
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * 

HalilERKAYA** 

ÖZET 
Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklen-

tiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon vb. konularda 
yapılan çalışmalar son yıllarda artmış bulunmaktadır. Ülkemizde önce yük-
seköğretim kapasitesinin arttırılmasısonra da öğretimin kalitesinin arttırılması 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yükseköğretimde kalite değerlemesi 
ve kalite kavramı 1980'li yıllardan itibaren Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 
ülkelerinde tartışılmaya başlanmıştır. Son yıllarda Türkiye'de yükseköğretim ku-
rumlarında da kalite yönetimi çalışmalarının başladığı gözlenmektedir. 

Son yıllarda bazı Üniversitelerimizde, yeni öğretim modellerinin ortaya 
konulduğu ve ders planlarının yeniden oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu çalışmalar sırasında çok dikkatli olunması, önerilen modelin ve ders plan-
larının;öğretim elemanları, öğrenciler ile meslek odaları arasında iyice 
tartışılması,olgunlaşması ve tabanda özümsenmesi için gerekli ortam ve sürenin 
üniversite üst yönetimlerince sağlanması gerekir. Ders planlarının ve öğretim 
modelinin değiştirilmesi akreditasyon için tek başına yeterli olmadığı, öğretim 
üyesi, öğrenci sayısı, fiziksel mekan, laboratuvar, alet - donanım vb. konularda 
gerekli çalışmaların yapılması ve uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir. 

1- GİRİŞ 

Ülkemizde mühendislik ve mimarlık eğitimi genellikle devlet 
üniversitelerinde verilmektedir. Üniversitelerimizin bazıları teorik ağırlıklı, 
bazıları da uygulama ağırlıklı öğretim yapmaktadırlar. Her üniversite doğal 
olarak en iyi öğretimi vermeye, en iyi mühendis ve mimarları yetiştirmeye 
çalışır. 

Yükseköğretim Kanunu'na göre, yükseköğretimin amaçları arasında 
devlete bağlılık ön plana çıkmakta, kaliteli bir öğretimin verilmesi yönünde 
ağırlıklı bir amaç ön planda görülmemektedir. YÖK Yasası'na göre, 
Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, 

*Bu metin, 4 Ekim 1997'de "1997 TMMOB Eskişehir Yerel Demokrasi Kurultayı "nda 
sunulmuştur. 
** Doç. Dr. (YTÜ) 
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yabancı dil zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak 
programlanır ve uygulanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk dili 
derslerinin üniversite öncesi verilen 11 yıllık eğitim-öğretim içinde 
sonuçlandırılması gerekir. Bu derslerin, üniversitelerimizde kanunda 
vurgulandığı ağırlığı ile verildiğini söylemek de güçtür. Bu dersler, zorunlu 
olmayan ve mezuniyete etkimeyen seminer kurs vb. biçimde verilirse, daha 
yararlı olacaktır. 

Eğitim-öğretim ilköğretimden üniversiteye bir bütün içinde ele 
alınmalı ve köklü bir reform yapılmalıdır. Bu reform yapılırken her 
aşamada, yani ilköğretimin, ortaöğretimin ve yükseköğretimin amaçları çok 
iyi ortaya konulmalı, kamuoyunda tartışılmalı ve bu tartışmaların ışığı 
altında yeni eğitim-öğretim mevzuatı oluşturulmalıdır. 

2-YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE 

Kalite kavramı günümüze kadar çeşitli evrelerden geçerek 
gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Yükseköğretimde kalite 
değerlemesi ve kalite kavramı 1980'li yıllardan itibaren Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa ülkelerinde başlıca tartışılan konular haline gelmiştir. Kalite, 
bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 
yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlanabilir. Genel 
kalitenin belirlenmesinde, kalite güvencesi, sözleşmeye uygunluk ve müşteri 
memnuniyetinden söz edilir. Son yıllardaki kalite anlayışı, üretilen ürünü 
veya verilen hizmeti kullananların bu ürün veya hizmetten ne kadar hoşnut 
kaldıklarının belirlenmesine dayanmaktadır. Buna göre kalite, kısaca 
müşteri memnuniyeti olarak ifade edilebilir ve bu tanım yükseköğretim 
kurumları için de geçerlidir. Günümüzde yükseköğretim kurumlarının 
müşterileri, öncelikli ve ağırlıklı sıralamasına göre; 

®   Öğrenci ve öğrenci velileri, 
® Üst eğitim ve araştırma kurumları (enstitüler, ArGe merkezleri, 

sertifika / uzmanlık veren kurumlar), 
• Çeşitli kamu ve özel sektörler (sanayi ve teknoloji sektörü, ticaret 

ve hizmet sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü ve diğer sektörler), 
®   Ulusal toplum - ulusal devlet, 
• Evrensel toplum - evrensel bilim, 

olarak ifade edilebilir (Köksoy, 1997). 

Yükseköğretimle ilgili her türlü düzenlemeler ve faaliyetler, 
müşterilerinin özellikle öncelikli ve ağırlıklı müşterilerinin memnuniyetine 
yönelik olması gerekir. Gelişmiş ülkeler, yükseköğretimdeki kalite güvence 
sistemini, tüketiciyi ve müşteriyi koruma yasaları ile bağlantılı olarak ele 
almaktadırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde bu güvence sistemi genellikle 
onay  kurumları   (accreditation     board)   denilen  bağımsız,   özerk   sivil 
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örgütlerce yürütülmektedir. Diğer ülkelerde ise hükümete ya da Milli 
Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel veya hükümetten ve bakanlıktan bağımsız, 
özerk devlet kurumlarınca yürütülmektedir. Yükseköğretimle ilgili 3 çeşit 
onay ve onay sistemi bulunmaktadır: 

1. Kuramsal onay. Yükseköğretim kurumunun hükmi şahsiyetinin 
onaylanmasını konu edinmektedir. 

2. Programların onayı :  Yükseköğretim kurumlarında bir mesleğe 
yönelik olup, bir meslek sahibi olmak amacıyla üniversiteye devam etmek 
isteyen öğrencilere, doğru seçim yapmalarının güvencesini vermektedir. 
Yükseköğretim  kurumlarında  her  düzeyde,  her  boyutta  ve  çok  çeşitli 
amaçlarla yapılan eğitim-öğretim programlarından hangilerinin bir meslek 
veya   bir   alan   için   sahip   olunması   gereken   asgari   şartlan   taşıyıp 
taşımadığının   önceden   belirlenmesi,   bu   programın   onaylanmış   veya 
onaylanmamış bir program olup olmadığı ile anlaşılmaktadır. 

3. Meslekte   uzmanlık   veya   profesyonellik   sertifikası   onayı   : 
Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda üniversite meslek diploması, sahiplerine 
mezun olur olmaz serbest meslek icra edebilme yetkisi ve sorumluluğu 
vermemektedir. Üniversiteden yeni mezun olanların devlet veya özel sektör 
kurumlarında profesyonel olarak serbest meslek icra edebilmeleri için, 
tmiversite lisans düzeyinde görmüş oldukları temel meslek eğitiminin bir 
tamamlayıcısı    niteliğindeki    uzmanlık    veya    profesyonellik    sertifika 
programını  da başarmaları gerekir. Ülkemizde bu eksiktir. Yalnızca hukuk 
fakültesi mezunları mesleklerini yapabilmeleri için, baroların denetiminde 
3.  basamak niteliğinde  "hakimlik stajı",  "avukatlık stajı" gibi meslek 
eğitimine tabi tutulmakta ve ancak bu stajları başarı ile tamamlayanlar 
mesleklerini   yapabilmektedirler.   Tıpta   uzmanlık       ile   yeminli   mali 
müşavirliği de bu gruba katmak mümkündür. 

Yükseköğretimde kalitenin belirlenmesi, asgari kriterlere, 
standartlara göre kurumları ve programları onaylamak ve birbirleriyle 
karşılaştırmalı olarak sıralamakla mümkün olabilmektedir. Henüz 
uluslararası kabul görmüş evrensel standartlar bulunmadığı için kalite 
değerlendirmeleri, mutlak değerlerle ifade edilememektedir. Bu konuda 
A.B.D.'nde 10-1S yıldır, İngiltere'de 4-5 yıldır yapılmakta olan çalışmalar 
göz doldurmaktadır. UNESCO ve Avrupa Konseyi toplantılarında ve 
belgelerinde, kalite güvence sistemi konusunda; 

• Ülkelere evrensel bir standapt önerilmemesi, 
• Açık ve şeffaf olmak koşulu ile, her ülkenin kalite güvence 

sistemine saygı gösterilmesi, 
• Ülkeler arasındaki kalite güvence sistemleri arasındaki farklılık 

ve çeşitliliğin yöntem geliştirme yönünden yararlı olacağı, 

gibi görüşlere sıkça rastlanılmaktadır (Köksoy, 1997). 
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Amerika Birleşik Devletlerindeki mühendislik programlarının 
akreditasyonu için ABET (Accredition Board for Engineering and 
Technology), mühendislik alanında derece veren eğitim programlarının 
denkliğinden sorumlu tek yetkili kurumdur. Akreditasyonun amaçları 
şunlardır (YTÜ - Eğitim Komisyonu çalışması): 

1. Akredite programının ve mezunlarının, mühendislik çalışmasına 
girmeye ve devam ettirmeye yeterli olduklarını garanti eder. 

2. Mühendislik eğitiminin gelişimini teşvik eder. 
3. Mühendislik eğitiminde yeni ve ilerici yaklaşımları destekler. 
4. Bu programları topluma tanıtır. 

3-MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖĞRETİMİNDE MEVCUT DURUM 

4 yıllık bir üniversite öğretimi sonucunda, ders planında sorumlu 
olduğu derslerden başarılı olan ve stajım tamamlayan öğrenciler, 
mühendislik ya da mimarlık diploması alarak mezun olmaktadırlar. Mezun 
olan kişiler de kamu ya da özel sektörde yahut serbest olarak mesleğini 
yapabilmektedir. Kamu kurumunda çalışanların ya da mesleğini 
yapmayanların meslek odalarına kaydolma zorunluğu yoktur. Mezuniyet 
sonrası eğitim, ülkemizde yok denecek kadar azdır. Bazı kamu ve özel 
kurumlarda işe yeni başlayanlar, bir kurum içi eğitimden 
geçirilmektedirler. 

Matematik ve Fizik gibi temel bilim dersleri, her mühendislik 
branşına göre ayrı ayrı değil, genel biçimde veriliyor. Bu temel bilim 
derslerinin, her disiplinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde verilmesi 
daha yararlı olacaktır. Üniversitelerden kayıt silmelerin çoğunun bu 
derslerden olması dikkat çekici bir noktadır. 

Mevcut ders planlarına göre, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan 
üniversitelerde yabancı dilin öğrenilmesi olanaklı görülmemektedir. 
Öğretimde belirli bir kalite ve standardın tutturulması için yabancı dilin 
daha doğrusu ingilizcenin doğru dürüst öğretilmesi gerekir. Bu bağlamda en 
az bir yabancı dil (öncelikle ingilizce) ünversite öncesinde öğretilmelidir. 
Ayrıca, programlarda zorunlu olarak yer alan Türkçe, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi derslerinin ders planlarından çıkartılabilmesi için YÖK 
yasasında değişiklik yapılması zorunludur. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlar, eğitim-öğretim için 
vazgeçilmez araçlar arasında yerini almıştır. Matematik, fizik gibi temel 
bilim dersleri, ders planlarında standart bir şekilde nasıl yer alıyorsa, 
bilgisayardan yararlanma, programlama ve seçilen mühendislik-mimarlık 
disiplinine uygun paket programların kullanılması da öğretilmelidir. 
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Yükseköğretim Kurulu'nun 17.6.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı 
Yürütme Kurulu Kararlarına göre; "Üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının 
öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen 
dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek 
teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü 
kurulması, ve kurulan bu bölümün aşağıda belirtilen dersleri zorunlu ve 
seçmeli dersler olarak koordine etmeleri ve/veya gerçekleştirmeleri" uygun 
görülmektedir. Tüm öğrencilerin alması gerekli dersler: 

A- ZORUNLU DERSLER 

1-Temel Biîgi Teknolojisi Kullanımı (Kredisiz, bir dönemlik ders, 
haftada 1 saat ders, 2 saat uygulama) 

• Temel Bilgiler, DOS, WİNDOWS 
»   Kelime İşleme 
• Veri Tabanı Kullanımı 
®   Prezantasyon Hazırlama 
• Grafik Uygulamaları (CAD) 
• Bilgi   Ağları   Kullanma:    Internet,   E-Mail,   WWW,   HTML, 

Programlama, JAWA 

2-Temel Bilgisayar Bilimleri (Kredili, bir ya da iki ders olabilir, 2 
saat ders, 2 saat uygulama) 

• Bilgisayar Organizasyonu 
• Algoritmalar 
• Programlama Dilleri ve Veri Yapıları:  Bir programlama dili 

(Pascal/C/C++) 
• UNİX İşletim Sistemi 
• Bilgisayar Ağları 

B- SEÇMELİ DERSLER 

Seçmeli dersler değişik alanlara göre düzenlenmeli ve alana hitap 
eden uygulamalar içermelidir. Örneğin Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, 
Mühendislik, Sosyal Bilimler için ayrı içerikli dersler tasarlanabilir. 

Yükseköğretim Kurulu'nun bu kararı, üniversitelerin bilgisayardan 
yararlanmalarının sağlanması yönünde atılmış ciddi ve önemli bir adım 
olarak değerlendirilmelidir. Mühendis ve mimarların birçoğunun yönetici 
olarak görev yaptığı göz önüne alınırsa, ders planlarmdaki ekonomi ve 
işletme ile ilgili derslerin yararlı olduğu açıktır. Yöneticilik ve iletişimle 
ilgili sosyal derslerin de, ders planlarında standart bir şekilde yer alması 
yararlı olacaktır. 
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Özellikle mühendislik bölümlerindeki mevcut laboratuvarların, 
gelişen teknolojinin çok gerisinde kaldığı, bu nedenle bazı disiplinlerde 
üniversitelerimizin uygulayıcıların ve sanayinin gerisinde kaldıkları bilinen 
bir gerçektir. Eğitim-öğretimin hak ettiği şekilde verilebilmesi için, 
laboratuvarların teknolojiye uygun aletlerle donatılması gerekir. Bugün 
bazı üniversitelerimizin tüm fakültelerindeki makine-teçhizat alımlarının 
tutarı bir yıldız futbolcuya ödenen para kadar tutmamaktadır. Eğitim-
öğretimde kalitenin arttırılması için maddi kaynağa acil şekilde ihtiyaç 
olduğu açıktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, gereksinim 
duyulan paranın devletten geleceğini beklemek fazla iyimserlik olur. 
Eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması için yapılacak çalışmalardan olumlu 
sonuç alınabilmesi için, mali kaynak yaratmanın çok önemli olduğunu 
belirtmek gerekir. 

Farklı üniversitelerimizdeki aynı disiplinler için, ders planlarının 
birbirleri ile yeterince uyumlu olduklarını söylemek güçtür. Başka bir 
üniversiteye yatay geçiş yapan öğrenci, ders planlarındaki uyumsuzluk 
nedeniyle genellikle bir dönem kaybetmektedir. Ayrıca, not sistemindeki 
farklılıklar nedeniyle yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde 
güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bazı üniversitelerde değerlendirme 100 
üzerinden sayısal ve mutlak olarak, bazı üniversitelerde ise standart 
olmayan değişik harflerle bağıl olarak yapılmaktadır. Ülke bazında tek bir 
sisteme geçilmesinin iyi olacağı kanısındayım. Bu konuda Yükseköğretim 
Kurulu'na görev düşmektedir. 

Ülkemizde yükseköğretim sektörü, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
koşullara bağlı olmaktadır. Ülkemizin kalkınmışlık düzeyini yükseltmeden, 
yükseköğretimi çok yükseklerde tutmak mümkün değildir. Halbuki gelişme 
çabası içinde olan ülkeler bir motor-bir lokomotif görevi üstleneceğini 
düşünerek ve doğru olarak yükseköğretimi diğer sektörlerin çok üzerinde 
tutmaktadırlar. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarının kalitesini etkileyen 
üniversite - dışı ve üniversite - içi faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden 
önemli görülenlerin bazıları şunlardır (Köksoy, 1997): 

1-         Üniversite - dışı faktörler : 
® Devletin yükseköğretim politikası - kaynak yetersizliği, 

ücretlerdeki yetersizlikler. 
®   Üniversitelerdeki idari ve mali özerklik önündeki engeller. 
• Kamu kurumlarında işe alınmalar, ücretler ve yükseltilmelerde 

izlenen politikalar (torpil müessesesi). 
« Parlamentonun, yeni yükseköğretim kurumlarının kuruluşunda 

ve öğrenci aflarında olduğu gibi, yükseköğretime olan müdahaleleri. 
® Yargı organlarının öğrencilerin sınav notlarına ve öğretim 

elemanlarının akademik yükseltilmelerine olan müdahaleleri. 
®   Ortaöğretimdeki kalite sorunlarının yükseköğretime yansıması. 
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• Yükseköğretime olan talep ile yükseköğretimdeki kontenjanlar 
arasındaki aşırı arz - talep dengesizliği. 

2-         Üniversite - içi faktörler: 
• Üniversite yönetiminin işleyişi. 
• Üniversitenin kaynakları ve kaynak kullanım politikası. 
• Üniversitenin eğitim - öğretim politikası. 
• Üniversitenin bilimsel - teknolojik araştırma politikası. 
• Üniversitelerde  toplam  kalite  yönetimi  ve  kalite  sisteminin 

bulunmayışı veya iyi işletilmeyişi. 
• Üniversiteler  arasında  serbest  rekabet ortamı  ve  bir  kalite 

sıralama sisteminin bulunmayışı. 

Türkiye'de kaliteyi olumsuz yönde etkileyen ana faktör, üniversite-
dışı faaliyetlerdir. Üniversite-dışı faktörleri ortadan kaldırmak veya 
etkilerini azaltmak, üniversitelerin tek tek ele alabilecekleri veya 
çözebilecekleri bir konu değildir. Bu sorunların pek çoğu, ülkenin sosyal, 
politik, ekonomik, kültürel yapısı ve geçmişin birikimleri ile çok yakından 
ilişkili olup, ülkemizin diğer sorunları ile çok yakın ilişki içindedirler. Bu 
üniversite dışı sorunlar bir çözüme kavuşturulmadan, yükseköğretimdeki 
kalitenin istenilen düzeye getirilmesi çok güçtür. Ülkemizin çağdaş gelişmiş 
ülkelerle yakınlaşıp, özgürlükçü, demokratik bir ortamda serbestçe rekabet 
edebilmemiz için bu sorunların bir çözüme kavuşturulması gereklidir. Bu 
da, ancak bütün yükseköğretim camiası ile devletin diğer kurum ve 
kurullarının işbirliğini gerektirmektedir (Köksoy, 1997). Üniversite-içi 
faktörler de önemli olmakla birlikte, üniversite-dışı faktörlerin yarattığı 
sorunlar çözümlenmeden, üniversite-içi faktörlerin iyileştirilmesi veya 
düzeltilmesi, yükseköğretimdeki sorunların çözümü için yeterli değildir. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yükseköğretimde verilmekte 
olan eğitimin ve yapılmakta olan bilimsel araştırmaların kalite yönünden 
denetlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi yönünden yapılması gereken 
işlemlere ait açık bir düzenleme mevcut değildir. Yükseköğretim 
Kurulu'nun asli görevi özet olarak; planlama, koordinasyon ve denetim 
görevi olarak tanımlanmaktadır. Yükseköğretim Denetleme Kurulu bugüne 
kadar çalışmalarında akademik bir değerlendirmeden ziyade bir idari 
denetim ve soruşturma organı olarak faaliyet göstermiştir. Yükseköğretim 
Kanunu'nun "Bilimsel Denetim" başlığım taşıyan 42. maddesinde ise 
"Kurumlar İçi Bilimsel Denetim" konu edilmekte olup, bu madde hükümleri 
de bugüne kadar yeterince çalıştırılamamıştır. Yükseköğretim Kurulu, Milli 
Komiteler vasıtası ile yükseköğretim kurumlarındaki faaliyetlerin kalite 
değerlendirilmelerini yaptırmayı planlamıştır. Bu amaçla Yükseköğretim 
Kurulu, Yönetmeliği 14 Temmuz 1995 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 
"Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteleri"ni oluşturmuştur. 
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Ayrıca kurum içi denetleme çok iyi bir şekilde yerine getirilmiş olsa 
bile, eğitimin ve araştırmaların kalitesinin kendilerince belirlenmesi, 
objektiflik açısından yeterli ve geçerli olmayacaktır. Çünkü her üründe 
olduğu gibi üniversitelerde de kalitenin standartları ve ürünlerin 
standartlara uygunluk derecesinin kurum dışı organlar tarafından 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi şarttır. Son yıllarda ülkemizde açılan çok 
sayıda üniversite, fakülte, yüksekokul ve bölümlerin faaliyete geçmiş olması 
ve bunlara, yakın gelecekte yenilerinin de eklenilmesinin kaçınılmaz olması, 
bu kurumların faaliyetlerinin kalite yönünden bir değerlendirmeye tabi 
tutulmasını gerekli kılmaktadır. 

Sonuç olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan mevcut 
kalite denetim sisteminin yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yükseköğretim 
sistemi içinde kalitenin korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve 
denetlenebilmesi için bu faaliyetlerin yürütüleceği belirli bir yapılanma 
şarttır. Gerek üniversitelerin gerekse YÖK'ün bugünkü mevcut yapısı, bu 
işleri yapabilecek şekilde kurulmamıştır. Bunun için üniversitelerde yeni ek 
düzenlemelere, YÖK'te ise yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. 

4-YTÜ'DEKİ YENİ ÖĞRETİM MODELİ 

Yükseköğretimin kalitesinin arttırılması için bazı 
üniversitelerimizde iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü daha önce 
belirtilmişti. Bu çalışmalarda genelde ABET kurallarına göre hareket 
edildiği söylenmekle birlikte, yapılan çalışmaların ABET ilkeleri ile ne 
kadar uyumlu olduğu tartışılır. Burada mühendis ve mimarlık ağırlıklı 
öğretim yapan ve aynı zamanda mensubu bulunduğum Yıldız Teknik 
Üniversitesi'ndeki yeni öğretim modeli ile ilgili çalışmalardan bahsetmek 
istiyorum. 

Yıldız Teknik Üniversitesi, bilindiği üzere uygulama ağırlıklı 
öğretim yapan ve bu yönde kökleşmiş imajı olan bir üniversitemizdir. Ders 
planları da meslek dersleri ağırlıklı ve haftalık toplam ders saati ortalama 
190-200 civarındadır. Bunların içinde 4 saatlik Türkçe, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi ile 16 saatlik yabancı dil dersi de bulunmaktadır. 

Mevcut öğretim modelinin yeterli olup olmadığı, yeni 
düzenlemelerle ihtiyaca cevap verebilecek duruma gelip gelemeyeceği 
tartışılmadan amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirileceği öğrencilere ve 
öğretim elemanlarına anlatılmadan yeni öğretim modeli taslağı rektörlükçe 
oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır. Öğretim elemanları arasında 
yeterli ilgiyi görmeyen ve yeterince tartışılmayan Taslak, Fakülte 
Kurullarının görüşleri doğrultusunda Üniversite Senatosu'nca kabul edilir. 

Daha sonra Rektör ve Komisyon üyeleri ile birlikte öğretim 
elemanlarının katıldığı bir toplantı yapılır. Modelin uygulanmasıyla ortaya 
çıkabilecek sorunlar ve çözüm .önerileri konusunda öğretim elemanları 
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görüşlerini açıklar ve sorularına cevap bulmaya çalışırlar. Toplantıya 
hakim olan görüş, modelin uygulanması için gerekli alt yapının öncelikle 
hazırlanması ve ders planlan üzerindeki sınırlamaların sorunun çözümünü 
güçleştirdiğini, bir çok dersin kaldırılacağını ya da saatinin azaltılacağı bu 
nedenle değişikliklerin öğretim üyelerince özümsenmesi ve içlerine 
sindirmeleri gerektiği söylenmiş ise de bu görüş, dikkate alınmamıştır. 

YTÜ'de yeni öğretim modeli ile; her bölüm öğrenciyi aşın ders yükü 
ile zora sokmama ve ders çalışabilmesi için kendisine olabildiğince zaman 
bırakma ilkesi doğrultusunda, mühendisler için ABET, aşağıdaki değerler 
çerçevesinde, diğer dallar için uluslararası standartlarda derslerle öğretim 
programının yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilerek; 

• Temel Bilim Dersleri % 25 
• Temel Mühendislik Dersleri % 20 
»   Meslek ve Mühendislik Dersleri      % 25-35 
• Sosyal ve Beşeri Dersler % 20 

olarak baştan bir sınırlama yapılmıştı. Seçmeli derslerin oranı da % 
20 - 40 arasında olması istenmişti. Bu oranlarda en fazla ± % l'lik bir sapma 
olabileceği YTÜ Senatosunca kabul edilmiştir. Seçimlik dersler; meslekle 
ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da 
değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Bu derslere yazılabilecek 
öğrenci sayılarını, ilgili birimin önerisi üzerine Senato belirler. 

Yeni model Senatoda görüşülüp kabul edildikten sonra 
Fakültelerden ders planlarını hazırlamaları istenir. Fakat ders planlarını 
hazırlamak ve 60-70 arasında olan ders sayısını 50'ye indirmek konusunda 
büyük zorluklar yaşanmıştır. Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 
yabancı dil dersleri 50 sayısının dışında tutularak sorun aşılmaya 
çalışılmıştır. Bu arada Senato tarafından Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi ile matematik, fizik ve kimya derslerinin de planda kaç saat ve kaç 
ders olacağı belirlenmiştir. Hazırlanan yeni ders planlarının modele 
uygunluğu konusunda sıkıntılar olmuştur. Derslerinin oranlarındaki 
sınırlamalar, özellikle Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin ders planlarını çok zorladığından, bu iki Fakülte için 
oranların dikkate alınmaması, üniversite senatosunca uygun görülmüştür. 

9 Eylül 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Yıldız Teknik 
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre; 

• Birinci öğretim, pazar günleri dışında haftada altı gün, saat sekiz 
ile yirmi iki arasında kalacak şekilde toplu olarak üniversite senatosunca 
düzenlenir. 
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« İkinci öğretim, pazar günleri dışında çalışma günlerinde saat on 
altı ile yirmi iki arasında, cumartesi günlerinde sekizle yirmi iki arasında 
olacak biçimde toplu olarak üniversite senatosunca düzenlenir. 

Günlük ve haftalık öğretim süresinin bu kadar uzun tutulması, 
YTÜ'deki mekan sorunlarından kaynaklanmaktadır. Fakat yeni bir model 
oluştururken, mevcut alt yapının ve olanakların çok iyi etüt edilmediği ve 
böyle bir çalışmanın yapılmadığı izlenimi doğmaktadır. Yeni öğretim 
modelinin en olumlu yönü, İngilizce hazırlık sınıflarının açılmasını 
öngörmesidir. İngilizce hazırlık sınıflarının, önümüzde öğretim yılından 
itibaren açılacağı ifade edilmiştir. 

S- SONUÇ VE ÖNERİLER 

« Küreselleşen dünyamızda, gelişmiş ülkelerdeki eğitim-öğretim 
düzenine uygun, kendimize özgün bir eğitim-öğretim politikası ve buna 
uygun model oluşturulmalıdır. Üniversite dışı faktörlerin etkilerini 
azaltabilmek için ülkemizdeki yarım demokrasiden tam demokrasiye 
geçilmelidir. 

• Yeni    öğretim         modelinin    amacı,    hedefleri    ve    nasıl 
gerçekleştirileceği iyi etüt edilerek; öncelikli müşterilere anlatılmalı ve 
onların desteği alınmalıdır. Belirlenecek ilkeler doğrultusunda her disiplin 
kendi ders planını serbestçe yapabilmelidir. 

• Yetkili ve sorumlu mühendis olarak imza atabilmek için lisans 
diplomasından sonra staj ve sınav sistemi konulmalıdır. 

• Devlet ve özel üniversitelerde kaliteye önem verilmeli ve çok 
yönlü olarak idari, mali ve bilimsel denetime tabi tutulmalıdır. 

• Acilen    yapılacak    yasal    düzenlemelerle,    özel    üniversite 
kurabilmenin asgari koşulları, işleyişleri belirlenerek bu kurumların etkili 
bir biçimde denetim altına alınması gerekir 

• Yabancı dil sorunu öncelikle üniversite öncesi çözümlenmeli bu 
mümkün     olmuyorsa     üniversitelerde     açılan     hazırlık     sınıflarında 
öğretilmelidir. Öğretim dili Türkçe olarak kalmalıdır. 
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