr. 

Cihan Varol i le birlikte University of  Arkansas at Litt le Rock 

Üniversitesinden Prof. Dr. Coşkun Bayrak ve West Virginia 

Üniversitesinden Prof.  Dr. İsmail  Çelik ve eşleri  törende hazır 

bulunuyorlardı.   

Protokol imzalanmıştı ancak, bazı ları hala bu projenin 

hayata geçiri leceğinden kuşkuluydu. Bazı ları  da aslında başarısız 

olmamızı  ist iyorlard ı.  Fakülte Kurulu, Senato ve akabinde dosya 

YÖK’e gitmişti.  Ancak, protokol içerisinde “Adli Bil işim 

Mühendisliği” diye bir bölüm de yer alıyordu ve Türkiye’de böyle 

bir isimle henüz bir bölüm yoktu.  YÖK, protokolü ve i lgil i raporları  

incelemek üzere Üniversitelerarası  Kurula (ÜAK) göndermişti. 

ÜAK’da incelemeler 8 aydan fazla sürdü, ama nihayetinde YÖK’ten 

protokolün onaylandığı  müjdesi  gelmişti.  Yazı l ım Mühendisl iği 

UOLP Programına ilk öğrencilerimizi 2013 yı l ında ÖSYM aracı l ığı 

i le almıştık.   

Öğrencilerimiz bir yı l hazırl ık aldı lar. Akabinde birinci ve 

ikinci  sınıflara ait  dersleri  de İngi lizce gördüler.  Sam Houston 

State Üniversitesine öğrencilerin transfer öğrenci olarak kabul 

edilmeleri  için tüm belgeleri gönderdik. Yabancı di l seviyelerinin 

TOEFL eşdeğerl i liklerini ÖSYM’nin tablosuna göre hazırladık ve 

karşı  tarafa ilettik.  20 öğrencimiz için transfer öğrenci olarak Sam 

Houston State Üniversitesinden I -20 formu düzenlendi.  

Sam Houston State Üniversitesi  Senatosunun 

öğrencilerimize verecekleri  diploma ü zerinde Mühendis 

ibaresinin yer alması için başlattığı  çalışma, Texas Higher 

Education Coordinating Board’da (Teksas Yüksek Eğitim 

Koordinasyon Kurulu) görüşülmüş ve öğrencilerimize “Computer 

Software Engineering Technology” diploması veri lmesi 

onaylanmışt ır.  Düşünebil iyor musunuz, öğrencilerimizin 

diplomaları üzerinde “Mühendis” kel imesi olması için verdiğimiz 

mücadele sonrasında Sam Houston Devlet Üniversitesi  ve Teksas 

Yüksek Eğit im Koordinasyon Kurulu i lgil i  kurullarında bu unvanı 

onaylamıştır.  

Öğrencilerimiz artık Amerika yolunda son aşamayı 

gerçekleştiriyorlar.  Öğrencilerimiz 4 ya da 5 yı l süre ile vizelerini 

dahi almaya başladılar.  Ağustos 2015 ayı  içerisinde ise 
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Amerika’da olacaklar. Mutlu sona doğru hızlı  adımlarla 

i lerl iyoruz. 

University of  Arkansas at Little Rock Üniversitesinden 

Prof.  Dr.  Coşkun Bayrak, Mevlana programı kapsamında Yazı l ım 

Mühendisliği  Uluslararası  Ortak Lisans Programı öğrencilerimize 

yüz yüze eğit im vermek amacıyla ta Amerika’dan gelerek ders 

veriyor.  Bu özveri  değil  de nedir? Bö yle bir özveri  ancak, eğit ime 

veri len önemin bir tezahürü olabil ir.  Yoksa kimse eşini, 

çocuklarını  Amerika’da bırakıp ki lometrelerce yolu gelmez. 

Teşekkürler gönül dostu Sayın Bayrak! Soy isminize layık olarak 

bayrağımızın önemini ABD’de dalgalandırmak ve öğrencilerimizin 

uluslararası platformlarda söz sahibi olabilmelerinin önünü 

açmak için koşarak geldiniz ve bu özveri li  desteğinizin kıymetini 

işin içerisinde olanlar mutlaka takdir edeceklerdir.  Ama ufku 

olmayanlar ise sadece bu çal ışmaları  kıskanarak nas ı l  engellerim 

paranoyasına kapılacaktır.      

Fırat Üniversitesi  Yazıl ım Mühendisliğinin Uluslararası  

Ortak Lisans Programının önemi, bu yıl  Amerika’ya gidecek 

öğrencilerimizden iki yı l sonra mezun olanlarının duyulması ile 

zirve yapacaktır.  İddia ediyorum,  bu programın kıymeti, mezun 

veri ldikten sonra çok daha iyi  anlaşı lacaktır.  Bizlerin beklentisi 

ise sadece bir teşekkürdür ve i leride anılmaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ogrencilerimiz-amerika-yolcusu-

makale,7835.html 
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 Yayınlandığı tarih: 22 Temmuz 2015 (Çarşamba) 

MEB NE YAPTIĞINI BİLMİYOR 

Yurt dışında l isansüstü eğitim almak üzere her yı l 1416 

sayı l ı  ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA 

KANUN kapsamında çeşit l i kurumlar adına l isans mezunları 

gönderi liyor.  Bu uygulama uzun  yıl lardan beri  devam ediyor.  Yeni 

kurulmuş üniversitelere nitelikl i  öğretim elemanı yetiştirme 

açısından oldukça önemli bir uygulama dır. Bunun haricinde çeşitl i 

kamu kurumlar ı  adına da l isans mezunları  gönderi lebil iyor.  ÖSYM 

sayfasında gerekli  duyurular yapıldı  ve 29 Temmuz’a kadar  

müracaatlar yapılabilecek. Ancak, kı lavuz incelendiğinde çok 

tuhaf uygulamaların yapıldığı görülecek.  Anlaşılan bu kı lavu zu 

hazırlayanlar Türkiye’deki eğitim sistemini tümüyle bilmeyen 

kişi lerin el inden çıkmış.  Kı lavuzda, bir dönemler Üniversitelere 

girişte YÖK’ün farkl ı katsayı  uygulamaları yüzünden ortaya çıkan 

engellemelerin benzeri  durumlar yer alıyor .   

İmam Hatip Liselerinin üniversitelerde farkl ı  bölüm ve 

programlara girişlerini  sınırlandırmak amacıyla geçmişte 

uygulanan katsayı  tasarrufu nedeniyle diğer mesleki  ve teknik 

eğit im ortaöğretim bölümleri  de olumsuz etki lenmişti . Örneğin, 

ortaöğretim makine programından mezun bir öğrenci Teknik 

Eğitim  Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü tercih ettiğinde ek 

katsayı  puanı ile bu bölüme rahatlıkla girebil irken, aynı öğrenci 

Mühendislik Fakültesi  bünyesinde yer alan Makine Mühendisl iği 

Bölümüne girmesi adeta imkânsız hale getiri lmişti. Bu keyfi 

katsayı  uygulaması o dönemlerde birçok öğrencinin istediği 

bölümlere girmesini  engellemişti .  
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2009 yı l ında Türkiye’de Teknoloji Fakülteleri  kuruldu.  

Amaç, uygulama becerisi  olan mühendisler yetiştirmekt ir.  Çünkü 

endüstri , pratik becerilerinin yüksek olduğu  mühendislere ihtiyaç 

duymaktadır.  Ancak Teknoloji  Fakültelerini  kapatmak için TMMOB 

(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birl iği ) çok mücadele vermişti . 

Ama sonuçta açı lan tüm davalar Teknoloji  Fakültelerinin leyine 

sonuçlandı.   2014 yı l ında i lk mezunlarını  veren Teknoloji  Fakültesi 

mezunları , endüstrinin ihtiyacı olan mühendisler yetiştirdikleri 

için mezunları rahatl ıkla iş bulabildikleri görülmektedir.  Bu 

durum Teknoloji Fakültelerinin kuruluş amacının yakalandığına 

işarettir.  

TMMOB’nin Teknoloji Fakültelerine gösterdiği  d irenci  

maalesef bu kez de Mil l i Eğit im Bakanlığı uygulamaktadır.  Nasıl 

mı? Şimdi kı lavuzdan size örnekler vermek istiyorum. Kı lavuzda 

l isans programları  arasında Otomotiv Mühendisl iği  (8333) yer 

almaktadır. Bu bölüm Türkiye’de sayıl ı üniversitelerin bünyes inde 

yer almaktadır. Örneğin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

bünyesinde Otomotiv Mühendisliği  Bölümü bulunmakta ve bu 

bölüm bu yı l ikinci mezunlarını verdi.  

Kılavuzda “Lisansüstü Öğrenim Grupları” içerisinde 176 

kodlu “Makine” yer almaktadır.  Bursa  Teknik Üniversitesi 

“Yurtdışında Öğrenim Görülecek Alanlar” kısmında “Otomotiv 

Mühendisliğini” göstermiştir. Bu kontenjana “ Başvurabilecek 

Lisans Mezuniyet Programları ” arasında “Makine Mühendisl iği , 

Makine ve İmalat Mühendisliği , Makine ve Üretim Mühendi sl iği , 

Makine, Makine Öğretmenliği, Makine Üretimi Teknik ve 

Teknolojisi , Makine Yapım Tekniği ve Teknoloji leri , Makine Yapımı 

Mühendisl iği  ve Teknolojisi , Makina Ressamlığı  Öğretmenliği  / 

Makine Ressamlığı  Öğretmenliği, Makina Ressamlığı  ve 

Kontrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi ve Kontrüksiyonu 

Öğretmenliği /  Makine-Resim ve Kontrüksiyon Öğretmenliği ”  yer 

almakta iken “Otomotiv Mühendisliği” bulunmamaktadır.  Çok 

tuhaf bir durum değil mi? Elbette ki kı lavuzda çeşit li  hatalar 

olabil ir, ama hata i lgi l i lere  bildiri lmesine karşın bir düzelti lmeye 

gidi lmiyorsa, o zaman bu işte bir art niyet aranır.  

Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Otomotiv 

Mühendisliği  Bölümü Başkanı Prof.  Dr.  Yasin Varol kendi 

mezunlarının haklarını  korumak adına durumu T.C.  MİLLÎ  EĞİTİ M 
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BAKANLIĞI Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğit im Genel Müdürlüğü’ne  

bildiriyor. Bölüm Başkanı Varol bu girişimi yaparak mezunlarına 

verdiği  değeri  ispat ediyor. Keşke her bölüm başkanı mezun 

verdiklerine böyle sahip çıkabilseler? Ama aldığım duyum lara 

göre gelen cevapta, artık bu yı l  herhangi bir işlem 

yapılamayacağını ancak, bu durumun i lgi l i birimlere bi ldiri ldiği 

şekl indedir.   

Şayet farkında olmadan bir yanlışl ık yapılmışsa, zaman 

geçiri lmeksizin düzelti lme gidi lmelidir.  Aksi takdirde Anayasa’nın 

eşit lik i lkesine aykırı  bir tasarruf yapılmış olunur.  Otomotiv 

Mühendisleri  Mahkemelere müracaat ederlerse muhtemelen 

Yürütmeyi Durdurma kararı  çıkartabil irler.  Oysa daha zamanı 

varken MEB bu hatayı  düzeltmeye giderse kaybedeceği ne olur  ki? 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/meb-ne-yaptigini-bilmiyor-

makale,7958.html 
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 Yayınlandığı tarih: 13 Ağustos 2015 (Perşembe) 

FIRAT’IN ÖĞRENCİLERİ AMERİKA’DA 

2010 yı l ı idi . Fırat için ne yapabil irim diye düşünüyordum. 

Farkl ı  ve ses getirecek bir proje o lmalıydı.  Derken Amerika Sam 

Houston State Üniversitesinden Prof. Dr.  Peter Alan Cooper i le 

tanışma imkânım doğdu. Bu tanışmanın müsebbibi  aynı 

üniversitede çal ışan oğlum Cihan’dır.  Bölüm Başkanının 

Ankara’ya bir konferans için geleceğini ve bu f ırsatı 

değerlendirerek kendisine Fırat’ta bir seminer ayarlamamı 

istemişti . Ben de neden olmasın dedim ve Dr. Cooper’ı  seminer 

vermek üzere Fırat Üniversitesine Fen Bil imleri  Enstitüsü aracı l ığı 

i le davet ettim. Zaten kendisi  Ankara’ya kadar gelecekti.  Ankara -

Elazığ arası  bir saatl ik bir uçak yolu idi.   

Dr.  Cooper davet teklif imi kabul etti  ve 2010 

Temmuz’unda Elazığ’a geldi.  Kendisine hangi tekl if i  götürdüysem 

yok demedi.  Olabilir demesi, işbirl iğine açık olduğunu 

gösteriyordu. Ortak çift  diploma eğitimi yapma tekl i f ine de 

olumlu baktı.  Tabi bu işe başlarken çok umutlu olduğumu 

söyleyemem. Çünkü önümüzde uzun bir süreç vardı.  Üstelik 

birçok yerde engellemeler olabilecekti .   

Başladık protokol maddelerini  yazmaya. Şu anda Sam 

Houston’da doçent olan Cihan da bu işe gönü l  koydu ve her 

safhasında projenin başarıya ulaşması için el inden geleni yaptı. 

Protokolü i lk defa yazıyorduk. El imizde örnek de yoktu.  Ben 

maddeleri  İngil izce yazıp Cihan’a gönderiyordum. Cihan da 

Amerikan eğitim sistemini göz önüne alarak değişikl ikler 

yapıyordu.  
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Protokole iki alan koymuştuk. Hem Yazı l ım Mühendisliği  

hem de siber suçlarla i lgi l i  bir program olmasını  ist iyordum. Siber 

suçlar için Amerika’da Digital Forensics kavramı kullanıyor. 

Türkiye’de Adli  Bi l imler var ama bize uymuyordu. Adli bi l imler  

Adli  Tıp’ın gereksinimlerini  ortaya koyuyordu. Oysa siber 

âlemdeki suçlar günden güne artıyordu ve bu alanda ileride geniş 

bir iş alanı olacağı açıktı.  Kurulmasını istediğim bölümün adını  Adli 

Bi l işim Mühendisl iği olarak koydum. Türkiye’de henüz böyle bir 

bölüm yoktu. Bu bölümü i lgi l i merci lere kabul ettirmenin de çok 

güç olacağını  bi l iyordum.  

Protokol hazırlamakla iş bitmiyordu. Bu protokol 

maddelerini önce Fakülte Kurulumuzdan geçmesini  sağlamamız 

gerekiyordu. Ardından Senato gelecekti .  Bu da yetmiyordu, dosya 

Üniversitelerarası  Kurula gidecekti . ÜAK’nın görüşü 

doğrultusunda YÖK Genel Kurulunun kararı  i le çift  diplomaya 

yönelik bu programlar açılabilecekti.  Aynı işler Amerika Texas 

eyaletinde de yapılacaktı.  Sam Houston State Üniversitesi 

Bölümü, Senatosu ve Texas Eyaleti   Üniversite Sisteminin bu 

projeyi  kabul etmesi gerekiyordu.  

Fırat cephesinde işler çok hızl ı yürüyordu. Dönemin 

Rektörü Prof. Dr.  A. Feyzi Bingöl Üniversitede ses getirecek 

projelere sahip çıkıyordu ve destekliyordu. Üniversitelerarası 

Kurul bizi çok yordu. Meseleleri kendilerine anlatmak uzun 

zamanımızı  aldı. Sonuçta isteğimiz olmuştu ve projenin Türkiye 

ayağı tamamlanmıştı.  Benzer mücadeleyi karşıdan Prof. Dr.  Peter 

Alan Cooper ve Doç.  Dr. Cihan Varol verdi ve nihayetinde çift 

diplomaya yönelik Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği 

Uluslararası  Ortak Lisans Programı başlatı lmıştı .  

İ lk öğrencilerimizi  2012 -2013 akademik yı lında (ÖSYM) 

aldık. Kontenjan 30 idi ve dolmuştu. Bu durum bizi daha da 

cesaretlendirmişti .  

Proje aksaksız yürütüleb ilmesi için taraflar her türlü 

fedakârl ıkta bulundular.  Örneğin Prof.  Dr.  Peter Alan Cooper Fırat 

Üniversitesine gelip öğrencilerimize 5 hafta süre ders ücreti 

almaksızın dersler verdi.  Bir yı l sonra University of  Arkansas at 

Litt le Rock’tan Prof. Dr.  Coşkun Bayrak da benzer özveriyi 

göstererek ders vermek için geldi. Gene ders ücreti ödenmedi.    
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Bu programın başarısız olması için direnç gösterenler 

vardı.  Anlam vermek mümkün değil  ama maalesef vardı.  Bereket 

zamanında tedbirleri almıştım. İ lgi li  Yönetmeli ği  hazırlayıp 

göndermiştik ve Resmi Gazetede yayımlanmıştı .  Derken bir yı lı 

hazırl ık olmak üzere 2 yı l  da yüz yüze eğit im sonrasında 

Türkiye’deki eğit imi tamamlayan öğrencilerimiz oldu.  Gönül 

tümünün başarı lı  olmasıydı. Ama bir kısmı devamsızl ıktan, bir 

kısmı da doların aşırı yükselmesinden ötürü vazgeçtiler. Bir kısım 

öğrencilerimiz alttan kalan birkaç dersini  tamamladıklarında, 

gelecek yıl  gidecek öğrencilerle Amerika yolunu tutacaklar.  Şu 

anda bu programda toplam öğrenci sayımız 100’ü aştı.   

Sam Houston State Üniversitesi  el inden geleni yaptı.  

Öğrencilerimizin kolay vize alabilmesi için Konsolosluğa hitaben 

özel mektuplar hazırladı.  Benim kendilerine sunmuş olduğum tüm 

teklifleri  kabul ettiler.  Fırat Üniversitesi  Yabancı Dil ler 

bölümünde öğrencilerimizin almış oldukları  başarı notlarını 

TOEFL eşdeğerl iğini kabul etti ler.  Bizde okutulan tüm dersleri 

eşdeğer saydılar. Konsolosluk normalde 2 yı l sürecek bir 

tamamlama eğitim için 5 yı l l ık vizeler verdi.  Vizesi reddedilen 

öğrencimiz olmadı.  

Bu işler burada yazı ldığı  gibi kolay gitmedi. Benim Sam 

Houston State Üniversitesi  rektörü, dekanları , bölüm başkanları , 

yabancı di l ler bölümü, uluslararası  i l işkiler bölümü i le sürekli 

temasta olmamı gerektirdi.  Y ıl l ık izinlerimde dahi gene 

öğrencilerimin meseleleriyle uğraş mak için onlarca toplantı 

gerçekleştirdim. Her defasında Fırat’ı  tanıtmayı da ihmal 

etmedim. 

Başlangıçta Yazıl ım Mühendisl iği  UOLP programını 

Senatoda anlatmada çok zorlandığım zamanlar oldu.  Çünkü 

Fırat’ta başka örneği yoktu. Kendine has özellikler taşıyo rdu bu 

bölüm. Ama zaman geçtikçe Senatörlerimiz UOLP programı 

hakkında daha olumlu yaklaşmaya başladılar. Özell ikle 2015 

Bahar yarıyı lından itibaren UOLP meseleleri  süratle çözüldü. Bu 

konuda Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’a , Teknoloji 

Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısı  Prof.  Dr.  Halil Hasar’a,  

Teknoloji Fakültesi  Dekanı Prof. Dr.  Hanif i Güldemir’e, Senato 

üyelerine, Teknoloji  Fakültesi  kurullarına teşekkür ediyorum.  
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Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  UOLP Programı emsalleri  içerisinde en ucuz f iyata 

sunulan bir ücretl i  eğit imdir. Sam Houston State Üniversitesi bu 

proje kapsamında gidecek öğrencilere eyalet içi  harç 

uygulayacak.  Bunun anlamı Amerika’nın diğer eyaletlerinden ya 

da diğer ülkelerden giden öğrencilere gö re yüzde 60 daha az harç 

ödemiş olacaklar.  

Sam Houston State Üniversitesi , öğrencilerimizin uygun 

f iyata konaklayacakları  evler buldu. Üstel ik de kiralama 

işlemlerinin çok sıkı olduğu ABD’de öğrencilerimize Prof. Dr. 

Peter Alan Cooper garantör oldu. Amerik al ıları  bi lenler bi l ir, değil 

garantör olmak, bir çayı dahi size ısmarlamada tereddüt eden bir 

toplum. 

Bu yazıyı  ABD’den yazıyorum. Öğrencilerimizin birçok 

sorununu çözdük diyebilirim. Son işlemleri de inşallah burada 

tamamladıktan sonra ülkemin yolunu tut acağım. Öğrencilerimiz 

14 Ağustos’ta geliyorlar. Otellerine yerleşecekler.  Daha sonra 

okul tarafından sağlanan otobüsle kalacakları evlere 

götürülecekler. Kendilerine uyum eğitimler yapılacak. Al ış veriş 

merkezi  gezdiri lecek.  Böyle bir karşı lamayı başka ün iversitelerin 

yaptığını  sanmıyorum. Tabi bu öğrencilerin i lk olmaları , avantajl ı 

muamele görmelerine vesi le oldu.  Gelecek yı l  artık sistem 

kendil iğinden oturmuş olacak.  

Buraya gelmek istemeyenler ortada kalmadı. Sistem 

herkesi  garanti alt ına almaktadır.  Ge lemeyenler gerekli  şartları 

sağladıktan sonra Türkçe programlara yerleştiri liyor ya da diğer 

yabancı di l i le eğit im yapan üniversitelere yatak geçiş yapıyor.  

Bu programın başarısını  inşal lah iki yı l sonra (2017’de) 

hep birl ikte göreceğiz. İ lk mezunları  ver miş olacağız. 

Öğrencilerimizin İngil izceleri  mükemmel olacak.  İster burada 

ister Türkiye’de akranlarına göre daha kolay iş bulacakları  kesin. 

O günleri  yaşadığımızda da bu programda okuyan öğrencilerin 

duaları  ve “Allah razı  olsun bu bölüm açı lmışta çocukl arımız iyi 

bir meslek edindiler” söylemini yapacak ai leler, bizim en büyük 

moral kaynağımız olacaktır.  

Pembe dünyalar ülkesine hoş geldiniz Fıratl ı  öğrenciler!   

Fıratl ı  olduğunuzu asla unutmayın.  Her yerde örnek davranışlar 
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sergi leyin.  Fırat’ın uluslararası laşma projesinin önemli  neferleri 

olarak sizlere büyük sorumluluklar düştüğünü sakın akl ınızdan 

çıkartmayın.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat8217in-ogrencileri-amerika8217da-

makale,8007.html 
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 Yayınlandığı tarih: 9 Eylül 2015 (Çarşamba) 

BİLGİSAYARCILAR BİR ARADA 

Bugünkü yazımda size iki  etkinlikten bahsetmek 

istiyorum. Birincisi  Bi lgisayar Bölüm Başkanları  toplantısı , ikincisi 

ise uluslararası  özellik taşıyan International Instructional 

Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES )  adını 

taşıyor. Bu iki etkinl iğe katı lmam gerekiyordu, çünkü halen 

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümü başkanlığı  görevim var.  Diğeri  ise 

1985-2011 yı l ları  arasında (26 yı l)  öğretmen yetiştiren Fırat 

Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesinde görev yapmıştım.   

Toplantı lar, sempozyumlar ve konferansların en büyük 

özell iği  meslektaş ve bi lim insanları i le bir araya gelebilmektir.  Bu 

tür toplantı ları akademik camiada çal ışanlar asla ihmal 

etmemelidir.  Çünkü o toplantı larda tartışı lan konulardan yola 

çıkarak, kendi bulunduğunuz kuruma büyük yenilikler sağlayabil ir 

ve yeni atı lımlar gerçekleştirebilirsiniz.  

Ama üzülerek belirtmek gerekir ki bazı  akademisyenler bu 

tür toplantı ları önemsemezler.  Hatta bu tür toplantıları  sadece 

gezi  anlamında değerlendirenler dahi olabil iyo r.  Ama 

unutulmamalıdır ki  bu gezi ler akademisyenlerin gelişmesine, 

kendilerini yenilemelerine, görgülerinin artmasına vesi le oluyor. 

Çünkü gezi  sırasında dahi sohbet konuları genellikle eğit im 

öğretim alanında gerçekleşmektedir.    

İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr.  Eşref Adalı  hocamızın 

organize ettiği Bi lgisayar ve Yazı l ım Mühendisleri  Bölüm 

Başkanları  toplantısı  bu yı l  Kars’ta Kafkas Üniversitesinde 
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gerçekleşti .  Prof. Dr.  Hami Öz henüz öğrencileri  olmamasına 

karşın bu toplantıya ev sahipl iği  yapmak istedi. Çünkü  i leride 

öğretim elemanları olduğunda öğrenci alacağı bölümün alt  yapısı 

hakkında bölüm başkanlarına bir ön fikir vermek istiyordu. Belki 

bu toplantı  vesi lesi  i le bölüm başkanlarının bazı ları , kendi 

üniversitelerinde kadro bulamayan yazı l ım ya da bi lgisaya r 

elemanlarını Kars’ta çal ışmaya teşvik edebil ir düşüncesinden 

kaynaklandığını sanıyorum. Maalesef terör olaylarının bölgede 

artması yüzünden bu toplantıda istenilen çoğunluk sağlanamadı. 

Hatta uçak bi letlerini  almalarına karşın bazı  bölüm başkanlarının 

son anda toplantıya katı lmaktan vazgeçtikleri  anlaşı ldı .   

Yazı l ım ve Bi lgisayar Mühendisl iği  bölümlerinin birçok 

sorunları  üzerine bölüm başkanları  deneyimlerini  paylaştı lar.  Tabi 

kontenjanların aşırı  derecede yüksek olması, hemen her 

üniversitede bilgisayar  ya da yazıl ım mühendisliği bölümlerinin 

mevcudiyeti , ama bu bölümlerin bazı larında yeterl i öğretim 

elemanının bulunamaması sorunlarımızın başını  çekiyordu. 

Türkiye’nin bil işim alanında yetişmiş uzman mühendislere olan 

gereksinimini kapatmak için veri len mücadelede, kal itenin 

kesinl ikle düşürülmemesi gerektiği  konusunda çok detaylı 

tartışmalar yaşandı.  

Bu toplantının bir parçası  olarak Doğubeyazıt’ta yer alan 

İshak Paşa Sarayına da bir gezi  düzenlendi.  Ama bölüm 

başkanlarının bir kısmı bu toplantıya güvenli k nedeniyle 

katı lmadı. Nitekim Nahçıvan sınırına kadar uzanan bu güzergâh 

üzerinde 8 Eylül’de sayı ları 12’yi  bulan polisimizin şehit edildiği 

haberi  içimizi  darmadağın etti.   

Terör maalesef ülkemizde, kendi öz yurdumuzda 

rahatl ıkla dolaşmamızın önünü kesti .  Birçok canlarımızı , 

yiğit lerimizi  terör belasına kurban verdik.  Yüreklerimiz yanıyor. 

Ama maalesef en çok da ateş düştüğü yeri  yakıyor.  

Yazı l ım ve Bilgisayar Mühendisleri  Bölüm Başkanlarının 

toplantısı i le ITTES 2015 sempozyumunun tarihleri peş peşe gel di. 

Aslında ilk zamanlarda nası lsa Kars’ta olacağız.  ITTES 

sempozyumu da Trabzon’da yapılacağına göre Kars -Trabzon 

arasını  otobüsle geçeriz diye düşünmüştük, ama bölgede artan 

terör hareketleri  yüzünden uçakla Elazığ’a dönüp bir gün sonra 

tekrar yola çıkmayı tercih ettik.  
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ITTES 2015 sempozyumunun üçüncüsü de gene Karadeniz 

Teknik Üniversitesi  ev sahipliğinde yapıldı. Doç. Dr. Hasan Karal 

ve ekibi mükemmel bir organizasyona imza attı.  Bi lgisayar ve 

yazı l ım alanında öğretmen yetiştiren üniversitelerden 

sempozyuma katı l ımın oldukça yüksek olduğu görüldü. Özell ikle 

Fırat Üniversitesinden gelenlerin sayısına bakıldığında, kendi 

kurumum adına gurur duymamak mümkün mü? Genç 

doçentlerimiz, yardımcı doçentlerimiz, öğretim görevli lerimiz ve 

asistanlarımız bu sempozyuma sundukları  bildiri ler i le Fırat 

Üniversitesinin bil işim alanında hangi seviyelerde olduğunu bir 

kez daha gösterdiler.  Ben çok daha mutlu olmuştum, çünkü Fırat’ı  

temsil eden akademisyenlerin birçoğunun hocalığını  yapmıştım. 

Biz akademisyenler için bundan daha büyük bir mutluluk olabil ir 

mi?  

8 Eylül  benim doğum günüm idi.  Sempozyum Genel 

Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Karal hocamız büyük bir sürpriz 

yaparak, katı l ımcılarla doğum günümü kutlama nezaketinde 

bulunmalarını  sadece bir teşekkürle ifade etmeyi kabul  edemem. 

Doğum günümü kutlama anına katı lan hocalarımın büyük bir 

bölümü ile doçentl ik jüri lerinde, sempozyum ve konferanslarda 

daha önceden bir arada olmuştuk.  O nedenle bu doğum günüm 

daha da anlamlı  oldu benim için.   

Siz gönül dostlarıma kalbi duygularl a teşekkür ederken,  

sempozyumun ülkemize, eğitimimize katkı lar sağlamasını 

di l iyorum. Ama en önemlisi  de yüreklerin dağlandığı, bölge 

halkının rahatça hayatlarını sürdüremediği, kin ve nefret 

duygularının körüklendiği, bölge haklını iç savaşa sürüklenmeye 

çal ışı ldığı atmosferin ülkemizden bertaraf edilmesi için dua 

ediyor, şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere ülkeme 

başsağlığı  di l iyorum.           

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bilgisayarcilar-bir-arada-makale,8065.html 

                 

  



 

354 
 

 

  



 

355 
 

 Yayınlandığı tarih: 16 Eylül 2015 (Çarşamba) 

ITTES-2015'İN ARDINDAN 

ITTES ( International Instructional Symposium & Teacher 

Education Symposium) Uluslararası Öğretim Teknoloji leri  ve 

Öğretmen Eğitimi Sempozyumunun kısa adıdır.  Bu sempozyumun 

üçüncüsü bu yı l  9-11 Eylül  2015 tarihleri  arasında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti . Ekibinin başındaki 

Doç.  Dr.  Hasan Karal , organizedeki başarı lı  geçmişi  sayesinde 

alanda çal ışma yapan birçok bi lim insanını Trabzon’a çekmeyi 

başardı.  

Sempozyum, Türkiye’nin BÖTE bölümleri  i le diğer 

öğretmen yetiştiren Fakültelerde görev yapan elemanları 

yakından i lgi lendiriyordu . Bu sempozyum, 2009 yı l ında kapatı lan 

Teknik Eğit im Fakültesi öğretim elemanlarının da odak noktası 

olmuştu.  Çünkü Teknik ve Endüstri  Meslek Liselerinin aslı  kaynağı 

Mesleki  ve Teknik Eğit im Fakülteleri  idi.   

Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi , ülkemizin 

üçüncü Teknik Eğitim Fakültesi olarak kurulmuştu. Gazi ve 

Marmara Teknik Eğit im Fakülteleri eskiden vardı. Üçüncü olarak 

da Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  bu zincirin halkası 

olarak sisteme dâhil olmuştu. Ama Fırat Üniversitesi büyük bir 

atı l ım yaparak Teknik Eğitim Fakülteleri  içerisinde l ider 

kadrosuna dâhil  olabilmişti. Sonradan kurulan diğer Teknik Eğitim 

Fakülteleri, Gazi, Marmara ve Fırat’ı  örnek al ıyorlardı.  

Dile kolay 1985 yıl ından it ibaren 2009 yı l ına kadar Teknik 

Eğitim Fakültesinin elemanı olarak görev aldım. Birkaç bölümün 
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kurulmasını  dönemin yönetici leri  i le birl ikte sağladık.  Yüksek 

l isans ve doktora prog ramlarını devreye soktuk. Teknik Eğit im 

Fakültemizin bünyesinde yer alan Eğit im Bil imleri programına o 

zamanlarda aldığımız Araştırma Görevli leri  akademik kariyerlerini 

tamamlayarak yükseldi ler.  İçimizde büyüyen birçok akademisyen 

artık kabuğuna sığmadı ve  Fırat Üniversitesi  bünyesinde Eğitim 

Fakültesinin kurulması i le ait  oldukları fakültelerine geçiş 

yaptı lar . 

Bugün Fırat Üniversitesi  Eğit im Fakültesi bu açıdan ele 

al ındığında Teknik Eğitime çok şey borçludur.  Eğer zamanında 

Teknik Eğit im Fakültesi olmasaydı ve programları arasında Eğitim 

Bil imleri  yer almasaydı , belki de bu fakülte bugündü konumunda 

olamayacaktı .  

Trabzon’da sempozyuma katıldığımda çok büyük bir 

mutluluk hissettim. Çünkü sempozyuma katılan en kalabalık 

gurubun Fırat Üniversitesinden geldiğ ini gördüm. Prof. Dr.  Asaf 

Varol, Doç. Dr.  Yalın Kıl ıç TÜREL , Doç. Dr.  Ahmet TEKİN , Yrd.  Doç. 

Dr.  Ferhat BAHÇECİ , Yrd.  Doç.  Dr.  Zülfü GENÇ , Yrd. Doç.  Dr. 

Müzeyyen BULUT ÖZEK , Yrd.  Doç.  Dr.  Oğuzhan ÖZDEMİR , Yrd. 

Doç. Dr. Fi liz VAROL , Yrd. Doç. Dr. Şehnaz BALTACI GÖKTALAY , 

Yrd. Doç. Dr.  Nuh YAVUZALP , Yrd. Doç. Dr. Tuncay SEVİNDİK , Yrd. 

Doç. Dr.  Korhan KAYIŞLI , Öğr.  Gör.  Nurhayat VAROL, Arş.  Gör. 

Sinem İPEK , Arş.  Gör.  Büşra ÖZMEN , Arş.  Gör.  Seda ÖZER , Arş. 

Gör.  Habibe KAZEZ , Arş.  Gör.  Süleyman Eren YÜRÜK  ve Arş.  Gör. 

Rabia Sena AKBABA Fırat Üniversitesi  ekolünü temsil  ediyordu . 

Bu listede ismi geçenlerin hepsinin lisans eğitimi Fırat 

Üniversitesine ait  idi.  Buradan mezun olup da diğer üniversitelere 

giden öğretim üyelerimiz, bizim için ayrı bir gurur kaynağı 

olmaktadır .  L istede yer alan birçok kişinin ya lisanstan ya yüksek 

l isanstan hocalığını yaptım. Bu tablo bir akademisyen için en 

büyük onurdur.  

Fırat Üniversitesi  Eğit im Fakültesi  BÖTE Bölüm Başkanı 

Doç.  Dr. Yalın Kı lıç Türel ve diğer bölüm elemanları gel ecek yı l 

ITTES-2016 sempozyumunu Elazığ’da gerçekleştirecekler. 

Yüzlerce akademisyen Elazığ’ın yolunu tutacak ve Fırat 

Üniversitesini yakından tanıma f ırsatı elde edeceklerdir.   
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Türkiye’de alanında isim yapmış farkl ı üniversitelerden 

birçok meslektaşımızı sempozyumda görmek kısmet oldu. Bu 

meslektaşlarımın büyük bir bölümü ile geçmişte doçentlik 

sınavlarında bir arada olmuştuk. Sempozyum sayesinde bir araya 

gelmiş olma  ve fikir al ış verişinde bulunmayı, akademisyenliğin 

en cazip yönü olarak nitelendiriyorum . İşte alanın duayenlerinden 

ismini hatırladıklarımdan sempozyuma katı lanların bazıları :  

 

Prof. Dr.  Buket AKKOYUNLU, Hacettepe University, TR   

Prof. Dr.  Deniz DERYAKULU, Ankara University, TR  

Prof. Dr.  Ferhan ODABAŞI, Anadolu University, TR   

Prof. Dr.  Haf ize KESER, Ankara University, TR   

Prof. Dr.  Hali l İbrahim YALIN, Gazi University, TR  

Prof. Dr.  Hali l İbrahim BÜLBÜL, Gazi  University, TR  

Prof. Dr.  Mukaddes ERDEM, Hacettepe University, TR  

Prof. Dr.  Nurettin ŞİMŞEK, Ankara University, TR  

Prof. Dr.  Petek AŞKAR, TED University, TR   

Prof. Dr.  Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe University, TR  

Prof. Dr.  Yasemin KOÇAK USLUEL, Hacettepe University, TR   

Prof. Dr.  Yavuz AKINAR, Boğaziçi  University, TR   

Prof. Dr.  Zahide YILDIRIM, Middle East Technical  University, TR  

Sempozyumun başarı l ı bir şekilde sonuçlanması sağlayan 

başta Doç.  Dr. Hasan Karal olmak üzere, isimlerini  burada 

zikredemediğim ve de işin mutfağında emek veren tüm Karadeniz 

Teknik Üniversitesi elemanlarına gönülden teşekkür ediyorum.  

Tabi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr.  Süleyman 

Baykal ve Dekan Prof. Dr.  Al i Rıza Akdeniz’in himayelerini 

unutmak mümkün mü?   

Sonuç olarak ITTES başarıl ı  bir organizasyon olarak 

hafızalarımıza kazındı. Sempozyum başarı  çıtası sürekli 
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yükselmektedir.  Gelecek yı l  Üniversitemiz BÖTE  Bölümü başkanı 

Doç.  Dr.  Yal ın Kı l ıç Türel  ve mesai arkadaşları el lerini  taşın alt ına 

koyup bu etkinliği  Fırat’ta gerçekleştirecekler.  Bizim gençlerin 

çok iyi  bir organizasyon sergileyeceklerine inancım tamdır , çünkü 

onlar Fırat Üniversitesi ekolünün dinamikleridir.  Haydi, gençler 

rastgele…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ittes-20158217in-ardindan-

makale,8082.html 
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 Yayınlandığı tarih: 9 Kasım 2015 (Pazartesi) 

IDEAL 2015 KONFERANSININ ARDINDAN 

Sempozyum ve Konferanslar akadem isyenler için buluşma 

noktalarıdır. Bi l im insanları  bu tür etkinl ikler sayesinde bir araya 

gelmekte ve f ikir al ış verişlerinde bulunmaktadır. 

Akademisyenliği  yeni seçmiş gençler için de bu etkinl ikler 

heyecan verici  ortamlardır.  Bir taraftan sunacağı bi ldi ri  nedeniyle 

kalbi  pıt  pıt atan gençler, hem sahne tecrübesi kazanmakta hem 

de kendi alanlarında çal ışan hocaları  i le tanışma f ırsatı 

bulmaktadırlar.  

IDEAL ( International Dynamic, Explorative and Active 

Learning-Uluslararası  Dinamik, Keşfedici  ve Aktif  Öğrenme) adı ile 

Amasya Üniversitesinde bir konferans düzenlendi. Bu konferans 

Doç.  Dr.  Özgen Korkmaz başkanlığında gerçekleşti.  Doç.  Dr.  Recep 

Çakır ise eş başkan gibi bu konferansta etkin rol  aldı.  Aslında 

konferansa emek verenlerin sayısı  bir hayli fazla idi . Ama işin 

lokomotifleri  bu iki meslektaşımızdı.  

Rektör Prof.  Dr. Metin Orbay’ı  canı gönülden kutluyorum. 

Üniversitesinde yapılan bir konferansa ancak bu kadar sahip 

çıkı labilirdi. Mümkün olduğunca etkinl ik i çerisinde yer aldı. Gelen 

misafirlerle yakından ilgi lendi.  Tabldot şekl inde al ınan 

yemeklerde kuyruğa girdi, yemeğini aldı ve bizlerle aynı masada 

sohbet etti .  Etrafında gölge gibi kendisini takip eden koruma da 

görmedim ya da koruma kendisini  o kadar kamu fle etmişti  ki  ben 

belki  de farkına varamadım.  
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Amasya’ya i lk gidişimdi.  Amasya’nın tarihteki  önemini 

bi lmeyenlerin araştırmasını tavsiye ederim. Şehzadeler diyarı 

Amasya dağlar arasına sıkışmış, Yeşil ırmak’ı  ortasına alan bir 

kent. Elma meyvesi ile meşhurd ur. İnsanları sıcak ve 

misafirperver… Kasım ayının i lk haftasında Amasya gündüzleri 

sıcak geceleri  ise soğuktu.  Dağlarla çevri l i  bu kent, sıcak ve 

soğuğun dağlara yansıması nedeniyle mevsimsel ikl imi insanları 

yanıltabilir.  

Üniversite 2006 yı l ında kurulmuş .  Kampus yok bu 

üniversitede. Fakülte binaları farkl ı mahallelere 

konumlandırı lmış. Fen -Edebiyat Fakültesi  Tokat yolu üzerinde 

yeni ve de modern bir bina. Dekanı tanıdık bir isim. Fırat 

Üniversitesinden komşum Prof. Dr.  Vahit Konar ve değerl i  eşleri 

Ülkü Hanım bizlere sahip çıktı lar ve yalnız bırakmadılar.  

Diğer bir dekan daha tanıdık. Fırat Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesinde görev almış Prof. Dr.  Şuayip Özdemir de konferansa 

gelerek bizlerle birl ikte oldu. Fıratl ıları  orada görünce insan 

kendisini  daha da mutlu hissediyor.  Daha bitmedi Fırat Tıp’tan 

gelen Prof.  Dr. Üzeyir Gök de aramızda idi.  Ne güzel bir tablo idi 

benim için.    

Rektör Yardımcısı  Prof.  Dr. Feda Öner konferanstan hiç 

ayrı lmadı. Her yerde bizlerle birl ikte oldu. Prof. Dr.  Orhan 

Karamustafaoğlu Fen Eğit imi ve Araştırma Derneği başkanı olarak 

beni, Prof. Dr. John M. Keller (Amerika)  ile değerl i  eşleri Cici lia’yı 

ve Prof.  Dr.  Fulya Sarı ’yı  odasına davet ederek kahve ikramında 

bulundu.    

Prof.  Dr.  John M. Keller, Florida Devlet Üniversitesinde 

çal ışt ığı  dönemde birçok öğrenciye danışmanlık yapmış.  50’nin 

üzerinde doktora öğrencisi  kime nasip olabil ir.  Konuşmasında 

Türk öğrencilerinin kendisine nası l sahip çıktığını  da anlattı . 

Gerçekten de öğrencileri  kendisine sahip çıkmış.  2006 -2007 

yıl larında Doç.  Dr.  Recep Çakır ve Doç.  Dr.  Yal ınkılıç Türel; 

Keller’in yanında çal ışmalar yapmışlar.  Türkiye’ye davet edip 

Keller’in birikiminden akademisyenlerin faydalanmalarını 

sağlamaları  takdir edilecek bir gel işme…  

Konferansta 1 saat süre ile uzaktan eğitimde kullanılan 

yeni araçlar konusunda bir çalıştay gerçekleştirdim. Salondakiler, 
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Livescribe, Socrative, VoiceThread, Vocaroo, Quizlet yazı l ımlarını 

uygulamalı  bir şeki lde takip etti ler.  Çal ıştay sonrasında kişi lerin 

yanıma gelip soru sormaları , çal ıştayın hed efine ulaştığını 

gösteren emarelerdi.   

Sonuç olarak IDEAL Konferansı  tahmin ettiğimden daha 

başarı  bir şeki lde tamamlanmış oldu. Bu etkinlik sayesinde 

Fırat’tan giden bazı  hocalarla bir araya gelebildik.  Rektör Sayın 

Orbay’ın alçak gönüllülüğü, kaynaştırıc ı  meziyeti  gözümüzden 

kaçmadı.  Elemanlarının hiçbirinin özlük hakkı ile oynamadığını 

söyleyenler çoktu.  Darısı  diğer üniversite rektörlerinin başına 

diyelim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ideal-2015-konferansinin-ardindan-

makale,8174.html             
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 Yayınlandığı tarih: 28 Ocak 2016 (Perşembe) 

ANNEMİN ÇIĞLIKLARI HALA KULAKLARIMDA 

1972 yı l ında Lise sonrasında Makine Mühendisl iği  tahsi li  

almak için Almanya’nın yolunu tutmuştum. Henüz 18 yaşında idim 

ve i lk defa yurt dışına çıkıyordum.  Bir telefon görüşmesi 

yapabilmek için 7 -8 saat postanede beklediğimi, gönderdiğim bir 

mektubun Türkiye’ye bir ayda vardığı  günlerden bahsediyorum. 

Günümüz neslinin tahayyül dahi edemeyeceği yı l lardı.  1973 

yı l ında Almanya’da Kassel Üniversitesi Makine Mühendisl iği 

Bölümüne kayıtl ıydım. Almanya’da mühendisl ik tahsi l i yapmak 

için Üniversiteye başlamadan ön ce bir yı l süre i le işyeri  eğitimi 

yapmak mecburiyeti  vardı.   Almanca di l  kurslarını  bit irmiş ve 

Makine Mühendisliği işyeri eğit iminde 2,5 ayımı tamamlamıştım. 

İşyerinde işçi  gibi  çal ışıyordum ve güzel para kazanıyordum. 

Almanya’ya gideli  11 ay olmuştu, ama vatan hasreti nedeniyle 

kısa süreliğine Elazığ’a gitmeye karar vermiştim. Ee, nası l olsa 

para da kazanıyordum, uçak bi letini kendim alabilecektim.  

Türkiye’ye habersiz gitmiştim. Kapalı  Çarşı ’da bulunan 

tuhafiye dükkânımıza girdiğimde rahmetli  babam dona  kalmıştı . 

Babam, dükkânın içerisinde üst kata açı lan tahta kapıdan anneme 

seslenmişti.  “Nevriye gel  Asaf gelmiş” dediğinde annemin nasıl 

koşarak aşağı indiğini, gıcırdayan tahta merdivenlerden 

duyuyordum. Annemin, “Oğlum ben seni kaybetmiştim, bir daha 

Almanya’ya gitmene müsaade etmem” sözleri hala kulaklarında 

çınl ıyor. Annem bana o kadar kuvvetl i sarı lmıştı ki başındaki 

beyaz tülbent yere düşmüştü. Ne göreyim? 37 yaşındaki annemin 

saçları  bembeyaz olmuştu.  Oysa 11 ay öncesi  saçları kömür gibi 
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idi . Benim arkamdan sürekli  ağl ıyormuş.  Üzüntü bir insanı bu 

kadar mı değiştirebil irdi? Dükkânda bir taraftan ağl ıyor bir 

taraftan kuvvetl ice bana sarı l ıyordu. Öyle ki çığl ıklarına komşu 

dükkânları  işletenler koşarak “ne oluyor?” diye gelmişlerdi.    

Annem sürekli  bana adeta yalvarıyordu. Artık bir daha 

“Almanya’ya gitme” diye… Oysa babam buna karşı çıkıyor ve 

geleceğim için Almanya’da okumaya devam etmem gerektiğini 

söylüyordu. Annem babamdan çekinirdi, yanında susardı, ama 

geride her f ırsatta “gitme oğlum” derdi. Tam  bir çıkmaza girmiş 

ve ne yapacağımı şaşırmıştım. Geleceğimi düşündüğümde 

“Almanya’ya geri dönmem gerektiğini” söylüyordum kendi 

kendime. Ama rahmetli annemin bir yı l dolmadan üzüntüden o 

çökmüş haline de çok acıyor ve içim sızl ıyordu.  

Birkaç gün sonra Anneme “Ben Almanya’ya gitmiyorum” 

dediğimde, kalkıp gene defalarca beni öpmüştü ve sevinç 

çığl ıkları atmıştı . Ancak, bu durumu babama nası l söyleyecektim? 

1973 yı l ında ai lemden gizl i Türkiye’deki Üniversitelere girebilmek 

için Bonn’da ÖSYM sınavına girmişti m. O yıl  sınav soruları 

çal ınmıştı .  Bu nedenle iki  kez Bonn’a gitmek mecburiyetimde 

kalmıştım. İyi  bir puan almıştım. Babama bu durumu söylersem, 

muhtemelen tekl ifimi kabul eder diye düşündüm.  

Babama puanımı ve Elazığ Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisine rahatl ıkla kayıt yaptırabileceğimi 

söyledim. Kendisi  puanımın yüksek oluşuna sevindi, ama 

Almanya’da okumak varken Türkiye’ye dönmeme razı değildi. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra, kararı  bana bırakmıştı . 

Almanya’da işim vardı, evim vardı, eşyam va rdı, hepsinin üzerine 

bir çizgi  atmış ve geri  dönmemiştim.  

O dönemlerde kayıt  günlerini  her üniversite kendisi  

belirl iyordu ve her gece TRT 23.00 haberlerinin ardından her 

bölüme kayıt  için ne kadar puan gerektiği  anons edil iyordu. 

Adaylar el lerindeki puan kartları i le üniversitelere giderek ayrı 

ayrı  kayıt yaptırırlardı. Ben artık Elazığ Devlet Mühendisl ik ve 

Mimarlık Akademisi Makine Mühendisl iği  Bölümünde okumaya 

karar vermiştim. O dönemlerde Bayram Şengün kayıt  işlerinden 

sorumlu idi. Sabah üzeri puanı m Elektrik Mühendisl iği (Sonradan 

ismi Elektrik-Elektronik Mühendisl iği olarak değiştirildi) 

bölümünü tutuyordu. Öğle sonu Makine Mühendisl iği bölümüne 



 

365 
 

de puanım yetmişti . Ancak, Bayram Şengün çok sertti ve Makine 

Mühendisliği Bölümüne yeniden kayıt yaptır mamı kabul 

etmiyordu. Gerekçesi ise “Sen Elektrik Bölümüne kayıt  yaptırdın, 

artık değiştiremezsin” diyordu.  

Oysa Makine Mühendisliği okumak istiyordum. Tek çare 

o dönemlerde Karayolları şube şefi olan Babamın Dayısı  oğlu 

İsmail Yı ldırım’a (Sonradan kayınp ederim oldu) gitmek oldu. 

Durumu kendisine anlattım. Bayram Şengün’ü aramış ve kaydımın 

Makine Mühendisl iğine geçiri lmesini  sağlamıştı .   

Geriye dönüp baktığımda o dönemlerde Almanya’daki 

tahsi l i  bırakıp Türkiye’ye dönmekle iyi  mi ettim diye sorguladığım 

o luyor.  Bir taraftan üzüntüden çökmüş ve permi perişan olmuş bir 

anne ve çığl ıkları , diğer taraftan geleceğim… O dönemde duygusal 

karar vermiştim, ama pişman değilim, çünkü hem rahmetli 

annemi mutlu etmiştim hem de şu andaki akademik kariyerimi 

bana sağlayan l isans eğit imine başlamıştım.       

Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, babamın bana 

çizdiği yurtdışı eğit imini bu defa ben kendi çocuklarım için 

planlamıştım. Büyük oğlum Cihan, 2002 yı l ında Üniversiteyi 

bit irdikten sonra Amerika’nın yolunu tutmuştu.  Benim zorum i le 

gitmişti , çünkü annesi  sevgil i eşim Nurhayat aynen annem gibi bu 

gidişe şiddetle karşı çıkıyordu. Annelik duygusu ağır basıyordu. 

Cihan da gitmeyi çok istiyordu. Ben 18 yaşında, Cihan ise 20 

yaşında l isans tahsi l i için gurbet yoluna düşmüş tü.  Aradaki en 

büyük fark teknolojik değişim, ulaşım kolaylığı , Cihan’ın 

Almanya’da doğması, Amerika ve İngi ltere’de i lköğretime 

gitmesi, yani yurtdışı  tecrübesini daha çocukken yaşamış olması 

idi .  

Cihan, çok kısa sürede di l  sınavını  (TOEFL) ve GRE (ALES 

benzeri  sınav)  başarmış ve burslu yüksek l isans eğit imine 

başlamıştı.  2002 Aralık ayında Türkiye’ye tati le gelmişti.  Benden 

ve eşimden “Amerika’ya geri  gitme dememizi  bekliyormuş”.  Ben 

zaten bu tekl if i  kendiliğimden yapmazdım. Eşim de muhtemelen 

benimle çel işen bir karar vermemek için Cihan’ın beklediği bu 

ifadeleri  söylememiş. Cihan mecburen istemeyerek, geri dönmüş. 

Ben bu duygu ve düşüncesini  çok sonradan öğrendim. Ama Cihan 

2002’de geldiğinde bana “Baba ben gitmek istemiyorum” deseydi, 

herhalde Annemin çığl ıkları  akl ıma gelir ve duygularım, gerçek 
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düşüncelerimin önüne geçebilirdi.  Artık Cihan’ın şu anda o günler 

için ne düşündüğünü kestirmem elbette zor, ama “her şeyde bir 

hayır vardır” demekten başka da yapacak bir şey kalmıyor…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/annemin-cigliklari-hala-kulaklarimda-

makale,8352.html 
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 Yayınlandığı tarih: 3 Şubat 2016 (Çarşamba) 

FIRAT-AMERİKA KÖPRÜSÜ 

Fırat Üniversitesinin Amerika Birleşik Devletlerinde 

bulunan Sam Houston State Üniversitesi i le 2012 yı l ından ber i 

Yazı l ım Mühendisliği alanında yürütmüş olduğu Uluslararası 

Ortak Lisans Programı (UOLP) bulunmaktadır.  Bu program Fırat 

Üniversitesinin sıra dışı gerçekleştirdiği eğit im modellerinden 

birisidir.  Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler 

bir yı l İngi lizce hazırlık almakta, akabinde Fırat Üniversitesinde 

dersleri İngi l izce takip etmekte ve bi lahare Amerika’ya giderek 

tahsi l lerinin üçüncü ve dördüncü yı l larını  tamamlamaktadırlar.   

Bu programa i lk yı l  (2012) ÖSYM tarafından 30 öğrenci 

yerleştirilmişti .  Bu öğrencilerin bazı ları  maddi sıkıntıları 

yüzünden ve bazıları  derslerden yeterl i  başarı  sağlayamadıkları 

için ayrı ldı lar. 2015 Ağustos ayında 13 öğrencimiz Fırat’taki  tüm 

eğitim gereksinimlerini  tamamlayarak Amerika’nın yolunu 

tutmuşlardı. Öğrencilerimiz Sam Houston State Üniversitesinden 

kabul ( I -20) ve vize almalarına karşın, “Acaba gerçekten de 

Amerika’ya gidebilecek miyiz?” endişelerinin olduğunu 

yüzlerinden okuyordum.  

Söz konusu bu öğrencilerimizin Amerika’ya gitmiş 

olmaları , diğer öğrencilerimizin bu programa olan güvenlerini 

artırdı. Şimdi hedef 2017. Yani i lk mezunlarımızı  vereceğimiz yı l 

çok önemli  bizim için. Bu öğrencilerimizin mezun olmaları  ve 

akabinde kendilerine uygun bir yol çizmeleri , bu programa olan 

güvenlerini  artıracak ve daha ço k öğrenci bu programı tercih 

edecektir.  
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Bu projeyi  başlattığımızda “arzu ettiğimiz sonuca 

ulaşacak mıyız?” konusunda tereddüt ettiğimiz günler oldu.  Ama 

her geçen sürede başarı l ı  yol  aldığımızı  gördükçe, daha da şevkle 

bu işin peşinde koşuşturduk.  Öğrenci lerin adım adım her türlü 

işlerini tereyağından kı l çeker gibi hal lettik.  Bu işleri yaparken ne 

türlü zorluklarla karşı laştığımızı  ben çok iyi  bi l iyorum. 

Sıkıntı larımızı  mümkün olduğunca dışarı  yansıtmadık.  Dışarıdan 

bu programı takip edenler ise sanki de her şey kendil iğinden 

yürüyor zannediyorlardı.  

Bu projenin mimarları  kimlerdir diye sorulursa, daha 

önceki köşe yazı larımda bunu birkaç kez yazdım. Burada 

tekrarlamaya gerek görmüyorum. Bu proje bir hayalin gerçeğe 

dönüştürülmesinin ürünüdür ve gerçekten b u seviyelere ulaşmak 

için çok yorulduk.   

Bu yazıyı  Amerika’da kaleme al ıyorum. Bugün çok 

sevinçl iyim. Çünkü protokolün uzatı lması  için buralardayım ve 

sonuçta Amerika taraftarı  protokolün uzatı lmasını  uygun gördü. 

Fırat Üniversitesi  Rektörlüğü de zaten bu  konuda olumlu görüş 

bi ldirmesinin sonucunda Amerika’ya gitmiş oldum.  

Buradaki günlerim çok yoğun geçti.  Protokolün 

değiştiri lmek istenen her maddesine direttim. Mücadeleyi  elden 

bırakmadım. Yani Sam Houston State Üniversitesi  yönetiminin her 

önüme teklif ettiği maddelere “Olur” demedim. Israrla karşı 

çıktığım hususlar oldu.  Nihayetinde Fırat Üniversitesi 

öğrencilerinin leyine olan maddeler de protokole girmiş oldu. 

Pazarl ığı  bi lmek, diretmek, kendilerini  ikna etmek gibi  rol leri 

üstlendikçe, kendimi poker o yununda karşının restlerini  gören 

oyuncu gibi  hissettim.  

Protokolün hamurunu yoğuran üç kişiydik.  Prof.  Dr.  Peter 

Alan Cooper, Doç. Dr.  Cihan Varol ve bendeniz sürekli maddeleri 

tek tek ele aldık.  Artık daha tecrübeliydik.  Önceki protokolü 

kaleme aldığımızda i leriyi göremediğimiz bazı  hususlar vardı.  Bu 

yüzden de sonradan “ah keşke protokolde şu madde de olsaydı?” 

dediğimiz günler oldu.  Ama bu defa artık belirli  bir yol almıştık. 

Tecrübeliydik.  Nerede ne tür aksaklıkların çıktığını  bil iyorduk. 

Peki, tam an lamıyla her yönüyle mükemmel bir protokol ortaya 

çıktı  mı dersek, elbette ki gene göremediğimiz hususlar olabil ir.  
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Fen Bil imleri  Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr.  John Pascarella i le 

masada konuyu ele al ırken, protokolde neden bazı değişikl ikler 

yapmamız gerektiği  konusunda emin adımlarla savunma yaptık. 

Rektör Prof.  Dr. Jaimie L.  Hebert i le uzun uzun protokolü 

görüştük.  Kendilerine sadece l isans protokolünü yenilemek için 

gitmemiştim. Ayrıca bir süreden beri kafamda planladığım ortak 

l isansüstü programı modelini  kendilerine anlattım. Üstel ik 

kendilerine hazırlamış olduğum protokolü de sununca, işleri ne 

denli sıkı takip ettiğimi ve hazırlıkl ı gitmemi gülümseyerek 

karşı ladılar.   

Lisansüstü programı protokolünü de başarı lı  bir şeki lde 

hayata geçireceğimizi düşünüyo rum. Çünkü Sam Houston State 

Üniversitesinden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve en önemlisi de 

Cihan’ın bölümde Lisansüstü programlardan sorumlu olması, 

işlerimi oldukça kolaylaştırmaktadır.  

03.02.2016 tarihinde protokol imzalanacaktır (Bu yazıyı  

03.02.2016 gece yarısı yazıyorum). Bu protokolü beraberimde 

getirip Sayın Rektörümüze tesl im edeceğim. Böylece UOLP 

programımızın 2023 yı lına kadar devam etmesi sağlanmış 

olacaktır.  

Şimdi Üniversiteye başlama çağına gelmiş ve ekonomik 

durumu biraz iyi olan ai lelere se slenmek istiyorum. Bu programın 

farkına varmalarını di liyorum. Geçmiş dönemlerde sesimizi  pek 

duyuramadık.  Çünkü her kademesi büyük bir mücadele 

gerektiriyordu. Ama şimdi önümüzü daha net görmeye başladık. 

Şuracıkta i lk mezunlarımızı  vereceğimiz 2017 Mayıs ’ına ne kadar 

zaman kaldı  ki? İddia ediyorum i lk mezunları  verildikten sonra bu 

programın puanları oldukça yükselecektir.  İnşallah hep birl ikte o 

günleri  de görmüş olacağız.  Mücadelemiz Fırat Üniversitesinin 

Türkiye’de sıra dışı  başarı l ı hizmetlerine katkı  sağlamaktır. Bunu 

elde etmenin yolu da biz akademisyenlerin farkl ı ve cazibe 

oluşturacak projelerin peşine düşmesiyle gerçekleşebil ir.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-amerika-koprusu-makale,8361.html 
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 Yayınlandığı tarih: 2 Mart 2016 (Çarşamba) 

BİZDEN BİRİ, ENİS YAVUZ YILDIRIM  

Tarih 1 Mart 2016, günlerden Salı .  Türkiye saatiyle 22.00 

ve Birleşmiş Mil letler binasında bizden biri  Birleşmiş Mil letler 

Televizyonunda canlı  konuşuyor.  Ceza ve Tevkifevleri  Genel 

Müdürü hemşerimiz Sayın Enis Yavuz Yı ldırım Türkiye’de son 

yı l larda ceza ve infaz kurumlarımızda yapılan gelişmeleri 

anlatıyor. O toplantıya üç ülke yetkil i leri  (Arjantin, Türkiye, 

Uganda) konuşmacı olarak davet edilmiş.  

İ lk önce Arjantin temsilcisi  ülkesindeki gel işmeleri  

anlattı.  “Nelson Mandela Kuralları” adı i le tutuklulara yapılan 

iyi leştirmelerden bahsetti.  Akabinde bürokratımıza söz veri ldi. 

Türkiye’de ceza ve tevkif  evlerindeki tutukluların insanca 

yaşamaları  için yapılanları  dinledikçe, demokratikleşme 

bağlamında bir hayli  yol  al ındığını  görüyoruz.  Sayın Yı ldırım’ın 

Birleşmiş Mil letlerde yaptığı konuşmadan bazı  kesit leri  sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

Tutuklu ve hükümlülerin akı l  sağl ığı  sorunlarına,  

bağımlı lık ve intihar girişimlerine karşın araçlar gelişt iri lmiş. 

Tespit  edilen risklere karşı  grup müdahale programları , psikolog 

ve sosyal çal ışmacılar tarafından uygulanmaktadır. Hükümlülerin 

temel suç hareketlerine ve suçluluk profi l lerine uygun davranış 

programları  gel işt iri lmiş. Kültürel, sosyal ve sportif faal iyetle r, 

ödül uygulamaları , eğit im ve iyi leştirmenin önemli  birer ayağını 

oluşturmaktadır.  Aşırıl ığın önlenmesi ve değerler eğit imi sistem 

içerisinde önem veri len konular arasında yer almaktadır.   
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2015 Aralık ayı it ibariyle ceza infaz kurumlarında 

radikal leşmenin önlenmesi konusunda Portekiz, Romanya, 

Norveç, Belçika’daki kurumlar arasında Erasmus plus pilot 

projesine başlanmıştır.  Avrupa Birl iği  destek programı 

kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye’nin katı l ımıyla 

radikal leşmenin önlenmesi konusunda büyük bütçeli  bir proje 

kabul edilmiştir.  Aşırı lığın önlenmesi konusunda hükümlülerle 

çal ışacak din görevli lerinin sayısı  artırı lmış ve yı ll ık programlar 

halinde evrensel değerlerin desteklendiği değerler eğit imi 

programına başlanılmıştır.  

Cezaevine herhangi bir şeki l de gelen hükümlü ve 

tutukluların eğit imlerinin kesintiye uğramamasını ve kurumlarda 

kaldıkları  süre içerisinde eğitimlerine devam etmelerini 

önemsediklerini  belirten Genel müdür, bu kapsamda 2015 yı l ında 

okuma yazma eğitiminden, açık l ise ve açık üniversit e eğit imine 

kadar yaklaşık 45 bin hükümlü ve tutuklunun eğitim faaliyetlerini 

koordine ettiklerini  belirtmiştir. Kurumlarda kalan hükümlü ve 

tutukluların sosyal hayata bir meslek sahibi olarak dönmelerini 

sağlamak için yaklaşık 70 bin tutukluya mesleki eği t im kursları 

veri lmiştir.   

İş yurtları hükümlü ve tutuklularla birl ikte profesyonel 

bir aşamaya getiri lmiş, bu çalışmalara katı lanlar bir meslek sahibi 

olmuşlardır.  Geçen yıl  sağlık sigortaları  da yapılarak 49,500 

hükümlü ve tutuklu bu sistem içerisinde ür etime katı lmıştır. Bu 

üretimlerde iş yurtlarında mobilyadan tarım ve hayvancıl ığa, 

konfeksiyona kadar birçok alanda üretim gerçekleşmiştir.  Bu 

üretimlerin sonuçlarını kamuoyuyla, halkla buluşturmak için 

geçtiğimiz yıl  beş ayrı  yerde fuarlar açtıklarını  bel irti len Sayın 

Yı ldırım, konuşmasının devamında denetimli serbestl ik 

kapsamında ülkede yapılan iyi leştirme çal ışmalarını  anlatmıştır.  

Bürokratımızın Türkiye’yi  Birleşmiş Milletler binasında 

yapılan bir toplantıda ülkeyi  temsil  etmesi, Türkiye’deki ceza ve 

tevkifevlerindeki çalışmaları web üzerinden canlı aktarması, 

büyük kitlelerin Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi  sahibi 

olmalarını  sağlamıştır.  

Elazığ’ın sevi len bürokratları  arasında yer alan Sayın Enis 

Yavuz Yı ldırım, mevzuat kapsamında ülkeye hizmet  etmek için 
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çırpınmaktadır.  Kendisini  kutluyorum. Yolun açık olsun güzel 

insan… Nice başarı lara…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bizden-biri-enis-yavuz-yildirim-

makale,8418.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10 Mart 2016 (Perşembe) 

YGS SINAVI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

13 Mart 2016 tarihinde YGS sınavı  yapıl ıyor.  İki milyona 

yakın gencimiz geleceklerini  belirlemek için ter dökecek. 

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerimizin umut kapısı 

üniversiteler oluyor.  Üniversite bit irip bir melek s ahibi  olmayı 

düşünenlerin acaba ne kadarı  arzu ettikleri  meslek alanında 

çal ışabiliyorlar ki? Sadece üniversite mezunu olmak zorunda 

bırakı lan, ama maddi açıdan geçimlerini  tedarik edemeyen 

binlerce işsiz üniversite mezunu olan bir ülke oldu Türkiye…  

2006 sonrasında “her i le bir üniversite sloganı” i le artık 

bütün kentlerimizde bir üniversite var.  Ama geçen on yı l lık 

süredeki bu üniversitelerin önemli bir bölümünün Türkiye’nin 

başına sorun teşkil  ettiği  de görülmektedir. Şöyle ki  Doğu ya da 

Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde açı lan üniversitelerimizin 

önemli  bir bölümü büyük sıkıntı lar çekmektedir.  Bu bölgelerde 

süren terör olayları yüzünden batı  il lerden öğrenci akışı  hemen 

hemen durma noktasına gelmiştir. Aileler risk almak 

istememektedir.  Çocukları  bu üniver siteleri tercih etse bi le artan 

olaylar yüzünden çocuklarını  üniversiteye göndermeyenlerin 

sayısı  büyük artış göstermektedir.  

Söz konusu bu bölge içerisinde yer alan bazı  

üniversiteler, batıdaki birçok lise düzeyinin daha alt ında bir 

eğit im sürdürdükleri g örülmektedir. Yeterl i hocaları olmadığı gibi 

bir de azalan öğrenci sayı ları nedeniyle, mevcut hocalar da 

düzenli ders yapmamakta ya da yaptırı lmamaktadır.  Normalde 40 

kontenjanı olan bir derste sadece birkaç öğrenci gördüklerinde, 
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dersi  yürütme şevki azalan öğretim elemanı da sadece dostlar 

al ışverişte görsün diye sınıflarda bulundukları  durumlar 

olabil iyor. 

Geçen yıl  Bi lgisayar ve Yazı l ım Mühendisleri  Bölüm 

başkanları  olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Üniversitemizin ev 

sahipl iğinde toplanmıştık. Bu ünive rsitemiz üstel ik 1992 yı l ında 

kurulmuştu. Bölüm başkanı, terör olayları  nedeniyle geçen yı l 

üniversite genelinde 4 bin öğrencinin azaldığını  söylüyordu. 

Rakamın büyüklüğü vahim bir tablo ortaya koyuyor.  Bunun 

sonucu olarak da bu guruba giren üniversiteler,  yerel üniversite 

olmaktan öteye geçemiyor.  Puanları  o kadar düşüyor ki 

öğrencilerinin birçoğu sadece tercih yapmaları  yeterli  oluyor. 

Çünkü kontenjanları  dolmadığı için her tercih yapan kendini 

üniversite sıralarında buluyor.  

Kontenjanlar artıkça ünivers iteye yerleşen aday sayısı  

çoğalmakta ancak, eğitim kalitesi  düşmektedir. Bu nedenle bazı 

mesleklere girebilmek için alt puan sınırı getiri lmesi, olumlu bir 

gel işmedir.  Tıp, Hukuk ve Mühendislikler için puan sınırı 

getiri lmiştir.  Mühendisl ik için getiri len  asgari  sınır yüksek 

sayı lmaz, ama gene de yerleştiri len öğrenci açısından seviyeyi 

yükseltebilecektir.  

Bazı alanlarda minimum puan sınırlamasının getiri lmesi,  

vakıf  üniversitelerinin kâbusu olabilecektir.  Çünkü birçok vakıf 

üniversitesinde kontenjanlar bo ş kal ırken bir de puan sınırlaması 

nedeniyle, vakıf  üniversitelerinin bazı  bölümleri  kapanmış 

olacaktır.  

Gençlerimizin büyük bir bölümü arzu ettikleri  

programlara yerleşememektedirler.  Bu nedenle de üniversite 

eğit imlerinde başarısız olabilmektedir. Üniver sitelere 

yerleşenler, mevcut sistem yüzünden er geç mezun 

olabilmektedir. Ama aldıkları  eğit im yeterli  midir? Sorusuna 

maalesef “evet” diyemiyoruz.  

Haziran ayı içerisinde de LYS sınavları yapılacak. YGS ve 

YLS sınavları  gerçekten de bir sıralama yapıyor. Yani bölümlerin 

puanlarına bakıldığında, öğrencilerin eğit im seviyeleri  hakkında 

da bir fikir veriyor. Örneğin meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş 

yapanların durumları maalesef içler acısı.   Basit matematik ya da 
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f izik hesaplamaları dahi yapamayan öğrencil erin bu okullardan 

mezun olduklarına şahit oluyoruz.  Diploma aldıktan sonra da bu 

mezunların piyasada ne denli  başarı lı  oldukları  tartışı lan bir 

konudur. 

Bu yazı  Türkiye üniversitelerinin gerçek durumunu ortaya 

koymaktadır.  Ama YGS sınavına giren öğrencile rimiz morallerini 

bozmamalıdır. Umarım çoğu istediği bölümü kazanır.  Bu mümkün 

mü? Asla… Eğer yüzde onluk bir kısmı dahi istediği bölüme 

girebiliyorsa, şükürler olsun diyelim.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ygs-sinavi-ve-dusundurdukleri-

makale,8441.html 
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 Yayınlandığı tarih: 17 Mart 2016 (Perşembe) 

ÖYP ÇIKMAZI 

ÖYP, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, ileriki yı l larda 

üniversitelerin öğretim üyesi  ihtiyacını  karşı lamak için 

düşünülmüş bir programdır.  Üniversitelerde ÖYP’nin iki  tarafı 

bulunmaktadır.  Birincisi , öğretim üyesine ihtiyacı  olan 

üniversiteler Yükseköğretim Kurulu aracı l ığı  i le kontenjan 

vermektedir.  Amaç, ihtiyaç duyduğu alanlarda i leride öğretim 

üyesi  tedarik etmektir.  İkincisi  taraf  ise ÖYP öğrencilerinin 

akademik çal ışmalarını  yapmak için yüksek l isans ve doktora 

eğit imi veren üniversitelerdir.  Örneğin, Fırat Üniversitesi  Yazı l ım 

Mühendisliği Anabil im Dalımızda hem yüksek l isans hem de 

doktora programımız bulunmaktadır.  Biz ÖYP öğrencisi  alarak, bu 

öğrencilerin doktora unvanı al ın caya kadarki  eğit imlerini 

üstleniyoruz.  

Türkiye’de devlet üniversiteleri  arasında sadece Fırat 

Üniversitesinde Yazı l ım Mühendisl iği  alanında lisansüstü eğit im 

veri lmektedir.  Bunun anlamı, Türkiye’de hangi üniversite olursa 

olsun şayet Yazı lım Mühendisl iği  alanında öğretim elemanına 

ihtiyacı varsa, o elemanların yetiştiri ldiği Anabil im dalı  (Devlet 

Üniversitesi) Fırat Üniversitesidir. Bu açıdan ele alındığında Fırat 

Üniversitesi  Yazı lım Mühendisl iği Anabil im Dalının önemi 

kendil iğinden ortaya çıkmaktadır.   

Bu kadar ayrıcal ıklı bir durumu olmasına karşın, ÖYP 

aracı l ığı  i le Yazıl ım Mühendisliği  Anabil im dalımıza gelen aday 

sayısı  maalesef çok düşük kalmıştır. Bunun nedenleri arasında 

örneğin kontenjan vermemize karşın işgüzar bir memurun 
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kontenjanlarımızı  Yükseköğretim Kuruluna bildirmemesi 

olabil iyor (!).  Onlarca kontenjan bi ldiril irken bizimkisi 

görülmüyor ya da unutuluyor.  Örneğin, bu son ÖYP 

kontenjanından bize gelmesi beklenen en az dört aday, 

kontenjanlarımız YÖK’te gözükmediği  için bizi  tercih edemediler. 

Bir sonraki  i landa inşal lah o işgüzar m emur gene bizim 

kontenjanları  unutmaz (!).  

Ben şahsen ÖYP sisteminden memnundum. Çünkü adam 

kayırmanın hemen hemen hiç olmadığı bir sistem idi. ÖYP’l i  olmak 

isteyenler doğrudan YÖK aracı l ığı  i le puanlarına göre 

yerleştiril iyordu. Dolayısıyla yerel dinamikl erin öğrenci 

seçiminde bir etkisi olmuyordu. Garibanların puanlarına göre 

yerleştirildiği  bir sistem özell iği taşıyordu. Bazı  üniversiteler bu 

durumda istedikleri elemanları  alamadıkları  için ÖYP kontenjanı 

vermemeye başladılar.  Bahaneleri ise “ÖYP iyi öğr enci seçemiyor. 

Gelen öğrenci bizim dokuya uymuyor”.  Bu nası l bir doku ise?  

ÖYP aracıl ığı i le öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi)  

al ınması, bazı çevreleri rahatsız etti . Çünkü öğrenci seçimi kendi 

kontrollerinde değildi.  Bahaneleri  ise “çok uçuk kişi leri n 

gelebildiği” şekl indeydi.  Akademisyen özell iği taşımayacak 

kişi lerle karşı laşıldığı  belirt i liyordu. Bu nedenle de ihtiyaçları 

olmasına karşın bazı  üniversiteler ÖYP aracıl ığı ile Araştırma 

Görevlisi temininden vaz geçtiler.  Bu durum karşısında 

Yükseköğretim Kurulu da ÖYP’yi  kaldırmak zorunda kaldı.  YÖK 

bununla da kalmadı, ders dönemini başarı ile tamamlayarak tez 

dönemine geçen Araştırma Görevli lerini, Üniversitenin tekl ifi  ve 

YÖK Yürütme Kurulu kararı  i le kadrolarının bulunduğu 

yükseköğretim kurumlarına dönmeleri yönünde bir karar aldı.  Bu 

karar kanımca işlemeyecektir. Çünkü:  

  ÖPY aracıl ığı i le bir l isansüstü programa kaydolan 

öğrenci, başarı lı  bir çalışma yapmak için danışmanına yakın 

olması gerekir.  Uzaktan tez yapmak konusuna bağlı  olarak bazı  

alanlarda çok zor yürütülebil ir.  Öğrencinin tezini  zamanında 

bit irememesi söz konusu olabil ir.  Bu duruma sıcak bakmayacak 

danışman, öğrencisine gereksiz fazladan dersler aldırabil ir ya da 

ders alma sürecini uzatır ki o arada tez çal ışması epeyce yol almış 

olabilsin. 
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Peki, YÖK neden böyle bir karar almak zorunda kaldı? 

Doğu ve Güneydoğudaki Üniversitelere ÖYP i le yerleşen 

Araştırma Görevli lerinin önemli  bir bölümü, l isansüstü 

çal ışmalarını yapmak için batıdaki üniversitelere 

yerleştirilmişlerdi.  Bölgede hükü m süren terör yüzünden 

araştırma görevli lerinin bazı ları , tezlerini  tamamlamalarına 

karşın kadrolarının bulunduğu üniversitelere gitmemek için ayak 

sürüyorlardı. Bu durum da ÖYP f ikrine aykırı idi . Çünkü amaç 

özell ikle yeni kurulan üniversitelerin ileridek i öğretim üyesi 

ihtiyacını  bu sistemle karşı lamaktı.  Ancak, arzu edilen sonuç 

al ınmayınca ve de birçok üniversite ÖYP’yi  benimsemeyince, 

sistem durduruldu.   

  Üzüldüğüm nokta bizler neden çok iyi  düşüncelerle 

kurulan sistemleri  yozlaştırmak için çabalıyoru z? Oysa ÖYP 

sayesinde sıkıntısını had safhada çektiğimiz Araştırma Görevlisi 

ihtiyacını  da karşı l ıyorduk.  Bu işten eğitim veren birim olarak hem 

biz hem de bize i lgil i öğrencileri gönderen üniversite 

yararlanıyordu. Bence ÖYP kaldırı lmamalı ve sistem bazı 

değişikliklerle yeniden başlatı lmalıdır. Kadrolarının bulunduğu 

üniversitelere dönmek istemeyenler için de bu fikirlerinden 

cayacakları  ek tedbirler alınabil ir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/oyp-cikmazi-makale,8457.html 
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 Yayınlandığı tarih: 24 Mart 2016 (Perşembe) 

FIRAT’TA BİLİŞİM ENSİTÜTÜSÜ 

Uzaktan eğitim, teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak 

ortaya çıkmış etkin bir öğretim sistemidir. Bugün Amerika’da 

yüzlerce üniversite her seviyeden diplomaya yönelik uzaktan 

eğitim programları  yürütmektedir.  Önceleri  uzaktan eğitime sıcak 

bakılmıyordu. Ama bugün artık Türkiye’de de onlarca üniversite 

başarı l ı  bir şeki lde uzaktan eğitim vermektedir.  Fırat Üniversitesi 

bu işin öncüleri içerisinde yer almasına karşın maalesef geri lerde 

kalmıştır.  

Fırat  Üniversitesi  Avrupa Akademik Ağına (EARN) bağlı  i lk 

üniversiteler arasında yer almıştı . Üniversitemizin EARN’a 

bağlandığı  yıl  1988’dir. Söz konusu bu ağa bağlı olmak, Fırat 

Üniversitesini  ayrıcal ıkl ı  bir konuma getirmişti .  Y ı l  1990 ve 

bendeniz YÖK/Dünya B ankası  projesi  i le Amerika Birleşik 

Devletlerinde 9 ayl ık bir eğit im görüyordum. Amerika’ya 

gitmeden önce iki  yüksek l isans öğrencisinin danışmanlığı 

yapıyordum. Amerika’ya gidince bu öğrencilerim (Doç. Dr.  Cumali 

İ lkı l ıç ve Yrd.  Doç.  Dr.  Dinçer Buran) üzü lmüşlerdi. Çünkü ben 

gidince tezlerini nasıl  tamamlayacakları  endişesini taşıyorlardı. 

Oysa el iminizin alt ında e-posta gönderebildiğimiz ağ alt  yapısı 

mevcuttu.  EARN ağı sayesinde tezleri  uzaktan tamamlamayı 

başarmıştık.  

Derken 1991’de Fırat TV’yi  kurmuş ve 1994’lü yı l larda 

yerel  televizyonumuzda bi lgisayar alanında sertif ika programları 

düzenlemiştim. Verdiğim bilgisayar dersleri televizyondan 
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yayınlanıyordu ve kurs sonunda sınava girerek başarıl ı olanlara 

sertifika veriyorduk.  

1995 yı l ında kiral ık hat i l e Fırat Üniversitesini  ODTÜ 

üzerinden İnternet’e bağlanmasını  sağlayan bir projeye imza 

atmıştım ve Üniversitemizin web sayfalarını  sanal dünyaya 

açmıştık.   

1999-2002 yı l ları  arasında Yükseköğretim Kurulunda 

önemli  bir göreve getiri lmiştim. Enformatik Mil l i  Komitesi  üyesi 

olarak görevlendiri lmiştim. Türkiye’de üniversitelerde uzaktan 

eğitimi gel işt irmek, eğit im düzeylerini sevk ve idare etmek görevi 

bu kurulda idi.  Bu kurulun desteği ile bazı  üniversitelerimiz 

(Örneğin Sakarya)  hızl ı  bir şeki lde uzaktan eğ itim programları 

açtı lar.  

2001 yı l ında Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğit im Merkezinin 

(FUZEM) Yönetmeliğini  hazırlamıştım. O dönemlerde uzaktan 

eğitim merkezine sahip üniversite sayısı  bir el in parmak sayısını 

geçmiyordu. Yani ilkler arasında yer almış ve Do ç.  Dr.  Resul Daş’a 

video konferans alanında bir tez yaptırmıştım. Video konferans 

sayesinde Enformatik Mil l i Komitesi  üyelerinin Fırat 

Üniversitesinde yaptıkları  toplantıya, Prof.  Dr. Al i  Ekrem Özkul 

canlı  bağlanmış ve toplantıya sanal olarak katı lmıştı . B u durum 

önemli  bir gel işme olarak Fırat Üniversitesi  tarihine yazı lmıştı .   

Bu merkezin (FUZEM) kısa bir süreliğine müdürlüğünü 

yapabilmiştim. Müdür değişti , iş ler yavaşlama sürecine girdi. 

Diğer üniversiteler hızla bu alana giriyorlardı. Fırat Üniversitesi ne 

sanal ortamda i lk uzaktan eğitim dersini  Robotik alanında 

hizmete sokmuştum. Üstel ik bu ders materyali YÖK tarafından da 

onaylanmış, akredite edilmiş bir dersti. 2001 ve 2002 yı l larında 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  i le Sakarya 

Üniversitelerine Robotik derslerini uzaktan eğitim şeklinde 

vermiştim. Ancak, bireysel çabalar istenilen sonuçları 

doğurmuyordu. Üniversitemizde uzaktan ders materyali 

hazırlayan ve hizmete sokan öğretim elemanı çok azdı.  

Yıl lar çok çabuk geçti.  İstanbul Üniversitesi ve A tatürk 

Üniversitesi , kurdukları  merkezler sayesinde Anadolu 

Üniversitesinin tekelinde olan uzaktan eğitim işlevine kendileri 
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de ortak oldular. Bugün söz konusu bu iki üniversitenin uzaktan 

eğitim sistemiyle ders alan öğrenci sayı ları hızla artıyor.  

Fırat Üniversitesinde birkaç ders uzaktan eğitim şeklinde 

veri ldi . Hatta İLATAM uzaktan eğitim sistemi i le İlahiyatçı larla 

l isans tamamlama programı açıldı.  TBMYO bünyesinde bi lgisayar 

programcıl ığı alanında uzaktan eğitim devreye sokuldu. Ama bir 

türlü arzu edilen hedef yakalanamıyordu. Çünkü öğretim 

üyelerimizin önemli  bir bölümü uzaktan eğitimi benimsemiyordu.  

2008 yı l ında Bil işim Enstitüsü kurma çal ışmalarını  

başlatmıştım. Raporları  hazırladık ve YÖK’e gönderdik.  Ancak, 

takibi  iyi  yapılamadığı için bu proje gerçekleşemedi.  

Rektör adaylarımız projelerini takdim ediyorlar.  Bence 

her rektör adayımız Üniversitemizde Bil işim Fakültesi ve Bi l işim 

Enstitüsü kurmayı hedeflediklerini  vaatleri  arasına koymalıdır. 

Çünkü Fırat Üniversitesi  uzaktan eğitimin öncülüğünü bir  

zamanlar yapmasına karşın, maalesef çok geride kaldı. Ağustos 

2016’daÜniversitemize atanacak rektörümüzden en önemli 

isteğim, bu projeyi mutlaka Fırat Üniversitesine 

kazandırmalarıdır.  Bizler bil işimciler her türlü desteği vermeye 

hazırız, yeter ki bizlere “al ın yapın” desinler.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat8217ta-bilisim-ensitutusu-

makale,8476.html 
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 Yayınlandığı tarih: 8 Haziran 2016 (Çarşamba) 

HABERİNİZ VAR MI? 

Fırat Üniversitesi ’nin Teknoloji Fakültesi  bünyesinde 

kurulmuş Yazı l ım Mühendisl iğinin Amerika Birleşik 

Devletlerindeki Sam Houston Devlet Üniversitesi  ile ortak 

yürütülen uluslararası  ortak l isans programından haberiniz var 

mı? Eminim ki  çoğunuzun haberi yoktur, çünkü bu programı 

yeterince duyurmadık ya da duyuramadık.. . Se bebine gelince de 

sonuçlarını bekledik. Gelişmelerin nası l olacağından emin olmak 

istedik. 

Amerika i le ortak yürütülen bu bölümün adı “Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji Fakültesi  Yazı lım Mühendisl iği  (UOLP) 

Programıdır”.  UOPL, Uluslararası  Ortak Lisans Programı nın baş 

harf lerinden oluşmaktadır. Bu program kapsamında 2015 

Ağustos’unda 13 öğrencimiz Amerika’ya gitt i.  Bu yıl  da (2016 yaz 

ayları)  toplam 14 civarında öğrencimiz Amerika’nın yolunu 

tutacak.   

Bu program ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır.  

Üniversiteleraras ı  Kurul (ÜAK) ve YÖK i lgil i  kurullarının onayı ve 

ayrıca Amerika’da Texas Eyaletinin YÖK’e benzer kurulunun onayı 

sonrasında kurulmuş bir bölümdür.  Amerika’daki Üniversitenin 

adı Sam Houston Devlet Üniversitesidir.  Diğer bir deyimle Fırat 

Üniversitesi  de Sam Houston State de devlet üniversiteleridir.   

Fırat Üniversitesi ’nin kuruluşu 1975 (asl ında Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi esas al ınırsa 1967), Sam 

Houston Devlet Üniversitesi ise 1879 da kurulmuş. Yani 137 yı l l ık 
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bir geçmişe sahip. Çok güzel bi r yerleşkesi bulunuyor ve toplam 

öğrenci sayısı  22000’nin üzerinde… Fırat Üniversitesi de 

mühendisl ikte Türkiye’de sayısı  üniversiteler arasında yer al ıyor 

ve toplam öğrenci sayısı  42000’i  geçti .   

Sam Houston Devlet Üniversitesine giden öğrenciler 

orada Computer Science (Bilgisayar Bi l imleri)  Bölümünde 

eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu bölüm ABET ( Accreditation Board 

of Engineering and Technology-Mühendislik ve Teknoloji 

Akreditasyon Kurulu ) tarafından onaylı  bir bölüm, yani bu 

bölümdeki eğitim bağımsız bir eğit im değerlendirme kurulu 

(ABET) tarafından onaylıdır.  

Sistem nasıl  çal ışıyor? Öğrenciler bu bölümü ÖSYM 

kılavuzundan tercih yapıyor.  Programa yerleşen öğrenciler bir yıl 

yoğunlaştırı lmış İngi lizce eğit imi alıyor. Ardından birinci ve ikinci 

sınıfları  Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünde okuyor.  Dersler İngi lizce verilmekte ve 

bu bölümde yabancı uyruklu öğretim elemanları da ders 

vermektedir.  Hatta geçen yı l larda bazı dersler yoğunlaştırı lmış 

olarak Amerikal ı lar tarafından veri lmiştir.   

Fırat Üniversitesindeki eğitimlerini  başarı lı  

tamamlayanlar Sam Houston Devlet Üniversitesinin yolunu 

tutmaktadır. İki yı l da orada okumaktadır. Bu program i lk 

mezunlarını 2017 Mayıs ayında verecektir. Programı başarı  i le 

tamamlayanlara hem F ırat Üniversitesi hem de Sam Houston 

Devlet Üniversitesi , ayrı  diplomalar düzenleyeceklerdir.  Fırat 

Üniversitesi  “Yazı l ım Mühendisl iği” adı alt ında Sam Houston State 

Üniversitesi  ise “Computer Software Engineering Technology” 

adıyla diploma düzenleyecektir .  

Amerika’ya giden öğrencilerin başarı durumları nedir? 

diye merak ettiğinizi  bi liyorum. Öğrencilerimiz tahminlerimizin 

çok daha üzerinde bir başarı  sağladılar.  13 öğrenciden sadece bir 

öğrencimiz okula devam etmediği  için başarısız görünmektedir. 

Diğer öğrencilerimizin derslerden aldıkları notlar genelde A ya da 

B seviyesinde olması, bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. 

Asl ında bu başarı  durumunu, orada eğitim almakta olan 

öğrencilerimizden doğrudan sormak, çok daha isabetli  olacaktır. 

Neden başarı lı  olduklarını kendileri  bana şu şeki lde açıkladılar: 

Ai lelerine karşı sorumluluklarının bil incinde olmak, her hafta 
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derslere zamanında düzeni çalışmak ve Amerika’daki eğit imin 

Türkiye’deki eğit imden farkl ı olmasının sağlamış olduğu 

avantajları  kul lanmak, diye özetleyebil irim. 

Bu program henüz ülkemizde tam anlamıyla bi linmiyor.  

Ama ÖSYM kılavuzunu iyi okuyanların bu programdan haberleri 

var.  Bu programı tercih edenlerin yaklaşık üçte biri , 

yerleştirmede birinci  tercih olarak işaretlemişlerdir. Yani bu 

guruba giren öğrencilerin hedefi Amerika’da iyi bir eğit im 

görmektir. Bunun sonucu olarak çok yüksek puanla bu programa 

yerleşen öğrencilerimizin sayısı , sınıf ın yarısı civarındadır.  

Bu programda öğrenciler asla mağdur olmamaktadır.  

Amerika’ya gitmekten vazgeçen ya da vize alamayan 

öğrencilerimiz, Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesinde Türkçe 

eğit im veren programlarına iki  türlü yatay geçiş yapabilmektedir. 

Eğer bir öğrenci Fırat Üniversitesine yerleştiri ldiği yıldaki  puanı, 

o yı l Türkçe programımıza giren son öğr encinin ÖSYS puanından 

daha yüksek bir puana sahip ise sorunsuzca yatay geçiş 

yapabilmektedir. Şayet puanı yetmiyorsa, bu defa da Fırat’ta 2 yı l 

okuduğu derslerden almış olduğu ortalamaya bakılmaktadır. 

Kredil i sistemde 4 üzerinden 3 alan öğrenci de soruns uzca yatay 

geçiş yapabilmektedir.  Bunu da sağlayamayan bir öğrenci, bu defa 

Teknoloji Fakültesinde daha düşük puanla yerleştiri len bir 

programa da yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, farkl ı  bir 

programa yatay geçiş yapan öğrencilerin tahminen bir yı l ı 

uzayabilmektedir. 

Gene çok merak edilen bir soru, bu program ücretli  

midir? Evet, bu program ücretl idir.  Ancak verilen eğit ime ödenen 

meblağlar, elde edilen kazançlar karşısında çok düşüktür. Niye 

mi? Bu programa yerleştiri len öğrenciler Fırat Üniversitesine 

İngi lizce hazırlık dâhil her yı l için 4 bin Türk Lirası  harç 

yatırmaktadır.  3 yı l  Fırat’ta eğit im gördükleri  için Üniversiteye 

ödedikleri  toplam harç 12 bin Türk Lirasıdır.  Amerika giden 

öğrenciler Sam Houston Devlet Üniversitesine yı l lık tahminen 8 

bin Dolar ödemektedir.  Bu harç Amerikal ı öğrencilerin de ödemiş 

oldukları  eyalet içi harç ile aynıdır. Amerika’da üniversiteler 

paral ıdır ve yı l l ık harçlar çok yüksektir. Örnek vermek gerekirse, 

öğrenci kendi eyaleti  içindeki bir üniversitede eğitim görüyorsa 

eya let içi  harç ( in state tuit ion ) ödemektedir. Ancak, Amerika’da 
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bir başka eyaletten gelen öğrenci ise tahminen 3 misl i harç 

ödemektedir.  Bizim öğrenciler yapılan özel protokol sayesinde 

eyalet içi harç ödemektedir.  Yani üçte bir seviyesinde okula harç 

ödenmektedir. 

Amerika’da yaşamak için gerekli  olacak ayl ık masraf 

nedir? Sorusu sıkça sorulmaktadır.  Bu soruya verilecek cevap 

öğrencinin kendi harcamalarına bağlıdır. Ama şu kadarını 

söyleyebil irim ki Sam Houston Devlet Üniversitesinin bulunduğu 

Hunstvi l le, bir üniversite şehridir.  Dolayısıyla geçim masrafları 

diğer büyük şehirlere göre çok ucuzdur. Geçen yı l  Amerika’ya 

giden öğrencilerimizin ifadelerine göre toplam aylık masrafları 

(konaklama, internet, elektrik, su, yeme, içme vb.) 1000 doların 

alt ında olmuş.  Hatta birkaç öğrenci aylık masraflarının 700 doları 

geçmediğini  söylemektedir. O halde başarıl ı  bir öğrenci, bu 

programı tamamlamak için toplam yaklaşık ne kadar para 

harcaması gerekir diye soracak olursanız, benim hesapladığım 

rakam, Fırat Üniversitesind eki okul harçlarını da dâhil edersek 45 

bin dolar civarındadır. Bu rakam Amerika’da geçim ve okul harcını 

ve Fırat’taki  okul harcını içermektedir.      

Böyle bir eğitim almak bu masrafa değer mi diye soracak 

olursanız, vereceğim cevap kesinl ikle “Evet” olac aktır.  Çünkü iki 

diploma sahibi  olunmaktadır.  Amerika’da eğit im görüldüğünden 

mühendisler için elzem olan İngi lizce dil  problemi çözülmektedir. 

Amerika’da yüksek l isans ve doktora yapma imkânı elde 

edilmektedir.  Uluslararası  geçerli l iği  olan bir Amerika de vlet 

üniversitesi diplomasına sahip olunmaktadır. Bana sorulsa “bir 

evim daha fazla olsa mı, yoksa evladıma iyi bir eğit im aldırmak mı 

daha iyi? Şüphesiz evladıma iyi  bir eğit im” derim.  

Bu yıl  üniversiteye yerleşecek gençlerimize bu programı 

dikkatle takip etmelerini  tavsiye ediyorum. Kendilerine yepyeni 

bir dünya yaratmak isteyenler için kaçırı lmaz bir program 

olduğundan şüphe yok. Bu programı geçmişte i lk sırada tercih 

yapan öğrencilerimiz bu ayrıcal ığın farkında olan kişilerdir.   Şu 

anda o öğrencilerimiz  Amerika’dadır.  Bu yıl  gidecekler arasında 

da i lk sırada tercih yapan öğrencilerim var.  Eminim ki  bu 

programın puanları , gelecek yı l çok yükselecek. Neden mi? Çünkü 

i lk mezunları  duyanlar da bu imkânı değerlendirmek 

isteyeceklerdir. Bu yı l ÖSYS sınavına gi recek öğrencilerimize 
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başarı lar di l iyorum ve yapacakları tercihlerin geleceklerini  nası l 

etki leyebileceği konusunun farkında olmalarını  umuyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/haberiniz-var-mi-makale,8633.html 
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 Yayınlandığı tarih: 29 Haziran 2016 (Çarşamba) 

ÖSYS YERLEŞTİRMELERİNDE SÜRPRİZLER YAŞANACAK 

Üniversiteye giriş amacıyla yapılan LYS sınavları  da 

tamamlandı. Temmuz ayında sonuçlar açıklanacak ve adaylar 2 

Ağustos 2016 tarihine kadar tercihlerini  yapmış olacaklar. 

Üniversite sayı larının çoğalması, kontenjanların artırı lması, 

sınavsız geçişler vb.  nedenlerden ötürü üniversitelerin 

birçoğunda kalite iyice düştü.  Öyle ki  adını  soyadını  yazamayan, 

basit  matematiksel dört işlemleri  yapamayan, hatta kendisini 

i fade edemeyen kişi lerin me slek yüksekokulu öğrencileri 

olabildiklerini bi liyoruz, görüyoruz.  

1979 yı l ından beri üniversitede görev yapıyorum ve 37 

yı l l ık akademisyen olarak çok farklı  öğrenci profi l leri i le 

karşı laştım. Ders verdiğim bölümler, kendi kategorisinde iyi 

sayı labilecek  öğrencilerin tercih yaptıkları  programlar arasında 

yer almıştı.  Örneğin şu anda çal ıştığım bölüm Yazı lım 

Mühendisliğidir ve popüler bir bölüm olduğundan, mühendisl ik 

bölümleri arasında kendi kategorisinde üst sıralarda yer 

almaktadır.  Buna rağmen, öğrenci  profi l inden maalesef yeterince 

memnun olduğumuzu söyleyemem. Ama diğer mühendisl ik bölüm 

öğrencilerinin başarı seviyelerini görünce, biraz teselli 

bulabiliyorum.  

Yükseköğretim Kurulu tedrici  olarak üniversitelerde 

kal iteyi  yükseltecek tedbirler almaktadı r.  Örneğin; t ıp 

programlarına, programın yerleştirme başarı sırası , 40 bininci 

sırada olan adayın yerleştirme puanının alt ında yerleştirme 

puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecek. Benzeri  uygulamaları 
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hukuk ve mühendislik programlarında da görmekteyiz.  Hu kuk 

fakülteleri  150 bininci, mühendisl ik fakülteleri  ile 240 bininci 

sıralamaya kadar öğrenci alabilecek.  Mühendislik fakültelerine 

yerleştirme puanı sınırı  uygulaması i lk defa bu yıl  yapılacak.    

Yerleştirmede sınır koyulması en fazla vakıf  

üniversitelerini  etki leyecek. Bil indiği üzere vakıf üniversitelerinin 

bazı larının amacı, mümkün olduğunca fazla öğrenci almak ve gelir 

sağlamaktır.  Vakıf üniversite sayı ları  hızla arttı  ve bunların bir 

kısmında eğitim kalitesi  adeta yerlerde sürünüyor.  Vakıf 

üniversitelerinde puanı çok düşük olmasına rağmen dolmayan 

birçok bölüm bulunmaktadır.  

Sıralama sınırı  yüzünden birçok bölüm kendil iğinden 

kapanacak.  Vakıf  üniversitelerinde kontenjanlar düşeceğinden, 

öğretim elemanlarının maaşları  ödenemeyecek, üniversite 

giderleri karşı lanamayacak. Dolaysıyla vakıf üniversitelerinin 

bazı ları  garantörleri  olan devlet üniversitelerine aktarı lacak.   

  Vakıf üniversitelerinde artık kayyum dönemleri başladı.   

Haliç Üniversitesinin kötü yöneti ldiğine karar veren YÖK, Mayıs 

2016 ayında bu  üniversiteye kayyum atadı.  Aylarca öğretim 

elemanlarının maaşları  ödenmedi.  Gelirlerin usulsüzce başka 

yerlere aktarıldığı  söylenti leri dolaşıyor. Fatih Üniversitesinin 

kurucusu Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfına da Haziran ayında 

kayyum atandı. Ardahan Üni versitesi  Rektörü Sayın Prof. Dr. 

Ramazan Korkmaz, Fatih Üniversitesi  Rektörü olarak yeni göreve 

başladı.  Bil indiği  üzere Sayın Korkmaz Fırat Üniversitesi  öğretim 

üyesi  iken Ardahan Üniversitesine rektörlüğüne atanmıştı .    

Vakıf üniversiteleri , bölümlerini  cazip hale getirmek için 

burslu sistemler geliştirdi ler.  Yüzde yüz, yüzde ell i , yüzde yirmi 

beş gibi ya da burssuz kontenjanlar oluşturdular.  Bu durum 

öğrenci seviyelerini alt  üst etti . Örneğin yüzde yüz bursu 

öğrencilerle bursuz öğrenciler aynı sınıfa ye rleştiri ldi .  Eğit im 

seviyesini  kime göre ayarlayacaksın? Çok düşük puanla 

yerleştirilen öğrenci konuları  anlamakta zorluk çekerken, çok 

yüksek puanla yerleşenler ise derslerden sıkı l ır oldular.  

Fakültelere sıralama konulmasının sonucu olarak vakıf  

üniversitelerinin birçok bölümü kendil iğinden kapanacak.  Devlet 
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üniversitelerinin bazı bölümleri de mecburen kendil iğinden 

kapanmış olacak ya da öğrenci sayı ları  çok düşecek.   

YÖK’ün bu uygulaması nedeniyle kontenjanlar da makul 

seviyelere düşecek. Ama çok tercih edilen bölümlerde öğrenci 

sayı ları  gene fazla olacak.  Örneğin Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  Yazı lım Mühendisl iğine bu yı l toplam 188 öğrenci 

yerleştirilecek. Bu sayıya dikey geçiş, yatay geçiş ve mühendisl ik 

tamamlama programları i le geçiş yapacak  öğrenciler dâhil 

değildir.  Yazıl ım Mühendisl iği  bölümüne geçen yı l yerleşen 

öğrencilerin sıralaması (Birinci öğretim: 180 000, İkinci öğretim: 

200 000,  MTOK Birinci  öğretim: 200 000 ve MTOK İkinci öğretim: 

218 000 başarı sırasında öğrenci aldı lar) , 240 0 00 sıralama 

sınırından düşük olduğu için kontenjanlar tamamen dolmuş 

olacaktır.  Asl ında Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesinin hemen 

hemen tümünün kontenjanlarının bu yıl  da dolacağı 

anlaşı lmaktadır.  Oysa bizler de öğrenci fazlal ığından şikâyetçi  idik 

ve kontenjanların yarı  yarıya düşmesini talep etmemize rağmen, 

i lgi li  makamlar bu talebimizi her defasında geri  çevirmişlerdi.  

Sonuç olarak artık çok düşük puanlı  öğrencilerin özell ikle 

de düşük puan ile öğrenci alan vakıf üniversiteleri  üzerinden 

mühendis,  avukat, doktor olmaları engelleniyor.  Diğer taraftan 

devlet üniversitelerinin de cazip olmayan bölümleri  kendil iğinden 

kapanmaya devam edecek.  Bu yı l üniversiteye yerleştirmelerde 

çok sürpriz sonuçlara karşılaşmış olacağız.  Haydi hayırl ısı…  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/osys-yerlestirmelerinde-surprizler-

yasanacak-makale,8681.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10 Ağustos 2016 (Çarşamba) 

ÖSYS AÇIKLANDI: ORTALIK TOZ DUMAN 

10 Ağustos 2016 tarihinde Üniversiteye yerleştirme 

sonuçları  açıklandı.  Ortal ı k toz duman diyebilirim. Çünkü bazı 

alanlara getiri len minimum sıralama yüzünden birçok bölüm 

kapanacak… Yüzlerce öğretim üyesi  öğrencisi  olmayacağı için 

kendilerini boşta hissedecek. Hele bir de bu guruba giren öğretim 

üyelerinin eğer projeleri  de yoksa d urum çok daha da vahim…  

Durumun daha iyi  anlaşılabilmesi için Fırat 

Üniversitesinin bazı  bölümlerinden örnekler vereceğim. 

Fakülteler bazında örnekler vermek daha isabetl i olacak.  Fırat 

Üniversitesinde Mühendisl ik alanında eğitim veren iki  fakülte 

bulunuyor. Mühendisl ik ve Teknoloji Fakültelerinin bölümlerine 

bir öğrencinin girebilmesi için MF -4 puan türü sıralamasında i lk 

240000 içerisinde yer almaları  gerekiyordu.  İşte size çarpıcı  bazı 

rakamlar: Mühendisl ik Fakültesi Biyomühendisl ik Bölümü gündüz 

konten janı 50 iken yerleştiri len öğrenci sayısı  sadece 9’dur.  Çevre 

Mühendisliği bölümünün kontenjanı 70, yerleştirilen öğrenci 

sayısı sadece 4’tür. Kimya Mühendisl iği ’nin 20 kişil ik kontenjanı 

olmasına karşın yerleşen öğrenci bulunmamaktadır.  Metalurji  ve 

Malzeme Mühendisliği  bölümünün 50 kişi l ik kontenjanına 

karşı l ık, yerleşebilen sadece bir öğrenci bulunmaktadır.  

Mühendislik Fakültesinin ikinci  öğretimleri  de büyük 

darbe yemiştir. Örneğin Makine Mühendisl iği ikinci öğretiminin 

85 olan kontenjanına karşı l ık yer leşen öğrenci sayısı  sadece 

18’dir.  Biyomühendisl ik bölümü ikinci öğretimi için 40 kontenjan 

veri lmiş ve sadece 1 öğrenci yerleşmiştir.  Bi lgisayar Mühendisl iği 
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ikinci  öğretim için 85 kişil ik kontenjanına karşı l ık yerleşen 49 

öğrenci dikkate al ınırsa, getir i len sıralamanın bölümlerde ne 

kadar öğrenci kaybına neden olduğu anlaşı lacaktır.   

Gelelim Teknoloji  Fakültesine… Bu fakültenin 

bölümlerinin hali  kesinlikle iç aşıcı  değildir.  Enerji Sistemleri 

Mühendisliği  normal öğreniminde 73 kişil ik kontenjana karşı l ı k 

yerleşen öğrenci sayısı 18’dir.  Enerji Sistemleri ikinci öğretiminde 

ise 73 kontenjan olmasına karşın yerleşen öğrenci sayısı  sadece 

2’dir.  İkinci  öğretim programı kendil iğinden kapanmış olmaktadır. 

Bu programın Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları  (MTOK ) için 

normal ve ikinci öğretim programlarının toplam kontenjanı 36 

iken, sadece 1 öğrenci yerleşebilmiştir. Otomotiv Mühendisl iği 

Bölümünün normal öğretiminde 42 kontenjana karşı lık yerleşen 

öğrenci sayısı  sadece 8’dir. İkinci  öğretimine ise yerleşen 

olmamıştır. Sadece normal öğrenimi olan Metalurji  ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümünün 42 kişi lik kontenjanına karşı lık yerleşen 

hiç kimse bulunmamaktadır.  Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümünün 

kontenjanları nispeten iyi sayıl ır. Çünkü Yazıl ım Mühendisl iği 

normal öğrenime ait kontenjanları  tamamen dolmuştur.  Ancak 

ikinci  öğretime bakılırsa, 91 toplam kontenjanın 68’ine 

yerleştirme gerçekleşebilmiştir.  İkinci  öğretimdeki kayıp 23 

kişidir.  

Yazı l ım Mühendisl iği  ve Sam Houston State 

Üniversitesinin ortak yürüttükleri Ulusla rarası  Ortak Lisans 

Programı ücretli  bir programdır.  Bu programa giren öğrencilerin 

toplamda 45 bin dolar gibi bir parayı  eğit im ve yurtdışındaki 

geçim masrafları  için ayırmaları gerekmektedir. Bu bölümün 

paralı  olması ve 240 binl ik sınırın getirilmesi ned eniyle 40 kişi l ik 

kontenjanının sadece 9’una yerleştirme olabilmiştir.  Uluslararası 

Ortak Lisans Programı (UOLP) uygulayan bölümlerin tüm sayısı 

üniversitelerimizde 44’tür.  Bu çift  diploma programlarının Bi lişim 

Sistemleri Mühendisliği ve Yazı l ım Mühendisl iği alanında 

programları  olan sadece iki  üniversitemiz (İTÜ ve Fırat) 

bulunmaktadır.  Diğer vakıf  üniversitelerinde bi lgisayar ve yazı l ım 

mühendisl iği  alanında yer alan UOLP programlarına öğrenci tercih 

yapmadığı  için kapanmıştır.      

2006 ve 2007 yı lında kurulan Üniversitelerin Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan mühendisl ik 
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programlarının (İnşaat Mühendisl ikleri  bölümleri  hariç)  hemen 

hemen hepsi belirledikleri kontenjanlarını dolduramadılar.  İkinci 

öğretimlerinin birçoğu  da kapanacak.  

Geçen yı l devlet üniversitelerinde 4437 kişi l ik kontenjan 

açık kalmıştı .  Bu yı l  azımsanmayacak sayıda Vakıf  üniversiteleri 

kapanmasına rağmen, devlet üniversitelerinde boşta kalan 

kontenjan sayısı  13301’e çıkmıştır.  Bu rakamlar l isans 

düzeyindeki eğitim içindir.  Vakıf  üniversitelerinde geçen yıl 

kontenjan açığı  7032 iken bu yı l (2016) 7103 olmuştur.   

Mühendislik Fakültelerine bu yı l getiri len i lk 240000’e 

girme koşulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 

üniversiteleri fazlasıyla  etkilemiştir. Kaliteyi artırmak amacıyla 

yapılan bu tasarruf sonucunda birçok öğrenci dışarıda kalmıştır 

ve bazı  bölümler kendil iğinden kapanmıştır.  Bu durum da “Her İ l ’e 

bir Üniversite!” felsefesinden geri dönüşe işarettir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/osys-aciklandi-ortalik-toz-duman-

makale,8751.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10 Mayıs 2017 (Çarşamba) 

İŞTE BÖYLE BİR YÖK İSTİYORUZ 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr.  Yekta 

Saraç, göreve geldiğinden beri tamamen farkl ı  bir yapılanma 

gerçekleştirmek için ekibiyle birlikte canla başla çal ışt ığını 

görüyoruz.  Artık yenilikler peşinde koşuşturan bir YÖK 

karşımızda… Dekanlarının ve paydaşlarının her görüşünü ve 

tekl ifini  önemseyen, çözüm üretebilecekleri  konularda taahhütler 

alt ına girebilen, ama yapılması mümkün olmayacak ya da talebin 

olumlu gerçekleşmesi yetkisinin kendilerinde olmadığı 

durumlarda da açık sözlülükle talebin yapılamayacağını belirten 

bir YÖK Başkanı karşımızda.  

Köşe yazı larımı takip edenler, yanlış gördüğüm hususları  

çok açık bir di l le eleştirdiğimi bi lirler.  Sayın Saraç’ın Başkanlığı 

öncesinde de birkaç defa YÖK i le i lgi l i  köşe yazı ları  yazmıştım. Bu 

yazı ların bazı ları  eleştiri  niteliğinde idi.  Hatta bu eleştiriler bazen 

YÖK tarafından beğenilmediği  için telefonla arandığı m da 

olmuştu.   

Yazarların görevleri  arasında hakikatleri  yazmak, olayları  

tarafsız gözle analiz etmek, olumlu eleştiriler yaparak kurum ve 

kuruluşların kendilerine çeki  düzen vermesini  sağlamak ve 

toplumu doğru bilgi lendirmek yer alır.  Köşe yazarlarının bi r 

kısmının negatif  ön yargı l ı olduğunu görüyoruz. Bu gruba giren 

yazarlar, bir kurum veya kuruluş ne kadar iyi  işler yaparsa yapsın, 

her defasında bardağın yarısının boş olduğundan bahsederler. İyi 

yapılan işleri  görmezden gelirler.  
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YÖK’ün son yı llarda ne  tür atı lımlara ve değişikl iklere 

imza attığı  i le i lgi l i doğru dürüst köşe yazısına maalesef 

rastlayamıyoruz.  Eleştirme konusuna geldiğinde birbiri  ile yarışan 

köşe yazarları , iyi  şeylerden bahsetmek istemezler.  Çünkü eleştiri 

okuyucuyu daha da fazla cezbe der.  İyi gelişmeler yazı l ırsa ne 

kaybedil ir? Bence tam aksine i lgi l i  kurum ve kuruluşu daha da 

motive edilecek ve söz konusu kazanılan krediyi  kaybetmemek 

için ilgi li  yöneticiler çok daha dikkatl i  davranacaklardır.  

2000 yı l ından beri İ letişim Fakülteleri Dekanları  yı lda en 

az bir kez bir araya gelerek kendi sorunlarını  tartışmakta ve 

öneri ler üretmektedir.  Dile kolay 1999 yı l ından it ibaren tam 25 

kez dekanlar bir araya geldi ler. Üstel ik İLDEK adıyla bir de 

yürütme kurulu oluşturdular. Bu oluşum sayesinde g üçlendiler ve 

i letişim eğitiminde farkındalık oluşturmak için mücadele 

etmektedirler.   

İLDEK olarak 14 Şubat 2017 tarihinde YÖK’te Başkan 

Vekil i Sayın Prof.  Dr.  Hasan Mandal Başkanlığında bir toplantı 

yapmıştık. İ letişim eğitimi i le i lgi l i bazı  sorunları  d i le getirmiştik. 

Sayın Mandal kendisine i leti len konuları YÖK Başkanı Sayın 

Saraç’a i leteceğini  söyledi ve kısa sürede Dekanları  

toplayabileceklerini  belirt iğinde, acaba gerçekleşebilir mi diye 

kuşkum vardı. Çünkü eski  klasik hantallaşmış YÖK’ün geçmiş 

dönemlerdeki tasarrufları , İletişim Fakülteleri dekanları  i le bir 

toplantının yapılabileceği yönündeki düşüncemi frenliyordu.  

Öncelikl i  alanlarda 100/2000 doktora bursu toplantısı  

nedeniyle YÖK’e gitmiştim. Sayın Mandal’a İ letişim Fakülteleri 

Dekanlarının kendilerinden toplantı  gününü sabırsızl ıkla 

beklediklerini söylediğimde, Mayıs ayında toplantı yapmayı 

planladıklarını  belirtmişlerdi.  Nihayet sorunları  en üst makamda 

bulunanlara bizzat i letebilecektik.   

4-5 Mayıs 2017 Tarihleri  arasında Adnan Menderes 

Üniversitesi İ letişim Fakültesi Dekanları 25. Toplantısını Aydın ve 

Didim’de gerçekleştirmişti .  Konular daha sıcakl ığını  korurken, bu 

defa da YÖK İ letişim Fakültesi  Dekanlarını  toplantıya çağırmıştı. 

Bu sıralama, konuların YÖK’e sıcağı sıcağına aktarı lmasına v esile 

olmuştu.   
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YÖK Başkanı Sayın Saraç ve Başkan Vekil i Sayın Mandal 

İ letişim Fakülteleri  Dekanları  i le 9 Mayıs’ta bir araya geldi.  Sayın 

Saraç, kullandığı  kelime ve cümleleri  büyük bir özenle seçiyor, 

sorulara cevap verirken yapamayacakları  konularda har biden o 

tasarrufun kendi yetkisinde olmadığını  söylüyordu. “Yeni YÖK” 

kavramına yakışır bir şeki lde yenil ik ve değişikl ikleri aktarıyordu. 

Yeni YÖK’ün toplantı ları ne kadar önemsediğini, konu i le ilgi li 

hazırladıkları  sunumdan belli  oluyordu. İletişim Fakü l telerinin 

istatistiksel bi lgi lerini yansıda gören dekanlar, bazı gerçekleri de 

daha iyi  görme f ırsatını  elde etti ler.  

Toplantı  bit iminde havaalanında uçak beklerken, YÖK 

sayfasında girdim. YÖK’te İ letişim Fakülteleri  dekanları  i le yapılan 

toplantının ayrıntı ları  ve fotoğrafları  çoktan web sayfasında 

yerini  almıştı .  Oysa ben genelde olayları  çok daha hızlı  köşeme 

taşıdığımı zannederdim. Bu defa kamuoyunu bilgilendirme 

açısından Yeni YÖK’ün hızına yetişememiştim. İşte İletişim bu, 

işte hız bu… 

İ letişim dekanları  YÖK tarafından yapılacak her türlü 

olumlu ve gelişmeye yönelik çalışmaları  alkışlayacakları  

düşüncesindeyim. Çünkü amaçları  daha iyi bir eğit im vermek olan 

Dekanlar, Yeni YÖK’ün çabalarını  gördükçe daha da canla başla 

çal ışacaklardır.   

Sonuç olarak, YÖK Başkanı ve Başkan Vekil i i le 2 saati  

bulan bir toplantı yüz yüze gerçekleşmişti.  Sayın Saraç, önemli 

diğer toplantı ları olmasına karşın sonuna kadar salonda kalarak 

dekanları  bizzat dinledi.  Yapabileceklerini  gönül rahatl ığı  i le 

onayladı.  Kendi inisiyatif inde olmayan hususlarda da açık 

sözlülükle yapamayacağını  belirtt i .  Oysa birçok klasik yönetici ya 

da başkanın yaptığı gibi “Bakalım” diyebil irdi. Kısacası YÖK güzel 

bir gidişat yakalamış durumda.   

Biz akademisyenlere düşen görev, Yeni YÖK’ün misyon ve  

vizyonuna katkı  sağlamak olmalıdır.  Tarafların polit ik düşünceleri 

ne olursa olsun, güzel yapılan işler alkışlanabilmelidir.  Şimdi 

bizler sabırsızlıkla Sayın Saraç ve Sayın Mandal’ın dekanlara 

yaktığı  ışığın meşaleye dönüşmesini  beklemekteyiz.  Dekanlar, 

o lumlu gelişmeleri  gördükçe, çorbada tuzları  olması için destek 

vereceklerine kalpten inanıyorum. İnşallah bu toplantı i le İ letişim 

Fakülteleri  için yeni bir kapı açı lacaktır.   
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iste-boyle-bir-yok-istiyoruz-

makale,9299.html 
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 Yayınlandığı tarih: 15 Mayıs 2017 (Pazartesi) 

FIRAT UOLP ÖĞRENCİLERİ ABD’DE MEZUN OLDU 

12-13 Mayıs 2017 tarihleri  benim ve öğrencilerim için çok 

büyük anlam taşımaktadır.  Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi 

Yazı l ım Mühendisl iği  Uluslararası  Ortak Lisans Programı (UOLP) 

öğrencilerimiz i le aynı duyguları büyük bir mutlulukla paylaştık. 

Öğrencilerimle birl ikte mezuniyet törenini  bizzat idrak etmiş 

olmak, benim için ayrı  bir onur vesi lesidir.  Bu mezuniyet törenini, 

azmin zaferi olarak niteliyorum. 

Şimdi sizleri  biraz geçmişe götürmek istiyorum. Yıl  2010 

ve Amerika’da Sam Houston State Üniversitesinden Prof. Dr. 

Peter Alan Cooper Türkiye’ye bir konferansa katı lmak üzere 

Ankara’ya geleceğini, Amerika’da aynı Üniversitede Doçent olan 

oğlum Cihan Varol bana haber veriyor ve Bölüm Başkanı olan bu 

hocayı Fırat Üniversitesinde bir seminer vermek üzere Elazığ’a da 

davet etmemi öneriyor.  Dr.  Cooper’ı  Fırat Üniversitesine davet 

ettim ve kendisiyle i lk görüşmemiz bu şekilde başladı.  

Bölüm elemanlarımıza verdi ği  seminer sonrasında kendi 

üniversitesi  ile iş birl iği  yapmayı önerdiğimde, tekl if imi kabul 

etmişti . Kendisine i lk olarak bir çift diploma programı başlatal ım 

demiştim. İşte bu tekl if , uzun, meşakkatl i , sürekli mücadele 

gerektiren bir yola girmemize neden oldu.  Ben, Peter Alan Cooper 

ve Cihan Varol; başladık protokolü yazmaya.. .  Bu ortak protokol 

gel işt irmeyi de e -postalar üzerinden gerçekleştirdik.  Sonuçta bu 

protokolü bit irdik ve kendi üniversitelerimizin i lgi l i kurullarında 

görüşülmek üzere gönderdik.  
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Dönemin Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi  

Bingöl… Kendisine bu işbirl iği  protokolünü sunduğumda, tekl if i 

tamamen destekleyeceğini  ve Senatomuzdan geçirerek YÖK’e 

göndereceğini  söylemesi, Üniversitesini  gel iştirmek isteyen 

yönetici profi l ini tesc i l ediyordu. Rektörden destek almış olmak 

işlerimizi  çok kolaylaştıracaktı , ancak bu sürecin bir de 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası  Kurul (ÜAK) 

boyutu vardı.  Bununla da iş bitmiyordu, aynı işlerin bir de 

Amerika’da yapılması gerekiyordu. S onuna kadar mücadele 

edecektik, çünkü kararl ıydık ve inançlıydık.  

Protokol imza törenini  muhteşem bir şeki lde 

düzenlememiz gerekiyordu. Fırat Üniversitesinde Teknoloji 

Fakültesi  tarafından “6th International Advanced Technologies 

Symposium” adıyla 16 -18 Mayıs 2011 tarihleri arasında bir 

etkinl ik düzenlenecekti.  Bu sempozyumun yürütülmesi 

başkanlığına da bilahare ben i lgi l i  kurullarca atanmıştım. Protokol 

imza törenini  özell ikle bu etkinl ik tarihlerine denk getirerek, 

işbirl iği  niyetimizi  geniş kit lelere duy urmayı amaçladık.  Sam 

Houston State Üniversitesi  yetki li  heyeti ve hatta University of 

Arkansas at Litt le Rock i le West Virginia Üniversitesinden farkl ı 

işbirl iği  protokollerinin imzalanmasını, bu etkinlikte ( IATS’11) 

gerçekleştirmiştik.    

UOLP protokolü uzun bir süre Üniversitelerarası  Kurulda 

(ÜAK) takıl ı  kaldı. Çünkü protokolde sadece Yazıl ım Mühendisl iği 

değil , aynı zamanda Adli Bil işim Mühendisl iği alanında işbirl iği 

yapılacağını yazmıştık.  Adli Bil işim Mühendisl iği  diye bir bölüme 

karşı  çıkı lıyordu. Zaten Bilgisayar Mühendisl iği  Bölümlerinin siber 

suçlarla mücadele edecek mühendisleri  de yetiştirebilecekleri 

iddia edil iyordu. Direndik ve nihayet hem Yazı lım Mühendisl iği  ve 

hem de Adli Bi l işim Mühendisl iği UOLP programlarının 

kurulmasına Yükseköğretim K urulu onay vermişti .  

Yazı l ım Mühendisl iği  UOLP programına öğrenci al ımı daha 

hızl ı  gel işt i .  Çünkü İngil izce ders verecek yeterli  öğretim elemanı 

vardı.  Ama yeni kurulan ve Türkiye’de halen tek olan Adli Bil işim 

Mühendisliği  Bölümüne öğrenci al ımı gecikti .  Adli  Bi lişim 

Mühendisliği Bölümü 2012 sonrasında yeterl i  öğretim üyesinin 

tedarik etmesi sonrasında, Türkçe programına öğrenci al ımı 

gerçekleştirebildi. Bu bölümün Sam Houston State Üniversitesi ile 



 

407 
 

ortak yürütülmesi planlanan UOPL programı henüz devreye 

al ınamadı. Türkçe eğit im veren programı i lk mezunlarını 2017 -

2018 yı l ında vermiş olacak.  

Protokol sayesinde Amerika’daki Sam Houston State 

Üniversitesi (SHSU) de iki yeni l isans programı açmayı, kendi i lgi l i 

kurullarına ve Texas Higher Education Coordinati ng Board 

(Bizdeki YÖK benzeri bir kurul) ’a kabul ettirmeyi başarmıştı . Bu 

protokol, SHSU’da Computer Software Engineering Technology 

adıyla yeni bir l isans programının açı lmasına vesi le oluştu.  Ayrıca 

yakın gelecekte Digital Forensics Engineering Technolog y adı i le 

diğer yeni bir bölümün eğitime başlamasına da vesi le olmaktadır.   

Yazı l ım Mühendisliğinin tamamen İngilizce eğitim yapan 

UOLP programı i lk öğrencilerini  2012 yı l ında almıştı . Bu 

öğrenciler bir yı l  İngi l izce hazırlık eğit imi aldıktan sonra, birin ci 

ve ikinci  sınıflarına ait  tüm derslerini  Fırat Üniversitesinde 

tamamlamışlardı.  2015 yı lında ilk 13 öğrenciyi  Amerika’ya 

göndermiştik. Bu öğrencileri  Amerika’ya gönderirken de 

kafamızda çeşit li  soru işaretleri vardı. Bu proje acaba başarıya 

ulaşabilecek  miydi?  

Bir öğrencimiz Türkiye’ye dönüp Türkçe programa devam 

etme kararı  aldı.  Ancak diğer 12 öğrencimiz yı lmadan ve 

bıkmadan mücadele etti ler ve sonunda bu programdan mezun 

oldular. Müsaadenizle UOLP programımızdan mezun olan bu i lk 

12 öğrencimizin adlarını  burada yazmak istiyorum. Alfabetik 

soyadına göre, Osman Akdeniz, Sezer Arslan, Semih Çal, Anıl 

Gönül, Burak İ l ikçi , Fatih Köseoğlu, Mustafa Kulaç, Ahmet Öner, 

Emrah Sarıboz, İbrahim Serpici , Ecem Şimşek ve Metehan Soylu.  

Bu öğrencilerimiz bizim UOLP p rogramının i lk göz ağrı ları  

olmuştu.  Kendilerinin başarı  hikayelerini  i leride mutlaka 

duyacağımıza eminim. Zaten daha mezun olur olmaz ikisi  Sam 

Houston State Üniversitesinde yüksek l isans programına kabul 

edildiler.  Diğer biri  şimdiden bir şirkette iş bul du.  Birkaçı 

Amerika’da evl i l ik yolunda… İki mezunumuz da Türkiye’ye 

dönmeye karar vermişler.   

Bazılarınız belki 12 kişinin sadece ikisinin Türkiye’ye 

dönüş karar vermiş olmasını  beyin göçü olarak nitelendirebil ir. 

Ancak bana göre Amerika’da kalacak öğrenci lerimiz de 
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Türkiye’nin ve Türklerin elçi leri  olarak ülkemize hizmet 

edeceklerinden asla şüphem yoktur.  

Gençler, bu köşe yazımı sizlere hitap ederek tamamlamak 

istiyorum. Bu programa kaydolurken belik bazılarınız bu hayal 

gerçekleşebil ir mi diye tereddüt et miş olabil ir. Sizler bizleri 

mahcup etmediniz ve eğit iminizi  başarı  ile tamamladınız.  Adım 

adım sonlu mutluluğa hepimiz vardık. Önemli  bir nokta da bu 

süreçte ben de sizlerle birl ikle öğrenciliği  yeniden yaşamış oldum. 

Mezuniyet mutluluğunu hep birlikte ta ttık.  Eminim ki  bu 

programda eğitim görmeye devam eden kardeşleriniz de çok 

heyecanlanmışlardır.  İ leride aynı mutluluğu kendileriyle de 

birl ikte yaşayacağımıza inanıyorum. Selam ve muhabbetle 

başarı larınızın devamını di l iyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-uolp-ogrencileri-abd8217de-mezun-

oldu-makale,9304.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Mayıs 2017 (Pazar) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ NEDEN FARKLI 

Bil işim teknoloji leri  alanındaki bazı  bölümler tercih 

yapacak öğrencilerin kafasını  karıştırıyor. T ercih dönemlerinde 

üniversiteye girmek isteyen birçok adaydan mesajlar al ıyorum. 

Bi lgisayar Mühendisliği  mi yoksa Yazıl ım Mühendisl iğini mi 

seçmeliyim diye… Dünyada bu konudaki gelişmeleri  takip ederek, 

farklarını anlatmaya çal ışıyorum. Bugünkü yazımda da bu iki 

mühendisl ik alanındaki düşüncelerimi sizlere aktaracağım.  

Bil işim alanı çok hızlı  gel işmektedir.  Benim kuşaktakiler 

üniversite yı l larında kodlamaya kâğıt üzerinde başlamıştı. 

Bi lgisayar yoktu.  Yı l  1975 ve FORTRAN diye bir ders alıyoruz.  Her 

şey kara  tahta üzerinde anlatıl ırdı.  Bi lgisayarı  duymuşuz ama nası l 

bir şey olduğunu canlı  görmemişiz. Algoritma ve kodlama mantığı 

bize tuhaf geliyordu. O dönemlerde de ülkemizde Bilgisayar 

Mühendisliği  diye bir bölüm henüz yoktu.  Bilgisayar alanında 

çal ışma yapanlar ise genelde farkl ı  branşlardan gelmekteydi.    

Kocaman bilgisayar makineleri  i le f ii len tanışmam 1977 

yı l ında İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek l isans yaptığım 

yı l lara rastlar. IBM ve UNIVAC isimlerini o yı llarda duymuştum. 

Gerçek kodlamayı ise 80  kolona sahip kartlar üzerine delik 

(punch) açarak yapıyorduk.  Bi lgisayar denil ince de büyük 

odalarda sandık metal kutuları görürdük. 1980’lerin başı 

Mikrobilgisayar dönemlerinin başlangıcı  idi .  Sinclair ZX81 bu tür 

bir bi lgisayardı.  Akabinde AMSTRAD, COMM ODORE markalar 

elimizin alt ında idi. Ama hala ülkede Bilgisayar Mühendisl iği diye 

bir bölüm yoktu.  
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Türkiye’de unvanlar arasında “mühendisl ik” ayrı  bir 

öneme sahipti .  Hatta espri  yapılırdı.  Kız istemeye gidi ldiğinde 

“Oğlun ne mühendisi?” diye sorulurmuş.  M ühendis olsun da ne 

mühendisi  olursa olsun, önemi yoktu. Oysa bugün günümüzde 

mühendis unvanı veren birçok bölüm hüsrana uğramış durumda. 

Tek bir öğrenci dahi bulamayan mühendislik bölümleri  var.  

Halkımız sonradan anladı ki  herhangi bir alanda mühendis 

olmakla karın doymuyor.  Ai leler daha da bi l inçlenmeye başladı ve 

mezuniyet sonrasında en hızl ı  hangi alanda iş bulunabiliyorsa, o 

alanlara dönüş oldu.  Örneğin 1991 Yıl ında Fırat Üniversitesi 

Teknik Eğit im Fakültesi  içerisinde Elektronik ve Bi lgisayar Eğit imi 

Bölümünü kurduğumda, bu bölüme çok yüksek puanlarla 

öğrencilerin yerleştiğine şahit oldum. Çünkü o dönemlerde 

Bilgisayar Eğitimi unvanına sahip öğrenciler mezun olur olmaz 

öğretmen olatrak atanabiliyorlardı. O dönemlerde YÖK/Dünya 

Bankası  Endüstriyel  Eğit i m Projesi  önemli bir proje idi. Endüstri 

ve Meslek Liseleri , üniversitelerin bi lgisayar mühendisl iği 

bölümlerinde nadiren bulunan donanımlara sahip olmuşlardı. 

Laboratuvarlarda eğit im verecek öğretmen yoktu.  Bu yüzden de 

bi lgisayar veya yakın alanlardan me zun olan bi l işim 

öğretmenlerinin atanmaları  hemen gerçekleşiyordu.  

Zaman ilerledikçe ve İnternet yaşamımızda yer almaya 

başladığında, Bi lgisayar Mühendisl iği  bölümleri  kurulması furyası 

başladı. Adı Bilgisayar Mühendisliği bölümü idi, ama mezunlarının 

ası l yaptığı  Türkiye gerçeğine uygun kod yazma idi.  Bi lgisayar 

Mühendis liği programlarında yer alan derslerin önemli  bir 

bölümü de elektronik sahasını  i lgilendiriyordu. Üniversiteler 

Bi lgisayar Bi limleri  (Computer Science) diye bir bölüm açmak 

istemezlerdi, çünkü verecekleri diplomada mühendisl ik kel imesi 

geçmeyecekti , bu da tercih edilme şanslarını düşürecekti .       

Günden güne bil işim alanı hızla gel işiyordu. Amerika’da 

sadece bi lgisayar mühendisl iği  (Computer engineering) değil aynı 

zamanda bilgisayar bi l imleri  (computer science) bölümleri 

çoğalıyordu. Yazıl ım ile uğraşmak isteyenler bi lgisayar bi l imleri 

bölümlerini  daha çok tercih etmeye başladılar. Amerika’daki 

gel işmeler benzer şeki lde Türkiye’de de uygulanıyordu. Ama 

bizdeki sıkıntı  hala devam ediyordu. Zira açı lacak bölüm 

içerisinde mutlaka “mühendis” kel imesi monte edi lmeliydi.   
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Türkiye’de önce vakıf  üniversiteleri Yazı l ım Mühendisliği  

diye bölüm açtı lar. Bu bölümler asl ında Amerika’daki Computer 

Science içeriği i le örtüşüyordu. Çözüm bulunmuştu. Mezunları 

asl ında yazı lım işi  i le yoğunluklu uğraşacaklardı.  Mühendis 

kelimesi i le bölüm daha da güç kazanacaktı.  Akabinde Türkiye’de 

devlet üniversiteleri  de Yazıl ım Mühendisliği  Bölümü açmaya 

başladılar. Bunun öncülüğünü de Fırat Üniversitesi  yaptı  ve 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde Yazı l ım Mühendisliği bölümü 2010 

da kuruldu.  Diğer bazı devlet üniversiteleri de Fırat’ı  takip etti  ve 

sayı ları  artıyor.  

Teknoloji Fakültesi bünyesindeki Yazı l ım Mühendisliği  

Bölümü ders müfredatları içinde uygulama eğitiminin yüzde 40’ı 

bulması, bu bölüm mezunlarının daha kolay ist ihdam 

edilmelerin in önünü açtı.  Ayrıca bu bölümlerin son sınıf larında 

bir de işyeri  eğitimi uygulanınca, öğrencilerin daha mezun 

olmadan iş bulmalarını  kolaylaştırdı.   

Fırat gene bir farkındalık yaptı  ve Teknoloji  Fakültesi  

bünyesinde Yazı l ım Mühendisl iği  bölümü varken bir  de 

Mühendislik Fakültesi  bünyesinde Yazı l ım Mühendisl iği  bölümünü 

kurdu. Bununla da yetini lmedi ve Teknoloji Fakültesi 

bünyesindeki Yazıl ım Mühendisl iği bölümümün Amerika Birleşik 

Devletleri ’nde Sam Houston State üniversitesi i le ortak yürüttüğü 

çift  diploma programı açı ldı.   

Şimdi gelel im Bilgisayar Mühendisl iği mi yoksa Yazı l ım 

Mühendisliği  mi? Hatta Adli  bi l işim Mühendisl iği  mi? Her yıl 

Bi lgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantısına katı l ırım. 

Hatta unutmuyorum, Teknoloji  Fakültesi  Yazı lım Mühend isl iğinin 

bölüm başkanı olarak bu tür bir toplantıya i lk defa Çeşme’de 

katı lmıştım. Teknoloji Fakültesi Yazı l ım Mühendisl iğini 

benimsemeyen yüzleri  hatırl ıyorum. Az tartışmamıştık. Sonuçta o 

oluşum içerisinde artık yazı l ım mühendisl iği  bölümleri  de yerini 

aldı ve hatta sayıları hızla artmaya başladı. Bir adım ötesi daha 

konuşmaya başlandı.  Bi lgisayar Mühendisl iği  Bölümleri de artık 

isim değiştirmeli  ve Yazı lım Mühendisl iği bölümlerine 

dönüştürülmelidir (Prof. Dr.  Al i Yazıcı hocamız bunu i lk 

di l lendiren kişidir) , söylemeleri yaygınlaştı .  

Türkiye’nin gerçekleri Yazı l ım Mühendisl iğini destekler 

niteliktedir.  Yani ülkemiz yazı l ım alanını  benimserse, Hindistan 
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örneğini ülkemizde de gerçekleştirebil iriz.  O nedenle ben Yazı l ım 

Mühendisliği taraftarıyım. Diğer taraf tan gene Fırat’ın Teknoloji 

Fakültesi  bünyesinde yer alan Adli  Bi l işim Mühendisliği  istikbal 

vadeden önemli  bir alandır.  Neden mi haklıyım?  Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü 

Amerika’da Sam Houston State Üniversitesi  (SHSU)  ile yapmış 

olduğu protokol kapsamında, bu üniversitede Computer Software 

Engineering Technology ve Digital  Forensic Engineering 

Technology bölümlerini  kurdu. Evet yanlış duymadınız, Fırat 

Üniversitesi  i le yapılan işbirl iği protokolü bunu sağladı.  Şimdi 

bi l iyorum bazılarınız, çift  diploma programımızda okuyan 

öğrenciler için sadece bu bölüm açılmıştır, diyorsunuz. Doğrudur, 

ama bu bölümde okuyan Amerikal ı öğrenci sayısı  Türk öğrenci 

sayısının 3-4 misli  fazla olduğuna ne dersiniz? Bu yı l da Digital 

Forensic Engineering Technology bölümü öğrenci alıyor, üstel ik 

Türkiye’den bu bölüme öğrenci de gelmiyor.     

Görüyorsunuz Fırat Üniversitesi  kaynaklı  f ikirler 

Amerika’da da kabul gördü ve bu bölümler Amerika’da da i lkler 

arasında yer al ıyor. Yaygınlaşacağına da em inim. İleriyi  görmek 

önemlidir.  Bu yüzden de Türkiye’deki Bi lgisayar Mühendisl iği 

bölümleri er geç Yazı lım Mühendisl iği bölümlerine dönüşecek. 

Belki  ismi aynı kalacak ama onlar da içeriği  yazıl ım ve uygulama 

ağırl ıkl ı yapacak. Hatta son sınıf larına onlar d a işyeri eğit imine 

benzer müfredat koyacaklar.  Asl ında Gaziantep Üniversitesi ve 

TOBB zaten işyeri  eğit imine benzer uygulamaları yı l lardır 

yapıyorlar.  Bu tür eğit imi gerçekleştiremeyecek Bilgisayar 

Mühendisliği bölümleri  kan kaybeder, benden söylemesi.  Asl ında 

YÖK de düğmeye bastı  ve işyeri eğit imi benzeri  müfredatı 

mühendisl ik branşlarında yayacaklarını düşünüyorum, çünkü 

Prof. Dr.  Yekta Saraç başkanlığındaki YENİ YÖK, akl ımıza gelmeyen 

sıra dışı sürprizler yapmaya devam ediyor ve bu farkındalık hızla 

devam ediyor. Gelecek kimin haklı  olduğunu gösterecektir.    

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisligi-neden-farkli-

makale,9325.html 
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 Yayınlandığı tarih: 01 Haziran 2017 (Perşembe) 

YENİ YÖK’ÜN HAMLELERİ 

17 Mayıs 2017 günü Başbakanlık “Sanayinin Geliştirilmesi 

ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı  Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişikl ik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısını” Meclise gönderdi. Bu kanun tasarısı  içinde 

üniversitelerimizi  i lgi lendiren bazı  maddeleri  ele alacağım. Y ENİ 

YÖK sloganı halk arasında benimsendi.  Tabi bu “YENİ” kel imesinin 

omuzladığı anlamın gereklerini yerine getirmek için 

yükseköğretim kurumlarımızda gözle görülür değişim rüzgârlarını 

i l iklerimize kadar hissetmemiz lazım. Bu nedenle de YENİ YÖK’ün 

faal iyetlerini takibe almış bulunuyorum. Başkan Prof.  Dr.  Yekta 

Saraç, Başkan Vekili  Prof. Dr.  Hasan Mandal ve Genel Kurul 

üyeleri  farkındalık yaratmanın peşinde. Ha bire i lginç hamleler 

yapıyorlar.  

Amerika Birleşik Devletlerinde üniversitelerde öğretim 

üyeleri  için yaş sınırlaması yok.  Öğretim üyesi  dersi hakkı  i le 

verebil iyorsa ve i lgil i  üniversite uygun görüyorsa, o öğretim üyesi 

yaş sınırlamasına takı lmaz.  2004 ve 2005 yı l larında West Virgina 

Üniversitesinde misafir öğretim üyesi  olarak bazı dersler 

veriyordum .  Ders verenler arasında yaşı  80 olmasına karşın dinç 

bir öğretim üyesi  ders vermeye devam ediyordu. Asl ında 

yürümede zorluk çekiyordu, ancak konuşması oldukça dinamik ve 

bi lgi  birikim düzeyinin çok yüksek olduğunu, yaptığımız bi l imsel 

tartışmalardan anlıyordum. Kimse ona “Sen 67 yaşını  doldurdun. 

Köşene çekil” dememişti ve hem Üniversite hem de öğrenciler 

kendisinden memnundu. Türkiye’de de ortalama yaş sınırı 
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yükseldi. 67 yaşını dolduran öğretim üyelerini devlet 

üniversitelerinde zorunlu emeklil iğe sevk e tmek, anlamsızdı.  YÖK 

bu durumu 16 numaralı  madde ile Meclis gündemine taşıdı. 

Böylece öğretim üyesi ihtiyacı sadece yeni kurulan 

üniversitelerde değil , ülkemizin ihtiyacı  olan özell ikl i alanların 

bulunduğu diğer üniversitelerde de karşı lanabilmesi için ya ş sınırı 

yukarı lara çekildi.  Artık 75 yaşına kadar çal ışı labilecek.   

Madde 19 i le gene öğretim üyelerini  yakından 

i lgi lendiren bir değişikl iğin yapılması öneri lmiş. Amerika’dan 

örnek vererek bu değişimi açıklayacağım. ABD’de uygulanmakta 

olan yedi yı l  araştırma izni  (sabbatical) artık ülkemiz 

yükseköğretim kurumlarında da uygulanacak. Diğer bir deyimle, 

7 yı l ını  tamamlayan öğretim üyesi, kabul aldığı  bir yurt dışı 

üniversiteye izinl i  gidebilecek ve bu sayede araştırma 

çal ışmalarına katı labilecek.  Buna i lav e olarak doktora sonrası 

araştırma pozisyonu da insan kaynağı gel işt iri lmesi sürecine 

önemli  katkı lar sağlayacaktır.   

Üniversitelerin belirl i  bir kal ite güvencesi  sağlaması 

gerekir. Bu amaçla YÖK bünyesinde Kalite Kurulu oluşturuldu. 

Artık üniversitelerde rekabet edemeyen, yenil ikler peşinde 

koşamayan ve kendi alanlarında akredite edilemeyen bölümlerin 

işi  zor. Belirl i bir standardı yakalayamayan bölümler 

kendil iğinden öğrenci bulamayacak duruma gelebil ir. 

Yükseköğretimde kalite güvencesi  sisteminin oluştur ulması 

sayesinde, yatmayı seven ve yenil ikler peşinde koşmayan öğretim 

elemanları ve i lgil i  bölümlerin işi zorlaşacak. Bu düşüncede olan 

bölümlerin kredileri azalacak ve halk deyimi i le ikinci  kalite 

bölümler içerisine it i lecektir.  

Birçok üniversitemizin meslek yüksekokulları  deyim 

yerinde ise yerlerde sürünüyor. Özell ikle sınavsız geçiş yüzünden 

çok başarısız öğrenciler kendilerini meslek yüksekokulu 

bölümlerinde (programlarında) buldular. Hak etmedikleri 

programlara da yerleşince, hocalarını tehdit eden,  uyuşturucu 

kullanan, tehdit i le ders geçmeye çal ışan tipler türedi.  Adını 

yazamayan, kendisini  ifade edemeyen kişi ler öğrenci statüsü 

kazandı.  Bu okullarda çal ışan çoğu öğretim elemanı, dayak 

yememek için hak etmeyen öğrencileri  sınıf  geçirme baskısı 

alt ında bocalıyor. Benim şahit olduğum olaylar var. Asl ında bu 
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okullar ara insan yetiştirme açısından çok önemli idi.  Ama öğrenci 

profi l inin düşmesi, bu okullardaki eğit im seviyesinin daha da 

kötüleşmesine neden oldu.  YÖK bu çarpıkl ığı fark etti ve Meslek 

Yüksekokulları  Koordinasyon Kurulu sayesinde bu okullara çeki 

düzen getirecek.    

Araştırma Görevlil iği , akademisyenliğin i lk basamağıdır.  

Yüksek lisans ve doktora sonrası, öğretim üyeliğine geçiş 

başlamaktadır.  Gene Amerika’dan örnek vereceğim. Amerika’da 

bir öğrenci doktora yaptığı  yerde öğretim üyeliğine yükselti lmez. 

Belki  çok az oranda örnekler görülebil ir ama genelde doktorasını 

tamamlayan başka üniversitelerde iş bulmak için çabalar. 

Amerika’da bu durumu birkaç bölüm başkanı ile tartışmıştım. 

Dedikleri  şuydu. “Bizim öğrenciler doktora sonrası  gene bizde 

çal ışmaya devam ederse, bizim gözümüzde onlar hala 

öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz ileride bizim akademik 

seviyemize ulaşmış olsa bi le hala saygı gereği hocasının 

dediklerini  yanlış olsa bile kabul etm ek zorunda kalabil ir.  Oysa 

yeni bir üniversiteye geçtiklerinde böyle bir psikolojik baskı 

alt ında olmayacaklarından, hür iradeleriyle daha karal ı 

davranabileceklerdir.” Bu dediklerine tamamen katıl ıyorum ve 

bence YENİ YÖK’ün önemli kararlarından birisidir.   

İşte YENİ YÖK’ün şapka çıkarılacak diğer bir kararı .  Madde 

20 de işyeri  eğit imin yaygınlaştırı lması  için üniversitelere, l isans 

düzeyinde eğitim veren üniversitelerin fen bi l imleri  ve 

mühendisl ik fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir yarıyı l ını 

işyerinde geçirmelerini  zorunlu hale getirme yetkisi 

getiri lmektedir.  Bu uygulama şu anda Teknoloji  Fakültelerinde 

uygulanan bir yöntemdir.  Somut örnek vermek istiyorum. Yazı l ım 

Mühendisliği bölümü öğrencilerimizi son sınıfta işyeri eğit imine 

gönderiyoruz. Bu öğrencilerimizin önemli bir bölümü mezuniyet 

sonrası  gitt ikleri  işyerlerinde istihdam edilmektedirler.  Yani 

öğrenci daha mezun olmadan işi  hazır.. .  İşyeri  eğit imine giden 

birçok öğrencimiz döndüklerinde bir de referans mektubu i le 

gel iyorlar.  Bölüme hitaben yazı lan yazılarda “…İlgi l i  öğrenciniz 

mezun olduğu takdirde işyerimizde istihdam edilecektir” ibaresi 

bizi  fazlasıyla memnun etmektedir ve istediğimiz hedefi 

yakalamış olmaktayız. Bu farkındalık sayesinde Mühendisl ik 

Fakültesinden yatay geçiş ile bize gelmek  isteyen öğrencilerin 

sayısı  gün geçtikçe artıyor.  Yatay geçiş yapma gerekçelerini 
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sorduğumda, “hocam sizde işyeri  eğit imi var, bu sayede 

öğrencileriniz rahat iş buluyorlar”, diyorlar.   

Bölümün yatay geçiş bağlamında çokça tercih edilmesi,  

doğru yolda olduğumuzu teyit  ediyor. Bölüm başkanlığını 

yaptığım Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı lım 

Mühendisliği bölümünün kontenjanları tamamen doluyor.  Toplam 

l isans öğrenci sayımız 933.  Bizim Türkçe eğitim yanında bir de 

Amerika’daki Sam Houston State Ünive rsitesi  i le ortak 

yürüttüğümüz Uluslararası  Ortak Lisans Programımızda da 23’ü 

Amerika’da olmak üzere toplam 122 öğrencimiz daha var.   Bunun 

dışında 104 de yüksel l isans ve doktora öğrencimiz bulunuyor, 

yani toplamda 1159 öğrenciye sahibiz.    

Bazı üniversitelerimizde Mühendisl ik Fakülteleri  ve 

Teknoloji Fakülteleri  bünyesinde aynı isimli  bölümler 

bulunmaktadır.  Örneğin Fırat Üniversitesinde Yazıl ım 

Mühendisliği Bölümü önce Teknoloji  Fakültesi bünyesinde 

kuruldu. Bu yetmedi bir de Mühendisl ik Fakültesi bünye sinde 

Yazı l ım Mühendisl iği bölümü kuruldu. Yani Fırat Üniversitesinde 

iki  tane Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümü yer al ıyor. Diğer bazı 

mühendisl ik bölümleri de örneğin Makine, İnşaat, Mekatronik, 

Elektrik-Elektronik vb. iki  tarafta yer al ıyor. Mühendisl ik 

Fakülteleri  bölümlerine de işyeri  eğit imi konulduktan sonra, aynı 

üniversite alt ında yer alan aynı isimli Teknoloji ve Mühendisl ik 

bölümlerin birleştiri lmesi ve tek isim alt ında toplanması 

düşüncesindeyim.  

YÖK’ü yazmaya ve her yenil ikci  ve yapıcı  değişimlerin 

arkasında durmaya devam edeceğim. Bizler YÖK’ün farkındalık 

yaratan hamlelerini desteklemeliyiz ki YENİ YÖK de çıtayı  daha da 

yukarı  çekebilmenin arayışı  içerisine girebilsin.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok8217un-hamleleri-

makale,9333.html 
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 Yayınlandığı tarih: 08 Haziran 2017 (Perşembe) 

FIRAT İSTERSE YAPAR… 

Fırat Üniversitesi Amerika Birleşik Devletlerinde Texas’ta 

bulunan Sam Houston State Üniversitesi ile Yazılım Mühendisl iği  

alanında çift (dual) diploma programı başlattı.  Bu programa 

öğrenci kayıtları  2012 yı lında ÖSYM aracı l ığı  ile yapıldı. 

Öğrenciler YLS sınavı i le Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

Yazı l ım Mühendisl iği  Uluslararası  Çift  Diploma Programına (UOLP) 

yerleştikten sonra, Fırat’ta bir yı l yoğunlaştırı lmış İngi l izce 

hazırl ık almaktadırlar. Bunu müteakiben 2. ve 3.  sınıf larına ait 

l isans derslerini Fırat Üniversitesinde başardıktan  sonra 

Amerika'ya giderek, 3. ve 4. sınıf derslerini Sam Houston State 

Üniversitesinde tamamlamaktadırlar.  Tüm programı başarı  i le 

bit irenler hem Sam Houston State hem de Fırat Üniversitesinden 

ayrı  olmak üzere çift  diploma alabilmektedir.  

Programın farkındalıkları şöyle özetlenebil ir :  

1. Türkiye'deki Üniversitelerin Amerika'daki 

Üniversitelerle yapmış olduğu tüm çift  diploma programları 

içinde sadece Fırat Üniversitesi öğrencilerine eyalet içi harç ( in 

state tuition ) uygulanmaktadır. Yani diğer üniversitelerimizin 

öğrencileri bu tür programlar için tahminen üç misl i  harç 

öderken, bizim öğrencilerimiz üçte bir oranda düşük okul harcı 

ödemektedir.  Daha açık yazmak gerekirse, bizim programa kayıtl ı 

öğrencilerimiz sanki de Texas eyaletinde doğmuş gibi düşük harç 

ödemesi yaparken, diğer Amerika eyalet ler inden ya da diğer 

ülkelerden gelen öğrenciler üç misl i okul harcı  ödemektedir.   
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2. Fırat Üniversitesinin Sam Houston State Üniversitesi  

i le yapmış olduğu protokol sayesinde, Sam Houston State 

Üniversitesi  Fırat Üniversitesi i le imzaladığı  protokole uygun iki 

yeni bölüm açmıştır. Yani Fırat Üni versitesi , Sam Houston State 

Üniversitesi bünyesinde 2015 yıl ında “ Computer Software 

Engineering Technology”  bölümünün kurulmasına sebep 

olmuştur. Bunun haricinde gene Fırat Üniversitesi i le sürdürülen 

işbirl iği  nedeniyle 2016 yılında  Sam Houston State Üniversitesi 

bünyesinde “Digital Forensic Engineering Technology ” bölümü 

açı lmıştır.  Bunlara i lave olarak “ College of Sciences” adıyla 

bi l inen fakülte, Fırat Üniversitesi i le devam eden işbirl iği 

sayesinde , fakültenin adı 2017 akademik yı lından it ibaren 

“College of Sciences and Engineering Technology ” olarak 

değiştiri lmiştir.  

Sonuç olarak; 1879 yı l ında kurulan Sam Houston State 

Üniversitesi  bünyesinde aşağıdaki iki  yeni bölümün kurulmasına 

ve fakülte isminin değiştirilmesine, Fırat Üniversitesi ile 

sürdürülen işbirl iği vesile olmuştur.   

a)  Computer Software Engineering Technology, 2015  

b)  Digital Forensic Engineering Technology, 2016  

c)  Önceleri  “College of Sciences” ismi, “College of Sciences and 

Engineering Technology” olarak değiştirilmiştir.   

3. Çift diploma programı projesine ait  protokolü 

hazırlanması, bu programa işlerlik kazandırı lması  ve işbirl iğinin 

başlatı lması  nedeniyle 2016 yı lında Sam Houston State 

Üniversitesi  tarafından “ Special Recognition Award”  ödülü 

veri lmiştir.   

4. Amerika’ya giden i lk grub a dâhil  12 öğrencimizin 

(Toplam 13 öğrenci gitmişti , bunlardan biri ekonomik nedenlerle 

geri  dönmüştü) tümü eğitimlerini  başarı  i le tamamladıkları  için 

2017 Mayıs ayında mezun olmuşlardır.  

5. Mezunlarımızdan dördü ABD’de Araştırma Görevlisi  

olarak ( ikisi tam burslu) yüksek lisans  programına kabul almıştır. 

İkisi  Türkiye’ye dönüş yapmıştır.  Bazı ları ABD’de özel şirketlerde 
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iş  bulmuşlar diğerleri  ise diğer farkl ı çözümlerle ABD’de kalmayı 

hedeflemişlerdir.  

Fırat Üniversitesi uluslararası işb irl iği  yaparak,  

Amerika’daki Sam  Houston State Üniversitesinde dahi 

değişikliklere sebep olma başarısını göstermiştir. Bu model 

Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından da örnek al ınmasını 

tavsiye ediyorum. 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-isterse-yapar8217-makale,9340.html 
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 Yayınlandığı tarih: 22 Haziran 2017 (Perşembe) 

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler Haziran ayı  

içerisinde sınavlarını  tamamladı.  Yakında sonuçlar açıklanacak ve 

tercih süreci başlayacak.  Öğrenciler hangi bölümü tercih 

edeceklerine karar verecekler ve sıralamayı yapacaklar. Bir kısım 

öğrenci sadece üniversiteye girmiş olmak için tercih yaparken, bir 

kısmı ise kı lavuzu didik didik okuyacak. Gençlerimize buradan 

bazı  önerilerde bulunmak isti yorum. 

İsmi muhteşem gözükmesine karşın i leride iş 

bulunamayacak alanları  tercih etmemek gerekir.  Örneğin i l la da 

“mühendis olayım ama bölüm önemli değil diyorsanız” yanlış 

düşünüyorsunuz. Mühendis olarak adlandırılmak yeterli  olmuyor. 

Kı lavuza dikkatl i  bi r göz gezdirecek olursanız bazı  mühendisl ik 

alanlarının tamamen eridiği  ve öğrenciler tarafından tercih 

edilmediğini görürsünüz. Bu bölümleri  eğer iş kaygınız yoksa o 

durumda tercih edin derim. Aksi takdirde i leride hüsrana 

uğrayabil irsiniz.  

Sadece özel ders aldığınız rehber öğretmenlerin de 

öneri lerine uyarak bence bölüm tercih etmeyiniz, çünkü bazı 

rehber öğretmenler olaylara tek yönden bakıyorlar. Alanlarına 

yakın bölümleri en ideal bölümler olduğuna inanıyorlar. En vahim 

olanı ise içeriğini  ve geleceğ ini  bilmeden bazı bölümleri 

karalayabil iyorlar.  Bunun sonucu olarak da öğrenci ev fertlerini 

ikna edebil iyor.  Ancak mezun olduktan sonra ne kadar yanlış bir 

karar veri ldiği sonradan anlıyor.  
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Gençlerimiz genelde dışarıdaki  üniversiteleri  tercih 

etmek için ai lelerini zorlamaktadırlar. Bu arzu genç kuşağın daha 

rahat hareket etmek için tercih ettiği bir yöntemdir.  Oysa ikamet 

ettiği  yerde şayet aynı bölüm varsa ve de i l  dışında okuyacağı 

bölüm kendi i lindekinden çok daha iyi  seviyelerde değilse, macera 

aramaya gerek yok.  Kendi evinde üniversite okumak çok büyük 

avantajlar sağlayabil iyor. Evde yemek pişiyor, çamaşırlar 

yıkanıyor.  Öğrenci sadece derslerine yoğunlaşarak çok daha 

başarı lar elde edebil ir. Son yı l larda artık eskisi  gibi mezun olan 

kişinin okuluna bakılmıyor.  Mezunun ne kabil iyete sahip olduğu 

ve işyerinde neler yapabileceği göz önüne al ınıyor.  

Büyük şehirlerde birçok üniversite var. Bazı ları çok iyi  

eğit im yapıyor ve mezunları rahat iş bulabiliyor.  Ancak gene 

büyük şehirlerde olup da verdikleri  eğit i mde dibe çöken 

üniversitelerin de farkına varmalarını dil iyorum. Bazı 

üniversiteler özellikle de vakıf  üniversiteleri  öğrenci bulabilmek 

için sürekli reklam yapmaktadır.  Ancak bu reklamların bazı ları 

sadece öğrenci sosyal etkinl iklerini  ön plana çıkartmakt adır. 

Elbette ki öğrencilerin sosyal etkinlik yapabilmelerini maksimum 

düzeyde sağlamak da yarar var.  Ancak her şey sosyal etkinl ik le 

bitmiyor ki? Sosyal etkinl iğin rüzgârına kapıl ıp ası l görevini 

unutan birçok öğrenci bi l iyorum.  

Fırat Üniversitesinin kök lü bir üniversite olduğu 

unutulmamalıdır. Mühendislik alanında Fırat Üniversitesi 

Türkiye’de saygın bir yere sahip.  Bunu biz söylemiyoruz. Bağımsız 

değerlendirme kuruluşları  Fırat’ı  mühendisl ik alanında i lk 6’ya 

koyuyor.  Türkiye’de mühendisl ik alanında ilk  6 arasında olmak 

çok muhteşem bir şey.  Hemen hatırlatmakta yarar görmekteyim. 

Mühendislik alanı derken hem Teknoloji  Fakültesini hem de 

Mühendislik Fakültesini kast ediyorum. Bu iki fakülte çok başarı lı 

iş lere imza atıyor. Zaten değerlendirme de bu iki  fa kültenin 

veri leri  kullanılarak yapıl ıyor.  

İnsanların çekindiği  ve yeterince bilmediği  bir bölümden 

bahsetmek istiyorum. Fırat Üniversitesi  bünyesindeki Yazı lım 

Mühendisliği  Amerika’da bir üniversite i le çift  diplomaya yönelik 

ortak l isans eğit imi yapıyor. Mezunlar hem Türkiye’den hem de 

Amerika’dan diploma al ıyor.  Öğrenciler son iki yı l larını 

Amerika’da geçirdikleri  için İngi lizce dil  seviyeleri  de çok iyi 
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duruma geliyor.  Uluslararası  arenada iş bulma imkânları  elde 

ediyorlar.  Zaten adı üzerinde “Yazıl ım Mü hendisliği”, ölmeyecek 

ve geleceği olan bir mühendisl ik bölümü. Bu bölümde okuyan 

öğrenciler okul harcı  ödüyorlar, ama okulu başarı  i le 

tamamlayanlar, 2-3 sene içerisinde yaptıkları harcamaları  

karşı layacak maaşları  alabil iyor. Bu nedenle maddi durumları 

e lveren ai leler mutlaka Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

Yazı l ım Mühendisl iği Bölümünün Amerika’daki Sam Houston State 

Üniversitesi  ile yürüttüğü Uluslararası  Ortak Lisans Programı  

(UOLP) ile i lgil i  videoyu izlemelerini  tavsiye ediyorum. Bu videoya 

https://www.youtube.com/watch?v=3vamDijYeUY&t=161s  

l inkinden ulaşabil irsiniz.  

Bu program kapsamında Amerika’ya giden 12 öğrenciden 

3’ü mezun olur olmaz Amerika’da burslu yüksek l isans progra mına 

kabul aldı.  Diğerleri  ABD’de iş buldu ya da eğitimleri  gel işt irmek 

için çalışmalar yapıyor.  Benden söylemesi, bu bölüm büyük 

f ırsatlar sunuyor ve geleceğin mühendisl ik alanı olan Bilgisayar 

Yazı l ım Mühendisl iği  Teknolojisi alanında uzmanlar yetiştiri yor.   

Tüm gençlerimize gönüllerine göre bir bölüme 

yerleştirilmelerini  di l iyorum. Geleceğimiz sizlersiniz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tercih-yapacak-ogrencilerin-dikkatine-

makale,9368.html 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3vamDijYeUY&t=161s
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 Yayınlandığı tarih: 6 Temmuz 2017 (Perşembe) 

YENİ YÖK ÇILDIRMIŞ OLMALI 

1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de 7033 sayı lı  

“Sanayinin Geliştiri lmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 

Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikl ik 

Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Bu kanun ile birlikte YENİ  

YÖK ;  sessiz devrimlerini  bir bir yürürlüğe sokuluyor. Peki, bu 

hamleler gerçekten de devrim olarak nitelendirebil ir mi diye 

sorulduğunda, bence “fazlası  var eksiği  yok” derim. YENİ YÖK 

çı ldırmış olmalı diye düşüne n ler olabilir. Çünkü son iki  yıldır 

yenil ikler açısından o kadar çok cephe açtı ki , bu denli  kapsamlı 

bir değişikl iği  yönetmek kolay olmayabil ir.   

Bu Kanunun 35.  Maddesi “Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi  Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu”  başlığını 

taşıyor. Aslında YENİ YÖK 2 yı l öncesinde 23 Temmuz 2015 tarihli 

Resmi Gazete’de “Yükseköğretim Kalite Güvencesi  Yönetmeliğini” 

yayımlamıştı.  Bu Yönetmeliği 2547 Sayıl ı Yükseköğretim 

Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri i le 44 üncü maddesinin (b) 

bendine dayanarak hazırlamıştı .  Kanımca YENİ YÖK, Yönetmeliği 

daha sağlam bir zemine oturtmak için öngördüğü değişikl ikleri 

kanuna dönüştürdü. Bu arada Yönetmelikte iki yı ldır karşı laşı lan 

eksikl ikler de kanunla gideri lmiş oldu.  

6 Temmuz 2017 günü YÖK’de “Kurumsal Dış 

Değerlendirici  Eğit imi’ne” katı ldım. Bu önemli  toplantının 

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından 5 gün sonra 

yapılması, planlı ve programlı  bir senaryonun uygulamasıdır diye 

düşünüyorum. Çünkü YENİ YÖK üniversitelerin eğitim 
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kalitesindeki güvenirliğini  ve kr edisini mümkün olduğunca kısa 

sürede tesis etmek için önce bir yönetmelikle işe koyuldu. Baktı 

eksikl ikler var, bu defa da kanun çıkartarak üniversitelerde 

kal iteyi  artırmayı kafasına koydu.  

YENİ YÖK aslında çaktırmadan üniversiteler arasında 

rekabeti de ivmelendiriyor. Şu taktiğe bir baksanıza… Geçen 

yı ldan beri  ÖSYS tercih kı lavuzuna bölümlerin akredite edil ip 

edilmediğine dair bilgi  koydu. Mesela Mühendislik bölümlerinden 

MÜDEK ya da ABET kriterlerine göre akredite edilen programları 

yazarak, akredite edilmemiş programlara sahip üniversitelerin 

telaşlanmasına sebep oldu. Yakında sınav sonuçları açıklanacak 

ve öğrenciler tercih yapmaya başlayacaklar.  Son zamanlarda 

Bölüm Başkanlığını  yaptığım Yazı l ım Mühendisl iği programını 

tercih yapmak isteyen gençlerin  e-posta bombardımanına maruz 

kal ıyorum. Öğrenciler beni arayarak, “Hocam ÖSYS kı lavuzunda 

bölümünüzün akredite edilmediğini  görüyoruz, neden?” diye 

sorduklarında gel de işin içinden çık.” Bereket bölümümüzün 

Amerika Birleşik Devletlerinde Sam Houston Stat e Üniversitesi  i le 

çift diplomaya dayalı  Uluslararası Ortak Lisans programı (UOLP) 

imdadıma yetişiyor. Akreditasyonu soranlara, UOLP programımızı 

yürüttüğümüz karşı üniversitenin (Sam Houston State 

Üniversitesi) ABET akreditasyonu var, o programa yerleşirs en 

otomatikman ABET akreditasyonuna sahip bir programdan 

diploma alabil iyorsun” diyorum.  

Geçenlerde Bölüm elemanlarını  topladım ve “MÜDEK ya 

da ABET akreditasyonuna sahip olmak için ne gerekiyorsa 

yapmalıyız” dedim. Yani mahalle baskısı  misal i  istesek de 

istemesek de akreditasyon almak için gerekeni yapmak 

zorundayız.   

YENİ YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulunu tesis ederek,  

üniversiteleri birbirleri i le rekabet ve eğit im kalitelerini 

yükseltmek için mücadele etmelerini  sağlayacak.  Ben daha 

önceden 2004-2005’l i  yıl larda ABD’de West Virginia 

Üniversitesinde ABET kriterlerine göre dersler vermiş ve 1 Kasım 

2005 tarihinde Cincinnati’de ABET Program Evaluator (ABET 

Program Değerlendirici)  Seminerine katı lmıştım. Dolayısıyla YENİ 

YÖK’ün çıkarttığı  son kanunla Türk Yü kseköğretimine neler 

kazandırmak istediğini çok iyi değerlendirebil iyorum. 
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Yükseköğretim Kalite Güvencesi  Sistemi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu , üniversitelerimizde eğitimin kal itesinin artırılması  ve 

mezunlarının ist ihdamlarını kolaylaştırı lması bağlamın da, önemli 

farkındalıklar yaratacağına inanıyorum. Bu sistem içerisinde yer 

alamayan üniversiteleri bekleyen tehlikeleri  ise bilmem burada 

yazmama gerek var mı? Herkes tahmin edebil ir…    

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok-cildirmis-olmali-makale,9385.html 
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 Yayınlandığı tarih: 6 Ağustos 2017 (Pazar) 

SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİ 

Ülkemizde akademik alanda yapılan siber güvenlik 

çal ışmalarının değerlendiri lmesi, ulusal siber güvenlik 

ekosisteminin geliştiri lmesi  ve siber güvenlik alanında yapılacak 

planlama çalışmalarında kullanılması amacıyla, 2 Ağustos 2017 

tarihinde Ankara’da Savunma Sanayi Müsteşarl ığı (SSM) ve 

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü ortaklaşa bir çal ıştay düzenledi. 

Türkiye’den 30 üniversiteden akademisyenler davet edilmişti .   

Fırat Üniversitesinden toplantıya bendeniz ve Doç. Dr.  

Resul Daş ismen davet edilmişti.  Resul Daş hoca başka bir 

programı nedeniyle toplantıya katı lamadı.  Bu toplantıya ismen 

davet edilmiş olmamın benim için ayrı bir önemi vardı.  Çünkü 

Amerika’da Sam Houston State Üniversitesi i le Fırat 

Üniversitesinin arasında yürütülen Uluslararası  Ortak Lisans  

Programı (UOLP) kapsamında, Üniversitemizden ABD’ye giden 

öğrencilerimiz, istedikleri takdirde Üniversite’de Adli  Bil işim 

Mühendisliği Teknolojisi alanında eğitimlerini 

sürdürebilmektedir. Bu yüzden Türkiye’deki siber çalışmaların 

içerisinde yer almak, Amerika’da siber alanda lisans eğit imlerini 

tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için önemli  ipuçlarının 

belirlenmesine katkı  sağlayabilecek.  Öğrencilerimiz ülke 

gereksinimlerini öğrenecekleri için ABD’de alacakları  siber 

derslerin seçiminde daha bil inçli  olabi lecek. 

Toplantı  Nevin Keleş hanımefendinin açı l ış konuşmaları  

i le başladı. Nevin Keleş etkinl ik süresince çal ıştayın nasıl 

sürdürüleceği konusunda her kademede açıklayıcı  bilgiler verdi 
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ve moderatörlük görevini  üstlendi. Sivi l Savunma Müsteşarl ığı 

Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Başkanı Muhammet 

Sami Ulukavak yaptığı konuşmada neden bu tür bir çalıştay 

düzenlediklerini, amaçlarının ne olduğunu ve ileriye yönelik 

öngörülerini  anlattı . Savunma Sanayi Müsteşarlığı  Siber Güvenlik 

ve Koruma Müdürlüğünde uzman danışman Hasan Hüseyin 

Özbenli çal ışmanın önemini vurgulayarak, görüşlerini paylaştı . Bir 

(1) numaralı çal ışma gurubumuzda yer alan Yaşar 

Üniversitesinden Doç.  Dr. Ahmet Koltuksuz, Bilkent 

Üniversitesinden Doç. Dr. Süleyman Serdar Kozat, Osmanga zi 

Üniversitesinden Yrd.  Doç.  Dr. Esra Nergis Yolaçan, Bahçeşehir 

Üniversitesinden Yrd.  Doç.  Dr. Selçuk Baktır, Hacettepe 

Üniversitesinden Yrd. Doç.  Dr. Murat Aydos, İTÜ’den Dr.  Tahir 

Sandıkkaya ve TÜBİTAK-BİLGEM’den Araştırmacı Seda Yüksel’in 

katkı ları  sayesinde gurubumuz çal ışmalarını başarı ile tamamladı.  

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, siber güvenlik alanında 

ülkemizin genel bir resmini çizdi. Hangi üniversitelerimizde siber 

alanda çal ışmaların yer aldığını  açıkladı. Fırat Üniversitesinin Adli 

Bi l işim Mühendisl iği bölümünün i lk ve halen tek l isans eğit imi 

veren bölüm olduğunu vurgulaması, Fırat adına gurur duymamıza 

neden oldu. 

TÜBİTAK -BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü 

Mustafa Dayıoğlu, siber güvenlikte yeni yönelimler ve 

yaklaşımları  konusunu ele aldı.  Siber güvenliğin tarihi  gel işim i ve 

siber güvenlik teknoloji  trendleri  üzerinde görüşlerini  bizimle 

paylaştı .   

Aslında çalışmaya SWOT analizi diyebil iriz.  Yuvarlak masa 

etrafındaki kişi ler önce siber alanda ön gördükleri  eksikl i leri 

belirlediler. Bizim ça l ışma gurubumuz önemli  beş temel sorun 

başl ığı saptadı.  Siber eğit imi alanında ; akademisyen eksikl iği ve 

uzmanlaşmanın yeterince sağlanamaması, s iber güvenlik 

alanındaki içeriklerin süre kli  güncel tutulamaması , toplumun 

siber güvenlik alanında bi linçlendir i lememesi, ortaöğretimden 

başlayarak siber alanda bi lgi lendirme öğretiminin eksikliği , s iber 

alandaki öğretimlere akreditasyon getirilememesi, kamu kurum 

ve kuruluşları  ve diğer paydaşlar arasında işbir l iği  eksikl iği ön 

plana çıktı .  
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İkinci başl ık olarak siber alanda üniversite sanayi işbirliği  

konusunda yaşanan sorunlar  ele al ındı.  Cezbedici  teşviklerin 

bulunmaması, STK’lar arasında yeterl i  organizasyon ve 

koordinasyonunu sağlanamaması, yerli  şirketlerin 

desteklenememesi, uygulamalı öğretimin paydaşlar arasında 

yaygınlaştırılamaması , bu alandaki belirleyici  eksiklikler olarak 

tespit edildi. 

Üçüncü konu başl ığı  olarak da alandaki maddi kaynak 

sorunu ve dışa bağımlı l ığı  ele aldık. Siber alanındaki donanımın 

dışa bağımlı  olması, yerl i  şir ketlerin teşviklerle 

desteklenememesi, Avrupa Birl iği  p rojelerinden bu alanda yeterli 

desteğin sağlanamaması , siber konuları  altında gördüğümüz 

eksikl ikler idi.   

Dördüncü başl ık alt ında ise alt  yapı eksikl iğini  belirledik.  

Eğitim kurumlarımızın siber aland aki alt  yapı eksikliği , Kalkınma 

Bakanlığı , Bi l im, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının destekleri  i le 

prototip laboratuvarların kurulamaması ve bu laboratuvarlara 

uzaktan erişimin sağlanamaması temel alt  yapı sorunları  olarak 

dil lendiri ldi .   

Son konu başl ığımız ise alandaki insan kaynaklarının 

verimli  kullanılamaması şeklinde belirlendi. Kurum ve kuruluşlar 

arasında insan kaynaklarının değişiminin yapılamaması, insan 

kaynakları  arasında sürdürülebilirl ik, rekabet edilebil irl ik ve 

sorumlu tutulabilirl ik unsurla rının gelişt iri lememesi, sorun olarak 

belirlendi.   

Fırat Üniversitesi  toplantıda siber alandaki çal ışmaları  i le 

kendisinden söz ettirmeyi başardı .  Bendeniz ve Yrd. Doç.  Dr. 

Mustafa Kaya birlikte mensubu olduğumuz Fırat’ı  çok iyi  temsil 

ettik düşüncesindeyim. Fırat’ı bu alanda öne çıkaran ise sayıları 

az da olsa farkındalık yaratan, çeşit l i engellemelere karşın ısrarla 

Fırat’ı  temsil etmek için çırpınan, akademisyenlerin varl ığıdır. 

Fırat’ta bu çal ışmaları  yürüten ve kurumsal çıkarları  kendi maddi 

ve manevi  çıkarlarının çok önünde tutan akade misyenler var 

oldukça, Fırat daha birçok sıra dışı  eylemlere imza atmaya devam 

edecektir. Selam olsun dostlarımıza, selam olsun bize inanan ve 

çal ışmalarımıza destek sağlayanlara…    
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/siber-guvenlik-ekosistemi-

makale,9430.html 
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 Yayınlandığı tarih: 15 Ekim 2017 (Pazartesi) 

BÖTE BÖLÜMLERİ TEPETAKLAK (ITTES İZLENİMLERİ) 

ITTES, Uluslararası  Öğretim Teknolojileri  ve Öğretmen 

Eğitimi Sempozyumu sözcüklerine karşı l ık gelmektedir.   Bu 

sempozyumun amacı; i lgi li  bi l im insanlarını, yöneticileri , 

uzmanları , öğretmenleri , lisansüstü öğrencileri bir araya 

toplamak ve karşı lıkl ı bi lgi al ışverişinde bulunmalarını 

sağlamaktır.   

Bu sempozyumun i lki  2013 yı l ında Trabzon Üniversitesi  

ev sahipliğinde Prof. Dr.  Hasan Karal  tarafından düzenlenmişti . 

İ lkine katı lamamıştım, ancak daha sonraki etkinliklerin tümüne 

katı ldım. 2014 yı l ında bu etkinlik Prof.  Dr.  Abdullah Kuzu 

tarafından Afyonkarahisar’da 20-22 Mayıs 2014 tarihlerinde 

gerçekleştiri lmişti .  2015’de aynı etkinl ik 9 -11 Eylül  2015 tarihleri 

arasında gene Prof. Doç.  Dr. Hasan Karal  tarafından Trabzon’da, 

2016 yı l ında bu defa Fırat Üniversitesi ev sahipl iğinde Doç. Dr. 

Yal ın Kı l ıç Türel başkanlığında Elazığ’da 6 -8 Ekim 2016 tarihleri 

arasında yapılmıştı.   

5. Uluslararası  Öğretim Teknoloji leri ve Öğretmen Eğitimi 

Sempozyumu, 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Dokuz Eylül 

Üniversitesi  ve Anadolu Üniversitesi işbirl iği i le Dokuz Eylül 

Üniversitesi  ev sahipl iğinde Selçuk, İzmir'de gerçekleştirildi. 

Sempozyumun eş başkanlıklarını  Prof.  Dr.  Abdullah Kuzu ve Prof. 

Dr.  Ercan Akpınar yapmışlardı.  

Her sempozyumda olduğu gibi  mutfakta işleri  yürüten 

öğretim elemanları  ve öğrenciler yer almaktadır. Özel l ikle 
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sempozyuma Arş. Gör.  Kadir Demir’in büyük katkı ları olduğu, 

yapılan açıl ış konuşmalarında di le getiri liyordu.  

Prof. Dr.  Abdullah Kuzu ve Prof.  Dr. Ercan Akpınar ve ekibi  

gerçekten mükemmel bir organizasyona imza attı lar. 

Katı l ımcıların çokluğu, panel  ve davetl i  konuşmacıların hepsi 

kusursuzca sempozyum alanına varmışlardı.  Davetl i  konuşmacılar 

arasında Prof.  Dr.  Coşkun Bayrak (Anadolu Üniversitesi , Eğit im 

Fak.  Dekanı) , Prof.  Dr. H. Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Hafize Keser 

ve Prof. Dr.  Soner Yı ldırım i lg inç konuları ele aldı lar.  Bence 

davetl i konuşmacıların tümü beklenileni verdiler. Bu arada 

panellerin çokluğu gözden kaçmıyordu. Zaman darl ığı  yüzünden 

panellerin paralel yapılması, katı lımcıların bölünmelerine neden 

oldu.  

Bendeniz, Prof.  Dr.  İbrahim Hali l  Bülbül, Prof.  Dr.  

Mustafa Murat İnceoğlu ve Prof. Dr.  Hüseyin Uzunboylu “ Mesleki 

ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının (MTOK) Bilişim Alanlarına 

Öğretmen Atamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” 

konusunu tartışmaya açtık. 2017 -2018 ÖSYS sonuçları  B ÖTE 

(Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji leri Bölümü)  için hüsran yıl ı 

olmuştu.  BÖTE kontenjanlarının sadece yüzde 16’sı , yani toplam 

2981 kontenjanın sadece 452’si dolabilmişti . Kontenjanları 

tamamen dolan BÖTE bölümleri; Boğaziçi , Hacettepe, ODTÜ ve 

Yı ldız Üniversitelerine ait  idi .  Diğerleri  içinde sıfır çekenlerin 

çokluğu dikkatten kaçmıyordu. Panelde bu konuları  detaylı 

tartıştık ve BÖTE’lerin geleceğini etkileyecek çözüm öneri leri 

üretmeye çalışt ık.  

Kanımca gelecek yıl  bazı  BÖTE bölümlerini artık ÖSYM 

kılavuzunda göremeyebil iriz.  Çünkü YÖK, sıf ır çeken bölümleri 

genelde bir yıl  sonra kılavuza koymayabilmektedir.  Aslında YÖK 

böylece kontenjan sınırlamasını otomatiğe bağlamış olmaktadır.  

Bu yıl  BÖTE kontenjanların ancak yüzde 16’sının 

dolmasının nedenleri ni; puan türünün değişmesinin YGS 

sınavından sonra yapılması (bu nedenle Mesleki  ve Teknik 

Ortaöğretim Kurum öğrencileri puan değişiminden bihaber 

olmaları)  ve getiri len baraj (240 bin)  sıralamasına bağlayanlar 

bulunmaktadır.  Kısmen doğru olmakla birlikte bence ası l  sorun 

istihdam meselesidir. BÖTE’den mezun öğrencilerin çok az bir 

kısmı öğretmen olarak atanabil iyor.  Serbest piyasada da iş 
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bulanlar ise İngil izce yabancı di l ine hâkim olanlardır diye 

düşünüyorum. Bunun sonucudur ki Boğaziçi ve ODTÜ BÖTE 

kontenjanlarını  tamamen doldurabilmiştir.  

Ankara Üniversitesi  BÖTE bölümünün kuruluşu,  

Hacettepe Üniversitesinden daha eskidir.  Her iki  bölüm de Türkçe 

eğit im vermektedir.  Hacettepe BÖTE’nin kontenjanları dolarken, 

Ankara Üniversitesi  BÖTE bölümünün kontenjanl arının yüzde 

75’inin dolmasının nedeni, kanımca Hacettepe Üniversitesinin 

ders içeriklerinin serbest piyasada çal ışmak isteyenlere daha 

fazla uygun olmasındadır. Seçmeli derslerin çokluğu ve güncell iği , 

Hacettepe BÖTE’yi daha tercih edil ir kılmıştır diye d üşünüyorum.  

YÖK puan türleri  üzerinde köklü değişimler yapmıştır.  

Birinci  oturumda Türkçe (40 soru) ve Matematik (40 soru) 

sorularından oluşan Temel Yeterl i l ik Testi  uygulanacaktır.  Bu 

sınav Haziran ayının bir Cumartesi  günü sabah oturumunda, öğle 

sonu ise , ikinci  oturum yapılacaktır.  Türk Dil i  ve Edebiyatı -

Coğrafya 1, Sosyal Bil imler, Matematik ve Fen Bilimleri  olmak 

üzere dört ayrı test yer alacaktır. İkinci  oturumda 40 adet Türk 

Dil i  ve Edebiyatı -Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bi limler (Tarih, 

Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bi lgisi), 40 adet 

Matematik ve 40 adet Fen Bil imleri  sorularından oluşacaktır.   

İkinci oturumda uygulanacak testlerin ağrıl ıklarına 

bakacak olursak; Sözel puanda Türk Dil i  ve Edebiyatı -Coğrafya 1 

testi ile Sosyal Bi l imler Testinin her birinin ağırl ıkları % 50’dir. 

Sayısal  Puanda, Matematik Testi  i le Fen Bil imleri  testlerinin 

ağırl ıklarının her biri  gene %50’dir. Eşit Ağırl ık Puanında, Türk Dili 

ve Edebiyatı-Coğrafya-1 i le Matematik testlerinin her birinin 

ağırl ıkları  bencer şekilde gene yüzde 50 olacaktır.  Sözel, Sayısal, 

Eşit Ağırl ık ve Dil puanları  hesaplanırken Temel Yeterli l ik 

Testi ’nin etkisi %40 olacaktır.   

SÖZ: [Temel Yeterl i likler Testi  (%40)] + [Sözel Test (%60)]  

SAY: [Temel Yeterl il ikler Testi  (%40)] + [Sayısal Te st (%60)] 

EA: [Temel Yeterli l ikler Testi (%40)] + [Eşit  Ağırl ık Testi  (%60)]  

DİL: [Temel Yeterl il ikler Testi  (%40)] + [Yabancı Dil  Testi (%60)]  
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Şimdi tartışılan konu, BÖTE’ye hangi puan türü i le öğrenci 

al ımının daha uygun olacağıdır. Sözel puan türünün o lması 

imkânsızdır diye düşünüyorum. Geriye sayısal  ya da Eşit  Ağırl ık i le 

öğrenci al ımı kalmaktadır.  Toplantıda BÖTE bölüm başkanlarının 

büyük bir bölümümün isteği  Eşit Ağırlıkla öğrenci alınmasıdır. 

Bakalım YÖK ve ÖSYM nası l bir karar alacaklar?  

BÖTE’nin geleceğini iyi leştirmek, layık olduğu seviyeye 

çıkartmak için BÖTE Platformu diye bir organizasyon içerisine 

giri lmesi gerektiğini  savundum. Bu tekl ifim olumlu karşılandı. İ lk 

toplantıda Prof.  Dr. İbrahim Halil  Bülbül, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, 

Prof. Dr. Hafize Keser, Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Prof. Dr.  Deniz 

Deryakulu, Prof.  Dr. Feza Orhan, Prof. Dr.  Mustafa Murat 

İnceoğlu, Prof.  Dr. Hali l  Yurdugül, Doç. Dr.  Aşkım Kurt, Doç.  Dr. 

Yal ın Kı l ıç Türel ve Doç.  Dr. Erkan Tekinarslan katı ldı lar.  BÖTE 

bölümlerinin tümünün içerisinde yer aldığı ve ortak kararlar 

alarak BÖTE’Qnin misyonu ve vizyonu üzerinde çal ışmalar 

yapabilecekleri konusu ele al ındı.  Bu platformun i leride 

oluşturulabileceğini  ve tüm BÖTE bölümlerince destekleneceğini 

ümit ediyorum.  

Sonuç olarak verimli  bir etkinliği  daha geride bıraktık.  

Gelecek yıl  Trakya Üniversitesinden Doç.  Dr.  Cem Çuhadar bu 

sempozyumu düzenleyecek. Kendisi öğrencim olup bu etkinl ik 

organizasyonunu mükemmel yapacağına inanıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bote-bolumleri-tepetaklak-

makale,9559.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Şubat 2018 (Pazartesi) 

YABANCILARIN TERCİHİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM 

DALI 

Fırat Üniversitesi Yazı l ım Mühendisl iği Anabil im Dalı  Fen 

Bil imleri  Enstitüsü bünyesinde yer alan ve lisansüstü e ğit im veren 

bir birimdir. Bu anabil im dalında hizmet veren öğretim 

elemanları , Teknoloji  Fakültesi  i le Mühendisl ik Fakültesi 

bünyesinde bulunan Yazı l ım Mühendisliği Bölümlerinde 

görevlidir. Yazı lım Mühendisl iği  Anabilim Dalında l isansüstü 

eğit im almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı  her 

geçen yıl  artmaktadır.   

Yazı l ım Mühendisliği Anabil im dalında halen aktif  olarak 

kayıt l ı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 55’tir. Bu öğrencilerden 9’u 

doktora yapmaktadır.  Amerika’dan, Pakistan’dan, Ürdün’den, 

Nijerya’dan, Irak’tan vb.  diğer ülkelerden öğrencilerimiz 

bulunmaktadır.  Artık öyle ki bu programa müracaat etmek isteyen 

öğrenciler, öncelikle Whatsup üzerinden mülakata al ınarak 

İngi lizce di l seviyeleri ve neden Fırat Üniversitesini  tercih 

ettikleri  kendiler ine sorularak karar veri lmektedir.  

2017-2018 Bahar döneminde sadece Irak’tan Anabil im 

Dalımıza müracaat edenlerin sayısı  25 idi.  Ocak 2018 ayında 

müracaat edenlerle birebir görüntülü görüşme yapıldı  ve sadece 

9 öğrenci Anabil im Dalına kabul edilmiş oldu. M ülakat esnasında 

neden Fırat Üniversitesi  ve neden Yazı l ım Mühendisl iği 

kendilerine sorulduğunda, aldığımız cevap “Fırat Üniversitesi 

mühendisl ik alanında çok iyi  olduğunu bil iyoruz.  İyi  bir eğit im 
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almak istiyoruz.  Hayallerimizi  gerçekleştirmek için bu ana bil im 

dalını tercih ettik” ifadelerini duymuş olmak bizleri fazlasıyla 

memnun etti . Bu yapılan mülakatların tümü videoya çekildi ve 

bölüm arşivinde saklanmaktadır.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Anabil im dalında İngi l izce ve Türkçe 

eğit im yapan programlar bulunmakta dır.  İngi lizce eğit im yapan 

programda yabancı uyruklu öğretim üyelerinden de destek 

al ınmaktadır.   Bu programda Amerika Birleşik Devletlerinden 

farkl ı  üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri  çevrimiçi 

dersler vermekte, bazı  dönemler Elazığ’a gelerek öğ rencilerle yüz 

yüze eğit imler sürdürmektedir.  Yabancı uyruklu öğrencilerin 

Anabil im Dalımızı  tercih etmelerinde uluslararası  üniversitelerle 

işbirl iği  yapmış olmamızın büyük önemi bulunmaktadır.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Anabilim dalımızda Lisansüstü 

programda Türkçe eğit im alan öğrenci sayısı da 85’tir. Yani 

yabancı öğrencileri de dâhil ettiğimizde toplam 140 öğrenci, 

l isansüstü programımızda yüksek l isans ve doktora yapmaktadır.   

Yazı l ım Mühendisl iği  Anabil im Dalımız Yükseköğretim 

Kurulu tarafından sürdürülen YÖK 100/2000 doktora bursu 

kapsamında da eğit im veren bir birimdir.  YÖK doktora bursu, 

öncelikl i 100 alanda 2000 doktoralı  eleman yetiştirme projesi 

olup, bu programa al ınan öğrencilere ayda 2 bin TL burs 

veri lmektedir.  Örüntü Tanıma Analizi  bi l im dalında halen iki 

öğrenci doktora eğit imi almaktadır.  Bunun dışında yeni veri len 

i landa da 10 kontenjan veri lmiştir.  Bu durum, anabil im dalımızın 

saygınl ığını artırmaktadır.    

Fırat Üniversitesinde lisans düzeyinde en fazla öğrenciye 

sahip bölüm Teknoloji Fakültesi  bünyesinde yer alan Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümüdür. Bu bölümde UOPL diye adlandırı lan 

Uluslararası  Ortak Lisans programında eğitim gören öğrenci sayısı 

da 103’tür.  Öğrenciler İngi l izce eğit im almakta ve eğitimlerinin 

son iki  yı lını  Amerika’da tamamlayarak, çift  diploma sahibi 

olmaktadır. Mezunlarının büyük bir bölümü Amerika’da çal ışma 

imkânı bulmuşlardır.  

Teknoloji Fakültesi Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü lisans 

programında okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı  ise 35’tir.  
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Yukarıdaki tablo, Fırat Ün iversitesi  Yazıl ım Mühendisliği  

Anabil im Dalı  i le Yazı l ım Mühendisl iği  bölümlerinin uluslararası 

platformundaki başarısının göstergesidir.  Bizler Fırat Üniversitesi 

öğretim üyeleri olarak bu başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

Bizi  takip ediniz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yabancilarin-tercihiyazilim-muhendisligi-

anabilim-dali-makale,9776.html 
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 Yayınlandığı tarih: 2 Mart 2018 (Cuma) 

ÜNİVERSİTE ARAZİSİ RANTA KURBAN 

Vali lerin görev süreleri , başka bir İl ’e val i  olarak 

atanmaları  ya da terfi  ettiri lerek daha üst makamlara 

getiri lmeleri , siyasi erkin tasarrufundadır.  Bu nedenle her val i en 

kısa sürede vali  bulundukları  kentlerde ileride isimlerini 

hatırlatacak eserler bırakmak istemeleri , doğal bir davranıştır. 

Vali leri i leride en kolay hatırlatacak tasarruf, i lkokul, ortaokul ya 

da l iselerde isimlerinin yaşatı lmasıdır. Bunun örneklerini 

Elazığ’da sıkça görmekteyiz.  Vali likleri döneminde o ilde bir okul 

açı lmışsa, o okula valinin ismi veri lir ve bu pek de çaba 

harcanmadan elde edilebilen bir payedir. Ancak, öyle val i ler var 

ki  görev yaptıkları  i l lerde istihdamı artırarak, toplumun refah 

seviyesini  ve sosyo-ekonomik yaşantı larını  iyi leştirecek projelere 

imza atarak, isimlerini  ölümsüzleştirirler.   

Elazığ Valisi  Sayın Çetin Oktay Kaldırım, val i  atandığından 

beri  Elazığ için canla başla farkındalık yaratmak için çaba 

göstermiş olması, biz Elazığl ıları  fazlasıyla memnun etmektedir. 

Bu çal ışmaları yerel medyadan yakından takip ediyoruz.  Sayın 

Valimizin, siyasi  erkin ve  diğer sivi l  toplum örgütlerin  ve odaların 

önderl iğinde, Elazığ’ın leyine yapılacak projeleri  kamuoyu olarak 

desteklememiz gerekir. Ama bu noktada bir çekincem 

bulunmaktadır.  O da halk adına yapıldığı  söylenen proj elerin 

gerçekten halka yansımanın i leriki yı l larda ne derecede 

gerçekleşebileceğini iyi görmek gerekir.   

Son günlerde Elazığ’da gündemde olan bir konu, Armada 

Holding Group tarafından Elazığ’a kapsamlı  bir yatırımın yapılmak 
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istendiği haberid ir. Heyecanlanmamak elde değil!  Söz konusu 

proje için Fırat Üniversitesi Kesikköprü Kampüs 

alanında toplam 3072 dönümlük arazinin  talep 

edildiği, talep edilen alanın yaklaşık %20’sinin 

eğitim amaçlı ve geriye kalan 2300 dönüm 
civarındaki arazi üzerinde ise golf villala rı,  

dubleks evler, apartmanlar, ticari alanlar, alışveriş 

merkezi, otel, çeşitli eğlence tesisleri ve spor 
alanları yapılmak istendiği anlaşılmaktadır.  Bu tablo 

bana Dubai’yi  hatırlattı . Zaten galiba bu Holding de Dubai 

menşeli.   

Bu tür yatırımlara asla karşı çıkmıyorum. Her ne kadar bu 

tür yatırımlara genelde rant kaynağı olarak bakılsa da, orada 

istihdam edilecek personel ve Elazığ’a sağlayacağı ekonomik 

hareketl i lik, bardağın yarısının dolu olduğu şeklinde 

değerlendiri lebil ir.     

Böyle bir yerleşkenin El azığ halkına getirisi  irdelenirse,  

orada yapılacak vi l lalarda ikamet edecek sade vatandaşın olması 

mümkün değildir. Golf sahaları bir farkındalıktır. Ancak o golf 

sahasında da gene aristokrat kesim faydalanacaktır.  Sade 

vatandaş golf topunu pinpon topu i le  karıştırabil ir (!) Al ış veriş 

merkezleri  de bir süreliğine gene variyetl i ai lelerin durak yeri 

olabil ir. Nası l  ki  önceleri  Akgün alış veriş merkezi cazibesi 

açısından zirve yaptı  ise, ama hemen sonrasında ağırl ık merkezi 

Park Yirmiüç AVM’ye kaydıysa, aynı  akıbet Armada Holding Group 

için de söz konusu olabil ir.   

Yapılacak otel elbette ki Elazığ’ın turizm getiri lerine katkı  

sağlar.  Fırat Üniversitesine de yarar.  Çünkü kongrelerde otel 

sayısı  fazla olacağı için rekabet ortamı doğar ve kongre için 

otel ler düşük f iyata kapatılabil ir.  Ama zaten şu anda otel  ihtiyacı 

da yok diyebil irim. Mevcut otel ler hala kapasitelerinin altında 

çal ışt ığı  bir gerçek.    

Spor tesisleri  Elazığ’a bir canlıl ık getirebil ir.  Ama bence 

öncelikl i  olarak Elazığ’a yakışır bir stadın yapıl masının peşine 

düşmek gerekir. Komşu i l lerdeki statların al benisi var. Ya bizim 
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ki? Stada gitmek yerine evde sıcak çayı  yudumlarken televizyon 

maçını  seyretmek daha cazip gelebil iyor insanlara…  

Armada Holding Group’un yatırımı Elazığ’a gelsin ve bu 

yatırım gerçekleşsin.  Şehrin çevresi  değişsin.  Kötü mü kendimizi 

Dubai’de yaşıyor gibi  hissederiz. Sade vatandaşın yapılacak 

vi l lalarda yaşamaları ancak rüyalarında olabil ir.    

Armada Holding Group Elazığ’a yatırım yapsın, ama 

Üniversite arazisine göz dikerek değil… Yoksulluk nedeniyle varoş 

diye nitelendiri len bölgelerde yaşayan saf temiz halkımızın da 

refah içerisinde yaşaması gerekmez mi? Elazığ’da Mil l i  Emlak’a ait  

hiçbir arazi kalmadı mı ki  Üniversite arazisi göze kestiri l iyor? 

Fakir ai lelerin gecekondu maha llerinin yakınlarında binlerce 

dönüm arazi  var. O arazi ler üzerine bu tesisler kurulsun ki  o bölge 

halkı  da kalkınabilsin. Hep rant getiren bölgelere neden akın 

edil iyor? Sosyal adalet bu mu? 

O yıl larda sade vatandaşlar tek kuruş almadan sadece 

üniversite kurulsun diye hibe ettikleri  araziler üzerine, gel sen 

amacı dışı  büyük bir tesis kur.  İçerisinde her türlü lüks vi l lalar 

olacak, golf  sahaları  bulunacak.  Bir de sağlık üniversitesi  ve 

hastane kurulacak.  Ama bu hastane toplam arazinin sadece yüzde 

20’si  kapsayacak.  Asl ında bu hastane de “ Bakın biz bu araziyi 

amacı dışında kullanmadık ki? İşte size hastane  ve sağlık 

üniversitesi ,  daha ne olsun”, demek için mi projeye konuldu diye 

de düşünmüyorum değil…  

Çok büyük projelerde görev almamı Rabbim bana nasip 

etti.  Türkiye’nin büyük projelerinden Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesinin (DAP) kil it elemanlarından biri idim. Fırat Üniversitesi 

DAP Koordinatörlüğü görevine atandım. Tüm bilgi lerin toplandığı, 

dağıtı ldığı , organizasyonların yapıldığı  sürecin içerisinde yer 

alanlardan birisiydim. O yetmedi bölgedeki altı  il in i l gel işme 

planlarını yaptık. Elazığ’daki sosyal ve kültürel faal iyetlerin 

(Elazığ Kültür Kurultayı, Elazığ Buluşuyor Zirvesi vb.)  önemli 

birçoğunda etkin rol ler aldım. Döner Sermaye İşletmelerinde 

görev yaptım. Si irt  Üniversitesi  Kurucu Rektör Vekil l iği  görevinde 

bulundum. Şu anda Si irt  Üniversitesinin yerleşke alanının 

belirlenmesinde etkin rol alanlardan birisiyim. Bu da yetmedi, 

Amerika’da 2015-2017 yıl ları arasında Kamu Yönetimi alanında 

master yaptım. Yani kısacası bölgesel kalkınmayı, kentsel 
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gelişmeyi, karmaşık sistemleri yönetmeyi Al lah bana nasip etti. 

Kamu Yönetimini de iyi bi ldiğime inanıyorum. Bu geçmişimin bana 

sağladığı bilgi  birikimi i le aşağıdaki yorum yapmama lütfen 

müsaade ediniz.  

Armada Holding Group; kuracağı bu tesis i le 5 bin kişiyi  

ist ihdam etmiş olsun. İst ihdam edilen bu kişi leri  ai le fertleri  ile 

çarpalım, ortaya çıkan rakam 20 bin olacaktır. Orada yapılacak 

vi l laların yanından sade vatandaşın geçmesi mümkün mü?  

Gelelim diğer bir hesaba. Fırat Üniversitesi 46 bin 

öğrencisi  i le bacasız bir fabrika değil  mi? Bu saygın üniversitenin 

söz konusu arazi üzerinde İktisadi ve İdari Bi l imler Fakültesi, 

İ lahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Z iraat Fakültesi, Uygulamalı 

Bi l imler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi  ve Hastanesi, Sivil 

Havacıl ık Yüksekokulu, İnsansız Hava Araçları Merkezi  ve Hava -

Araç Pisti kurması master planında yer al ıyor. Çok basit 

rakamlarla bu fakültelerde i leride eğit im görebilecek öğrenci 

sayısı  ne olur tahmin edebil ir misiniz? Ben bu işin uzmanı olarak 

diyorum ki  en az 16 bin yeni öğrenci demektir.  Öğrencilerin 

ai lelerini  de hesaba katarsanız 64 bin sade vatandaşın fayda 

sağlayacağı bir gelecek söz konusudur.  O öğrenciler mezun 

olduklarında tüm Türkiye’de dağılacaklardır.  Yuva kuracak ve 

ai lelerini  geçindireceklerdir.  

İşte hesap bu kadar basit… Üniversite arazisinin 

üniversitede kalması bu güzel tabloyu ortaya koyacaktır.  Belki  de 

i leride üniversite ikiye ayrı lacak ve biri teknik diğer sosyal 

alanlara hitap edecektir.  

Şimdi bil iyorum bu yazdıklarıma şiddetle karşı çıkanlar 

olabilecektir.  Bu yazdıklarım özell ikle rant çevrelerini  çok 

rahatsız edecektir.  Sade vatandaşımız da detayları  bi lmediği  için 

aysbergin arkasında yatan gerçeği göremeyecek ve “Bakın 

Üniversite Elazığ’a yatırım yapılması karşı” diye direnç 

göstereceklerdir.  

Bir Üniversite mensubu olarak Elazığ’a yatırıma karşı  

çıkmamız asla söz konusu olamaz.  Armada Holding Group için 

Elazığ’da arazi  mi bitti? İşte sizler e Karşıyaka’nın dağ 

yamaçlarında binlerce dönüm Mill i  Emlak’a ait  arazi ler. İşte 

Meryem dağı etekleri , aranırsa bulunacak daha nice arazi ler…  
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Sayın Valim, inanın ki  siz en iyi anlayanlardan birisiyim. 

Elbette ki  siz Elazığ için çabalıyorsunuz, farkındalık yapmak 

ist iyorsunuz. Dahası, ileride de efsane Vali  olarak hatırlanmayı 

hak ediyorsunuz.  Ama bu tür kararlar verirken, sade vatandaşın 

yararı  ön planda tutulmalıdır.  Bir taraftan 16 bin yeni öğrencinin 

katma değeri  mi, yoksa rant sektörünün cirit attığı , a ncak 5 bin 

ist ihdamın söz konusu olabileceği bir yatırım mı? Bu yatırıma 

kimse karşı  çıkmıyor ki? Sadece yeri  konusunda it irazlarımız var. 

Eğer siz bu yatırımı yapacakları ikna edip kendilerine Mil li 

Emlak’a ait  diğer bir araziyi  tahsis edip yatırımın gerç ekleşmesini 

saylayabil irseniz, işte o zaman Efsane Vali olarak anılacağınızı 

ben net bir şekilde şimdiden görebiliyorum.     

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universite-arazisi-ranta-kurban-

makale,9819.html       
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 Yayınlandığı tarih: 9 Mart 2018 (Cuma) 

ADLİ BİLİŞİM TÜRKİYE’DE İLK VE TEK 

PROF. DR. ASAF VAROL İLE SÖYLEŞİ  

Sayın Hocam,  

Öğrencil ik yıl larını  da dâhil edersek, Fırat Üniversitesinde 

1973 yı l ından beri bulunuyorsunuz. Lisans öğretiminizi 1977 

yı l ında tamamladıktan sonra İstanbul Tekn ik Üniversitesi ’ne 

gidiyorsunuz ve nükleer enerji  alanında yüksek l isans 

yapıyorsunuz.  1979 yıl ında Karadeniz Teknik Üniversitesinde 

doktora eğitimine başl ıyorsunuz ve doktoranızın 2 yı l l ık süresini 

Almanya’da geçiriyorsunuz.  Özgeçmişinize bakıldığında,  ç ok 

farkl ı  alanlardaki faal iyetlere girmişsiniz.  Geniş bir yelpazede ve 

farkl ı  alanlarda çal ışmışsınız. Bir taraftan makine mühendisliği , 

bir taraftan nükleer enerji mühendisliği , bir taraftan enerji , diğer 

taraftan i letişim… Diğer taraftan sosyal konular v e en sonunda da 

Kamu Yönetimi alanında Amerika’da ikinci bir yüksek l isans 

yaptınız.  Asaf Varol kimdir? Kısaca bahseder misiniz?  

İnsanın kendisini tanıtması herhalde en güç işlerden 

birisidir.  Çünkü kendinizi  anlatmanız, bazı ları tarafından “kendini 

övüyor” diye algı lanabil ir.  Umarım burada geçmişimle ilgil i 

anlatacaklarım da yanlış değerlendirilmez.  

1954 Yı lı ’nda Elazığ’ın Malatacık Köyünde doğmuşum. 

1972-73 yı l larında Almanya’da Almanca di l  eğitimi ve Makina 

Mühendisliği  i le ilgi li  staj çalışmalarını  tama mladım. 1976’da 

Almanya’da 3 ay süre i le IAESTE (The International Association 
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for the Exchange of Students for Technical Experience)  bursiyeri 

olarak Alman Demiryollarında lokomotif  motorları  üzerine staj 

yaptım. 1977’de Fırat Üniversitesi ’nden (EDMMA) bö lüm birincisi 

olarak “Makine Mühendisi” unvanı i le mezun oldum ve aynı yı l 

İTÜ Nükleer Enerji  Enstitüsü’nde yüksek l isans öğrenimine 

başladım ve 1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını aldım. 1978 de 

İTÜ Araştırma Reaktöründe makine mühendisi  olarak çal ışt ım. 

1979 da Fırat Üniversitesi ’nde “Araşt ırma Görevlisi” olarak 

atandım.  

1981-82’deAlmanya’da 

Deutscher Akademischer Austauschdienst  (DAAD) 

bursiyeri olarak doktora çalışmalarımın deneysel bölümlerini 

tamamladım ve 1983 de KTÜ’den Makine Mühendisl iği alanında 

“Doktor” unvanını  aldım.  

1990 Yı l ı ’nda YÖK/Dünya Bankası  Projesi kapsamında 9 ay 

süre i le Amerika B irleşik Devletleri ’nde (Indiana ve Purdue 

Üniversitelerinde) Bilgisayar Sistemleri  konusunda akademik 

çal ışmalara katı ldım.  

1991 yı l ında Üniversitelerarası  Kurulun organize ettiği  

Enerji  Eğit imi dalında “Doçent” unvanını aldım.  

1992 de 4 ay süre i le İngi l tere’de Salford ve Bradford 

üniversitelerinde bi lgisayar destekli  eğitim ve tasarım alanlarında 

akademik çal ışmalar yaptım.  

1995 Yı l ında Mesleki  ve Teknik Eğit im ve Bil işim 

konularında çal ışmalar yapmak üzere ABD’de Oklahoma State 

Üniversitesi ’ne davet ed i ldim.   

1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğit imi Anabil im Dalında 

“Profesör” unvanını  aldım.  

1998 yı l ında 2 ay süre ile Bremen Üniversitesi ’nde 

Robotik alanında bir proje üzerinde çal ışmalar yapmak üzere 

Almanya’ya DAAD bursiyeri olarak davet edildim.  

1998-99 yı l larında Fırat Üniversitesi  bünyesinde yer alan 

tüm birimlere ait döner sermaye işletmelerini  tek çatı  altında 

https://www.google.com.tr/search?q=Deutscher+Akademischer+Austauschdienst&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjtrIzu4sDZAhUIZCwKHUcYDa4QkeECCCYoAA
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birleştirme çal ışmalarını  yürüttüm. 2000 yı l ı  Eylül ayına kadar 

Fırat Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü yatım.  

1998-2002 yı l ları  arasında Yükseköğretim Kurulu 

Enformatik Mill i  Komitesi üyesi olarak Türkiye’de Üniversitelerde 

uzaktan öğretiminin yaygınlaştırı lması çalışmalarına katkı 

sağladım.  

2000-2009 yı l ları  arasında Üniversitelerarası  Kurul 

Mesleki  ve Teknik Eğit im Temel Ala n Doçentl ik komisyonunda 

görev aldım.  

2003-2005 yı l ları arasında ABD’de West Virgina 

Üniversitesi ’nde bil imsel çal ışmalar yaptım ve 1,5 yı l süre i le 

farkl ı  dersler verdim.  

2007-2008 yı l larında kurma çal ışmalarını  yürütmek üzere 

Si irt  Üniversitesi ’nde Rektö r Vekili  olarak görevlendiri ldim.  

2011 yı l ında 3 ay süre i le Amerika’da Wilkes 

Üniversitesinde araştırmalar yaptım.  

2013 yı l ında Sam Houston State Üniversitesinde güz 

yarıyı l ında Adli  Bi l işim ve Siber Güvenlik konularında dersler 

verdim.  

2008-2012 yı l ları  arasında Fırat Üniversitesi  Döner 

Sermaye İşletme Müdürü olarak çal ışt ım.  

2011 yı l ında Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak ikinci  kez atamam 

gerçekleştiri ldi.   

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Uluslararası  Ortak Lisans Programını (UOLP) 

kurdum.  

Türkiye’de i lk ve halen tek olan Adli  Bi l işim Mühendisliği  

Bölümünün Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi bünyesinde 

kurulmasını  sağladım.  

Yaşam boyu öğrenmeye gönülden inananlardanım.  Bu 

nedenle 2015-2017 Yı l ları arasında Sam Houston State 
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Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek l isans eğit imini 

tamamladım. Yani bu dereceyi 63 yaşında almış oldum.  

1 Kasım 2017 tarihinde Yazıl ım ve Sibe r Güvenlik 

Derneğini  kurdum. Çünkü Türkiye’nin siber alanda yetişmiş 

elemanlara çok yüksek sayıda ihtiyacı var.  Sivi l toplum örgütü 

olarak bu işlere girmek gerekiyordu.  

Türkiye’yi  i lgilendiren büyük projelerde görevler aldım. Bazı ları 

şunlardır:  

 DPT i le “Doğu Anadolu Kalkınma Projesi DAP”, (1998 -

2000);  

 ÇSGB i le “Çocuk İşçil iğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 

Kaldırı lması  Projesi (2006 -2007); 

 Elazığ Vali liği i le “Elazığ Kültür Kurultayı Projesi  (2002 -

2004)”;  

 BOTAŞ ile “Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Pr ojesi” 

(2002);  

 Elazığ, Bingöl, Muş, Tunceli , Bit l is ve Si irt  İ l lerine ait  “İl 

Gelişme Planları  Projeleri” (2001 -2004); 

 TUİK (DİE)  i le "Kalkınmada Öncelikli  İ ller Ekonomik 

Durum ve Yönelim Araştırması i le Bölgesel Gelişme 

Araştırması Projeleri” (2000);  

 YÖK ve MEB i le “Bil işim Teknoloji leri  alanında Formatör 

Öğretmen Yetiştirme Projeleri” (1995 -1998).  

Hocam, özetlemiş olduğunuz özgeçmişiniz,  

toplumumuzun gelişmesi amacıyla ne kadar büyük emekler 

verdiğinizi  gösteriyor.  Tebrik ediyorum ve umarım bundan böyl e 

de deneyimlerinizi  genç nesil lere aktarmaya devam edersiniz.  

1. Bölüm başkanlığ ını yaptığınız Yazıl ım Mühendisliği  Bölümü 

hakkında biraz bilgi verir  misiniz?  

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği  Bölümü 2009 yı l ında kuruldu.  Türkiye’de devlet 

üniversiteleri arasında bu isimde kurulan ilk bölümdür.  Fırat 
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Üniversitesinin en çok öğrencisi olan bir bölümüdür. Lisansüstü 

programındaki öğrencileri i le birl ikte öğrenci sayısı 1281’dır 

(Şubat 2018).  Lisans ve yüksek lisans programlarında eğ i t im 

görmekte olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 90 ’dir.  Bölümde 

Afganistanlı ,  Amerikalı , Azerbaycanlı , Fasl ı , Irakl ı , İranlı, Kenyalı , 

Nijeryalı , Pakistanlı , Ürdünlü, Somalil i  ve Suriyel i öğrenciler 

bulunmaktadır.    

2. Bölümünüzde Amerika ile Uluslarara sı Ortak Lisans Programı 

(UOLP) bulunduğunu öğrendim. Bu program hakkında kısaca 

bilgi verir  misiniz?  

Prof. Dr. Peter Alan Cooper Sam Houston State 

Üniversitesi  Bi lgisayar Bi limleri Bölüm Başkanı olup 2010 yı l ında 

Türkiye’ye bildiri sunmak üzere gelmişti.  Doç.  Dr. Cihan Varol 

oğlum da Sam Houston State Üniversitesinde öğretim üyesidir. 

Dr.  Cooper’ın Türkiye’ye geleceğini bana haber vermesi üzerine, 

kendisini  Fırat Üniversitesine seminer vermek üzere davet 

etmiştim. Kendisi  i le işbirl iği  yapmak üzere anlaştı k ve 

Uluslararası  Ortak Lisans Programı açma kararı  aldık.  Bu proje, 

bendeniz i le Sam Houston State Üniversitesinden Prof.  Dr.  Peter 

Alan Cooper ve Doç. Dr.  Cihan Varol tarafından hazırlanmıştır. 

Hem yazı l ım mühendisl iği  hem de adli  bil işim mühendisliği  l i sans 

programı açı labilmesi için birl ikte bir protokol ortaya koyduk.   Bu 

program Sam Houston State Üniversitesi  i le ortak 

yürütülmektedir.  Öğrenciler Fırat Üniversitesi Yabancı Dil ler 

Yüksekokulundan bir yı l  yoğunlaştırı lmış İngi l izce öğretimi 

aldıktan sonra, birinci  ve ikinci sınıfları  Fırat Üniversitesinde 

tamamlamaktadır.  Bu bölümde dersler tamamen İngil izce 

anlatı lmaktadır.  Öğrenciler bi lahare üçüncü ve dördüncü 

sınıflarına ait eğit imlerini almak üzere Amerika Birleşik 

Devletlerine gönderi lmektedir. Pro gramı başarı  i le 

tamamlayanlara hem Fırat hem de Sam Houston State 

Üniversitelerinden ayrı  ayrı  olmak üzere iki diploma 

veri lmektedir.   

İsteyen öğrenci Amerika’daki eğit imlerini ya bi lgisayar 

yazı l ım mühendisl iği  teknolojisi  ya da adli  bil işim mühendisl iği  

teknoloji alanında tamamlayabilmektedir. Bu program i lk 

mezunlarını (12 kişi) 2017 Yı l ı  Mayıs ayında vermiştir.  Mezun 

öğrencilerin bir kısmı Amerika’da bir kısmı da Türkiye’de hemen 
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iş  bulmuşlardır. Bu bölüm Fırat Üniversitesinin tamamen İngil izce 

eğit im yapan tek bölümüdür.  

3. Adli Biliş im Mühendis liği Bölümünü nasıl kurdunuz?  

Üniversiteler bünyesinde yeni bir bölüm ya da program 

açmak için önce bir rapor hazırlanması, akabinde Üniversite 

Senatosundan kabul görmesi ve bi lahare Yükseköğretim 

Kurulunun i lgil i kurullarınca onaylanması gerekir. Sam Houston 

State Üniversitesi  i le Uluslararası  Ortak Lisans Programı 

Protokolü iki  kısımdan oluşuyordu. Birisi  yazı l ım mühendisl iği 

diğer ise adli  bil im mühendisl iği idi .  Bu protokol sayesinde Fırat 

Üniversitesi  içerisinde Teknoloji  Fakültesi bünyesinde Adli  Bi l işim 

Mühendisliğinin kurulması gerçekleşti.  Bu bölüm Türkiye’de i lk ve 

halen tektir.  Fırat Üniversitesinde mühendisl ik alanında en 

yüksek puanlı  öğrencilerin tercih ettiği  bir bölümdür.  İ lk 

mezunlarını 2018’de verecektir.  

4.  Adli Bilişim Mühendisl iği diye bir  bölüm kurmak nereden 

aklınıza geldi?  

Bil işim alanındaki teknolojik gel işmeler çok hızlı  

olmaktadır.  Ben ilk bi lgisayar programcıl ığı  ile tanışmam Fırat 

Üniversitesinde (O dönemlerdeki adı: EDMMA) 1975 y ı l ında 

olmuştur. FORTRAN programlama dil i öğreniyorduk.  Ancak 

bi lgisayar yoktu. Tamamen teorik olarak aldığımız bir dersti. 

Bi lahare 1977 yı lında İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek 

l isans eğit imi alırken IBM marka bilgisayar üzerinde uygulamalı 

program lama dersi  aldık. Boğaziçi ve İTÜ bilgisayarlarını 

kullanıyorduk.  1981 yıl ında Almanya’da doktora çal ışmalarımın 

deneysel kısımlarını yürütürken Sinclair ZX 81 mikrobilgisayar 

üzerinden BASIC di l i  i le program yazıyordum. Elazığ’a i lk 

mikrobilgisayarı getirmiş ve halka açık kurslar düzenlemiştim. O 

dönemlerde Fırat Üniversitesinde BASIC programlama dil ini  de i lk 

öğreten kişi  olmuştum. Ekran olarak televizyonu ve kayıt  cihazı 

olarak da ses kayıt  cihazını  kullanmıştım.  

O yıl larda Bilgisayar Mühendisliği  diye bir bölüm yoktu.  

Bu nedenle de bi lgisayarcı lar farkl ı alanlardan lisans eğit imine 

sahipti.  Teknoloji geliştikçe bilgisayar bölümleri çoğaldı.  1991 

yı l ında Fırat Üniversitesi  Teknik Eğit im Fakültesi  bünyesinde 

Elektronik ve Bilgisayar Eğit imi Bölümünü kurmu ştum. 1995 
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yıl ında Fırat Üniversitesinin kiral ık hatlar üzerinden İnternete 

bağlaması ve web sayfalarının yapılması projesini 

gerçekleştirmiştim. Bi l işimin hızına yetişmek mümkün değildi. 

Daha sonraları yazı l ım mühendisliği bölümleri çoğalmaya başladı. 

Yaz ı l ım sektörünün önünün al ınmasının mümkün olamayacağını 

görmüştüm. İnternet imkânları  geliştikçe, sanal dünyada siber suç 

işleme oranları  da artmıştı . Siber suçlar i le mücadele edecek 

mühendislere ülkenin mutlaka ihtiyacı  olacağını düşünerek, 2010 

yı l ında Sam Houston State Üniversitesi i le ortak l isans programı 

için adli bi lişim mühendisliği bölümünün açı lmasını önerdim. 

İngi lizcesi Digital  Forensic karşıl ığı olarak Adli  Bi lişim terimini 

uygun bulmuştum. Daha önceden Türkiye’de Adli  Bi limler diye 

programlar yer al ıyordu. Ancak bizim açtığımız bölüm Adli 

bi l işimdir.  Yani sanal ortamdaki siber suçlarla mücadele ve 

güvenlik önlemlerini  alabilecek uzmanlarının yetiştiri ldiği  bir 

bölümdür.  

Son yı l lardaki gel işmeler,  Adli  bi l işim mühendisliği  

bölümünü kurmamızın ne kadar isabetl i  bir karar olduğunu hep 

birl ikte gördük.   

5. Ülkemizin yazılım sektörünün stratejik yapılanması nasıl 

olmalı?   

Başbakan Sayın Binali Y ı ldırım’ın 20 Ekim 2017 tarihinde,  

ISCTurkey “10. Uluslararası  Bi lgi  Güvenliği  ve Kriptoloji 

Konferansında” yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 5 yı l içerisinde 

en az 30 bin yazı l ımcıya ihtiyacı  olduğunu vurgulaması, ülkemizin 

bir gerçeğidir.  Bu bağlamda ele alındığında Fırat Üniversitesinde 

kurulan Yazıl ım Mühendisl ikleri (2 ayrı  bölüm), Adli  bi l işi m 

Mühendisliği ve Bi lgisayar Mühendisl iği bölümlerine önemli 

görev ler düştüğü görülmektedir.  Tabi diğer üniversitelerimizde 

yer alan benzer bölümlerin de yazı lım alanında uzman yetiştirmek 

açısından önemli  sorumluluğu bulunmaktadır.  Ben Fırat 

Üniversitesi  mensubu olmam hasebiyle olayı kendi penceremden 

değerlendiriyorum. Fırat Üniversitesi  mühendisl ik alanında 

Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri arasında 

da 400. sıradadır. Bu başarı  tesadüfi  değildir.  Genç ve dinamik 

kadrolarımız bu başarıya imza atmaktadırlar.  

6. Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini niçin kurudunuz? 

Amacınız nedir?  
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Siber dünyadaki hızl ı  gel işmeleri  görünce ülkemizin birl ik 

ve beraberl iğini  muhafaza etmek ve siber saldırı lara karşı  

ülkemizi sanal ortamlarda güvence altı na almak zorundayız. 

Sadece lisans ve l isansüstü eğit imlerle alana uzman yetiştirmenin 

yeterl i  olmayacağı görüşündeyim. Toplumu da siber dünya 

karşısında bi linçlendirmek gerekir.  Bu tür aktivitelerin en güzel 

yürütülebileceği ortamlar sivi l toplum örgütler i olabil ir diye 

düşündüm. Kurduğumuz dernek mil l i  yazıl ımlar gelişt irmeyi 

hedefleyecektir.  Üzülerek belirtmek gerekir ki  yazı l ım sektöründe 

hala büyük oranda dışa bağımlıyız.  Bu engeli  aşmak, bu alanda 

kurulan dernekler sayesinde de gerçekleşebil ir. Siber alanda 

faal iyet gösteren mill i f irma sayımız da çok azdır. Bu nedenle 

topyekûn bir siber eylem planı içerisinde girmemiz gerekir. 

Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, sivi l toplum örgütleri  ve i lgi l i 

f irmalar elini taşın alt ına koymak mecburiyetindedir.  2017 -2019 

Siber Güvenlik Eylem Planında hangi kurum ve kuruluşların 

yazı l ım sektörünün gelişmesine katkı  sağlayacağı belirlenmiştir. 

Kurduğumuz bu derneğin üye sayısı  hızla artmaktadır.  Derneğimiz 

i le i lgi li  bir web sayfasını  http://www.softcybersec.org  

adresinde devreye soktuk.  Yedi kişi  i le bu derneği kurduk.  Üye 

sayımız hızla artıyor.  Kısa sürede çok büyüyeceğimize inanıyorum.   

7. Derneğin ilk faaliyeti ne olacak?  

2013 yı l ında uluslararası bir sempozyumun meşalesi ni 

Elazığ’da yakmıştım. Bu sempozyuma International Symposium on 

Digital Forensics and Security (ISDFS) adını  vermiştim. 

Yaygınlaşmasını  sağlamak için de kısa süre bir konsorsiyum 

oluşturmuştuk.  

Konsorsiyum içerisinde Fırat Üniversitesi , Sam Houston 

State University (USA), Gazi  Üniversitesi , University of  Arkansas 

at Litt le Rock (USA), Youngstown State University (USA), San 

Diego State University (USA), Hacettepe Üniversitesi , Petru Maior 

University (Romanya),  Polytechnic Institute of Cavado and Ave 

(Portekiz) , Balıkesir Üniversitesi , Başkent Üniversitesi , HAVELSAN 

ve Lübnan’da Arab Open University  yer almaktadır.   

Bu sempozyumun amacı, siber dünyada işlenen adli  

bi l işim alanındaki suçlarla mücadele eden akademisyenler ve 

uzmanlar arasında işbirl iği  kurma k, karşı l ıkl ı  olarak bi lgi , belge ve 

http://www.softcybersec.org/
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deneyimlerinin paylaşı lmasını sağlamak ve ülkenin geleceğini 

siber saldırılara karşı korumaktır. Adli Bi l işim alanındaki bu 

çal ışmaların iki temel alanda yapılması zorunluluğu vardır. 

Teknolojik ve hukuki boyutların bir  arada götürülmesi zorunludur. 

Çünkü her ülkenin mevzuatı kendine özgüdür ve mevzuat 

bi l inmeden sadece teknolojik alanda çal ışmalarla siber saldırı lara 

cevap vermek mümkün olamayacaktır.  

İ lki  Fırat Üniversitesi  ev sahipl iğinde 20 -21 Mayıs 2013 

tarihleri  arasında yapılmıştır.   Sempozyumun ikincisi  Sam 

Houston State Üniversitesi  tarafından 12 -13 Mayıs 2014 tarihleri 

arasında Houston’da gerçekleştirilmiştir.  11 -12 Mayıs 2015 

tarihleri  arasında bu kez sempozyuma Gazi  Üniversitesi  ev 

sahipl iği  yapmıştır. ISDFS; 25-27 Nisan 2016 tarihleri arasında 

University of  Arkansas at Litt le Rock ve 26 -28 Nisan 2017 tarihleri 

arasında da Romanya’da Tirgu Mureş kentinde Petru maior 

Üniversitesi  ev sahipl iğinde tamamlanmıştır.  

2018 yı l ına ait ISDFS, 22 -25 Mart 2018 tarihleri  arasında 

Antalya’da Yazıl ım ve Siber Güvenlik Derneği ve Konsorsiyum 

desteği i le  gerçekleştirilecektir.  Bu sempozyum 2016 yı lından beri 

(University of Arkansas at Litt le Rock) IEEE tarafından 

desteklenen presti j l i  ve de Xplore indeksi  tarafından taranan bir 

kimlik kazanmıştır.  Bu sempozyumda Adli Bil işim mevzuatı  ve Adli 

Bi l işim teknoloji konuları tartışı lmaktadır.  Bu presti j li 

sempozyumu, yeni kurduğumuz Yazı l ım ve Siber Güvenlik Derneği 

i le entegre etmede yarar gördük.      

8. Hocam hangi ülkelerde bulundun uz ve bulunma nedenleriniz  

neydi?  

Akademisyenler kendilerini  gel işt irmek için dünya 

açı lmalıdır.  Akademisyenliğin en önemli yanı ulusal  ve 

uluslararası  kongre, sempozyum ve seminerlere katı lmaktır. 

Meslektaşlarınızla tanışma f ırsatı  elde ediyorsunuz.  Karş ı l ıkl ı  f ikir 

al ış verişinde bulunmak, mesleki açıdan gelişmenizi  sağl ıyor.  Bu 

ziyaretler sayesinde iki l i anlaşmaların yapılmasının yolu açı l ıyor. 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazıl ım Mühendisl iği 

Bölümü ile gene Fırat Üniversitesi  Mühendislik Fak ültesi  Yazıl ım 

Mühendisliği  ve Adli  Bi l işim Mühendisliğini  kapsayacak şekilde 

iki l i  i l işki leri çok iyi  yürüttüğümüz kanısındayım. Zaten ISDFS 

konsorsiyumda f ii len yer alan üniversitelere bakılacak olursa, 
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i l işki lerimizin ne kadar verimli  olduğu görülür.  Bu gün Yazı lım 

Mühendisliği Anabil im Dalınd a yabancı uyruklu öğrencilerin  

sayılarının fazla olmasında da bu uluslararası i l işki lerin önemli  bir 

rolü olduğunu belirtmek isterim.    

Amerika, Kanada, Kolombiya, İngiltere, İsveç, İspanya,  

Portekiz, Almanya, Avust urya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, 

Romanya, Fas, Dubai, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin, 

Hong Kong, Tayland, Bangkok, Güney Kore, Dubai, Suriye 

ülkelerinde çeşit li  zamanlarda bi l imsel etkinliklere katı lmak 

amacıyla bulunmuştum.  

9. Hocam eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?  

Öncelikle benimle bu söyleşiyi  yaptığınız ve kamuoyuna 

duyurduğunuz için teşekkür ederim. Bu sayede Doğu’dan da 

ülkenin birl ik ve beraberl iğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü 

siber alanda korumak durumunda olduğumuzu halkı mıza i letme 

f ırsatı  verdiniz.  Fırat Üniversitesinde faaliyet gösteren Yazı lım 

Mühendisliği  ve Adli  Bi l işim Mühendisliği  bölümleri i le ISDFS 

faal iyetleri , yapacaklarımızın teminatıdır diyebil iyorum. Yazıl ım 

ve Siber Güvenlik Derneğimiz kamuoyunun bizden bek lediği 

faal iyetleri  yerine getirmek için çabalayacaktır. Amaç, ülkemizi 

siber saldırılara karşı korumak, ülkenin birl ik ve beraberl iğini 

tesis etmek, i leride muhtemelen kurulacak olan siber orduların 

yetiştiri lmesine katkı sağlamaktır.  

Kaynak : http://www.asafvarol.com/gunisigi/2018_03_09.htm 

  



 

457 
 

 Yayınlandığı tarih: 5 Nisan 2018 (Perşembe) 

NİHAYET NÜKLEER SANTRALİN TEMELİ ATILDI 

Yıl 1977, Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisin (EDMMA) (Şimdiki adı Fırat Üniversitesi) Makine 

Mühendisliği Bölümünü bitirme aşamasında olan üç makine 

mühendisi  olarak geleceğimizin yol haritasını çizmeye 

çal ışıyorduk. Bölümden bendeniz, Vedat Tanyıldızı  ve Cemal 

Okuyan İstanbul’un yolunu tutmuştuk. Aslında hedefimiz Yı ldız 

Teknik Üniversitesinde yüksek l isans yapmaktı. Ancak boykotlar 

nedeniyle Haziran’da hiç kimse mezun olamamıştı.  Ekim ayında 

mezun olduğumuz için de Yı ldız Teknik Üniversitesi  sınavlarına 

girememiştik. Oysa bize o dönemlerde Yı ldız’dan derse gelen 

Prof. Dr.  Doğan Özgür hoca, bizim çal ışkan olduğumuzu gö rdüğü 

için Yı ldız’a müracaat etmemizi ve bizi  master programına almak 

istediğini söylemişti .  

Cemal Okuyan arkadaşımız, İstanbul Teknik 

Üniversitesinin yüksek lisans i lanını  gördüğünü ve müracaat için 

çok az zaman kaldığını söylediğinde, ben önce İstanbul T eknik 

Üniversitesi sınavına girmekten çekinmiştim. Çünkü İTÜ’de 

hemen her gün öğrenci olayları vuku buluyordu.  Kaldı ki  biz de 

EDMMA’si  mezunu olduğumuz için faşist damgası yiyebil irdik, 

dolayısıyla okumamız engellenebil irdi.  O dönemlerde İTÜ ise Mao 

ve Leninci lerin elindeydi.  

Cemal arkadaşımız İstanbul’a gelmişken İTÜ’nün sınavına 

girmemizde ısrar ediyordu. Gelişmelere göre i leride hareket 

edeceğimizi  söylediğinde, üçümüz sınava girmeye karar 
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vermiştik.  Ancak elimizde diploma yoktu. Ben Elazığ’a dönüp 

mezuniyet belgeleri i le uğraşmayı kabullenmiştim.  

Sınava girmiş ve üçümüz de sınavı  kazanmıştık.  Büyük 

hayaller kuruyorduk.  Çünkü Akkuyu’da Nükleer Santral  kurulacak 

ve bizler o santral in i lk mühendisleri  olacaktık.  Ee, havamız da 

yerinde olacaktı , çünkü işin  ucunda Atom Mühendisi  olmak vardı. 

1977-1979 yı l ları  arasında İTÜ Nükleer Enerji  Enstitüsünde yüksek 

l isansımızı  tamamlamıştık.  Üstel ik Vedat ve ben İTÜ Nükleer 

Enerji  Enstitüsünün kadrolu elemanlarıydık. Çünkü mühendis 

olarak TRIGA MARK II Araştırma Reak törünün montajında 

çal ışmıştık.   

Ancak Nükleer Santral i le i lgi l i bir gel işme bir türlü 

olmuyordu. Mecburen ben ve Vedat Elazığ’a dönmüştük, çünkü 

EDMMA’si  de bize master eğitimimiz süresince burs vererek geri 

dönmemizi ist iyordu. İTÜ’yü bırakarak EDMMA’ye  dönmüştük. 

Yüksek l isans danışmanım rahmetli  Prof.  Dr.  Nejat Aybers’e 

(Nükleer Enerjiyi Türkiye’ye getiren ilk akademisyen) ayrı lacağımı 

söylediğimde, kendisi  bana çok kızmıştı .  “İTÜ’yü bırakıp Elazığ’a 

mı gideceksin? Senin akl ın yerinde mi” demişti.  Ben de nişanlı 

olduğumu ve Elazığ’da hayatımızı  sürdüreceğimizi  söylemiştim.  

Nükleer enerji santral i güya 1985 yı lında faaliyete 

geçecekti.  Bizler de oranın i lk atom mühendisleri  olacaktık. 

Hayalimiz yıkı lmıştı.  Yapacak bir şey yoktu.  Ama o dönemde 

yüksek l isans programında olan birkaç kişi  çok şanlı  idik.  Çünkü 

uygulamanın içerisinden gelmiştik. Reaktör montajında bizzat 

çal ışmıştık.  İ leride nükleer santral kurulursa, bize ihtiyaç 

duyabil irler ve bizleri çağırırlar diye kendimizi avutmaya 

başlamıştık.   

Nükleer santral kurulması, yı lan hikâyesine dönüşmüştü.  

İhaleler yapıl ıyor, ama sonrasında iptal  edil iyordu. Başbakan 

Mesut Yı lmaz döneminde nükleer santral in temeli  atı lacaktı  ki 

gene iptal olmuştu. Aradan geçen süre 33 yı l  ve nihayet 03 Nisan 

2018 tarihinde Akkuyu’da santral in birinci ünitesinin temeli 

atı ldı.  İnşal lah bundan böyle tekrar durdurulmaz.  

Gelişmiş ülkelerin elektrik enerjisini hangi kaynaklardan 

ürettiklerini  hiç araştırdınız mı? ABD’de tam 104 nükleer santral 

var.  Fransa Elektrik enerjisini n yüzde 70’ten fazlasını nükleer 
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santral lerden sağlıyor.  Yapımı süren santral sayısı bizdeki i le 

birl ikte 55 oldu.  Gelişmiş ülkeler nükleer santral ler kurarken, 

ülkemizde nükleer enerjiye karşı  çıkan guruplar var.  Elbette ki 

nükleer santral lerin hata affet meyen yönleri bulunmaktadır. 

1986 yı l ında Çernobil faciası  hala akl ımızda.  1999 yı l ından sonra 

bi lgisayarların büyük bir bölümü 26 Nisan tarihinde çökerti lmişti . 

Çünkü Çernobil kazası  26 Nisan’da olmuştu ve o faciayı 

hatırlatması açısından WIN.CIH virüsü 2 6 Nisan 1999’da devreye 

sokulmuştu.  Artık tedbir olarak her 26 Nisan günü bilgisayarların 

f işini  çekiyorduk.   

Türkiye’nin Nükleer Enerjiden imtina etmesi asla 

düşünülmemelidir.  Çünkü bu teknoloji ne kadar geç gelirse, 

ülkemizin bu enerji  türüne geçişi  de o  kadar geç olacaktır.  Eğer 

bir kaza olursa diye düşünülüyorsa, yanı başımızdaki ülkelere 

bakmamız yeter.  İran, Ermenistan ve Bulgaristan’da nükleer 

santral ler yok mu? Zaten o ülkelerde kaza olursa Türkiye’nin 

etki lenmemesi mümkün mü? Dönemin Bakanı Cahit A ral, 

radyasyonlu çayı televizyonların önünde, çay temiz deyip 

yudumlamamış mıydı? Ama sonrasında Karadeniz Bölgesindeki 

çayların radyasyonlu olduğu ortaya çıkmıştı .  Yani demek 

istediğim, nükleer bir risk varsa, komşularımızdan da bu risk 

gelebil ir. 

Nükleer santralin temelinin atı lmış olması, Türkiye için 

yeni bir yola girmek demektir.  Bu enerji  türü sayesinde nükleer 

alanda artık Türkiye de söz sahibi  olacaktır.  Bu enerji türünün 

ülkemize hayırl ı  ve uğurlu olmasını di lerim.     

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/nihayet-nukleer-santralin-temeli-atildi-

makale,9901.html      
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 Yayınlandığı tarih: 22 Nisan 2018 (Pazar) 

BATUM KONFERANSI 

19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Gürcistan’da 

Batum’da 8th World Conference on Innovation & Computer 

Science etkinliğine çağrı l ı konuşmacı olarak davet edilmiştim. 

Konferansın başkanlığını Prof.  Blerta Etemi  yürütüyordu ve 

organizasyon içerisinde Prof.  Dr.  Hüseyin Uzunboylu yer al ıyordu. 

Öncelikle bu etkinl iğe davetlerinden ötürü kendilerine teşekkür 

ediyorum. Bu konferans sayesinde f ikir alış verişinde bulunmak 

ve i leriye yönelik bazı  projeleri  birl ikte yürütmek eğil iminde 

olmamız, bana göre konferansın en etki l i yönü olmuştu.  

Konferansa kayıt  yaptırmalarına ve bildiri  

göndermelerine rağmen, birçoğu üniversitelerin den destek 

alamadıkları  için gelmekten vaz geçtikleri  de gözden kaçmıyordu.   

Sempozyum ve konferanslarda süreklil ik önemlidir. Bu 

nedenle de etkinliği iptal  etmek yerine süreklil iği sağlamak için 

yapılması yolu tercih edilmelidir. Nitekim konferansta Prof . Dr. 

Hüseyin Uzunboylu hocamızın da belirtt iği  gibi, “biz 

akademisyenler öğrenci az gelse dahi derslerimizi  yapmıyor 

muyuz? Bu nedenle ister sadece bir kişi etkinl iğe katı lmış olsun 

biz bu etkinl iği yapacağız” demesi dikkatimi çekti . Bu kararın çok 

yerinde olduğu görüşündeyim.  

Konferansın teması eğit imdeki yenil iklerle i lgi l iydi. Bu 

nedenle de konuyu belirlerken, katı l ımcıların dikkatini çekecek 

bir tema bulmam gerekiyordu. Fırat Üniversitesi ’nin çift diploma 

programı i le i l işkil i  olarak uzaktan eğitimde kullandığımız ve 
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halen Türkiye’de bi l inmeyen bazı  teknoloji leri anlattım. Her yurt 

dışı  konferansta yaptığım gibi  mutlaka Fırat Üniversitesini 

tanıtırım. Böylece konferansa katılanların Fırat Üniversitesi 

hakkında bazı bi lgi ler edinmelerini sağlamış oluyor um. 

Ele aldığım araçları bazı katıl ımcıların dikkatini  

çektiğinden, oturum aralarında yanıma gelip sistemleri  daha 

yakından tanımak istemeleri , amacıma ulaştığımı gösteriyordu. 

Çünkü maalesef Türkiye’de uzaktan eğitim yaptığını  iddia eden 

bazı  üniversiteler var ki bu üniversitelerin sürdürdükleri  uzaktan 

eğitime; “uzaktan eğitim demek”, bu alanda gerçek uygulamayı 

yapanlara haksızlık olur.  Sistemin belirl i platformlarca 

desteklenmesi gerekir.  Uzaktan güvenli  çevrimiçi  sınav yapma son 

yı l larda gündeme gelen bir konu ve bu tür sistemleri dünyada 

uygulayan üniversitelerin sayısı  çok az.  Yaptığım konuşmaya ait 

videoyu YouTube’tan kanalıma girmeniz halinde seyredebil irsiniz.  

Bu yazımda Gürcistan’daki bazı izlenimlerimi de sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Bu ülkeye i kinci  defadır gidiyorum. 2015’de 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  tarafından yapılan ITTES etkinl iği 

kapsamında gene Batum’u görmüştüm. Yabancılık çekmiyorsunuz, 

çünkü karşı laştığımız kişiler çat pat Türkçeleri  i le sorularımıza 

cevap verebil iyor. Bazen Türk z annettikleriniz de Gürcü 

çıkabil iyor. Türkiye’den otobüslerle hafta sonu Batum’a 

gelenlerin sayısı oldukça fazla.  Nüfus cüzdanı i le Gürcistan’a giriş 

yapabil iyorsunuz.  Pasaport gerekmiyor.  Bir bakıma Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetine gider gibisiniz.  Sadece kumar oynamak için 

dahi hafta sonları  Türkiye’den gelenlerin sayısı  bir hayli fazla.  

Batum’un varoş bölgelerinden geçtiğinizde Türkiye’nin 

çok gelişmiş olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz.  Karadeniz 

sahil inde lüks otel ler ama hemen i lerisinde yolları  bozuk , traf ik 

keşmekeşi  içerisinde i lerlemek zorunda kal ıyorsunuz.  Al ış veriş 

merkezlerinde Türk ürünlerinin birçoğunu bulabiliyorsunuz.  Ama 

Türkiye’ye göre daha pahalı .  Gelirleri  düşük, ürünleri  pahalı , ama 

1 dolar 2.58 Gel (Gürcistan para birimi)  iken 1 dolar  4 TL’ye ne 

demeli? 

AVM’lerine girdiğinizde Türk markaları  i le 

karşı laşıyorsunuz, otel  sahiplerinden bile Türk olanlar var.  Metro 

City Alışveriş merkezi  zaten Türk ürünlerini  satıyor ve Türk 

şirketi . Yani Gürcistan bizim bir parçamız olmuş sanki?  
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Bir akşam  yemeğinde balık yemeğe karar verdik.  

Karadeniz’in taze balıklarını yemek, çok daha farklı  lezzet veriyor. 

Sputnik otel inde kaldık sahibi Türk.  Sabah kahvaltı larında Türk 

ürünleri  ağırl ıkl ı , çökelek dahi servis edil iyor.  

Bu arada otelde Gürcü düğününe de r ast geldik ve 

katı ldık.  Bizdeki düğün salonlarındaki manzara i le karşı laştık.  Yani 

kültürler bu kadar mı iç içe girmiş olabil ir.  İçeri  girdiğimizde 

düğün sahipleri  yanımıza gelerek bizlerle Türkçe konuşmaya 

başladılar. Oturduk ve düğünlerini seyrettik.  

Bu coğrafyada yaşayan halkları  kendi hallerine bıraksalar,  

halklar birbirleri  i le çok iyi  anlaşabilecek. Üstel ik kimse 

diğerlerinin dini ve di li  i le uğraşmayacak. Kültürel etki leşimin 

yüksek olduğu ülkeleri görmek için, komşu ülkeleri  dolaşmamız 

yeterl i  olacaktır.   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/batum-konferans-makale,9949.html 
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 Yayınlandığı tarih: 19 Mayıs 2018 (Cumartesi) 

AMERİKA’DA MEZUNİYET (UOLP) VE BURUKLUK 

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünün Amerika’da Sam Houston State 

Üniversitesi i le ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası Ortak Lisans 

Programına (UOLP) devam eden öğrencilerimizin ikinci  gurubu da 

başarı  ile eğit imlerini tamamlayarak mezun oldular. 11 Mayıs 

2018 günü muhteşem bir tören ile bu öğre ncilerimiz diploma 

almaya hak kazandılar.  Bu öğrencilerimiz, Muhammet Emre 

Ceceli , Burak Çetin, Ömer Garip, Nurettin Selçuk Şenol, Arda 

Küçüköz ve Mehmet Papila.  Yaz dönemi sonunda da (Ağustos 

2018) Tuba Elmas, Fevzi Emre Aykut ve Rauf Kerem Aykut mezun 

olan öğrencilerimiz kervanına katı lacaklar.  

Yeni mezun olan öğrencilerimizden Nurettin Selçuk Şenol 

ve Ömer Garip’in Youngstown State Üniversitesinden yüksek 

l isans programına kabul edilmesi, keza Burak Çetin’in ise Sam 

Houston State Üniversitesinden asistan lık alması, gene Fırat’ın 

gurur tablosuna bir artı olarak eklendi.  Türkiye’ye dönen 

mezunlarımızdan ikisinin TÜBİTAK’a ve bir mezunumuzun ise TRT 

World’de çal ışmak üzere kabul almaları , bu programın farkl ı l ığını 

ortaya koymaktadır. Bu başarı lar Fırat Ünive rsitesinin gurur 

abideleri olarak hafızalarda yerini  alacaktır.   

Öğrencilerin mezuniyet törenine katı lmak, onların en 

mutlu günlerinde yanlarında olmak hem öğrencilerimizi  hem de 

bizleri mutlu kılmaktadır. Çünkü uzun ve yorucu bir yolculuğun 

başarı  i le sonuçlandığı  andır mezuniyet törenleri…  
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Böylece UOLP programından ikinci grup öğrencilerimizi  

mezun etmiş oluyoruz.  Bu işler dışarıdan görüldüğü gibi  kolay 

olmuyor.  Ai lelerin büyük fedakârl ığı , öğrencilerin inanılmaz 

çabaları  ve Fırat Üniversitesinin kurumsal  desteği sayesinde işler 

yürütülüyor. Bu işe başladığımızda biz aysbergin sadece görünen 

kısımlarını tahayyül edebilmiştik.  Oysa sistemin ön görülemeyen 

birçok yönleri peyderpey ortaya çıkmıştı ve çıkmaya devam 

etmektedir.  Y ı lmadan, bıkmadan ortaya çıkan p ürüzleri  gidermek 

için mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Dışarıdan 

izleyen kimileri ise “o sistem ne güzel kendi kendine otomatik 

işl iyor” zannetmektedir.  

Bu gelişimde de gene bu programla i lgi l i  bir dizi  

toplantı lar yapmak zorunda kaldık. Bazen yetki l i leri  ikna etmede 

zorlandık.  Çünkü sistemlerimiz farkl ı . Anlattığınız konular kendi 

sistemlerinde olmadığı  için garip karşı lanabil iyor.  Texas State 

University System (bizdeki YÖK’ün karşıl ığına gelen kurul) bir 

paydaş olarak bu programın denetleyici kısmında karşımıza 

çıkıyor.  En basit inden notların eşdeğerl iklerinin hesaplanması 

bi le ayrı bir toplantı gerektirdi.  Çünkü Sam Houston State 

Üniversitesinde notlar A, B, C, D ve F olarak veri l irken, Fırat’ta 

AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FF harf lerinin kulla nılması, eşdeğerl ik 

için uzman üyelerden oluşan bir ekibin bir araya toplanmasını 

zorunlu kı ldı .  Öğrencilerimizin haklarının kaybolmaması için 

bendeniz ve Doç.  Dr.  Cihan Varol dakikalarca mücadele vermek 

zorunda kaldık.  

Diğer taraftan hiç hesapta olmayan ç eşit l i olaylarla karşı  

karşıya kalan öğrencilerimizin sorunlarına çözüm üretmek de çok 

büyük mücadele gerektiriyor.  Hele bir de için içerisinde 

Homeland Security meseleleri girince, daha da engell i  yol ları 

aşmak zorunda kalabil iyorsunuz.  Bu nedenle öğrenci lerime 

Amerika’ya gitmelerinin birinci l amacının iyi  bir eğit im almaları , 

mezuniyet sonrasında ülkelerine yararl ı işler yapmaları , gel işmiş 

ülkelerle rekabet edebil ir ve sürdürülebil ir bir eğit im düzeyine 

çıkmaları  olduğunu, her defasında kendilerine öğütl üyorum. 

Maalesef sayı ları  çok az da olsa bazı  öğrencilerimiz farkl ı 

tasarruflara girebildiklerinden programı olumsuz 

etki leyebilmektedirler.  
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Fırat Üniversitesinin uluslararası laşma bağlamında 

gösterdiği başarı , diğer benzer kurumların da dikkatini  çekmiş 

o lacak ki  böyle bir program başlatmak için bizimle temasa 

geçenlerin sayısı  günden güne çoğalmaktadır.  

Bir taraftan böyle güzel gel işmeler yaşanırken, maalesef 

insanı buruklaştıran ve üzen olaylar da yaşanabilmektedir. 

Kayınpederim değerli  insan, benim üzer imde çok emeği bulunan 

ve rahmetli  babam kadar sevip saydığım İsmail  Yı ldırım, iki  aydan 

fazla bir süredir yoğun bakımda idi.  

Amerika’ya gelmeden bir gün önce kendisini ziyaret ettim 

ve Amerika’ya gideceğimi, kendisinden helal l ik istediğimi 

söylediğimde, gözleri  i le onay vermesi ve benim de “Varsa sana 

haklarımı helal  ediyorum” demiş olmam, sanki de benim ABD’ye 

gidişimin akabinde kendisini  kaybedeceğimiz endişesini  taşımama 

neden olmuştu.  Nitekim korktuğum başıma geldi ve ben ABD’de 

iken kendisi hayata gözlerini yumdu. Tabutunu omuzumda 

taşıyamadığım ve mezarının üzerine toprak serpemediğim için çok 

üzgünüm.   

Yaşam böyle bir şey, sevinçler ve üzüntüler bir arada 

olabil iyor.  Bir taraftan yeni güller f i lizlenip tomurcuk verirken, 

diğer taraftan da açan güll er solabil iyor.  Al lah tüm ebediyete 

intikal  etmiş şehitlerimizi , yakınlarımızı , dostlarımızı  ve 

Fi l ist in’de kahpe kurşunlarla helak edilen Müslüman 

kardeşlerimizi rahmetiyle ihsan eylesin.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/amerikada-mezuniyet-uolp-ve-burukluk-

makale,10006.html 
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 Yayınlandığı tarih: 02 Eylül 2018 (Pazar) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE MUTLU SON 

31 Ağustos 2018 tarihi, Üniversiteye yerleştiri lmek için 

sabırsızca bekleyen iki  milyonu aşkın öğrencinin mutluluk ya da 

üzüntü yaşamasına sebep  oldu. Bir önceki yılda uygulanan çoklu 

puan sonuçları yerine, sadece dört puan türüne (Sayısal, Sözel, 

Eşit Ağırl ık ve Dil) geçilmiştir. Bu yüzden yerleştirmelerde 

sürprizler yaşanabil irdi. Bu belirsizlik nedeniyle tercih yapan 

öğrencilerin büyük bir kısmı geçen yı l  ki sıralamaları dikkate pek 

almadı ve gönlünde yatan sıralamaya göre tercihlerini sıraladı. 

Bazı  öğrenciler ise “belki düşük puanıma rağmen daha iyi bir 

bölüme yerleşebil irim” hayalini  yaşadı.   

Diğer taraftan akademisyenler de büyük bir heyecan la 

bekliyorlardı. Çünkü bazı larının çalışt ıkları  bölümlere ait 

meslekler yı ldan yı la değer kaybediyordu. Bir zamanlar zirve 

yapan, giri lmesi pek de mümkün olmayan bölümlerin önemli  bir 

kısmı önceki yı llarda can çekişiyordu.   

Yazı l ım Mühendisl iği , mezunlar ının kolay iş bulabildiği  

meslekleri arasında üst sıralardadır. İnternet, Bulut Bi lişimi, Sis 

Bi l işimi, Nesnelerin İnterneti  ( IoT), Siber Güvenlik, Adli  Bil işim 

gibi  alanlar, mühendisl ik alanları  içerisinde Yazı lım 

Mühendisliğini  zirveye taşımıştı .  

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde Yazı l ım 

Mühendisliği alt ında üç ayrı program bulunmaktadır. Bunlardan 

ikisi  Türkçe, birisi  ise İngil izce (UOLP) öğretim vermektedir. 

Türkçe öğretim yapan programların hem birinci  hem de ikinci 
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öğretimleri (İ .Ö.)  mevcuttur.  Normal l iselerden gelen öğrencilerin 

öğretim süreleri 4 yı ldır.   

Türkçe eğit im veren diğer bir programın adı M.T.O.K.  

(Meslekli  ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) olup bu programın da 

hem birinci  hem de ikinci  ( İ.Ö.) öğretimleri  vardır.  Ancak bu 

guruptan gelen öğrenciler, bir yı l  Bi limsel Hazırlık Sınıf ına 

kaydolmaktadır.  Bi l imsel Hazırlık Sınıf ında yoğunlaştırı lmış 

Matematik ve Fizik dersleri ve kısmen İngil izce dersleri 

almaktadırlar. Bil imsel Hazırl ık Sınıf ını  başarı  i le tamamlayanlar, 

diğer normal lise mezunlarının kayıt l ı  olduğu Türkçe bölümlerine 

aktarı lmaktadır.  Dolayısıyla bu guruba giren öğrencilerin öğrenim 

süreleri  5 yı l  olmaktadır.  

Normal l iselerden ve Mesleki  ve Teknik Ortaöğretim 

Kurumlarından gelen birinci  öğretimde bulunan öğrenciler, Fırat 

Üniversitesine herhangi bir okul harcı  ödememektedir.  Ancak 

İkinci  Öğretimde olan öğrenciler okul harcı ödemektedir.    

Diğer bir Yazı lım Mühendisl iği Bölümü ise Amerika 

Birleşik Devletlerinde Sam Houston State Üniversitesi i le 

ortaklaşa yürütülen Uluslararası Ortak Lisans Programıdır (UOLP) 

ve bu program İngil izce hazırl ık da dâhil  olmak üzere öğretim 

süresi 5 yıldır. Bu programdaki öğrenciler isterlerse 3. ve 4. 

sınıfları  Amerika’da okuyabilmekte ve çift diploma sahibi 

olabilmektedir. Bu bölüm öğrencileri h em Türkiye’de hem de 

Amerika’da okul harcı ödemektedir. Yani ücretl i  bir bölümdür.   

Diğer taraftan da Mühendisl ik Fakültesi  altında hem 

Bilgisayar Mühendisl iği  hem de Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümleri 

bulunmaktadır.  Anlayacağınız Fırat Üniversitesinde 4 ayrı  Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümü ve bir de Bi lgisayar Mühendisl iği  mevcuttur. 

İ lgi li  bölümlerin yerleşen öğrenci sayı ları tabloda veri lmiştir.  

Fakültesi  Bölüm Genel 

Kontenjan 

Yerleşen Yerleşen 

Mühendislik  Bi lgisayar 

Mühendisliği  

85 88 196 
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Bilgisayar 

Mühendisliği 

( İ .Ö:)  

65 46 

Yazı l ım 

Mühendisliği  

60 62 

Teknoloji Yazı l ım 

Mühendisliği  

72 74 186 

Yazı l ım 

Mühendisliği 

( İngi l izce-

UOLP, 

ücretl i)  

20 20 

Yazı l ım 

Mühendisliği 

( İ .Ö.)  

64 66 

Yazı l ım 

Mühendisliği 

(M.T.O.K.) 

18 19 

Yazı l ım 

Mühendisliği 

(M.T.O.K.)  

( İ .Ö.)  

16 7 

Toplam 382 

     

Asıl bu yazıda işlemek istediğim konu, Yazı l ım 

Mühendisliği  UOLP programıdır.  Bu program çift  diploma verdiği 

için farkındalık yaratan bir bölümdür.  Amerika ve Türkiye’den ayrı  

diplomalarının olması, mezun mühendislerimize iş bulma kolayl ığı 

sağlamaktadır.  İki  yı l  Amerika’da öğretim gördükleri  için İngi lizce 

konuşma yetenekleri oldukça artmaktadır. Bu program 

kapsamında Amerika’ya 2015 yı l ından beri  öğrenci gönderiyoruz. 

Oraya giden öğrencilerimiz başarıyla okullarını tamamlıyorlar ve 

birçoğu Amerika’da iş bulabil iyorlar.  Türkiye’ye dönenler ise 

büyük şirketlerde işe başladılar.  
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Bu programa kayıt olan öğrenciler isterlerse Amerika’ya 

gitmeyip koşulları  sağlayanlar Türkçe programlarımıza yatay geçiş 

yapabil iyorlar.   

Tercih döneminde dolar 7 TL karşıl ığı işlem görüyordu. 

Doların aşırı  değerlendirmesi, elbette ki  öğrencilerin bu bölümü 

tercih etmeleri önünde büyük engel teşki l ediyordu. Kontenjanın 

dolup dolmayacağı konusunda gerçekten de bir belirsizl ik vardı.  

Ancak sonuçlar açıklandığında kontenjanın tamamen dolmuş 

olması şunu gösterdi ki , ai leler çocuklarına iyi bir gelecek 

sağlamak için her türlü fedakârl ığı  yapabil iyorlar. Doğru olan da 

budur.  Eğit ime yapılan yatırım asla boşa gitmez.  Çocuklarına 

maddi olarak yapmış oldukları  yatırımı da birkaç yı l  içerisinde geri 

alacaklarını  ileride görecekler.  

Biz bu programı açarken orta tabaka denilen halkın 

çocuklarının da iyi  bir eğit im alabilmelerinin yolunu açalım dedik. 

Nitekim de hedeflerimiz hiç sapmadan aynen pl anladığı gibi 

gerçekleşti .  Fırat Üniversitesi  öğrencisi , Amerika’da Texas 

Eyaletinde bulunan Sam Houston State Üniversitesi i le ortak 

eğit im yapma ve çift  diploma alma imkânlarını elde etti. 

Türkiye’de Yazı l ım Mühendisl iği  alanında Uluslararası  Ortak 

Lisans programı (UOLP) yürüten tek bölümün Fırat Üniversitesi 

içerisinde yer alması da Fırat Üniversitesinin farkındalığını  ortaya 

koymaktadır.  Bi l imin parlayan yıldızı  Fırat Üniversitesi , çok farkl ı 

alanlarda başarı larına başarı  katmaya devam ediyor.  Fırat’ı  t ercih 

eden öğrenciler pişman olmayacaklar, zaman bunu teyit 

edecektir. Yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz ve Fırat 

Üniversitesi  ailesine katıldıkları için kendilerini kutluyoruz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisliginde-mutlu-son-

makale,10224.html 
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 Yayınlandığı tarih: 17 Kasım 2018 (Cumartesi) 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU DEĞERLENDİRİCİLERİ 

OLARAK BİLECİK ZİYARETİ 

2006 ve 2007 yı l larında ülkemizde kurulan yeni 

üniversiteler sayesinde her il imiz en az bir üniversiteye sahip 

oldu. Yeni kurulan devlet ve vakıf üniversiteleri i le birlikte 

üniversite kontenjanları  da arttı.  Ancak, bu hızl ı gel işme 

üniversite mezunu olup işsizler ordusunun yükselmesi problemini 

beraberinde getirdi. Lise mezunu olarak mı yoksa üniversite 

mezunu olarak mı işsiz kalmak; ülke geleceği ve toplumsal 

gel işmeler açısından daha da önemli  diye soracak olursanız, bu 

ayrı  bir tartışma konusudur.  Unutulmamalıdır ki  her üniversite 

mezununa garanti li  iş  bulma sistemi, dünyanın hiçbir ülkesinde 

görülmemekted ir. 

Üniversite sayı larının çoğalmış olması, önemli bir sorunu 

da beraberinde getirmiştir.  Üniversite mezunu olup mesleğinde 

çok zayıf  yetişen elemanlar, ülkenin lokomotif  sayılabilecek 

dinamiklerinin başına gelmesi durumunda, i leride büyük 

problemlerle karşılaşı labileceği unutulmamalıdır. Maalesef 

ülkemizde eğitim ve öğretim bağlamında, eskiden beri ist ikrarl ı 

bir gidişatı sürdürmeyi başaramadık. Bunun sonucudur ki  yeni 

Mil l i  Eğit im Bakanımız Sayın Prof. Dr.  Ziya Selçuk’un bakan olması 

i le birl ikte toplumda büyük bir beklenti  içerisine girilmiş ve Sayın 

Bakanın omuzlarına çok büyük bir sorumluluk yüklenmiştir.   

Yükseköğretim Kurulu (YÖK); “Yeni YÖK” sloganı i le birkaç 

yı ldan beri  üniversitelerimizde eğitimin ve öğretimin kal ite 
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güvencesi bağlamında akredite edilmesini, ülkenin ihtiyaç 

duyulan öncelikl i  alanlarında eleman yetiştiri lmesini, mezunların 

diğer gelişmiş memleketlerdeki elemanlarla rekabet içerisine 

girebilmesini ve ülkenin hızlı  kalkınmasını sağlayabilmek için 

büyük bir çaba içerisinde olduğunu gör üyoruz.  Bu çal ışmaların bir 

kaçının içerisinde yer alan birisi  olarak, gel işmeler hakkında çok 

rahat değerlendirme yapabilme imkânına kavuştuğumu 

düşünüyorum.  

Gelişmiş ülkelerde öğrenciler geleceklerini  belirlerken,  

artık kal ite güvencesi  verebilen eğit im kurumlarını tercih ettikleri 

bi l inmektedir.  Kal ite güvencesi  ise genelde bağımsız akredite 

kuruluşları  aracı lığı i le belgelendiri lmektedir. 2004 ve 2005 

yı l larında Amerika Birleşik Devletlerinde West Virginia 

Üniversitesinde bazı mesleki dersler vermeye ba şladığımda, 

Üniversitenin yönetimi karşıma ABET ( Accreditation Board for 

Engineering and Technology)  kriterlerine göre ders vermem 

gerektiğini söylemişti.  Bu duruma hazırlıksız yakalanmıştım. Ders 

vermeye başlayacağım tarih yaklaşıyordu. Alelacele eğit imler 

aldım ve ders notlarımı ABET kıstasları ışığınd a hazırlamak 

mecburiyetinde kaldım. İş yüküm çok artmıştı.  Bir taraftan i lk 

defa İngi l izce ders verme heyecanını yaşarken, diğer taraftan da 

Üniversitenin kal ite güvence sistemine adapte olmak için büyük 

çaba sarf  etmem gerekiyordu.  

Zaman geçtikçe kal ite bağlamında yaptığım çalışmaların 

bende vicdani sorumluluk açısından büyük bir rahatl ık verdiğini 

gördüm. Artık verdiğim derslerin dış bağımsız kuruluşlarca 

denetleneceği gerçeği, benim eğitim açısından 

yapabileceklerimin en iyisini  yapmaya zorlamıştı .  Hatt a öyle ki 

sonradan ABET Dış Değerlendirici  eğit imlerine katı lmaya, bi lgi ve 

deneyimimi artırmaya karar vermiştim.  

Bazı Üniversitelerimizin akreditasyon sürecine 

girmesinde ABET’in ilk yıl larda etkil i olduğunu görüyoruz. 

Mühendislik ve teknoloji  alanındaki bazı  üniversitelerimizin 

bölümleri, ABET tarafından akredite edilmeye başlanmıştı. 

MÜDEK’in (Mühendisl ik Eğit im Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği) ; Amerika Birleşik Devletlerinde faal iyet 

gösteren ABET akredite kuruluşuna benzer yapıda oldu ğunu 

söyleyebil irim.    
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23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 Sayıl ı  Resmi Gazetede 

yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi  Yönetmeliği” 

sayesinde; yükseköğretim kurumlarının eğit im -öğretim ve 

araştırma faaliyetleri  i le idari hizmetlerinin iç ve dış kal ite 

güvencesi, akreditasyon süreçleri  ve bağımsız dış değerlendirme 

kurumlarının yetki lendiri lmesi süreçlerini  ve bu kapsamda 

tanımlanan görev, yetki  ve sorumlulukları  düzenlenmişti .  Bu 

kurula bağımsız bir kimlik kazandırı lması sonrasında 

Üniversitelerimizde kalite  güvencesi  bağlamında önemli 

gel işmelere şahit oluyoruz.   

Üniversitelerin misyon ve vizyon tanımlamalarında 

belirttikleri hedefleri yakalayabilmelerinde Yükseköğretim Kalite 

Kurulu, yönlendirici  görevi  üstlenmiştir.  Yükseköğretim Kurulu 

Dış Değerlendiricis i  olarak 2017 yı l ında Abant İzzet Baysal 

Üniversitesinde oluşturulan takım arkadaşlarımla 

değerlendirmelerde bulunmuş ve raporlar hazırlamıştık.  Eminim 

ki  yaptığımız değerlendirmeler, söz konusu üniversite için kal ite 

güvencesinin sağlanması açısından önem li katkı lar sağlamıştır.  

Bu yı l (2018) Yükseköğretim Kurulu Dış Değerlendiricisi  

olarak Bi lecik Şeyh Edebali Üniversitesini  değerlendirmekteyiz. 

Takım Başkanlığımızı Özyeğin Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr.  Esra 

Gençtürk yapmaktadır. Takım üyeleri ise Bozok Üniversitesinden 

Prof. Dr.  Şenol Akın, İstanbul Üniversitesinden Doç.  Dr.  Çiğdem 

Börke Tunalı , Bartın Üniversitesinden Prof.  Dr.  Çetin Semerci  ve 

bendeniz (Fırat Üniversitesi)  akademik değerlendirici  olarak 

görevlendirilmiş bulunmaktayız.  Diğer taraftan İd ari 

Değerlendirici  olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden 

Hülya Kartal  ekip içerisinde yer almaktadır.  Geçen yıldan farkl ı 

olarak, bu yı l bir de öğrenci temsilcimiz sevgil i Yusuf Zahid Bıçak 

aramızda.   

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine i lk ziya retimizi  1 

Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmiştik.  İkinci ve asıl 

değerlendirmeyi ise 18 -21 Kasım tarihleri arasında yapıyoruz. 

Heyecanlıyız, çünkü gönüllülük esasına dayanan bu faal iyet i le 

bi lgi birikimlerimizi Üniversite personeli ile karşı l ıklı  paylaş ma 

f ırsatı  bulacağız.  Bi lecik Şeyh Edebali  Üniversitesi  Rektörü Sayın 

Prof.  Dr. İbrahim Taş ve Üniversite yönetiminin de büyük bir 

heyecanla fikirlerini  ve görüşlerini  bizlere anlatmak ve 
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üniversitenin başarı çıtasını yükseltmek çabasında olduklarını  ilk 

toplantımızda hissetmiştik. Hepimizin (Üniversite Yönetimi ve 

Değerlendirici  Takımı olarak bizlerin)  amacı; üniversitedeki 

eğit im öğretimin kal itesini  daha da artırmak, mezunlarının ulusal 

ve uluslararası  düzeyde rekabet edebil ir nitel iklere sahip olmasını 

sağlamak, üniversitenin dış paydaşlarla birl ikte başta bölgesel 

olmak üzere ülkeye katma değer sağlamasını  artırmak ve 

hızlandırmaktır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretim-kalite-kurulu-

degerlendiricileri-olarak-bilecik-ziyareti-makale,10376.html 
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 Yayınlandığı tarih: 14 Ocak 2019 (Pazartesi) 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ UOLP PROGRAMI KENDİSİ İLE 

YARIŞIYOR 

Yazı l ım Mühendisl iği  alanında öğrencileri  yetiştirmek için 

Sam Houston State Üniversitesi  (SHSU) ile Fırat Üniversitesi 

arasında bir l isans programı oluşturulmuştur.  Türk vatandaşı 

öğrencilerin programa yerleştiri lmeleri , Türkiye Cumhuriyeti 

Ölçüm, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM)  tarafından merkezi 

sınav ile yapılmaktadır.  Yabancı uyruklu öğrenciler ise, Fırat 

Üniversitesi  tarafından gerçekleştiri len FUYÖS (Fırat Üniversitesi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)  sınavı  i le seçi lmektedir.  

Bu programa yerleştiri len  öğrencilerden İngil izce dil ine 

hakimiyeti  yeterl i  olmayanlar, bir yı l  süren  yoğun İngilizce 

dersleri  almaktadır.  Ardından, Türkiye'de iki yı l Yazı lım 

Mühendisliği alanındaki  mesleki  dersleri takip etmektedirler. 

Öğrenciler Fırat Üniversitesi 'nin bu programla i lgi l i tüm şartlarını 

yerine getirirlerse, lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Sam 

Houston Eyalet Üniversitesine transf er edilirler.  

Programda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 

2018 yı l ı  it ibariyle geldikleri  ülkeler, Mali , Fas, Suriye, Nijerya, 

Afganistan ülkeleri olup, yabancı öğrenci sayısı 12’dir ve Türk 

öğrencilere oranı %10 civarındadır.  

Program i lk öğrencilerini  2012 yıl ında almıştır  ve i lk 

mezunlarını 2017 yı l ında vermiştir. Bu programda aktif  kayıt lı 

öğrenci sayısı  100’dür.  Programa kayıtl ı yabancı uyruklu öğrenci 
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sayısı 12 ve 2018 sonu itibariyle mezun olan öğrenci sayısı ise 

21’dir.  Protokol gereği programdan mezun olan öğrenciler iki  ayrı 

diplomaya sahip olmaktadırlar.  Fırat Üniversitesi  ve Sam Houston 

State Üniversitesi  ayrı  ayrı diploma düzenlemektedir.  

İ lk kafi le içerisinde yer alan bir öğrenci Türkiye’ye 

dönerek, Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültes i Yazı l ım 

Mühendisliğinin Türkçe programına devam etmiştir.  Diğer 12 

öğrenci, eğitimlerini  başarı  ile tamamlayarak 2017 Mayıs ayında 

mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerden 5 kişi  Sam Houston State 

Üniversitesinde ve 2 kişi  Youngstown State  Üniversitesinde 

burslu yüksek l isans programlarına kabul edilmiş ve halen yüksek 

l isans eğit imlerini sürdürmektedirler. Bir bölümü, OPT ( Optional 

Practical  Training  –  İsteğe Bağlı  Pratik Eğit im) kapsamında 

Amerika’da çeşitl i  ş irketlerde çal ışmaktadırlar.  Birkaçı  Türkiye’ye 

dönmüş ve TRT World, TÜBİTAK gibi  güzide kurumlarda görev 

yapmaktadırlar.   

ÖSYS tercihlerinin yapıldığı  Ağustos 2018’de Amerikan 

doları  kurundaki aşırı  yükselmeye karşın, 2018 yı l ında Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümüne 

ait 20 kişi lik kontenjanın tümü dolmuş ve yerleşen tüm öğrenciler 

kayıt  yaptırmıştır.  En küçük puan 252 ve en büyük puan 359 olarak 

gerçekleşmiştir.  Puan aral ığının bu kadar büyük olmasının nedeni,  

öğrencilerin %70’nin bu programı ilk tercihlerinde yapmış 

olmasıdır. Diğer bir deyimle 2018’de 20 kişi lik kontenjanın 14’ü 

bu programı birinci sırada tercih etmiştir.  

İki  diplomaya sahip olmaları , öğrencilerin hem 

Amerika’da hem de Türkiye’de kolayca iş bulmalarına vesi le 

olmaktadır.   

2018 yı l ı  it ibariyle öğrencile r Fırat Üniversitesinde yı lda 

(2 yarıyıl) her yarıyı l için 2,000 TL okul harcı ödemişlerdir. 

Amerika’da Sam Houston State Üniversitesine ise eyalet içi  ( in 

state tuit ion)  ücret ödemektedirler. Bu programın en cazip 

yönlerinden biri , öğrencilerin ABD’de eya let içi  harç 

ödemeleridir.  Örneğin okulun bulunduğu Texas eyaletinin 

komşusu olan Oklahoma eyaletinden bir öğrenci Sam Houston 

Eyalet Üniversitesinde eğitim gördüğünde yılda 24000 dolar okul 

harcı  ödüyorsa, bu program kapsamından ABD’ye giden bir Fırat 
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Üniversitesi  öğrenci, bu meblağın yaklaşık üçte biri miktarda harç 

ödemektedir.     

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 

Üniversitelerden UOLP programı uygulayan toplam üniversite 

sayısı  9 olup, bu üniversiteler Alt ınbaş, Anadolu, Dokuz Eylül, 

Fırat, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yaşar ve 

Yeditepe Üniversiteleridir. Bu üniversitelerin bazı ları birkaç farkl ı 

bölümde UOLP uygulamaktadır.    

Fırat Üniversitesi  i le ABD’deki Sam Houston State 

Üniversitesi  arasında Yazı lım Mühendisl iği  alanında sürdürülen 

Uluslararası  Ortak Lisans Programı (UOLP), Türkiye’de Yazı lım 

Mühendisliği  alanındaki tek programdır. Bil işim alanında UOLP 

programı uygulayan diğer bir Üniversitemiz ise İstanbul Teknik 

Üniversitesidir. Bu Üniversite ise ABD’de SUNY Binghamton i le 

Bilgisayar ve Bi lişim Fakültesine bağlı  Bi lişim Sistemleri 

Mühendisliği alanında UOLP programını sürdürmektedir.  Fırat 

Üniversitesinin Yazı l ım Mühendisliği UOLP programını 2018 de 

yerleşenlerin %70’si  birinci  sırada tercih ederken; İTÜ, Bi lgisayar 

ve B il iş im Fakültesi, Bi lgisayar Sistemleri  Mühendisl iği  Bölümünü 

birinci  sırada tercih edenlerin sayısı  %53’tür.  

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünün Uluslararası  Ortak Lisans Programının 

(UOLP) avantajları aşağıda veri lmiştir :   

Okul harç maliyetleri açısından önemli bir avantaj 

sağlanmaktadır.  Bir öğrenci kendi imkânları  ile Amerika’da 

benzeri  bir eğit im almak istediğinde okula ödenen harç 

bağlamında ortaya çıkan maliyetin en az üçte bir maliyet i le bu 

programı tamlamayabilmektedir.  Ayrıca eğitimin üç yı l ının 

( İngi l izce hazırl ık sınıf ı  dâhil)  Elazığ’da geçmiş olması, yaşam 

maliyeti  ve okul harcı  bakımından büyük avantaj sağlamaktadır.  

Öğrencilerin eğitimlerinin tümünü İngil izce di linde 

yapması, ayrıca en az 2 yıl  ABD’de kalması , di l  problemini ortadan 

kaldırmaktadır.  Öğrenciler, di l  avantajı  nedeniyle kolayca iş 

bulabilmektedir.  

Mezunlarının bir bölümünün ABD’de burslu l isansüstü 

programlara kabul edilmesi, bu programın başarısının işaretidir. 



 

480 
 

Lisansüstü programların burslu kısı mlarına kayıt yaptıran 

öğrenciler sayesinde, programın popülaritesi artırmıştır.  

Amerika’dan diploma aldıkları  için öğrenciler OPT 

kapsamında mesleki  bi lgi  ve beceri lerini  gel işt irmek amacıyla 2 

yı ldan fazla süre i le ABD’de çalışma f ırsatı  bulabilmektedir.  

Çalıştıkları  şirketlerde başarı lı  olanlar, aynı şirketlerde çal ışmaya 

devam edebilmektedir.   

2018 it ibariyle toplamda 21 mezun vermiş olan bu 

programdan Türkiye’ye dönenlerin sayısı maalesef sadece 5 -6 

civarındadır.  Bu durum beyin göçü açısından negatif  bir durum 

olarak değerlendirilebil ir. Ancak, ABD’de de bir Türk lobisinin 

oluştuğu göz önüne al ınırsa, programın başka bu bakış açısından 

fayda sağladığı söylenebilir.    

Programın en önemli  özell iklerinden biri , öğrenci 

istemediği takdirde Amerika gitmeyip eğit imlerine Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı lım Mühendisliğinin Türkçe 

programında  devam edebilmesidir.  Nitekim bazı  öğrenciler dolar 

kurundaki artış nedeniyle, 2018 yı l ında Türkçe programa geçişleri 

sağlanmıştır.   

Sonuç olarak, Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi  

Yazı l ım Mühendisl iği  Uluslararası  Ortak Lisans Programı, 

farkındalık yaratan bir programdır.  Bu programdan mezun olmak, 

kolayca iş bulmanın yollarını dünya platformunda sağlamaktadır 

v e bu program kendisi i le yarışmaktadır.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yazilim-muhendisligi-uolp-programi-

kendisi-ile-yarisiyor-makale,10469.html 
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 Yayınlandığı tarih: 28 Ocak 2019 (Pazartesi) 

TUBİTAK-BİLGEM İLE İŞBİRLİĞİ KAPISININ ARALANMASI 

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünü ulusal  ve uluslararası platformlarda 

tanıtmak ve işbirl ikleri yapmak için mümkün olduğunca kamu ve 

özel kuruluşları  ziyaret ederim. 22 Ocak 2019 tarihinde de 

TÜBİTAK’ın Gebze’de bulunan yerleşkesini gezdim. Bu yazımda 

TÜBİTAK -BİLGEM’i sizlere tanıtmak istiyorum.  

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümümüzün en önemli  

yönlerinden biri , öğrencilerimizi  son sınıfta işyeri eğit imlerine 

göndermemizdir.  Öğrencilerimiz, 7. ya da 8.  yarıyı l larda 

eğit imlerini  tamamen işyerlerinde geçirmektedir. Böylece 

bölümümüzde aldıkları  eğitimlerini  işyerlerinde uygulama 

f ırsatını  bulabilmektedirler.  Öğrencil erimizin ciddi ve kal itel i 

işyerlerinde bu eğitimlerini  tamamlamaları  sayesinde, 

mezuniyetleri  sonrasında mesleki  alanda kolayca iş bulmaları 

mümkün olabilmektedir.   

007 James Bond f i lmlerini  seyredenleriniz olmuştur.  O tür 

f i lmlerde gizl i  araştırmaların y apıldığı  mekânlara girmek için çok 

sıkı  bir güvenlik koridorunu aşmanız gerekir.  Özel kimlik kartları , 

parmak izleri , yüz tanıma, göz iris tanıma, özel vücut tarama 

kabinleri  vb.  sistemleri  gördüğümüzde, f ilmi hayranlıkla 

seyrederdim. Gerekli  izinleri  alar ak TÜBİTAK BİLGEM’e 

vardığımda, i lk kontrol i le birl ikte James Bond f i lmlerini 

hatırladım.  
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Bu kuruluşta çal ışanlar dahi bir başka birime izinsiz 

giremiyor.  Kendilerine ait kartlar sadece belirli  yerlere erişimi 

sağl ıyor. Aynı bina içerisinde yer alan diğer  bir koridora izinsiz 

geçmeniz mümkün değil . Bil irsiniz ben gitt iğim yerlerin 

fotoğrafını çekerim. Çünkü kalıcı bellek fotoğraflarla 

sağlanabiliyor.  Ama ne mümkün! Resmi çekmek yasak! Çok gizl il ik 

içermeyen bölüm ve mekânları ziyaret etme i le yetinmek zoru nda 

kaldım.  

Karşı laştığım gençlerin birçoğu işe 2016 yı lı  sonrasında 

girmişler. FETÖ mensubu birçok kişi , malum olaylar sonrasında 

kurumdan atılmış.  Bazı birimlerde atı lanların oranı, yüzde 

90’ların üzerinde imiş. . . Şu anda çok genç ve dinamik bir nesi l 

orada görev yapıyor.  Pırı l  pırı l  gençler, ülkemizin kalkınması için 

gece gündüz çalışıyor. Hemen hepsi Türkiye ya da yurt dışında 

tanınmış üniversitelerden mezun. Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği  mezunu iki  öğrencimin de TÜBİTAK 

BİLGEM’de çalışıyor olması, bölümümüz açısından gurur verici  bir 

tablo. Eminim ki BİLGEM’de Fırat Üniversitesi  Teknoloji Fakültesi 

Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü mezunlarının sayısı önümüzdeki 

yı l larda çoğalacaktır.  

Yukarıda da belirt iğim gibi  ziyaretim amacı, bölümümüz 

i le BİLGEM arasında işbirl iği  yol larını  araştırmaktır. Birl ikte 

projeler hazırlamak, ülkemize mil l i  yazı l ımlar kazandırmak, 

karşı l ıkl ı  fikir al ışverişlerinde bulunmak, ziyaretimin asıl  amacını 

teşki l ediyordu.  

Yaptığımız görüşmeler sonrasında öğr encilerimizin işyeri  

eğit imlerini  TÜBİTAK bünyesinde yapabilmeleri , gerekli koşulları 

sağlayan öğrencilerimiz için mümkün olabilecek.  Bunun haricinde 

BİLGEM tarafından geliştiri lmiş sanal laboratuvarların öğretim 

elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından kullanılmalarının 

kapısı  da aralanıyor.  

Bir yetkil iden aldığım bilgilere göre, kendileri bazı  

üniversitelerin bi lişim bölümleri  i le farkl ı projeler yürütmek 

istemektedirler. Bu üniversitelerin bir bölümü İstanbul ve 

Ankara’da yer almaktadır ve genell ikle o rtak çal ışma alanları  da 

i lgi li  üniversitelerin eğit im ve alt yapı imkânları göz önünde 

bulundurularak belirleniyor.  Yetki l i kişi , Fırat Üniversitesi  i le de 
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yazı l ım geliştirme, adli  bi l işim ve güvenlik alanlarında çal ışma 

arzularının olduğunu belirtt i .  

Ad l i Bil işim alanında işbirl iği  söylemini duyunca, Fırat 

Üniversitesi  bünyesinde Adli  Bi l işim Mühendisliği  Bölümünü 

kuran birisi  olarak çok gururlandım. İlgi li  bölümü kurma 

çal ışmalarına 2010 yı l ında başlamıştım. O dönemler böyle bir 

bölüm kurmaya gerek olmadığını  birçok kişi telaffuz ederken, 

bugün bu bölüme çok ihtiyaç olduğunu duymak, zamanında ne 

kadar isabetli  bir karar verdiğimi teyit  etmiş oldu.  

BİLGEM ile yaptığım bu görüşme, umarım arzu etiğimiz 

ortak araştırma yapma kapsını  bizlere sonuna kadar açab i lecektir. 

Bunu sağlamak hiç de zor değil! Yeter ki  Fırat Üniversitesinin i lgil i 

bölümlerinde çal ışanlar işbirl iği yapmaya hevesli  olsunlar ve 

birl ikte çal ışma düsturunu benimseyebilsinler.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/28012019-tubitak-bilgem-ile-isbirligi-

kapisinin-aralanmasi-makale,10489.html 
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 Yayınlandığı tarih: 18 Şubat 2019 (Pazartesi) 

YÖK YENİ BİR FARKINDALIĞA DAHA İMZA ATIYOR 

Sayın Prof.  Dr.  Yekta Saraç, YÖK Başkanı olarak atandığı  

günden beri yükseköğretimde farkındalık yaratmak için bir 

projeden diğer bir projeye koşuyor.  Artık, eskiden alışt ığımız YÖK 

görüntüsünden ,  çok  daha farkl ı bir YENİ YÖK karşımızda.  Bana 

göre YÖK’ün isminin de YENİ YÖK olarak telaffuz edilmesi, çok 

isabetli  bir değişim.  

Özell ikle di jitalleşme bağlamında YÖK web sayfalarında 

çok farkl ı  platformlarla karşı  karşıyayız.  YÖK ATLAS diye bir 

platform sayesinde her üniversite kendi bilgi lerini  i lgil i  sayfala rda 

görebil iyor.  Üniversiteyi  tercih eden öğrencilerin kaçıncı 

tercihleri i le yerleştiri ldikleri , geldikleri bölgelere göre 

dağıl ımları , kız-erkek sayı ları , bölümdeki öğretim üye sayı ları  vb. 

birçok bilgi , bize artık bir t ık mesafesinde… Bu hizmet birkaç 

yı ldan beri  veri lmektedir.  Ancak, kanımca henüz öğretim 

elemanlarının birçoğu bu tür sayfaları ziyaret etmemiştir.   

Farkındalık diye nitelendirdiğim olay, bölüm ve anabil im 

dallarının yeniden yapılanması i le ilgi lidir.  YÖK’te değişik 

alanlarda komisyonlar hem önlisans hem de l isans seviyesinde 

bölüm, anabil im dalları  ve programların isimleri  konularında harı l 

harı l  çal ışıyor.  Prof.  Dr.  Ömer Açıkgöz hocamızın başkanlığını 

yürüttüğü bu komisyonlar, farkl ı  üniversitelerden seçi len öğretim 

üyelerinden oluşuyor.  YÖK’te komisyonlarda görevlendiri len 

hocaların büyük bir bölümü kendi alanlarında konuya hâkim ve 

deneyimleri olan geçmişleri nin olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu 
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komisyonların çal ışmaları sonrasında çok isabetl i sonuçların 

ortaya çıkacağına inanıyorum.  

Komisyonların yaptığı çal ışmalar kısaca aşağıdaki gibi  

özetlenebilir.  Son dönemlerde asl ında aynı alanda eğitim ve 

öğretim sürdürmelerine karşın , bölüm ve program adları nın 

eskiden çok farkl ı  bel irlenmiş olduğu gerçeğini  gördük.  Öyle ki  bi r 

bölüm adında sadece kelimelerin yerinin değiştiri lerek, ya da 

farkl ı  bağlaçlar kullanılarak sanki de yeni ve farkl ı  bir bölümmüş 

ya da programmış algısı veren durumlarla karşılaştık.  Defalarca 

toplanmamıza rağmen uygun isim ve anabilim dalı  adı 

oluşturmak, eminim ki  bizim dışımızdaki komisyonların da çok 

zamanını almıştır.   

Çalışmaların asıl  amaçları  arasında bölüm ve program 

adlarının ve içeriklerinin  ISCED (International Standard 

Classif ication of Education - Uluslararası  Standart Eğit im 

Sınıf landırması ) ve ISCO (International Standard Classification of 

Occupations -  Uluslararası  Standart Meslek Sınıf laması)  ile 

uyuşum göstermesidir.  Dolayısıyla bir bölüm ya da anabilim 

dalından mezun bir öğrencisinin hangi alanlarda meslek 

yürütebileceği de artık net bi r şekilde belirleniyor.  

Bu çal ışmaların devamında bölüm ya da anabil im 

dallarının açı labilmesi için çeşit l i yeni kıstaslar ortaya çıkabil ir ve 

tartışmalı bölümlerler yeniden açı lamayabil ir.  Dijital leşme 

sayesinde üniversiteler artık program açmalarını Int ernet 

üzerinden yapacak ve formların müsaade etmediği  alanlar zaten 

açı lamayacak.  Bu çalışmalar çok hızl ı yürütüldüğü için yakın 

zamanda da devreye al ınacağı görüşündeyim.  

YENİ YÖK’ün farkındalık yaratan bu tür çal ışmalarını  

alkışlamamak mümkün mü? Yeni bi rçok gelişme ve değişimler 

YÖK’te bir süreden beri  süregelmektedir.  Ancak, bu köklü 

değişimlerinin yeterince tanıtı lamadığı  ve köşe yazarlarının bu 

tür gelişmeleri  es geçtiği görüşündeyim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yok-yeni-bir-farkindaliga-daha-imza-atiyor-

makale,10540.html 
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 Yayınlandığı tarih: 5 Nisan 2019 (Cuma) 

FIRAT’TA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISINDA PATLAMA 

Fırat Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci sayısı  

günden güne artıyor. Bu manzara çok sevindiricidir. Çünkü bu 

gelişme Üniversitemizin it ibarını arttırıyor.  Fırat Üniversitesi 

yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırarak, bir üst l ige çıkmıştır. 

Uluslararası  öğrencilerin bölümlerimizde çoğalmasıyla, Fırat 

Üniversitesinin yerleşkesi  de renklenmiştir.   

Şöyle biraz geriye gitmek is tiyorum. Üniversitemizde 

İngi lizce di linde yüksek l isans çal ışmaları , i lk olarak Prof. Dr. 

Kutbeddin Demirdağ’ın Rektörlük Makamına atandığı Ağustos 

2012 ayını  takip eden Eylül  ayında gerçekleşmişti . Dönemin Fen 

Bil imleri  Enstitüsü Müdürlüğü görevini Prof.  Dr.  Hali l  Hasar 

yapıyordu. Ben de Yazı lım Mühendisl iği  Anabilim Dalı Başkanlığı 

görevini  yürütüyorum. Pakistan’dan Naveed Ahmed Yazı lım 

Mühendisliği  Anabilim dalımıza müracaat etmişti  ve Anabil im 

Dalımızın uygun görüşü sonrasında 13 Eylül 2012 tarihinde F en 

Bil imleri  Enstitüsüne kaydını  yaptırmıştı .   

Naveed Ahmed Türkçe bi lmiyordu. Mecburen İngil izce 

eğit im almak ve tezini İngi lizce hazırlamak zorundaydı. Fen 

Bil imleri  Enstitüsü krit ik bir karar verme durumundaydı.  Ya 

Naveed’i  reddedecek ya da Naveed’in İ ngi l izce yüksek l isans 

yapmasına imkân tanıyacaktı . Prof.  Dr. Hali l  Hasar, bu kapıyı 

aralamıştı ve ben de Anabil im Dalı olarak Naveed’e İngi l izce tez 

yaptırmayı kabul etmiştim. Büyük bir memnuniyetle belirteyim ki 

Naveed Ahmed 23.07.2014 tarihinde yüksek l isansını 

tamamlayarak Fırat Üniversitesinde tezi  İngi lizce di l inde 
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hazırlayan i lk öğrenci oldu.  Ben de İngi lizce tez hazırlatan 

danışman olarak Fırat Üniversitesi tarihine geçmiş oldum.  

Prof.  Dr.  Kutbeddin Demirdağ, yabancı uyruklu öğrenci 

sayısını artırmayı kafasına koymuş ve bu kapıyı  sonuna kadar 

açması için ekibini motive etmişti .  Yabancı uyruklu öğrenci 

sayısını artırabilmek bir ekip işidir.  Yani Anabilim Dalları  da bu 

rüzgâra kapılarak her türlü imkânlarını  zorlaması gerekiyordu. 

Fen Bil imleri Enstitüsü, enstitüler içerisinde bu konuya öncülük 

etmişti .  

Bu gelişme l isansüstü düzeyde bir değişim yaratmıştı.  

Yüksek lisans derslerinin İngil izce veri lmesi ve tezin İngil izce 

hazırlanması, bizlerde yeni bir heyecan yaratmıştı.  Üniversite 

Yönetimi Amerika’dan dört hocanın Yazı l ım Mühendisl iği 

Anabil im Dalımızda ders vermesinin yolunu açmıştı . Böylece 

Anabil im Dalımızda yabancı öğrenci sayısı da hızla artmıştı .  

Yazı l ım Mühendisl iği  Anabil im Dalımıza 2012 yı lından 

beri  kayıt  yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayı sı toplamı 96’ya 

ulaşmıştır.  Lisans programımızda da 45 yabancı uyruklu öğrenci 

kayıt l ıdır.  Dolayısıyla toplam 141 yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

i le Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği  Lisans Programı ve 

Yazı l ım Mühendisl iği Anabil im Dalı , Fırat Üniv ersitesi içerisinde 

yabancı öğrenci sayısı  açısından bir rekor kırmıştır.  

2019 yı l ı it ibariyle Üniversitemizde yabancı uyruklu sayısı  

1300 rakamını aşmıştır.  Rektör Prof. Dr.  Demirdağ, 2019 sonunda 

bu rakamı 1700’lere çekmeyi hedeflemektedir.  Yabancı uyruk lu 

öğrenci sayısını artırmanın bir yolu da uluslararası  anlaşmalara 

önem vermektir. Fırat Üniversitesinin uluslararası düzeyde 

yürüttüğü çok önemli bir program da Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım 

Mühendisliği  Bölümümüzün Amerika’da Sam Houston State 

Üniversitesi  i le birl ikte yürüttüğü Uluslararası  Ortak Lisans 

Programıdır (UOLP).  Bu programda halen 109 öğrenci eğitim 

görmektedir. ABD’de bulunan öğrenci sayısı  da 30’dur.   

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ yeni bir protokole 

daha imza attı . Amerika’da Youngstown  State Üniversitesi  i le 

yapılan anlaşma kapsamında, Fırat Üniversitesi yeni bir hamle 

başlatıyor. Bu anlaşma kapsamında öğretim elemanlarının 

karşı l ıkl ı misafir öğretim elemanı statüsünde araştırmalar 
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yapmasını, öğrenci hareketl il ik programlarını başlatı lmasını, Yaz 

ve kış eğit im kamplarının kurulmasını, başarıl ı  öğrencilere burs 

veri lmesini, ortak projeler yürütülmesini ve ortak akademik 

programlarının gerçekleştirilmesini  kapsamaktadır. Bu anlaşma 

i lk adımdır ve yakında işbirl iği  başlatı lacaktır.   

Diğer taraftan Yüksek Öğretim Kurulu yeni bir proje 

başlatmıştır. İ lk kez 2018 yıl ında başlatı lan YÖK -YUDAB Programı 

i le doktora tez aşamasında olup devlet üniversitelerinde görev 

yapmakta olan araştırma görevli lerinden, tez konusu  ülkemizin 

öncelikl i alanları  i le i lgi l i  olanlara,  en az 6 ay en fazla 1 yı l  süreyle 

yurt dışına gitmelerinin kapısı  açı lmıştır.  Youngstown State 

Üniversitesi  i le başlatı lan bu işbirl iği  kapsamında, Fırat 

Üniversitesi doktora öğrencileri akseptans alabilecek ve 

kendilerini  Amerika ’da gelişt irebileceklerdir.   

Fırat’ı  yabancı ülkelerle işbirl iği  projeleri  bağlamında 

takip ediniz. Eminim ki çok güzel gel işmeler yaşanacak.  Katkı 

sağlayan her Fırat’l ıyı  tebrik ediyorum. İyi  yoldayız, bizleri 

izlemeye devam ediniz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yabanci-uyruklu-ogrenci-sayisinda-

patlama-makale,10640.html 
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 Yayınlandığı tarih: 06 Mayıs 2019 (Pazartesi) 

ICITS 2019 SEMPOZYUMU VE BÖTE’LERİN GELECEĞİ 

2-4 Mayıs 2019 tarihleri  arasında Kırşehir’de 13.  

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji leri  Sempozyumu (ICITS 2019) 

yapıldı. Bu sempozyuma katı lanların büyük bir bölümü, 

üniversitelerinin eğit im fakülteleri altında yer alan BÖTE 

bölümünde görev yapan akademisyenlerdir. Geçmişte 13 başarı lı 

etkinl iğe imza atıldı .  Akademisyenl ere sempozyumlara katı lma 

için veri len destekler çok azalmasına ya da tamamen ortadan 

kaldırı lmasına rağmen, katıl ımcı sayısı ve sunulan bi ldiri  sayısı 

memnuniyet verici idi.  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2006 da kurulmuş bir 

üniversitemiz olmasına karşı n, kanımca gelişmesini  hızla 

tamamlayan yeni üniversitelerimizden biridir.  2006 öncesinde 

Gazi  Üniversitesine bağlı  olarak eğit im ve öğretim faaliyetlerinde 

bulunmuş olması, öğretim elamanı tedarikinde pozit if  katkı 

sağladığı söylenebil ir. Ahi Evran Üniver sitesi yeni kampus alanı ve 

modern binaları i le dikkatimi çekti.  Bu üniversitemiz oldukça 

görkemli  ve bol salonlu bir konferans merkezine sahiptir.    

Üniversite Rektörü Prof.  Dr. Vatan Karakaya, Eğit im 

Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr. Refik Balay, BÖTE Bölüm Baş kanı Prof. 

Dr.  Ebru Kı l ıç Çakmak şemsiyesi alt ında pırıl  pırıl  akademisyenler 

ve öğrenciler mükemmel bir organizasyon gerçekleştirmek için 

canla başla çal ışt ıklarına şahidi  oldum.  Dr.  Uğur Başarmak 

başkanlığında, Doç. Dr. Erhan Güneş, Doç. Dr. Mutlu Tahsi n 

Üstündağ, Dr.  Öğr.  Üyesi  Yusuf Ziya Olpak, Dr.  Öğr.  Üyesi  Ömer 

Faruk İsl im, Dr. Öğr.  Üyesi  Mustafa Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi  Fatma 
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Keskinkılıç, Dr.  Öğr. Üyesi  Mustafa Sırakaya, Dr.  Öğr. Üyesi  Didem 

Alsancak Sırakaya adeta koşuşturuyorlardı  ve katı lımcıların 

taleplerini  karşılamak için çabalıyorlardı.  

Tabi bu tür etkinl iklerde yükün önemli bir bölümü de 

araştırma görevli leri  i le BÖTE öğrencilerine ait  olduğu bil iyoruz. 

Kısacası tüm ekip birl ikte güzel bir organizasyona imza attı lar.  

Eğitim fakülteleri  BÖTE bö lümlerine ayrı  bir ilgi  

duyuyorum. Bunun nedenleri arasında Türkiye’de farkl ı  BÖTE 

bölümlerinde çalışan oldukça fazla sayıda öğrencilerimin 

olmasıdır. Buna i lave olarak doçentl ik sınavlarında görev aldığım 

onlarca doçent, BÖTE bölümlerine hizmet vermektedi r. Hele Fırat 

Üniversitesi  BÖTE bölümüne baktığımda, mevcut 6 öğretim 

üyesinin sadece biri hariç diğerlerinin tümü eskiden 

öğrencilerimdi.  

BÖTE sempozyumlarının en önemli özell iklerinden biri,  

danışma kurulundaki birçok öğretim üyesinin BÖTE 

sempozyumlarına katı lmalarıdır.  Bu da BÖTE’lerde üst kuşak i le 

genç nesil  akademisyenler arasında bir köprünün oluşmasına 

sebep olmakta ve genç akademisyenlerin kıdemli  hocaları  i le bir 

araya gelmesine imkân tanımaktadır. Sempozyuma katı lan 

danışma kurulu üyelerinden karşı laştıklarım (alfabetik sıra ile) 

Asaf Varol, Feza Orhan, Hafize Keser, Hali l  İbrahim Yalın, Hasan 

Karal, Hüseyin Uzunboylu, İbrahim Halil  Bülbül, İsmail  İpek, 

Mukaddes Erdem ve Süleyman Sadi Seferoğlu idi. Tabi bu l istede 

olmayan ve sempozyuma katılmış  olan Danışma Kurulu üyeleri 

mutlaka vardır, ama ben burada sadece karşılaştıklarımı ve 

birl ikte olduklarımızın isimlerini yazdım.  

Danışma Kurulu içerisinde yer alan akademisyenler 

BÖTE’lere çok büyük katkılar sağladıkları  muhakkak.  Zaten çeşit li 

komisyonlarda sürekli  bir arada olabil iyoruz.  

BÖTE’ler hızl ı  bir gel işme gösterdiler.  Bir dönemler bu 

bölümleri  kazanan öğrencilerin puanlarının çok yüksek olduğunu 

da bil iyoruz. Ancak plansız gel işme, ders müfredatlarının 

güncellenmesindeki yavaşl ık ve BÖTE’lerin amaçlarının yeterince 

bi l inmemesi, mezunlarının Mil l i  Eğit im Bakanlığına bağlı okullara 

atanmalarındaki engeller, BÖTE bölümlerinde öğrenci tercihleri 

açısından süratl i  bir düşüşe neden oldu. Şu anda birçok BÖTE 
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bölümü öğrenci alamadı, çünkü öğrenciler ist ikbal görmedikleri 

için bu bölümleri tercih etmediler.    

BÖTE’ler için yetişmiş yüzlerce akademisyen, geleceği net 

olmayan BÖTE’lerde görev yapmakta ve öğrencisizliğin 

burukluğunu yaşamaktadırlar. Bazı ları  projeler yaparak 

kendilerini güncellerken, bazı ları ise sadece 1-2 ders vererek 

görevlerini en iyi  şeki lde ifa etmeye çalışmaktadırlar.  

BÖTE’lerde süratle ders müfredatı  güncellemeleri  

yapılmalıdır.  Ortaöğretim kurumlarının bi lişim alanındaki 

öğretmen ihtiyaçları BÖTE mezunları  tarafından karşılanm alıdır. 

BÖTE bölümlerinin ders müfredatları , teknolojik gel işmeler 

ışığında süratle güncellenmeli  ve ortaöğretim kurumlarındaki 

içeriklerle uyumlu hale getiri lmelidir.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/icits-2019-sempozyumu-ve-botelerin-

gelecegi-makale,10715.html 
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 Yayınlandığı tarih: 12 Mayıs 2019 (Pazar) 

MUTLU SONA KOŞARKEN (FIRAT UOLP PROGRAMI) 

Tarih 11 Mayıs 2019, günlerden Cumartesi.  Türkiye’den 

Amerika’ya giderek ayağımın tozu i le Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) 

öğrencilerinin Amerika’da gerçekleşen mezuniyet törenine 

yetişiyorum. Öğrencilerimle bir arada olmak, mutlu günlerinde 

yanlarında olduğumu kendilerine hissettirmek ve onların 

sevinçlerini  paylaşmak kadar güzel bir duygu olabil ir mi?  

Bazıları  bu tür etkinl iklerin öneminin farkında 

olmayabil ir, bazıları  için mezuniyet töreninde öğrencilerle aynı 

havayı teneffüs etmek bir anlam ifade etmeyebil ir, bazı ları  ta 

Türkiye’den gelip mezuniyet törenine katı lma nedeniyle yaşanan 

yorgunluğu göze a lmayabil ir.  Ama benim için mezuniyet 

törenlerine katı lmak, hele bir de bu tasarrufu Amerika’da 

gerçekleştirmek, çok büyük anlam taşımaktadır. Çünkü 

gençlerimizin iyi  bir eğit im alarak ileride Türkiye’mizin 

gelişmesine, ülkemizin teknolojik hamleler yapması na katkı 

sağlayabileceklerin farkında olmak gerekir.  

Düşünebiliyor musunuz? Sam Houston State 

Üniversitesinde (SHSU) Doç.  Dr.  Cihan Varol hocalığa başladığında 

(2009 yı l ı) , bu üniversitede Dr. Hacer Varol i le Cihan tek Türk 

akademisyenlerdi.  Bugün bu üniversitede Türk öğrencileri  bir 

koloni oluşturdular.  Mezuniyet törenlerinde Türklerden 

bahsediliyor.  UOLP mezunlarımız sadece SHSU’nun bulunduğu 

Huntsvi l le sınırları  içinde kalmıyor.  Amerika’nın çeşit li 

eyaletlerine ve farkl ı şehirlerine yayıl ıyor.  
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UOLP programı kapsamında Amerika’ya i lk geliş 2015 

Ağustos’unda gerçekleşmişti.  Asl ında 2015 yı l ı daha yeni sayı l ır. 

Üzerinden sadece 4 yı l geçmesine rağmen, UOLP programının 

gençlerinin, ayaklarının yere sağlam basıyor olması ve her birinin 

ses getirici  başarı lara imza atmaları , benim için değeri  maddi 

biçi lemeyecek  gelişmelerdir.  

Emrah Sarıboz, Ecem Şimşek ve Burak İ likçi  isimli  

öğrencilerimiz i lk gelen gurup içerisinde yer al ıyordu. Lisans 

eğit imlerini başarı  ile tamamladılar. Akabinde gözlerini  daha 

yukarı lara dikti ler.  Lisans diplomalarına i lave olarak, yüksek 

l isanslarını  da başarı  ile tamamlayarak, Mayıs 2019’da Yüksek 

l isans diplomalarını aldılar.  Emrah ve Ecem, daha da yukarı ları  

hedeflediler ve New Mexico State Üniversitesinden doktora için 

burslu kabul aldı lar.   

Ömer Garip ve Nurettin Selçuk Şenol, SHSU’dan mezun 

olduktan sonra Ohio’da Yougnstown State Üniversitesinin (YSU) 

yolunu tuttular, burslu yüksek l isans programına kabul aldı lar ve 

eğit imlerini halen sürdürüyorlar. Anıl  Gönül, Burak Çetin, 

SHSU’da yüksek l isans eğit imlerine devam ediyorlar. Gökhan 

Çetiner ve Tuğba Elmas yüksek lisans kapısını  aralamak üzereler.  

2019 Mayıs’ında SHSU’da l isans eğit imini tamamlayan 

Ahmet Furkan Aydoğdu, önceki başarı larına yeni başarı lar ilave 

ediyor.  Daha l isans öğrenci iken dört tane akademik yayın 

çıkarmış bir öğrencimiz.  Bu başarısını görenler, SHSU’da kendisini 

doğrudan burslu doktora programına kabul etti ler. Arda Küçüköz 

mezuniyetinin ardından girdiği şirkette OPT kapsamında işe 

başladı ve sonuçta H1 (ABD’de çal ışabilmek için gerekli  vize tipi) 

vizesi  aldı.  Mustafa Kulaç mezuniyet sonrasında OPT kapsamında 

çal ışmalarını halen sürdürüyor.   

Türkiye’ye dönen Ahmet Öner ve Osman Nebi Akdeniz,  

ülkemizin gurur kaynağı olan TÜBİTAK -BİLGEM’de yazı l ım 

geliştirme konusunda çal ışıyorlar.  Semih Çal TRT World’de 

çal ışıyor, ama Amerika’ya tekrar dönmek ve yüksek l isans 

yapmanın peşinde.  

Sadece birkaçı hariç, Amerika’daki öğrencilerimizin 

büyük bir bölümü benimle irt ibat halindedirler.  İşte Amerika’da 

olup da benimle irt ibatlarını kesmeyen sevgili  öğrencilerimiz 
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(Alfabetik isim sırası ile) : Ahmet Furkan Aydoğan, Ahsen Soylu, 

Alp Akyıldız, Anıl Mustafa Gönül, Atakan Kuşkaya, Avnullah 

Mansur Ateş, Batuha Keskin, Berkay Ertem, Burak Çetin, Burak 

İ l ikçi , Canan Koç, Doğan Kı laz, Durmuş Volkan Döner, Ecem 

Şimşek, Emrah Sarıboz, Fatih Kırb aş, Fatih Köseoğlu, Gökmen 

Özçelik, Gökhan Çetiner, İbrahim Recep Serpici , İsmail  Battal, 

İ lyas Keçeci,  Kübra Gündoğan, Mazlum İ liş, Melih Ergün, Metehan 

Soylu, Mücahit Kaya, Mustafa Vardal, Mustafa Kulaç, Necdet 

Yurtseven, Nurettin Selçuk Şenol, Nuri  Alp eren Köse, Ömer Garip, 

Recep Ayrıç, Recep Özcan, Okan Yıldırım, Sezer Arslan ve Tuğba 

Elmas.    

Mezuniyet sonrasında kimi gençlerle bir araya geldik,  

sorunlarını dinledik ve önerilerini aldık.  Bu toplantı i le i lgi l i 

videoyu YouTube’da Asaf Varol kanalından  izleyebilirsiniz. ( 

HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=WsW6X3aZMDs&t=2534s" 

https://www.youtube.com/watch?v=WsW6X3aZMDs&t=2534s)   

Amerika’da bir üniversiteden diğer bir üniversiteye 

koşuyoruz ve yeni bağlantı lar kurmak için mücadele ediyoruz. 

Doç.  Dr. Cihan Varol (Sam Houston State University) , Yrd. Doç. 

Dr.  Serkan Varol (Southeast Missouri State University) , Dr.  Hacer 

Ülgen Varol ve Dr.  Derya Ucuz Varol, her biri  ayrı ayrı irt ibatlar 

kuruyor ve görüşmeler sağl ıyorlar.  

Sam Houston State Üniversite si i le sürecin başarı lı  

geçmesinde sevgil i Cihan’ın büyük katkıları  yadsınamaz. 

Öğrencilerimizin her türlü problemini çözebilmek için yetki l i kişi , 

kurum ve kuruluşlarla görüşüyor ve bu işleri  sessizce yürütüyor. 

Öğrencilerimizin birçoğu Cihan’ın verdiği  m ücadeleden haberleri 

dahi olmuyor.  Teşekkürler sevgil i  oğlum, Allah her şeyi gönlüne 

göre versin diye dua ediyorum.  

Öğrencilerimizin bir kısmı ile yaptığımız ilk toplantıda (11 

Mayıs 2019) kendilerinin çok güzel öneri lerini  dinledim. Fırat 

Üniversitesi  i le  Sam Houston State Üniversitesi arasında uyumu 

sağlamak için eğitim sisteminin ABD eğitim sistemine 

adaptasyonu konusundaki görüşlerini  dinledim. En dikkatimi 

çeken konuşmalar arasında, Amerika’da Türk pasaportu taşıyan 

bir öğrencinin yapacağı bir yanlışl ı k, tüm guruba 

yansıyacağından, her bireyin çok dikkatli  davranması gerektiği 
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yönündeki görüşleri idi.  Öğrencilerin bu bi linçte olmaları beni çok 

mutlu etti.  Çünkü öğrenciler Türkiye’yi  ve Fırat Üniversitesi 

ekolünü temsil  ediyor.  

Ben mutlu olarak Amerika’d an döneceğim. Gözüm arkada 

kalmayacak.  Çünkü öğrencilerimizin bazılarının yaptığı 

konuşmalardan da anlaşılacağı üzere (  HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=WsW6X3aZMDs&t=2534s" 

https://www.youtube.com/watch?v=WsW6X3aZMDs&t=2534s)  

neden Amerika’da bu lunduklarının bil incindeler.  Gözüm arkada 

kalmayacak çünkü kendilerine rehberl ik yapan hocaları Cihan ve 

Hacer var.   

Öğrencilerin bir de velilerine seslenmek istiyorum. 

Çocuklarınıza Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi Yazı lım 

Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisan Programını (UOLP) 

seçtirdiğiniz için asla pişman olmayacaksınız. İ leride 

çocuklarınızın uluslararası  düzeyde bir eğit im görerek mesleki 

çal ışmalarının meyvelerini  topladığınızda, en iyi yatırımı 

çocuklarınız için yaptığınızı göreceksiniz. Bizim  s iz ai lelerden 

beklentimiz ise bir duadır. Çünkü dualarınız sayesinde, bu tür 

faal iyetlerimizi  çok daha başarı lı  şekilde yürütme şevkini  elde 

etmekteyiz.   

Bu yazıyı  kaleme aldığımda Anneler Günü (12 Mayıs)  idi.  

Benim için çok anlamlı bir gün. Hakkın rahme tine kavuşmuş tüm 

anneler gibi  merhum annem Nevriye Varol’a rahmet di l iyorum. 

Rahmetli  Babam Fethi Varol ve kayınpederim İsmail  Y ı ldırım’a 

geniş ufukları  ve i leri  görüşlü hamleleri  için dualar ediyorum. 

Sevgil i  eşim Nurhayat, kızlarım Hacer ve Derya’nın, v elhası l  tüm 

annelerin ve anne adaylarının bu anlamlı günlerini  tebrik 

ediyorum. 

Halen Amerika’da eğit imlerini  sürdüren ya da mezun olup 

çeşit li  şeki l lerde hayatlarını ikame ettiren sevgili  UOLP ve Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümümüzün bütün öğrencilerinin annel erinin 

“Anneler Gününü” kutluyorum. Selam, Sevgi ve Saygılar.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/mutlu-sona-kosarken-firat-uolp-programi-

makale,10732.html 
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 Yayınlandığı tarih: 31 Mayıs 2019 (Cuma) 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİNDE YÖKAK RÜZGÂRI 

Yükseköğretim  Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafı ndan 

üniversitelerimizden son kırkbeşi , 2019 yı lında kal ite güvencesi 

bağlamında Dış Değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ülkemizdeki 

üniversitelerin eğit im kalitelerinin yükselti lmesi, rekabet 

ortamları  oluşturarak belirl i alanlarda söz sahibi  üniversitelerin 

çoğaltı lması, ülke ekonomisine katkı sağlayacak hamlelerde 

üniversitelerin lokomotif görevi üstlenmelerinin yol haritalarının 

belirlenmesi, kısacası  kal ite güvencesi  çerçevesinde 

üniversitelerin misyon ve vizyonlarında belirledikleri hedefler 

doğrultusunda çal ışmalara girmeleri , Yeni YÖK sloganı i le 

başlatı lan değişim ve farkındalık yaratma çabaları  projelerinden 

bir diğerdir.  

Bağımsız bir kimliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu; 

Prof. Dr.  Muzaffer Elmas başkanlığında yürüttüğü çal ışmalarda, 

bir hayli  mesafe aldığı  görüşündeyim. 2017 yı l ında YÖKAK Dış 

Değerlendiricisi  olarak Abant İzzet Baysal  Üniversitesinde, 2018 

yı l ında Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesinde ve 2019 yı l ında da 

Ardahan Üniversitesinde üç yıl  arka arkaya  görevler üstendim. 

Daha önceden de Amerika’da ABET ölçütlerine göre 2004 -2005,  

2013, 2018-2019 (online)  yıl larında dersler verdim ve 

değerlendirici eğimine katı ldım. Dolayısıyla kal ite güvencesi 

konusunda üniversitelerimizde yapılan çal ışmaların da bir ba kıma 

canlı  şahidi  konumuna gelmiş bulunuyorum.  

31 Mayıs 2019 tarihinde üniversiteye i lk ziyaretimizi  

gerçekleştirdik.  YÖKAK Dış Değerlendirici leri  olarak 2019’da 
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Ardahan Üniversitesi Dış Değerlendirici  ekibinde , aşağıda isimleri 

yazı l ı  hocalarımız görevle ndiri lmişlerdir.  

1. Prof. Dr. Metin Doğan, Ankara Yı ldırım Beyazıt  Üniversitesinin 

bir önceki rektörü  

2.  Prof.  Dr. Asaf Varol , Fırat Üniversitesi  

3. Prof. Dr.  Al i Bi lgin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Rektör 

Yardımcısı  

4. Prof.  Dr.  Nazım Elmas, Giresu n Üniversitesi  İ letişim Fakültesi 

Dekanı  

5. Prof.  Dr.  Ayşegül Durak Batıgün, Ankara Üniversitesi , Di l  ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi  

6.  Mahmut Dal , Pamukkale Üniversitesi , Strateji Dairesi Başkanı  

  Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber 

hocamız, ekibiyle farkındalık yaratmak ve üniversitede kalite 

güvencesini sağlamak için inançla yeni çalışmalar başlat tığını 

gördüm. Üniversite kalite komisyonu başkanlığını  ise Prof. Dr. 

Şakir Aydoğan yapmaktadır.  Rektör, Dr.  Aydoğan ve tüm ekip, 

genç ve dinamik özell ikleri i le Ardahan Üniversitesini  belirli 

alanlarda ülkede söz sahibi yapmak istiyorlar.  Rektör Dr.  Biber, 

Ardahan Üniversitesinin konumu nedeniyle Rusça eğit im verecek 

bölümlerin açılmasını, birinci l hedef olarak belirledi klerini 

söyledi.  Temelleri  sağlam atılabilirse , i leri  sürdükleri f ikirler, 

Ardahan Üniversitesinde farkındalık yaratabilir.   

Sayın Dr.  Biber, Rusça eğit im yapılmasını  istediği  

bölümlerden birisi , Turizm Otelci lik Hizmet Bölümü dür.  Akabinde 

Uluslararası  İ l işki ler ve İnşaat Mühendisl iği  bölümlerinde Rusça 

eğit im vermeyi planlamışlardır. YÖK’ten heyecanla sonuçları 

beklemektedirler.   

Gürcistan Bölge Valisinin kendilerinden Rusça bi len 

inşaat mühendisleri  ve i lahiyatçı lar istediğini söyleyen Rektör, 

bölgede bu tür alanlarda kal ifiye elemanlara olan ihtiyacın büyük 

olduğunu dile getirdi.     

Bil indiği üzere Rusya’da Türk yüklenici leri  inşaat 

projelerinde söz sahibi dirler .  Rusça bi len İnşaat Mühendisleri için 

Rusya’nın önemli  bir potansiyel ist ihdam kaynağı olabileceği 

görüşüne ben de katı l ıyorum.  



 

501 
 

Ardahan Üniversitesi  2008 yıl ında kurulmuş yeni bir 

üniversitedir ve kal ite güvencesi  çal ışmalarının yapılmasına canı 

gönülden inanan genç bir ekibi karşımızda gördük.   B ence önemli 

olan da bu inançtır.  Elbette ki  her üniversitede olduğu gibi  kal ite 

güvencesi alanında eksikl ikler söz konusu olacaktır.  Eksikl ikler 

gideri lebil irse, mesele kendil iğinden çözülmüş olur.  

Üniversitenin tanıtımı çok önemlidir.  Bu amaçla 

Ardahan’da  l ise düzeyinde tanıtım etkinl ikleri  düzenlediklerini  ve 

yakın gelecekte de tanıtım fuarlarına katı lacaklarını  belirten Prof. 

Dr.  Mehmet Biber, heyecanlı  bir biçimde el ini  taşın altına 

koyduğunu gözlemledik. YÖKAK Kalite Kurulu Dış 

Değerlendirici leri olarak iyileştirme bağlamında bazı 

öneri lerimizi  kendilerine söyledik. Üstel ik görüşmelerimizi  video 

i le kayıt altına da aldık.  Böylece konuşulanlar arşivdeki yerini 

almış olacaktır.  İkinci  ziyaretimizde kal ite güvencesi bağ lamında 

çok önemli gelişmelerin  olacağı ümidiyle Ardahan’a veda ettik.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ardahan-universitesinde-yokak-ruzgri-

makale,10778.html 
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 Yayınlandığı tarih: 21 Temmuz 2019 (Pazar) 

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPAN ÖĞRENCİLER-

İNANAMAYACAKSINIZ AMA GERÇEK… 

İki  buçuk milyonu aşkın gencimizin heyecanla beklediği  

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları  17 Temmuz 2019 

tarihinde gece yarısı açıklandığında, bazı ları çok sevinirken 

bazı ları  da üzüldü.  Büyük emek vermelerine karşın bazı  adaylar 

sınav heyecanına yenik düştü. Adaylar arasında kıyasıya bir 

rekabet söz konusu idi.  Puanlardaki virgülden sonraki 3 rakam 

bile değerl i  idi . Bazı  öğrenciler ai lelerinin emeklerinin karşı l ığını 

veremedikleri için daha da üzgündü.  

Sınavda hedeflediği  başarıyı  yakalayamamış olm ak,  

elbette ki  hiçbir öğrenciyi  memnun etmez.  Ama bazı  ai leler 

maalesef doğrudan olmasa da “komşunun oğlu, Al i ’nin kızı , 

Veli ’nin torunu şu puanı almış diyerek” çocuğunun düşük puan 

almış olmasını  dolayl ı  eleştirir.  Dolayl ı yol larla çocuklarına sitem 

eden ailelere şu soruları sormak isterim.  

O örnek gösterdiği  adaylarının acaba hangi koşullarda 

sınavlara hazırlandıklarını, çal ışma ortamlarının nasıl  olduğunu 

bil iyorlar mı? Birazcık maddi durumu iyi  olan, çocuğuna iyi bir 

eğit im aldırmak için seferber olan a ilelerin çocuklarını  sınava 

nası l  hazırladıklarını  gördüler mi?  

Çocuklarını  dershaneye gönderdikleri  yetmiyormuş gibi  

her ayrı  ders için özel hoca eve getirdikleri , özel  eğit im koçları 

tuttukları , çocuğun sınava hazırlanma ortamını bozmamak için 
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tüm gezi  ve akşam ziyaretlerini  iptal  ettiklerini gördüğüm birçok 

ai le bi liyorum. Maddi imkânsızl ıklar nedeniyle çocuklarına 

yeterince imkân sağlayamayan ai lelere diyecek sözüm yok.  Ama 

çocukları  daha zeki olmasına karşın sadece ai lelerinin bi l inçl i 

olmaması ya da a i le içerisindeki sorunlarını  çocuklarına 

yaşatarak, çocuklarının sınavda başarısız olmalarına sebep olan 

ai leleri de görüyoruz.  

Her neyse? Ası l konuya gelmek istiyorum. Fırat 

Üniversitesi; Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım Mühendisl iği bünyesinde 

Uluslararası  Ortak Lisans Programı (UOLP) adıyla bir bölüm 

bulunuyor. Bu bölüm 2012 yı l ından beri çok başarıl ı bir eğit im 

modeli  sürdürüyor.   Kuruluşu 1879 yı l ında gerçekleşen ve köklü 

geçmişi  olan Amerika’daki Sam Houston State Üniversitesi  i le çift 

diploma programı, gençlere hayal dahi edemeyecekleri  bir 

gelecek sunuyor.  Burada yazdığım her cümle çok iddial ıdır ve bu 

eğitim modelinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarı 

hikâyelerine dayanılarak söylenmektedir. Şahitleri , bu programda 

halen okuyan öğrenciler, mezun olan Ya zıl ım Mühendisleri  ve de 

aileleridir. 

Coğrafik konumu nedeniyle Fırat Üniversitesi  batıdaki 

üniversitelerden dezavantajl ı olmasına karşın, Yazı l ım 

Mühendisliği  UOLP programı i le rakiplerine meydan okuyor.  Çift 

diploma sunan Türkiye’deki Üniversite sayı ları  çok az olmasına 

karşın, Fırat Yazı l ım Mühendisl iği  çift  diploma programı en 

başarı l ı  ve hayal edilemeyecek imkânlar sunan bir UOLP 

programıdır diye iddialıyım. Mezunlarının Türkiye’de çok rahat iş 

bulabiliyor. İsteyen mezunları  Amerika’da çal ışabil iyor, y üksek 

l isans, doktora yapabil iyor ve bu çift  diploma programı için 

yatırdıkları  okul harçlarını  çok kısa süre içerisinde geri 

kazanabil iyor. İnanmayanlar bu programdan mezun olanlarla 

temasa geçebilir (Youtbe’da Asaf Varol kanalındaki öğrencilerin 

videolar ını seyreddebilirsiniz.  

Programın işleyici  şu şekilde oluyor.  Programa 

yerleştirme ÖSYM’nin YKS sınavından al ınan Sayısal  (SAY) puanına 

göre oluyor. Bu program devlet üniversitesi (FIRAT) bünyesinde 

yer al ıyor.  Yeterl i  İngil izcesi  olmayan öğrenciler bir yı l  hazırl ık 

okuyor.  Akabinde birinci ve ikinci  sınıftaki derslerinin tümünü 

İngilizce takip ediyor ve başarı lı  olanlar (alttan bir dersi kalanlar 
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da gidebil iyor)  isterlerse Amerika’ya gidiyor. Üçüncü ve dördüncü 

sınıflarını Amerika’da tamamlayan öğrenciler,  hem Fırat 

Üniversitesinden hem de Sam Houston State Üniversitesinden 

olmak üzere iki  ayrı  diploma al ıyor.  

Şayet öğrenci istemezse Amerika’ya gitmeyebil iyor ve 

yatay geçiş yaparak Fırat’ta Yazı l ım Mühendisl iği Türkçe 

programına devam edip diploma alabil iyo r. Yatay geçiş iki  şekilde 

yapılabil iyor.  UOLP programına yerleştiği yı ldaki merkezi 

yerleştirme puanı şayet o yıldaki  Türkçe programının üzerinde ise 

sorunsuz geçiş yapabil iyor ya da UOLP programında birinci ve 

ikinci yı lda aldığı notların ortalaması, dör t üzerinden en az üç ise 

gene sorunsuz yatay geçiş yapabil iyor. Geçen sene (2018) UOLP 

programına kayıt  yaptıran her öğrenci, Türkçe programımıza geçiş 

yapabil iyor, çünkü bütün UOLP öğrencilerinin yerleştirme 

puanları  Türkçe İkinci öğretimin üzerinde idi.  

2018 YÖK Atlas veri lerine göre UOLP (Kodu: 103910637) 

programına giren en son öğrencinin başarı  sıralaması 280997 ve 

puanı ise 252 bin civarında idi. Peki  madem bu kadar avantajl ı  bir 

bölüm ise neden başarı  sırası  daha düşük bir rakam değil  diye 

sorabil irs iniz. Bu soruyu cevaplamak istiyorum.  

Bu UOLP programı ücretl idir.  Öğrenciler Fırat 

Üniversitesine 2019 -2020 akademik yı l ı için toplam 6 bin Türk 

Lirası  ödeyeceklerdir. Bu ödeme 3 yı l (Hazırl ık, birinci ve ikinci 

sınıflar için)  ayır ayrı  (toplamda 18 bin) yapılmaktadır. 

Amerika’da Sam Houston State Üniversitesine ise yı lda (yaz 

okulunda ekstra ders alanlar hariç)  takriben 9 bin Amerika doları 

ödemektedir.  Ama bu 9 bin Amerikan doları , eyalet içi  statüsünde 

ödenen bir miktardır ve özel hazırlanan protokol sa yesinde 

(öğrencilerimize burs veri lerek)  sağlanmaktadır.  Yoksa normalde 

öğrenciler (Amerika’nın farkl ı eyaletlerinden gelen öğrenciler de 

dâhil  olmak üzere) okula ödenen harç miktarı tahminen üç 

misl idir.) Dolayısıyla UOLP öğrencilerimiz Sam Houston State 

Üniversitesine de 2 yıl  için 18 bin Amerikan doları  ödeyeceklerdir.  

Okul harçları  açısından Türkiye Üniversiteleri  tarafından 

sürdürülen en avantajlı  UOLP çift  diploma programı, Fırat 

Üniversitesinindir.  İşte bu bölümde okuyacak öğrenciler yukarıda 

belirt ilen okul harçlarını ödedikleri için maddi durumu 

elvermeyenler tarafından tercih edilememektedir.  Ancak YÖK 
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Atlas’tan da görüleceği üzere 2018 veri lerine göre 20 kişi l ik 

kontenjanın 14’ü birinci  sırada tercih edilmiştir.  Sizce bu neyi 

i fade ediyor?  

Bu programın ayrıcal ıkları şunlardır:  

1. Hazırl ık dâhil 3 yı l Fırat Üniversitesinde  İngi lizce eğit im 

al ınmaktadır.  

2. Sadece isteyen öğrenci Amerika’ya gitmektedir. Gitmek 

istemeyenler öğrenciler isterlerse Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  Yazı lım Mühendis liği Türkçe Bölümüne ya da 

Türkiye’deki diğer bir Yazı lım Mühendisl iği bölümünde eğitimini 

sürdürebilir. Hatta Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde 3. ve 4. 

Yı la ait  eğitimlerini  de İngil izce tamamlayabil ir.   

3. Amerika’ya gidip eğit imini başarı i le tamam layanlara hem Fırat 

Üniversitesi  hem de Sam Houston State Üniversitesinden olmak 

üzere iki ayrı  diploma veril ir.  

4. Amerika’da OPT (Optional Practical  Training -İsteğe Bağlı  Pratik 

Eğitim) denilen sistem sayesinde mezun bir öğrenci isterse, kendi 

alanında 24 ay bir şi rkette çal ışma izni  alabil iyor.  

5. Şartları  sağlayan öğrenciler Amerika’da farkl ı  üniversitelerde 

yüksek l isans ve doktora yapabil iyor. 

6. Türkiye’ye dönenler yüksek ücretlerle iş bulabil iyor, çünkü hem 

çift diploma sahibidirler hem de mükemmel  İngi l izce 

konuşabilmektedirler.  

7. Koşulları  sağlayanlar Amerika’da kendi i ş yerlerini 

kurabilmektedirler.  

8. Bu eğitimi tamamlamak için okula ödenen harçları kısa sü rede 

geri  kazanabilmektedirler.  

9. En önemlisi de Yazıl ım Mühendisi  unvanı aldıklarından,  

geleceği çok parlak ve asla ölmeyecek bir a landa görev 

yapabilmektedirler.  

Sonuç olarak, Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi maddi 

imkânı olanlara, ya da “2 -3 fazla eve sahip olacağıma, çocuğuma 

iyi  bir eğit im kazandırayım” diyebilen ai lelere kaçırmaya cakları  



 

507 
 

bir f ırsatı  sunuyor.  Daha fazla bi lgi  için Youtube’da Asaf Varol 

kanalını ziyaret ederek bi lgi edinmenizi öneriyorum ve umarım ki 

gençlerimiz doğru tercih yaparak gelecek i le i lgil i hayallerini 

gerçekleştirebilirler.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/universite-tercihi-yapan-ogrenciler-

inanamayacaksiniz-ama-gercek-makale,10878.html 
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 Yayınlandığı tarih: 10 Ağustos 2019 (Cumartesi) 

ZİRVEDEYİZ 

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre 

Üniversitelere yerleştirme işlemleri  16 –  21 Ağustos 2019 

tarihleri arasında yapıl ıyor. Kayıt lar e -devlet üzerinden 

yapılabil iyor.  Ama bazı  veli ler ve öğrenciler özell ikle okullarını 

görmek ve konaklayacakları  yerleri  ayarlamak için kayıt larını  da 

üniversitede bizzat yapmak istemektedirler.  Üniver siteye 

başlayacaklara şimdiden hayırl ı olsun di leklerimi i leterek, Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü 

hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum.  

Öncelikle Fırat Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümünü t ercih eden öğrencilere teşekkür etmek 

istiyorum. Bize inandılar, sosyal medyada yaptığımız duyurulara 

güvendiler ve Yazıl ım Mühendisl iği Bölümünü tercih ettiler.   

Türkiye ve KKTC’de bulunan Üniversitelerde toplam 27 

Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü var. Bu üniv ersiteler alfabetik sıra 

i le: Alt ınbaş, Atı l ım, Bahçeşehir, Beykent, Beykoz, Çankaya,  

Doğuş, Fırat (Mühendisl ik ve Teknoloji  fakültelerinde ayrı  ayrı  

Yazı l ım Mühendisl iği  bölümleri  bulunmaktadır) , Işık, İstanbul 

Aydın, İstanbul Sabahattin Zaim, İstinye, İz mir Ekonomi, KTÜ, 

Kırklarel i , Maltepe, Celal Bayar, Samsun, Toros, Üsküdar, Yaşar, 

Adakent (Kıbrıs) , Doğu Akdeniz (Kıbrıs) , Lefke -Avrupa (Kıbrıs) , 

Uluslararası  Final (Kıbrıs)  ve Yakın Doğu (Kıbrıs)  üniversiteleridir.  

Yazı l ım Mühendisl iği Bölümü devlet üni versiteleri  

arasında i lk olarak Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde 2009 
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yıl ında kuruldu.  Devlet üniversiteleri  içerisinde diğer Yazı lım 

Mühendisliği bölümleri Kırklarel i , KTÜ, Manisa Celal Bayar ve 

Samsun üniversiteleri  bünyesinde bulunmaktadır.  Fır at 

Üniversitesinde ise hem Mühendislik Fakültesi  hem de Teknoloji 

Fakülteleri  bünyesinde Yazıl ım Mühendisl iği Bölümleri vardır.  

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliği Bölümü bünyesinde toplam beş program yer 

almaktadır.  Bunlar Yazıl ım gündüz kontenjanı (74), Yazı l ım gece 

kontenjanı (66), Mesleki  Teknik Ortaöğretim Kurumu (MTOK) 

gündüz kontenjanı (19), Mesleki  Teknik Ortaöğretim Kurumu 

(MTOK) gece kontenjanı (17)  ve Sam Houston State Üniversitesi 

i le yürütülen Ortak Lisans Programı (UOLP ) kontenjanı (20)  olup 

toplam kontenjan 176’dır.  Bu kontenjanlarımızın tümü 

dolmuştur.  En önemli nokta, puanlarımızda meydana gelen gözle 

görülür puan artışıdır.  Örneğin, UOLP programımız geçen yıla 

oranla 44 puan ve Türkçe programlarımız ise 28 puan artış  

göstermiştir.   

Devlet Üniversiteleri  arasında i lk olarak mademki Fırat 

Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  bünyesinde Yazı l ım Mühendisl iği 

kuruldu, bu bölümün puan bakımından diğer yazıl ım mühendisl iği 

bölümlerinden daha yukarıda olması beklenir.  Öğretim ele manı 

olarak da en yüksek sayı bizdedir. 3 profesör, 4 doçent, 1 Dr. 

Öğretim Üyesi ve 1 yabancı öğretim elemanı i le en güçlü yazı lım 

mühendisl iği bölümüdür. Diğer devlet üniversitesi Yazıl ım 

Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesi sayısı  daha da azdır. 

Üstel ik diğer üniversitelerdeki yazı l ım mühendisl iği bölümlerinin 

öğretim elemanlarının Fırat Üniversitesi  Yazı lım Mühendisl iği 

Anabil im Dalında l isansüstü çalışmalar yaptığı da bi l inmektedir. 

Ancak, bu puan artışına rağmen Türkiye’deki Yazıl ım Mühendisl iği 

Bölümleri  içerisinde puanı daha geridedir. Bunun başl ıca 

sebepleri  arasında, Fırat Üniversitesi imkânlarının yeterince 

bi l inmemesi, Fırat Üniversitesinin Doğu Anadolu bölgesinde yer 

alması ve bana göre en önemlisi  de Fırat Üniversitesi 

bölümlerinin yeterince  tanıtımının yapılmamasıdır.  

Tanıtımın çok önemli  olduğunu, UOLP programımızda 

ispat ettik. Bu bölüm ücretl idir ve öğrenciler 3. ve 4. sınıflarını 

Amerika’da tamamlamaktadır. Mezunlarının bir kısmının ABD’de 

yüksek l isans ve doktoraya başlaması, Türkiye’ye  dönenlerin ise 
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gıpta i le bakılan kurumlarda iş bulması, bu bölümü zirveye 

çıkartmıştır. Bu bölüm için ödenen harçlar yüksek olmasına 

karşın, ai lelerin bu bölümde ısrarl ı  olmasının nedeni, 

mezunlarının çok güzel iş bulmaları  ve İngi l izcelerinin 

mükemmelleşmesidir.  

Bil işim alanında Türkiye’de iki  Üniversitede UOLP 

programı yer almaktadır.  Birisi İstanbul Teknik Üniversitesi  ( İTÜ), 

Bi lgisayar ve Bi lişim Fakültesi  bünyesinde Bilgisayar Sistemleri 

Mühendisliği; diğer ise Fırat Üniversitesi  (FÜ) Teknoloji Fakül tesi 

Yazı l ım Mühendisl iği  UOLP programıdır.  2019 YKS veri lerine göre 

İTÜ UOLP programını kazanan son öğrencinin puanı 338’dir.  Fırat 

Üniversitesi  UOLP programına giren birinci adayın puanı ise 

374’tür.  Yani Fırat UOLP’u tercih eden tahminen en az 10 kişi 

isteselerdi İTÜ’ye girebil irlerdi. Peki, neden Fırat UOLP’u tercih 

etti ler? Çünkü bizdeki ücretler çok daha düşüktür. Örneğin, 

Fırat’ta İngil izce Hazırl ık 6.000 TL, İTÜ’de 7.700 TL’dir.  Keza 

birinci  ve ikinci  sınıftaki  harçlar Fırat’ta 6.000 TL iken İTÜ’de 

12.000 TL’dir. Ayrıca F.Ü.  UOLP öğrencileri ABD’de yı l lık takriben 

9000 dolar öderken, İTÜ öğrencileri  okul harcını 3 misl i 

ödemektedir.  En önemlisi  de Fırat’ın öğrencileri  3.  ve 4.  sınıflarını 

ABD’de okudukları  için isteyenler ve gerekli  koşulları  sağlaya nlar 

hem lisansüstü eğit imlerine devam edebilmekte hem de OPT 

(Optional Practical  Training) kapsamında ABD’de en az 2 yıl 

çal ışabilmekte ve çal ışt ığı şirket kendilerinden memnun ise i lgil i 

ş irkette çal ışmaya devam edebilmektedir. Oysa İTÜ’de 1 ve 3 

sınıflar ABD’de 2 ve 4 sınıf lar Türkiye’de okunduğundan, aynı 

şartlara sahip değildirler. UOLP öğrencilerimizin ai leleri , 

çocuklarını  bu bölüme gönderdikleri  için mutlu olduklarını  çeşit li 

ortamlarda di le getirmekte bizlere bizzat telefon açarak teşekkür 

etmekted irler.  İşte iki örnek:  

Veysel Çetiner (UOLP mezunu: Gökhan Çetiner’in babası, 

Facebook, 3 Ağustos 2019)  

“Fi lmlere konu olacak emeğin, azmin, sabrın ve sonunda 

zaferin öyküsüdür bizim ki!. ..  Elazığ Fırat Üniversitesi  Teknoloji 

Fakültesi  Yazı lım Mühendisl iği  (UOLP) bölümünde başlayıp 

Amerika Texas Houston Huntsvi l le Sam Houston State 

Üniversitesinde son bulan bir eğitimin serüvenidir.  
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Acımasızca yapılan eleştiri lere  aldırış etmeden, eğit im 

için 5 yı l boyunca gece gündüz demeden çal ışarak, dolardaki aşırı 

artışı  bir nebze olsun karşılamak için pazarlarda ürün satarak 500 

TL KYK kredisi  dışında hiç bir burs ve kredi almadan zorluklar 

çekmeme rağmen, bu mutlu günü bana yaşattığın için sonsuz 

teşekkürler canım biricik oğlum (babişkom).Canım oğlum Okyanus 

ötesinde ai lenden uzak tüm imkânsızl ık ve zorluklara rağmen 

yüksek l isan yapmayı da hak ede rek okulunu başarıyla bit irdin. Ne 

mutlu bana ki bana bu güzel ve mutlu günleri  yaşatın.  Seninle 

gurur duyuyorum. Yolun ve bahtın açık olsun ayağına taş 

değmesin...  İki  yı l  sürecek yüksek lisans eğit imin için de şimdiden 

başarı lar di liyorum. Bi liyorum ki  Amerika’dan çok iyi bir Yazı lım 

Mühendisi eğitimi alarak Türkiye'ye döneceksin.. .  Başta 

Amerika’da eğit im görmenizi  sağlayan programın baş mimarı 

sayın Prof.  Dr.  Asaf Varo l ve Amerika Texas Houston Huntsvi l le 

Sam Houston State Üniversitesinde de Türk öğrencilerinden 

sorumlu Öğretim Üyesi  Doç. Dr.  Cihan Varol  olmak üzere 

eğit iminde her türlü fedakârl ığı  gösteren amcan İ lhami Çetiner, 

annen ve ablana sonsuz teşekkürler.”      

Recai Çal (UOLP öğrencisi Semih Çal,  Facebook)  

“Türkiye'de başka i l lerde öğrenci okuturken 

harcayacaklarından fazla giderleri  olacaktır.  Lakin çift  diploma, 

üst seviyede İngi l izce, okul sonrası  erken iş sahibi olma ve 

yaşanan gurur her şeye değer.  Tercih y apmadan önce bu bölümü 

iyi  düşünün. Bu sadece mezun olanları ilgi lendiren bir gurur değil , 

bir memleket meselesidir. Bu yolda gösterdiğiniz çabaların 

meyvesini ve ailelere yaşattığınız sevinci yaşayan insanlar iyi 

bi l iyor.  ABD'de okuyan öğrencilere ne kada r destek verdi, Cihan 

beyin çabalarını  unutmamak lazım.”   

Elimde birçok velinin bu program ile görüşlerini  içeren 

mesajlar bulunmaktadır.  Bizlere güvendikleri  için kendilerine 

sonsuz teşekkürler.  Bu yazıyı  kaleme aldığım gün Kurban 

bayramının Arife günü. T üm kardeşlerimizin Kurban Bayramlarını 

tebrik eder, sevdikleri  ile daha nice bayramları  hep birl ikte idrak 

etmelerini  di lerim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/zirvedeyiz-makale,10923.html 
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 Yayınlandığı tarih: 2 Eylül 2019 (Pazartesi) 

İŞTE GURUR TABLOMUZ (FIRAT UOLP) 

Fırat Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Yazı l ım 

Mühendisliğinin Amerika’daki Sam Houston State Üniversitesi  i le 

ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası  Ortak Lisans Programımızın 

(UOLP) gösterdiği başarı di lden di le dolaşıyor. Çok istemeleri ne 

karşın yeterl i puan alamadıkları  için bu programa yerleşemeyen 

öğrenci vel i lerinin birçoğu beni arayarak çözüm üretmemizi  talep 

etti.  Hatta neden kontenjan (20 kişi)  düşük diye bizi CİMER’e 

şikâyet eden dahi oldu.   

Üniversite programlarının başarıları ,  mezunlarının iş 

bulmaları  ile i lgil i  olduğunu tartışmak dahi yersizdir. Her ai le 

çocuğunun eğitimini tamamladıktan sonra iyi  bir işe girmesini 

arzular.  Üniversitelerimizde yüzlerce bölüm var, ama bir 

bakıyorsunuz başlangıçta çok popüler olan bir bölüm, ge çen süre 

zarf ında mezunlarının iş bulamaması yüzünden kapanabil iyor.  O 

bölümlerde ömrünü öğrencileriyle geçirmiş öğretim elemanları 

da hayal kırıklığına uğrayabiliyor.  

Üniversitelerdeki yönetici ler atmosferi  iyi  teneffüs 

etmelidirler, hangi program mezunla rının rahat iş 

bulabileceklerini  analit ik verilere bağlı  olarak ön 

görebilmelidirler.  Mezunları  iş  bulamayacak bölümleri  i l la da 

açmak için mücadele vermemelidirler.  Zaten artık halk 

bi l inçlendi.  Hangi programın para edeceğini  kestirebil iyorlar ve 

çocuklarını  yeni meslek türlerine yönlendirebil iyorlar.  
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Yükseköğretim Kurulu boş kalan bölümleri  genelde bir 

sonraki  dönemde kı lavuza dahi koymuyor. O bölümün yetişmiş 

onlarca öğretim elemanı da öğrencisi  olmadığı  için hüzünlü 

olabil iyor.  Yükseköğretim kurumları  bu durumdaki bölümlerde 

görevli  olan öğretim üyelerini  ya disipl inler arası çal ışan 

bölümlere transfer etmeli  ya da araştırma yapmalarını 

zorlamalıdır. Aksi takdirde bankamatik öğretim üyelerinin sayı ları 

oldukça çoğalacaktır.  

Fırat UOLP programı neden bu kadar hızl ı bir gel işme 

kaydetti? Elbette ki  herkes mezunları  ne yapıyor ona baktı .  Bu 

program sayesinde Amerika’da maliyeti emsallerine nazaran çok 

düşük olan programları  tercih etti .  UOLP programlarının sunduğu 

iyi  l isans öğrenme f ırsatlarını  değerlendird i. 

Bazı üniversitelerimiz de UOLP programlarını  açmak için 

çaba sarf  etti.  Ancak sadece çift diploma açmış görünmek için bu 

tasarrufta bulunan üniversiteler var.  Örneğin Uluslararası 

Saraybosna Üniversitesi , Uluslararası  Kırgızistan Üniversitesi , 

Uluslararası  Balkan Üniversitesi  gibi  Üniversitelerle çift diploma 

programı başlatanlar oldu.  Ama tercih eden yok. Çünkü öğrenci 

hayatında farkındalık yaratacak bölümler yanında, gideceği ülkeyi 

de önemsiyor ve maliyetine bakıyor.   

Bu nedenle Yazıl ım Mühendisliği  bölümümüzde bu 

programı açtık.  Çünkü programın güncel olması gerekiyordu. 

Programın yapılacağı ülke önemliydi. Bu nedenle de dünyanın 

süper gücü olan Amerika Birleşik Devletlerini seçtik. Programın 

öğrenciye maliyeti mümkün olduğunca düşük olması gerekiyord u. 

Bunu sağlamak için de protokolümüzde eyalet içi ücret ödenecek 

tedbirleri  aldık.  Öğrenci Amerika’ya gitt ikten sonra isterse orada 

yüksek lisans ve doktora yapmalıydı. Bun sağlamak için de i lk 2 

yı l ı  Türkiye’de ve son 2 yı l ı  ise Amerika’da geçirecek şeki lde 

müfredatı  gel işt irdik.  Başarıl ı  olduk mu “Evet olduk, hem de nasıl 

olduk”. Önceki yıla oranla puanlarımız çok arttı. Kontenjanımızı 

artırmak için ailelerin baskısına maruz kalıyoruz. Yüzlerce 

telefona cevap veriyoruz.  Demek ki maya tuttu ve en önemlisi  de 

ek kontenjanla yerleşebilme f ırsatı  çıkmadı çünkü tercih 

edenlerin hepsi  kayıt larını yaptırdı.    

Amerika’ya giden öğrencilerimizin l istesini  güncel 

tutuyoruz. Mezuniyet sonrası  ne yaptıklarını yakından takip 
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ediyoruz. Amerika’ya giden öğrencilerimizin is imlerini de burada 

l iste halinde vermek istiyorum. Çünkü bu başarının elde 

edilmesinde öğrencilerimizin bize inanmalarının ve başarıyı 

yakalamak için enerji lerinin tümünü sarf  etmelerinin katkısı 

yadsınamaz. Listede öğrenci olanların diğerleri de Amerika ’da 

çeşit li  ş irketlerde ya da eğitim kurumlarında çal ışıyor.  Tüm 

öğrencilerimize bu programın başarı lı  olmasında sağladıkları 

kaktı  için kalbi duygularla teşekkür ediyorum.  

İşte size bazı rakamlar:  

Amerika’ya öğrencilerin gönderi ldiği  i lk yıl :  

 

2015 

Bugüne kadar bu program kapsamında giden öğrenci 

sayımız 

56 

Ailevi  nedenlerle eğitime ABD’de devam etmeyip 

Türkiye’ye dönen ve eğit imlerini Türkiye’de sürdüren 

öğrenci sayımız: 

3 

Programdan mezun olan öğrenci sayımız:  26 

Yüksek Lisans yapan öğrenci sayı mız: 9 

Doktora yapan öğrenci sayımız:  3 

Amerika’da l isans öğrenimlerine devam eden öğrenci 

sayımız:  

26 

 

Yukarıda tablo başarıyı tüm çıplakl ığı i le ortaya koyuyor.  

Demek ki  planlamayı iyi yaparsanız, arzu edilen başarıyı 

yakalamak güç olmuyor.  Fırat Üniversitesinin bu başarısı  ayakta 

alkışlanmalıdır.   Eminim ki bu program gelecek yıl larda adından 

daha çok söz  ettirecek. Bizi  takip etmenizi  dil iyorum.  

Adı  Soyadı  Eğitim Durumu 

Abdullah Öztürk  

Türkiye'ye döndü  (Program 

bitmeden) 
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Adil   Keske Mezun 

Ahmet  Öner  Mezun 

Ahmet 

Furkan Aydoğan  Doktora-SHSU 

Ahsen  Soylu Öğrenci 

Alp Akyıldız Mezun 

Alper  Yorulmaz Öğrenci 

Anıl Gönül  Yüksek l isans-SHSU 

Arda Küçüköz Mezun 

Atakan Kuşkaya  Öğrenci 

Avnullah 

Mansur Ateş Öğrenci 

Batuhan  Keskin Mezun 

Berkay Ertem Öğrenci 

Burhan Coşkun  Mezun 

Burak  Çetin  Yüksek Lisans-YSU 

Burak  I l ikci   Mezun Yüksek Lisans  

Canan Koç Öğrenci 

Doğan  Kılaz Öğrenci 

Durmus 

Volkan  Döner  Yüksek l isans-YSU 

Ecem  Şimşek  Doktora-New Mexico State 

Emrah  Sarıboz  Doktora-New Mexico State 

Fatih  Kırbaş Öğrenci 
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Fatih  Köseoğlu Mezun 

Fevzi  Emre  Aykut Mezun 

Gökhan  Çetiner  Yüksek Lisans-SHSU 

Gökmen  Özçelik Öğrenci 

Gül Huri  Bozgeyik Öğrenci 

İbrahim 

Recep  Serpici  Mezun 

İ lyas  Keçeci  Öğrenci 

İsmail   Battal Öğrenci 

Kübra  Gündoğan Öğrenci 

Mazlum İ l is Mezun 

Mehmet Papila Mezun 

Metehan Soylu Mezun 

Melih Ergün Öğrenci 

Muhammed 

Taha Elçiçek Öğrenci 

Muhammet 

Emin  Boyrazl ı  Öğrenci 

Muhammet  Ercan Öğrenci 

Mustafa Vardal Öğrenci 

Mustafa Kulaç Mezun 

Mücahit  Kaya Öğrenci 

Necdet Yurtseven Öğrenci 

Nouhia  Bahtat Öğrenci 
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Nurettin 

Selçuk   Şenol  Yüksek Lisans-YSU 

Nuri  Alperen   Köse Öğrenci 

Okan Yıldırım 

Türkiye'ye döndü  (Program 

bitmeden) 

Osman  Akdeniz Mezun 

Ömer  Garip Yüksek Lisans-YSU 

Rauf Kerem Sarı  Öğrenci 

Recep Ayrıç  Öğrenci 

Recep Özcan  Öğrenci 

Semih Çal  Yüksek Lisans-YSU 

Sezer Arslan Mezun 

Süleyman  Artun  

Türkiye'ye döndü  (Program 

bitmeden) 

Tuğba  E lmas  Yüksek l isans-SHSU 

Yalçın Taf Öğrenci 

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iste-gurur-tablomuz-firat-uolp-

makale,10993.html 
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 Yayınlandığı tarih: 16 Eylül 2019 (Pazartesi) 

BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI 

SAMSUN’DAYDI 

Uluslararası  Bi lgisayar Bi limleri ve Mühendisliği  

Konferansının dördüncüsü 11 -13 Eylül  2019 tarihleri arasında 

Samsun’da yapıldı.  Bu konferans i le birlikte Bi lgisayar 

Mühendisliği Bölüm Başkanlarının da 33.  Toplan tısı  gerçekleşmiş 

oldu. Bölüm başkanları  ve konferansın bir arada yapılmasının 

avantajı , konferansa katılan genç akademisyenlerin kıdemli 

öğretim elemanları  i le tanışma ve karşı l ıklı  f ikir al ış verişinde 

bulunmasıdır.  

ÖSYS kı lavuzuna göre 127 Bilgisayar Mü hendisl iği  Bölümü 

bulunuyor. Ayrıca 25 de Yazı l ım Mühendisl iği  bölümü var. 

Bunların dışında bi l işimle i lgil i  diğer bölümleri  de hesaba 

katarsak, 160’ın üzerinde aktif  bi l işim bölümü yer almaktadır.  

Maalesef katı lımcı bölüm başkanlarının sayısı , ülkedeki B il işim 

bölümlerinin sayısı  göz önüne al ındığında oldukça azdı.  Sadece 

32-33 civarında bölüm başkanı toplantıya katı labilmişti . Bunun 

nedenleri  arasında son yı l larda bölüm başkanlarının bu tür 

toplantı lara kendi imkânları  i le katı lmasının istenmesiydi. 

Gerçekten de toplantıya kendi imkânları i le katı lan bölüm 

başkanları , yüklü bir gideri  göze almaları gerekiyordu.  

Kanımca toplantıya katı l ımın az olmasının diğer bir 

nedeni de duyurunun yeterince yapılamamasıydı.  Her ne kadar bu 

toplantı  sadece Bilgisayar Mühe ndisl iği  Bölüm başkanlarına ait 

olmayıp diğer bil işim bölümlerini de doğrudan i lgi lendirse de bu 
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durumun tam bil inmemesi, katı l ımı olumsuz etki lediği 

görüşündeyim. Örneğin şu anda Türkiye’de ve KKTC’de toplam 25 

Yazı l ım Mühendisl iği  Bölümü mevcuttur.  Ama Y azı l ım 

Mühendisliği  Bölüm Başkanları , bu toplantıda temsil  edil ip 

edilmeyeceklerini bilmemeleri  de katı l ımı olumsuz etki lediği 

görüşümdeyim.  

İTÜ hocalarından Prof.  Dr. Eşref Adalı hoca, yı l lardır bu 

organizasyonu sürdürüyor.  Bu faal iyeti  de Türk Bil işim Va kfı 

üzerinden organize ediyor.  Ayrıca kendi ekibi  içerisinde Prof.  Dr. 

Al i  Yazıcı (Atı l ım Üniversitesi) , Prof. Dr.  Şeref Sağıroğlu (Gazi 

Üniversitesi) , Prof. Dr.  H. Altay Güvenir (Bilkent Üniversitesi) , 

Prof. Dr.  Nevcihan Duru (Kocaeli Üniversitesi) , Prof.  Dr.  Banu Diri 

(Yıldız Üniversitesi) , Prof.  Dr.  İbrahim Soğukpınar’ın (Gebze 

Teknik Üniversitesi)  yer aldığını  bi l iyorum.  

Etkinliğin Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılması 

hasebiyle Rektör Prof.  Dr. Sait Bi lgiç hocanın himayelerinde, 

Bi lgisayar Mühendisl iği Bölüm Başkanı Prof.  Dr. Erdal Kı lıç ve 

ekibi, yerel düzenleme organizasyonunda görev almışlardı.  

Rektör Prof.  Dr.  Sait Bi lgiç hoca Fırat Üniversitesi  mezunu 

ve Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü hocasıdır. Kendisi i le 

görüştüğümüzde Fırat Üniversitesinden bahsettik ve kendisinin 

Fırat Üniversitesindeki günlerini  andık.  Fırat Üniversitesi  ekolü, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde de temsil edil iyordu.   

Konferansın IEEE tarafından desteklenmesi ve kabul 

edilen bi ldiri lerin Xplore kütüphanesinde yayınlanacak olması, 

konferansa olan i lgiyi  artırmıştı .  Konferansta sunulmayan 

bildiriler, Xplore kütüphanesinde yayınlan mayacak. Sadece bi ldiri 

CD’sinde yer veri lecek.  

Gelecek yıl  9 Eylül 2020 tarihine denk gelecek şekilde, 5.  

Uluslararası  Bi lgisayar Bil imleri ve Mühendisl iği  Konferansı  Dicle 

Üniversitesi  ev sahipl iğinde Diyarbakır’da yapılması kabul edildi. 

Dicle Üniversitesi Mühendisl ik Fakültesi Dekanı Prof.  Dr. Mehmet 

Sıraç Özerdem, bu organizasyona tal ip oldu ve başarıl ı  bir etkinl ik 

düzenleyeceğine canı gönülden inanıyorum.  

Bu tür etkinl iklerin en önemli  özell iklerinden birisi de 

katı l ımcılar arasında kaynaşmayı sağla masıdır.  Konferans 
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kapsamında düzenlenen gezi ler ise yörenin güzelliklerini  tanıma 

f ırsatı vermektedir.  Nitekim Amasya ve Vezirköprü’ye yapılan 

gezi ler sayesinde Osmanlı  tarihine damga vuran sadrazamları  

hatırlamak, hanları görmek, cami ve tarihi yerleri g ezmek nasip 

oldu. 

Konferanslardan bahsetmişken 6 -7 Kasım 2019 tarihleri  

arasında Ankara’da Türk Bi lişim Derneği tarafından düzenlenen 

“1.  Uluslararası  Bi l işim ve Yazı lım Mühendisl iği  Konferansı’nı” 

(https://ubymk.tbdakademi.org.tr/ )  kaçırmamanızı  öneririm. Bu 

etkinl ik IEEE destekli ve sunulan bildiriler Xplore’da 

yayımlanacak.  Dolayısıyla indeksi  bir yayın söz konusu. En 

önemlisi de bu konferansa katı lacak Türk öğrenciler sadece 75 TL 

gibi  sembolik bir katıl ı m ücreti  ödeyecek.  Konferans sırasında 

öğle yemeklerinin ücretsiz veri lmesi, katı l ımcılara sertif ika 

sunulması gibi hususlar, farkl ı bir konferans olarak karşımıza 

çıkmış olmaktadır.  Bu akademik konferans yanında TBD 36.  Ulusal 

Bi l işim Kurultayı  sayesinde dünya genelinde bi lişim alanındaki 

değerl i konuşmacıların tebliğlerini  dinleme f ırsatını yakalamış 

olacağız.  Bu konferansın Akademik dönem eş başkanlıklarını  Prof. 

Dr.  Al i Yazıcı  (Atıl ım Üniversitesi) i le birl ikte yürütmekteyim.  

Sonuç olarak, bu tür konfe ranslar akademisyenlerin bir 

araya gelmesini  ve f ikir alış verişinde bulunmalarını sağl ıyor.  Bu 

konferanslar sayesinde akademik ağımız genişl iyor.  Katı ldığımız 

bu toplantılarda Fırat Üniversitesini tanıtmış oluyoruz.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bilgisayar-ve-yazilim-muhendisligi-bolum-

baskanlari-samsundaydi-makale,11006.html 

 

  

https://ubymk.tbdakademi.org.tr/
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 Yayınlandığı tarih: 30 Eylül 2019 (Pazartesi) 

TBD YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMALARININ GELECEĞİ İÇİN RAPOR 

HAZIRLIĞINA BAŞLADI 

1971 yı l ında kurulan Türkiye Bi lişim Derneği (TBD) kamu 

yararına çal ışan bir dernek statüsü i le kuruluşundan beri 

Türkiye’de bil işim çal ışmalarına yön veren, bi l işim alanında 

konferans ve sempozyum türü etkinl ikleri yanında çalıştaylar ve 

seminerler düzenleyen özell iği i le bi l inmektedir. Her yı l 

düzenlediği onlarca etkinl iği sayesinde bi lişim alanında çal ışan 

bi l im insanlarını, alan uzmanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarında 

görevli bürokratları , yönetici leri ve öğrencileri bir araya 

getirerek, bi l işim sektöründe üstlendiği  misyonunu yerine 

getirmektedir. 

Türkiye Bi lişim Derneği, Türkiye’nin bi l işim alanındaki 

gel işmelerine sürdürülebil ir bir özellik kazandırmak amacıyla 

geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmakta ve ürettiği stratejik 

raporları , öneri  nitel iğinde i lgi l i  kamu kurum ve kuruluşlar 

yanında diğer paydaşlarına iletmektedir.  

Türkiye Bi l işim Derneği, 2019 Yı l ında bünyesinde Türkiye 

Bi l işim Derneği Akademik Kurulunu oluşturarak, sektöre yeni bir 

dinamizm kazandırmayı hedeflemiştir.  Çal ışmaların uluslararası 

düzeye çıkarı labilmesi için de bu akademi k kurul; 36.  Ulusal 

Bil işim Kurultayı  ile birl ikte 1.  Uluslararası  Bi lişim ve Yazı lım 

Mühendisliği Konferansının düzenlenmesine karar vermiştir. 

Uluslararası  katı lımlı  bu etkinl ik sayesinde Türkiye’deki bi l işim 

alanındaki çal ışmaların küresel dünyada emsal leri  i le rekabet 
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edebilir düzeye çıkarı lmasını  ve alanda çal ışma yapan bil im 

insanları  arasında bir ağ kurulmasını hedeflenmiştir.  Bu etkinl iğin 

eş başkanlık görevleri Atı l ım Üniversitesinden Prof. Dr.  Al i  Yazıcı 

ve Fırat Üniversitesinden Prof.  Dr.  Asaf Va rol  (bendeniz) 

yapmaktadır.  Şu ana kadar 60’ın üzerinde bi ldiri el imize 

ulaşmıştır. Son birkaç gün içerisinde bi ldiri sayısının daha da 

artmasını  bekliyoruz.  

Türk Bi l işim Derneği Akademik Kurulu son yı l larda 

Türkiye’de bi l işim sektöründe yaşanan dinamizml ere katkı 

sağlamak, öneri mahiyetinde f ikirler üretmek, projeler yapmak, 

Türkiye’nin özellikle yapay zekâ konusundaki vizyonuna katkı 

sağlamak kararını  almıştır. Bu amaçla Türkiye Bi l işim Derneği 

(TBD) 2019-2023 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı Raporunu” 

haz ırlamaya başlamıştır.  Cumhuriyetimizin 100. Yıl ı 

münasebetiyle de eylem planının 2019 -2023 dönemini 

kapsayacak şekilde hazırlanmasının uygun olacağına karar 

veri lmiştir.  Bu eylem planının Türkiye’deki yapay zekâ alanındaki 

çal ışmalara önemli  ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Bil işim teknoloji leri alanında son yı l larda dünyada 

gözlemlenen baş döndürücü gelişmeler, yeni bazı  kavramların 

ortaya çıkmasına vesi le olmuştur. 60’l ı  yı l ların öncesinde ne 

olduğu hayal dahi edilemeyecek olan bi lgisayar ağları  ve İnterne t 

kavramları , 1969 yı l ında ABD Savunma Bakanlığı tarafından 

ARPANET adıyla bilgisayar ağ iletişimi i le başlatı lmıştır.  1973 

yı l ında ARPANET ağına İngi ltere ve Norveç’ten iki  üniversite 

bağlanmış ve bu gelişme küresel anlamda i lk ağ başlangıcı  olarak 

tarihe geçmiştir.   

1983 yı l ında IBM ve BITNET şirketleri tarafından fonlanan 

Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı (European Academic and 

Research Network)  sayesinde Avrupa’daki Üniversitelerin bazı ları 

birbirine bağlanmıştır. Türkiye bu ağa 1988 yıl ında, ilk etapta 

içerisinde Ege, ODTÜ ve Fırat Üniversitelerinin de yer aldığı  8 

üniversite i le dâhil olmuştur. 1993 yı l ı Nisan ayında Türkiye, 

Internet dünyası i le tanışmış ve 1993 yı lından sonra Nisan 

aylarında “Internet Haftası” etkinl ikleri  her yı l  kutlanmaya 

başlanmıştır.  
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Bil işim alanında yaşanan hızl ı gel işmelerin ürünü olarak 

karşımıza adli  bi l işim, siber güvenlik, e -devlet, veri  güvenliği , 

büyük veri , siber zorbalık, kodlama, di jital dönüşüm, yapay zekâ, 

robotik, Nesnelerin Internet’i  (IoT) gibi birçok yeni kavraml ar 

ortaya çıkmıştır. Türkiye, bu yeni kavramlara adaptasyonun 

sağlanabilmesi ve bu alanların Türkiye’de gelişebilmesi için 

devlet polit ikası olarak Yı l l ık Kalkınma Planlarında ve diğer 

raporlarda önemli yer vermeye başlamıştır.  

Üniversitelerde siber güven lik l isans ve yüksek lisans 

programlarının oluşturulması ve bi l işim alanında mevcut l isans 

programlarının siber güvenlik müfredatının gelişt iri lmesi 

Kalkınma Planına girmiştir. Türkiye’de bu bağlamda i lk l isans 

programı Fırat Üniversitesi tarafından Teknol oji Fakültesinde Adli 

Bi l işim Mühendisl iği  adı  ile 2012 yı l ında başlatı lmış ve bu bölüm 

halen Türkiye’de tek Adli  Bil işim Mühendisl iği  Bölümüdür.  Diğer 

Üniversiteler l isansüstü düzeyinde Adli Bil işim ve Siber Güvenlik 

alanında programlar açmışlarıdır. Son olarak da TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Yapay Zekâ 

Mühendisliği bölümlerini 2019 yı l ında faal iyete geçirmişlerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kamu kurum ve 

kuruluşları  i le paydaşlarının bi l işim alanında hazırlamış old ukları 

raporlar, yayınlanan stratejik raporlar ve kalkınma planındaki 

hususlar göz önüne al ınarak, hazırlanan bu raporun tüm 

paydaşlar başta olmak üzere, ülkenin belirlenen stratejik 

hedeflerine katkı  sağlayacağı görüşündeyiz.  

Yapay zekânın araştırma alan ları denildiğinde üç alt alan 

akla gelmektedir. Bunlar yapay zekâ, makine öğrenmesi ve 

robotik alanlarıdır.  

Çeşitl i bi limsel, sınaî, tarımsal ve idarî  işlerin 

yürütülmesinde, insan müdahalesini  tamamen ya da kısmen 

ortadan kaldırmaya ve işlemlerin otomati k olarak yürütülmesine, 

otomasyon denilmektedir.  Bununla birl ikte endüstriyel anlamda 

otomasyonu; işlem ve üretim kontrolünde mekanik, elektronik ve 

bi lgisayar tabanlı  sistemlerin birl ikte kullanılması  olarak da 

tanımlayabiliriz. Otomasyon; bir elektrikl i f ırının veya otomatik 

çamaşır yıkama makinesinin ısı  ve yıkama programının 

ayarlanması, lüks bir markete veya otele girerken kapının 

otomatik olarak açı lması örneklerinde olduğu gibi  basit  işlere 
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uygulanabildiği gibi, kimyasal üretim amaçlı bir fabrikadaki  

iş lemleri bi lgisayarla ya da bir bankayı otomatik olarak yönetme 

(Bankamatik)  veya Mars gezegeni üzerinde robot aracı  dolaştırma 

gibi  en karmaşık işlere de uygulanır.  

Türkiye’de i lk kodlama eğitimi, Mil l i  Eğit im Bakanlığına 

bağlı  Anadolu Teknik Liseleri ve Teknik Liselerde 2000’li  yı l larda 

başlatı lmıştır.  Bu amaçla bu ortaöğretim okullarına “Robotik” adı 

i le bir ders koyulmuş ve “Robotik” isimli bir kitap (bu kitap MEB 

tarafından bana yazdırı lmıştır) , Mil li  Eğit im Bakanlığı tarafından 

yayımlamıştır. Bu ki tapta Fischertechnik robot seti  i le onlarca 

robot kodlama uygulaması gerçekleştiri lmiş ve söz konusu 

okullarda ders materyali olarak okutulmuştur.  

 

Türk Bi l işim Derneğinin bi lişim alanındaki çabalarını yaymak ve 

gelişt irmek amacıyla Elazığ’da derneğin şubesini 20 Eylül  2019 

tarihinde kurduk. Yakında üye kayıtlarına başlayacağız.  TBD’ne 

üye olan kişi ler bu dernek tarafından düzenlenen birçok etkinl iğe, 

ücretsiz katılarak sertifikalar alabilecektir.  Bu derneğin şubesini 

Elazığ’a açarak, bi l işim potansiyeli  bu lunan Elazığ’a önemli  bir 

hizmetin getiri ldiği inancındayım.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/tbd-yapay-zek-calismalarinin-gelecegi-icin-

rapor-hazirligina-basladi-makale,11037.html 
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 Yayınlandığı tarih: 14 Ekim 2019 (Pazartesi) 

BULUNDUĞU MAKAMA YAKIŞIR DAVRANIŞLAR 

SERGİLEYEMEMEK 

Atanma yolu ile bir makama getiri len bazı bürokratlar,  

bulundukları görevin gerektirdiği ağırlıktan uzak davranışlar 

sergi leyebilmektedirler.  Bir de bu tür makamlara atananlar genç 

ise ve yeterince geçmişte yeterin ce yöneticil ik deneyimi 

bulunmuyorsa, sergiledikleri  davranışlarla toplumun tepkisini 

çekebilmektedir. Geçenlerde Çevre ve Şehirci lik Bakanı Sayın 

Murat Kurum Elazığ’a gelerek, kamu kurum ve kuruluşları  ve bazı 

STK başkanları  i le bir dizi  görüşmeler yapmış  ve incelemelerde 

bulunmuştur.  Ancak bazı  hareketleri  Elazığ kamuoyunda tepki ile 

karşı lanmıştır.  

Maalesef bu görüşmelere ait basında geçen haberler 

Elazığ kamuoyunun canını  sıkmıştır.  Sayın Kurum’un şehrin 

lokomotif görevini üstlenen bürokratlara, yönetic i lere kalabalık 

içerisinde hiç de hoş karşılanmayacak üsluplar i le direktif ler 

vermesi, bazı larını  adeta azarlarcasına suçlaması, Elazığ 

kamuoyunu incitmiştir.  Tabi bu olumsuz gelişmelerin bir de 

basına yansımış olması, konunun daha da alevlenmesine neden 

olmuştur.  

Elbette ki  bir Bakan kendi sorumluluğu alt ına giren 

konularda ve kendi görev kapsamındaki kamu kurum ve 

kuruluşları  i le yönetici lerini  denetler, eksikl ileri  uyarır ve hatta 

gerekirse konu hakkında soruşturma dahi açtırabil ir.  Ancak, 

bütün bu tasarrufları  mevzuat kapsamında yapması beklenir.  
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Ticaret Borsası  Başkanının bir Üniversite arazisinin 

kendilerine tahsis edilmesi talebinde bulunabil ir mi? Elbette 

bulunabil ir.  Bu talep i le i lgi l i  nihai  karar Üniversitenin i lgi li 

kurullarında ve Senatosunda d etaylı görüşülür ve kabul edil irse, 

o zaman tahsis için yol veri l ir.  Peki, bir rektör i lgil i  kurullarda 

görüşmeden bir üniversite arazisini  sadece kendi inisiyatifini 

kullanarak tahsis edebil ir mi? Yetki li  kurulların ve Senatonun 

kararı  olmadan araziyi tah sis ederse, başına büyük bir bela 

alabil ir ve i leride soruşturmalar geçirdiği  gibi  hapis cezasına dahi 

çarptırı labilir.   

Herhalde Fırat Üniversitesinin en uzun Senato Üyeliği  

yapma rekoru bendedir diye düşünüyorum. Çünkü 1985 yı l ı  i le bu 

görevi yapmaya baş ladım ve yurtdışında bulunduğum süre ve Si irt 

Üniversitesi  Kurucu Rektör Vekili  olarak görev yaptığım dönem 

hariç olmak üzere, daimi Fırat Üniversitesi  Senatörü olarak görev 

aldım. Halen de bu görevimi yürütüyorum. Senatör olarak oy 

kullanıyorum ve Ünivers itenin dış paydaşlarını  i lgi lendiren 

konularda oylamalara katıl ıyorum.  

Fırat Üniversitesinin Yurtbaşı’ndaki arazisinin Ticaret 

Borsasına devri  konusundaki talebi de birkaç kez Senatomuzda 

görüşüldüğünü hatırlıyorum. Bu arazi Fırat Üniversitesi  TAHAM 

(Tarım ve Hayvancıl ık Araştırma ve uygulama Merkezi) tarafından 

değerlendiri len bir arazidir. Üniversitemizde Veteriner Fakültesi 

ve çiftl ik bulunmakta, küçük ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacı 

da bu araziye eki len bitkisel ürünlerle karşı lanmaktadır. 

Maliyetlerde hayvan yemi, toplam maliyetin yaklaşık %70’sini 

kapsadığı  göz önüne alındığında, söz konusu arazinin Üniversite 

için önemi kendil iğinden ortaya çıkmaktadır.  

Hafızaları  biraz tazelemek istiyorum. Dört bin dönüm 

civarındaki bir arazide mısır si lajı , yon ca, arpa vb. ürünler 

eki lmekte ve özellikle üniversite bünyesinde çift l ikte bulunan 

hayvanların yem ihtiyaçları buradan karşı lanmaktadır. TAHAM’da 

5 gün eğitim veri lmekte ve bu arazi  uygulamalı  eğit im için 

kullanılmaktadır.  Veteriner Fakültesi  lisansüstü ö ğrencilerinin 

uygulama alanı olan bu arazi  kullanılmaktadır.  Çiftçi lere eğitim 

veri lmekte ve sertif ika programları düzenlenmektedir.  Şimdi 

eğit imin vazgeçilmez bir parçası olan bu araziyi  Ticaret Borsasının 

daha fazla kar amaçlı düşüncesine peşkeş çekilmes i doğru olur 
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mu? Bence olmaz ve bu konu Senatomuza geçmişte geldiğinde, 

tüm Senatörler oybirl iği i le bu tahsise karşı oy kullanmıştı. 

Üniversitemiz Rektörü de bulunduğu makam ve sorumluluk icabı 

Senato kararını  uygulamak durumundadır.  

Üniversitenin Senatörü olarak Sayın Bakan Murat 

Kurum’un, Üniversite Rektörüne karşı gösterdiği davranış, dolaylı 

olarak biz senatörlerin ve bu araziyi  eğit im amacıyla kullanan tüm 

birimlerin öğretim elemanlarının şahsına yönelik de bir davranış 

olduğu düşüncesindeyim. Bu tats ız olayın i l imizde yaşanması 

tasvip etmediğimi, üzgün olduğumu ve Bakanlarımızın işin 

detaylarını  bi lmeden ve tarafları  dinlemeden ve gerekli 

incelemeleri  yapmadan, ani tepkiler vermesini de tasvip 

etmediğimi kamuoyu i le paylaşıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/bulundugu-makama-yakisir-davranislar-

sergileyememek-makale,11077.html 
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 Yayınlandığı tarih: 4 Kasım 2019 (Pazartesi) 

1. ULUSLARARASI BİLİŞİM VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

KONFERANSI ANKARA’DA 

Türkiye Bi l işim Derneği (TBD); Bakanlar Kurulu kararı  i le 

kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olup, 1971 yı lından 

beri  bi l işim alanındaki faaliyetleri  i le kendisinden sıkça söz 

ettirmektedir. Bu yı l 36.  Ulusal  Bi lişim Kurultayı  yanında i lk defa 

1.  Uluslararası  Bi l işim ve Yazıl ım Mühendisl iği  Konferansını  da 

düzenliyor.  6-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da Bi lgi 

Teknolojileri  ve İ letişim Kurumu (BTK) binasında 

gerçekleştiri lecek etkinl iğe kamu kurum ve kuruluşların üst düzey 

yöneticileri  yanında, bi l işim sektöründe faaliyet gösteren birçok 

şirket, bu etkinliğe katı lacak.  

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve Yönetim Kurulu 

üyeleri , etkinliği başarı lı olması için çok büyük bir özveri  i le 

çal ışt ıklarını gözlemliyorum. Sayın Genel Başkan bu yı l i lk defa 

uluslararası seviyede yapılacak 1. Ulu slararası Bi l işim ve Yazı l ım 

Mühendisliği (UBYMK 2019) Konferansının başarı lı  bir şeki lde 

geçmesi için maddi ve manevi tüm desteğini sağlamış 

durumdadır.   

1. Uluslararası  Bi lişim ve Yazıl ım Mühendisl iği (UBYMK 

2019) Konferansının akademik çal ışmalarını yür ütmek üzere eş 

Başkanlıklarını  Atı l ım Üniversitesinden Prof.  Dr.  Al i  Yazıcı  ve Fırat 

Üniversitesinden bendeniz (Asaf Varol)  görev aldık.  Keza 

organizasyonda Amerika’dan Doç.  Dr.  Cihan Varol, Atı l ım 

Üniversitesinden Dr.  Ziya Karakaya, ASELSAN’dan M. Ali Yaz ıcı  ve 
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TBD’den Lütf i Özbilen koordineli çalışarak etkinliğin mükemmel 

geçmesi için büyük çaba sarf  etmektedirler.   

Türkiye Bi lişim Derneği Elazığ Şubesini kurarak, bu tür 

etkinl ikleri  bundan böyle Elazığ’da da gerçekleştireceğiz. 

Öğrencilerimizden i lgi  duyanlar, derneğimizin üyeleri  olarak 

yakında faal iyetlerine başlayacaklar.  Uzun yı l lardan beri  Fırat 

Üniversitesi  FEBİTEK Öğrenci Topluluğu bi l işim alanındaki 

faal iyetlerini Danışmanları  Öğr.  Gör.  Nurhayat Varol nezaretinde 

sürdürmektedir.  Ankara’da yapılac ak etkinliğe de katılma kararı  

alan FEBİTEK Öğrenci Topluluğu, Üniversitemiz Rektörü Sayın 

Prof. Dr.  Kutbeddin Demirdağ’ın desteklerini  aldı lar.  Sayın 

Rektörümüz iki  otobüs tahsis ederek, öğrencilerin Ankara’daki  

etkinl iğe katı lmalarını sağlamaktadırlar.  

Öğrencilerimizin etkinliğe katı lmalarının en büyük 

faydası, stant açmış şirketleri  ziyaret ederek son sınıfta yapmak 

zorunda oldukları  işyeri  eğit imi için bağlantı kurmaları  olacaktır. 

Böylece işyeri eğit imi sayesinde birçok öğrencimiz şirketlerde 

rahatça ist ihdam edilme f ırsatını yakalayacaklardır.  Ayrıca 

isteyen öğrenciler iki stajı da birleştirerek, aynı bir şirkette 

toplamda 6 ay kalabileceklerdir.  Şayet kendilerini  şirkete kabul 

ettirebil irlerse, mezuniyet sonrası iş bulma sorunları da ortadan 

kalkmış olacaktır.  

İ lk olmasına karşın 1.  Uluslararası  Bi l işim ve Yazı l ım 

Mühendisliği Konferansına toplam 143 bi ldiri  gelmiştir. Hakemler 

110 bi ldiriyi sunmaya uygun bulmuşlardır.  Bi ldiri ler, 14 ayrı  ülke 

araştırmacıları  tarafından gönderi lmiştir.  Bu ülkeler, Azer baycan, 

Mısır, Almanya, Irak, Ürdün, Malezya, Fas, Nijerya, Norveç, 

Pakistan, Katar, Tunus ve İngi ltere’dir.   

Konferansta Fırat Üniversitesi  gene kendisinden çok söz 

ettirecektir.  Çünkü Türkiye’den konferansa katı lacak en fazla 

akademisyen Fırat Üniversitesi  çalışanıdır.  Bir de iki  otobüs l isans 

öğrencisinin etkinl iğe gelecek olması, BTK binasında Fırat’ın 

rüzgârını  estirecektir.  

Gelecek yı l  Uluslararası  Bi lişim ve Yazı lım Mühendisliği  

etkinl iğine bu yı lki tecrübelerimizi de katınca, çok daha 

muhteşem bir konferans düzenleme fırsatı  yakalamış olacağız. 

Sempozyuma destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 
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konferansın ülkenin bi lişim ve yapay zekâ vizyonuna katkı 

sağlamasını di lerim.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/1-uluslararasi-bilisim-ve-yazilim-

muhendisligi-konferansi-ankarada-makale,11128.html 
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 Yayınlandığı tarih: 11 Kasım 2019 (Pazartesi) 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ve 36. BİLİŞİM KURULTAYI 

6-7 Kasım 2019 tarihleri  arasında Türkiye Bil işim 

Derneğinin (TBD) 36.  Bi l işim Kurultayı  Ankara’da B TK binasında 

yapıldı ve i lk defa bu kurultay kapsamında 1. Uluslararası  Bi lişim 

ve Yazıl ım Mühendisliği  Konferansı  gerçekleştiri ldi.  Atıl ım 

Üniversitesinden Prof.  Dr.  Al i  Yazıcı i le bendeniz (Asaf Varol) 

konferansın eş başkanlığını  yaptık ve tüm konferans 

organizasyonunu Amerika’dan Doç.  Dr.  Cihan Varol, ASELSAN’dan 

M. Ali  Yazıcı , TBD’den Lütf i Özbilen birlikte düzenledik. Bu 

çal ışmaları  TBD Genel Başkanı Üstat Rahmi Aktepe’nin 

himayelerinde gerçekleştirdik.  

Kurultay ve konferansın iç içe olması ve kamu kur um ve 

kuruluşlarının üst düzey yöneticileri  tarafından temsil edilmesi, 

bu etkinl iği  daha da anlamlı  kıl ıyordu.   

Konferansa toplamda 143 bi ldiri  gönderi lmiş ve bu 

bi ldirilerden 110 âdeti  sunulmaya uygun bulunmuştu.  Bildiri 

sahiplerinin 14 ayrı ülkeyi temsi l etmiş olması da, daha i lk 

uluslararası  konferans olmasına karşın nasıl  bir başarının ortaya 

konulduğunu tesci l etmeye yetiyordu.    

Bu etkinlik münasebetiyle iki kurum ve kuruluşa özell ikle 

teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan birisi  Fırat Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof.  Dr.  Kutbettin Demirdağ ve i lgil i  personelidir 

(Mehmet İnall ı , Cihan Çakıcı , ve Ayfer Öndaş hanım). Bu önemli 

etkinl iğe öğrencilerimizi götürmek istediğimizi bi ldirdiğimizde, 

Akademik Danışmanlığını Öğr.  Gör.  Nurhayat Varol’un yaptığı 
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FEBİTEK Kulübü aracı lığı  i le iki  otobüsün bizlere tahsisi 

Rektörlükçe gerçekleştirildi . Öğrencilerimizin Ankara’ya ücretsiz 

olarak ulaştırı lması, kendileri  açısından çok önemli  bir katkı 

olmuştu.  

Diğer önemli  bir katkı  ise TBD Genel Başkanı Üstat Rahmi 

Aktepe tarafından yapıldı.  Rahmi Aktepe ve Yönetim Kurulu 

üyeleri Nisan 2019’da Elazığ’a gelmiş ve Üniversitemizi  ziyaret 

etmiş ve TBD Elazığ Şubesinin kurulmasına onay vermişlerdi. 

Rahmi üstat ve Yönetim Kurulu bir jest yaparak Elazığ Şubesine 

kuruluş amaçları  i çin bir miktar maddi destek sözü vermişti .  Ben 

de Derneğin Elazığ Şubesine maddi destek yapılması yerine 

Ankara’ya götüreceğimiz öğrencilerimizin konaklama 

masraflarının karşı lanması tekl if  ettim. Bu önerim kabul görmüş 

ve bu sayede öğrencilerimiz Ankara’d a konaklama ücreti  de 

ödemeden bu önemli  etkinl iğe katı lma fırsatı yakalamış oldular. 

Öğrencilerimizin bazı ları  şirketlerle görüşerek kendilerine staj 

yeri  ve işyeri eğit imi ayarlamış olmaları , sevindirici bir gel işme 

olmuştur.  

TBD Genç Başkanı Melih Aşıcı ’nın da gayretlerini  

yazamadan geçemeyeceğim. Melih, TBD Genç Başkanı olarak 

öğrencilerimizin konaklayacağı misafirhaneleri ayarladı, 

organizasyonun eksiksiz yapılmasını  sağladı. Öğrencilerimizle 

toplantı lar gerçekleştirdi.  

TBD Sekreteri  Yeşim Ergun da her zaman olduğu gibi  

problemleri çözmek için canla başla çal ışt ı.  M. Ali Yazıcı  Başkan 

Vekil i olarak organizasyonun tüm kademelerinde koşuşturdu. 

Lütf i Özbilen ise her zamanki alçak gönüllülüğü ile koşuşturup 

organizasyona büyük destek sağladı.  

Bu program kapsamında yönetici l iğini yaptığım bir 

panelde Siber Güvenlik: Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti 

konularını  tartıştık.  T.C.  Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Ofisi 

Uzmanı Al ican Asan, Bi lgeSGT Kurucu Ortağı  Burak Çiftler ve Beam 

Teknoloji Kurucu Ortağı Mehmet Çakır konuklarım oldu ve gelecek 

i le ilgi li  bir yapay zeka vizyon ortaya koydular.  

TBD Bil işim Kurultayında Fırat Üniversitesi rüzgârı  

esiyordu. İki  otobüs dolusu öğrencisine i lave olarak bi ldiri 

sunmak üzere gelenlerin sayısı  da en fazla Fırat Üniversitesine ait 
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idi .  Her yerde Fırat Üniversitesi  konuşuluyordu. Konferansa gelen 

ve oturum başkanlığını  üstlenen sevgil i  meslektaşlarım Prof.  Dr. 

Abdulkadir Şengür, Prof.  Dr. Engin Avcı, Prof.  Dr. Bi lal  Alataş, 

Doç.  Dr. Murat Karabat ak, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ulaş, Dr. 

Öğretim Üyesi Seda Tuncer Aslan ve Öğr. Gör.  Nurhayat Varol da 

konferans oturumlarını  başarı  ile yürüterek, Fırat Üniversitesini 

temsil  etmiş oldular.  Diğer oturum başkanlıklarını  ise Prof.  Dr.  Al i 

Yazıcı , Prof.  Dr.  Fatoş Vural  Yarman, Prof.  Dr.  Türksel Bensghir, 

Prof.  Dr.  Y. Murat Erten, Doç.  Dr.  Murat Koyuncu, Doç.  Dr.  A. 

Murat Özbayoğlu, Doç. Dr.  İ.  Alper Doğru, Doç. Dr.  Hürevren Kı lıç, 

Dr.  Öğr.  Üyesi  Fatih Gürcan, Dr.  Öğr.  Üyesi  Meltem Eryılmaz, Dr.  

Öğr.  Üyesi Çiğdem Turhan ve Dr.  Öğr.  Üyesi  Beytullah Yıldız 

etkinl iğimize katkı  sağladıkları  için kendilerine teşekkür 

ediyorum. 

TBD’nin 36. yı ll ık Bi l işim Kurultayı  tarihinde ilk olarak bu 

yı l  uluslararası  düzeyde bir konferans düzenlemenin mutluluğu 

içerisindeyiz. Katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Ama en ayrıcal ıkl ı  teşekkürü, Sayın Prof. Dr.  Al i  Yazıcı  hocama 

gönderiyorum. Çünkü konferansın her adımında f ikir telakisinde 

bulunarak ortak kararlar verdik.  

Kurultaya ve konferansa katı lan kamu kurum ve 

kuruluşları i le bürokratların isimlerini buraya sığdırmam mümkün 

değil.  Ama açıl ışta Bi lgi Teknoloji leri ve İletişim Kurumu Başkanı 

Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu, kapanışta Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan etkinl iğe 

katı larak bizlere destek verdiklerini  söylemeden geçemeyeceğim.  

Bu yazıyı  İstanbul Havalimanında yazıyorum. Bugün çok 

önemli bir gün! Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder 

Atatürk’ün ölüm yı ldönümü… Allah rahmet eylesin… Dünya 

tarihine damga vuran Atatürk ge nçliğinin Cumhuriyeti i lelebet 

yaşatacaklarına kalpten inanıyorum.  

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/turkiye-bilisim-dernegi-ve-36-bilisim-

kurultayi-makale,11144.html 
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PROF. DR. ASAF VAROL’UN KISA ÖZGEÇMİŞİ 

1954 Yıl 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 öğrenimine 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  Eğitim 

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 yaptı.     

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 işim 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  Bölümü ne 

Profesör olarak ikinci  kez ataması gerçekleştiri 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  

Bi l 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 ala nında ikinci 

kez yüksek l isans yaptı  ve gösterdiği  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  İl etişim 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
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