
Üniversite, ülkenin sosyal, kültürel ve
ekonomik hayat› ile  bilimsel ve teknolojik iler-
lemesinde önemli görevleri olan temel bir ku-
rumdur. Bu kurumda yeni bilgiler kazan›l›r, bu
bilgiler korunur, zenginlefltirilir ve gelecek ku-
flaklara aktar›l›r. Bu anlamda üniversitenin özgö-
revi, araflt›rmalar sonucu yeni bilgi üretmek, bu
bilgiyi de e¤itim-ö¤retim etkinlikleri ile yaymak-
t›r.

Ö¤retim, “bireye belirli bir konuda bilgi

ve beceri kazand›rmak” olarak tan›mlanabilir.
E¤itim ise, ö¤retime göre daha genifl kapsaml›d›r
ve “belirli bir konuya iliflkin bilgi ve beceri ile

s›n›rl› kalmay›p, bireye, belirlenmifl bir amaca

uygun davran›fl yatk›nl›klar›, bilgi ve görgü

afl›lay›p, belirgin bir formasyon verme ifllemi-

dir”. Böylesine bir e¤itimden geçmifl  bireyin,
hayat›n› anlaml› k›lacak ve yüceltecek güncel bir

yaflamsal kültür felsefesine sahip olmas› bekle-
nir.

Ça¤dafl e¤itim, bir sistem olarak ele al›nd›-
¤›nda,  bir yandan toplumlar› gönence ulaflt›rmak
amac›yla var olan bilgileri etkin bir flekilde yeni
kuflaklara aktar›rken, öte yandan da onlar› gele-
ce¤i yaratacak yeni bilgi ve teknolojiler üretme-
ye yönlendiren politika, organizasyon ve yön-
temlerin tümü olarak tan›mlanabilir. E¤itim bir
bütündür; ailede bafllar, e¤itim kurumlar›nda yo-
¤unlafl›r ve yaflam boyu devam eder. Dolay›s›yla
e¤itim planlamas›, tüm bu süreci kapsayacak fle-
kilde yap›lmal›d›r. 

Etkin ve istenilen fayday› sa¤layabilecek
bir e¤itim planlamas› için, öncelikle, yetifltiril-
mek istenen insan modeli belirlenmelidir. Bu
model, ça¤›m›z› belirleyen  bilgi toplumunun ge-
reksinim duydu¤u   bir  birey  olacakt›r.  Mikro-
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elektronik ve mikro-biyolojideki bafl döndürücü
geliflmeler sonucu ortaya ç›kan bilgi toplumunun
genel karakteristi¤i, yaflamda sürekli de¤iflme,
yenilenme, çeflitlenme, h›zlanma, her alanda es-
neklik, kalite ve verimlilik art›fl›d›r. 

Önümüzdeki yüzy›l› flekillendirecek bilgi
toplumlar›nda en önemli faktör, bireye yönelik
sürekli e¤itimle daima geliflen ve yenilenen bi-
limsel bilgiye sahip insand›r. Bu insan ö¤renme-
yi ö¤renmifl, elefltirel ve nesnel düflünebilen, ana-
liz-sentez yapma ile problem çözme becerisi ge-
liflmifl, yarat›c› düflünceye sahip, araflt›rmac›, ifl-
birli¤ine yatk›n ve giriflimci bir yap›da olmal›d›r.

Üniversitelerimizin yüzy›l›m›z›n bilgi top-
lumunun gereksinim duydu¤u bireyleri yetifltire-
bilmeleri, bu bireylerin ö¤renmeyi ö¤renme,
problem çözme, yarat›c› düflünme gibi yukar›da
sözü edilen  nitelikleri hangi oranda kazanm›fl ol-
duklar›na ba¤l›d›r. Bu niteliklerin kazan›lmas› ve
gelifltirilmesi süreci göz önüne al›nd›¤›nda, üni-
versite e¤itiminin do¤rudan ortaö¤retime dayal›
oldu¤u görülecektir. Bu tür nitelikleri sistemli bir
biçimde verecek kiflilerin yetifltirilmeleri aç›s›n-
dan, ortaö¤retime ö¤retmen yetifltiren e¤itim fa-
külteleri anahtar konumundad›rlar. 

Bu yüzden e¤itim fakültelerinin olanaklar›
art›r›lmal› ve üniversiteler bu kurumlar arac›l›¤›
ile üniversite öncesi e¤itimin içinde ve yan›nda
yer almal›d›rlar.

Üniversiteler bilgi üreten, yayan ve bu ifl-
levleriyle e¤itim-ö¤retim yapan kurumlard›r. Bil-
ginin ve de¤erlerin hakim oldu¤u toplumlar, ço-
¤unlukla üniversite mezunlar› taraf›ndan biçim-
lendirilir. Ancak üniversite mezunlar› bunu sade-
ce mesleklerini uygulamakla de¤il ayn› zamanda
ald›klar› kültürle gerçeklefltirirler. Bu nedenle,

üniversitelerimizde mesleki alanlarda uzman-

laflmaya oldu¤u kadar, kültür e¤itimine de

önem verilmelidir. Ancak bu yap›l›rken  üni-

versiteler de¤er dikte etmemeli;  tersine, sü-

rekli bir diyalog içinde, herkesin kendi karar

ve düflünce sistemini gelifltirmek için gerekli

koflullar› ve olanaklar› yaratmal›d›r. Ama her

fleyden önce üniversitelerin titizlikle koruma-

lar› gereken nokta, akla ve bilimsel yönteme

ba¤l›l›klar› olmal›d›r.

Dar anlamda üniversitenin ifllevinin, orta-
lama ö¤renciyi kültürlü insan ve nitelikli meslek
sahibi haline getirmek oldu¤u söylenebilir. An-
cak bu süreçte, özellikle bilgi anlam›nda, ö¤ren-
ciye pek çok fleyin bir anda aktar›lmas› düflünül-
memelidir.  Bu, hem kiflilerin ö¤renme s›n›rl›l›k-
lar› aç›s›ndan hem de ça¤›m›zda bafl döndürücü
bir h›zla artmakta olan ö¤retilecek bilginin çok-
lu¤u aç›s›ndan göz önüne al›nmas› gerekli bir
faktördür. Bu nedenle e¤itim programlar›  haz›r-
lan›rken,  ö¤rencinin ö¤renme kapasitesi ve ge-
reksinimi belirleyici olmal›, gerçekten ö¤renile-
bilecek olandan fazlas› ö¤retilmemeli; ancak ö¤-
retilecekler de do¤ru olarak belirlendikten sonra,
hiçbir ödün verilmeden programlar uygulanmal›-
d›r. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse; e¤itim,
ö¤renci merkezli olmal›d›r.

Ça¤dafl bir toplumun bireyi, ezberci bir
yöntemle yarat›lamaz. Bilgi toplumunun üstün
nitelikli bireyinin yetifltirilmesi ancak ça¤dafl e¤i-
tim-ö¤retim yöntemleri ile olas›d›r. Ça¤dafl bir

e¤itim yönteminde ö¤renci e¤itim sürecinde

pasif bir al›c› de¤il, aktif bir kat›l›mc›d›r. Do-
lay›s›yla ö¤rencinin kat›l›m›n› sa¤layacak olan
motivasyon, e¤itim-ö¤retimin temel belirleyeni-
dir. Ö¤rencinin e¤itim ö¤retim sürecinde baz›

derslerini seçerek kendi gelece¤ini flekillendir-

mede söz sahibi olmas›, bu motivasyonu sa¤la-

mada önemli bir faktördür. E¤itim sistemi

olarak kredili sistemin seçilmesi ile ö¤renciye

bu olanak  sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca bu sistemde
ders say›lar›n›n da  göreceli olarak azalt›lmas›
nedeniyle, ö¤renci derslere araflt›rma yaparak ha-
z›rlanma olana¤› bulacak ve bu  suretle e¤itimde
aktif bir kat›l›mc› flekline dönüflecektir.
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Seçmeli ders say›s›n› art›rarak ö¤renciye
seçenekler sunan kredili sistem, ayn› zamanda
ö¤renciye kendi gelece¤ini kendisinin belirleme-
si gibi çok a¤›r bir sorumlulu¤u da yüklemekte-
dir. Ama sistem, ö¤renciye, bu sorumlulu¤un al-
t›ndan  en uygun flekilde kalkabilmesi konusunda
destek sa¤lamak için, akademik dan›flmanl›k ku-
rumunu oluflturmufltur. Bunun için, her ö¤renci-
nin e¤itim-ö¤retimini yönlendirmede yol gösteri-
ci olmak ve ö¤rencinin sorunlar›n› çözmede yar-
d›m etmek amac›yla bir ö¤retim üyesi akademik
dan›flman olarak belirlenir. Kolayca görülecektir
ki, akademik dan›flman ö¤rencinin baflar›s›nda
önemli bir etkendir. Ö¤rencisiyle içtenlikle ilgi-
lenen dan›flmanlar, e¤itimin kalitesinin de belir-
leyicileri olacakt›r.

Ça¤›m›zda uluslararas›ndaki h›zl› ticari-
teknolojik entegrasyon süreci, üniversite e¤itimi-
ni de standardize etme gere¤ini do¤urmufltur.
Üniversiteler verdikleri e¤itimin ça¤dafl standart-
lara uygunlu¤unu akredite olmak suretiyle belge-
leyebilirler. Uluslararas› ba¤›ms›z kurulufllar

taraf›ndan yap›lan akreditasyon, e¤itim-ö¤re-

timin kalite belgesidir. 

Bir üniversitede e¤itim-ö¤retimin niteli¤i-
nin artt›r›lmas›, sistematik bir yaklafl›mla sürekli
gelifltirilmesi ve elde edilmifl olan bu niteli¤in
korunmas›n›n güvence alt›na al›nmas›, günümüz-
de ancak uluslararas› bir kurulufl taraf›ndan akre-
dite edilmekle olas›d›r.

Üniversiteler temelde topluma ait ku-

rumlard›r ve topluma karfl› hesap vermek gi-

bi bir sorumluluklar› vard›r. Ancak üniversite-
ler ayn› zamanda akademik özgürlüklerin k›s›t-
lanmad›¤›, özgür bir e¤itim-ö¤retim ortam›n›n
sürdürüldü¤ü ve de¤iflen politik flartlardan etki-
lenmeyen ortamlar olmal›d›r. Bu flekilde özgür

ve özerk ortam›n› koruyarak topluma  hesap

verebilmesinin tek yolu da, akredite olup ça¤-

dafl bir kurum oldu¤unu ait oldu¤u  topluma

belgelemesidir.

Ça¤dafl bir e¤itim-ö¤retim kurumu olmak
karar›nda olan üniversitemiz, akreditasyon süre-
cini bafllatm›flt›r. 

Bu sürece uygun olarak:
l Kredili sistem, tüm fakülte ve yükseko-

kullar›m›zda uygulanmaya bafllanm›flt›r.
l Kredili sistemin karakteristikleri olan

seçmeli ders say›lar› artt›r›lm›fl, yan alan ve çift
alan lisans e¤itimleri uygulamaya konmufltur.

l Ölçme ve de¤erlendirme yöntemi olarak
ba¤›l de¤erlendirme sistemine geçilmifl ve bu
amaçla bir yaz›l›m gelifltirilerek ö¤retim üyeleri-
nin kullan›m›na sunulmufltur.

l Ça¤dafl bir ö¤renci iflleri uygulamas›
için merkezi ö¤renci iflleri otomasyon program›
yaz›l›m› haz›rlanm›fl ve pilot uygulamaya geçil-
mifltir. Otomasyon proje grubunca kredili sistem
program›n›n uygulama çal›flmalar› sürdürülmek-
tedir.

l Yabanc› bir dil bilmenin önemi nedeniy-
le, 2001-2002 e¤itim ö¤retim y›l›nda ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler,
Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi  Çevre Mühen-
disli¤i ve Endüstri Mühendisli¤i, Fen-Edebiyat
Fakültesi Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji bölüm-
lerinde  uygulanan zorunlu ‹ngilizce haz›rl›k
program›n›n, 2002-2003 e¤itim ö¤retim y›l›nda
T›p Fakültesinde ve Yalova Meslek Yüksekokulu
-Deniz ve Liman-‹skele ve Güverte programla-
r›nda da bafllat›lma karar› al›nm›flt›r.

Üniversitelerde verilen e¤itimin niteli¤i-

nin en belirleyici ö¤esi ö¤retim üyeleridir. Bir
üniversitenin di¤er üniversiteler içerisindeki ye-
rini belirlemede ö¤retim üyelerinin bilimsel do-
nan›m› ve e¤itici yetene¤i en önemli faktördür.
Biz inan›yoruz ki; üniversitemiz, yönetiminin ak-
redite olmada gösterdi¤i kararl›l›kla birlikte ö¤-
retim üyelerimizin bilimsel kalitesi ve özverili
e¤iticilik yetenekleri ile ça¤dafl üniversiteler içe-
risinde lây›k oldu¤u yere en k›sa sürede
ulaflacakt›r.
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