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Erzurum, Türkiye’de 10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen 3. Avrasya İpek Yolu
Üniversiteler Birliği Toplantısına (ESRUC) ait Bildiriler Kitabına bu önsözü yazmaktan dolayı büyük bir
memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği’nin bu üçüncü
toplantısı, çok başarılı geçmiş iki ESRUC toplantının bir devamı niteliğindedir.

Bu yılki toplantımız, "Yönetiminizin En Başarılı Projeleri" konusu üzerine genel bir bakış açısı
sağlamayı hedeflemiştir.

Toplantıdaki sunulan kaliteli bildiriler ve tartışma ortamı, alan uzmanlarının düşüncelerini ve
deneyimlerini temsil etmektedir. Onların katkıları sayesinde ESRUC Toplantısı olağanüstü bir
atmosferde gerçekleşmiştir.

Toplantıya katılan üniversitelerin ve kurumların yeni ilişkiler ve işbirliği içine girdiklerine tanıklık
etmek beni ziyadesiyle memnun etmektedir. Üniversite yönetimine, toplantı organizatörlerine,
sponsorlara, katılımcılara, diğer paydaşlara ve toplantının başarısında emeği geçen herkese
müteşekkirim.

Toplantıda sunulan bildiriler, bilimselliği yüksek mükemmel bir referans kitabıdır. Ayrıca, böyle
uluslararası nitelikteki bir toplantının, tüm ilgili alanlarda daha fazla çalışma ve araştırmayı teşvik
edeceğine inanıyorum.

Bu toplantıda 30 dan fazla bildiri sunulmuştur.  Bu yılki toplantı, 15-18 Ekim 2012’de
Trabzon/Türkiye’de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Olimpiyatları ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
Her iki etkinlik de ilgili alanlarda gerçek bir deneyim sunduğunu kanıtlamıştır.

ESRUC Konsorsiyum üyeliği, ilgilenen tüm kuruluşlara açıktır. Mevcut ve daha önceki bildiriler
kitaplarına http://www.esruc.atauni.edu.tr adresinden erişilebilir.

ESRUC Konsorsiyumunu daha iyi noktalara taşımak için çaba ve özen göstermeyi bir borç bilirim.

Önsöz



BOŞProfessor Dr. Hikmet KOÇAK
President of Atatürk University and ESRUC Consortium

requests the honor of your presence at a Conference titled “1st Winter Summit
at the Anatolian Summit (WISAS): Collaborative Projects on Tourism, Sports,

Bio-Diversity and Global Changes.”

Date: February 23 -26, 2012 
Venue: Atatürk University, Erzurum Province/Türkiye.

Please RSVP by email to esruc@atauni.edu.tr
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Prof.Dr. Sanjbegz Tumur-Ochir
Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü

Son yirmi yıldır Moğolistan’ın merkezi olarak yönetilen bir devletten demokratik bir piyasa ekonomisine doğru olan
dönüşümünde muazzam bir ilerleme kaydedilmiştir. Bugün ulusun GSYİH’sinin yüzde 70ten fazlasını meydana getiren
özel sektör genelinde dönüşüm başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta karşılaşılan zorluklara rağmen,
Moğolistan’ın ekonomisi doğal kaynak fiyatlarının artması sayesinde hızlı bir şekilde büyümüştür. 2004 ile 2008 yılları
arasında yıllık büyüme ortalama olarak neredeyse yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi,
Moğolistan 2009 yılında bir gerileme kaydetmiş ve ekonomi yüzde 1,6 küçülmüştür ancak 2010 ve 2011 yılları arasında
yıllık ortalama yüzde 7 büyüme gerçekleşmiştir ki bu da Moğolistan ekonomisinin güçlü bir şekilde yeniden yükselişe
geçtiğinin bir göstergesidir. 

Bugünlerde Moğolistan dünya ekonomisindeki ve yeni yüzyılın endüstriyel gelişmesindeki kilit meselelerden birisi olan
bilgiye dayalı yüksek teknoloji endüstrisi ile daha ilgilidir. Bu konular doğal kaynaklara dayalı ve/veya bilgiye dayalı
yüksek teknoloji endüstrisi sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin devlet politikalarına ve ulusal devlet programlarına
yansıtılmıştır. 

Yeniden canlanmanın önemli politikalarından biri olarak yeni teknolojiler ve endüstriler oluşturmak amacıyla Moğolistan
Hükümeti Moğolistan’daki Yenilik Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Program oluşturmuştur (2007-2015).  Genel
ana tesislerin ve eğitim ve araştırma programlarının kurulması ile hem akademik mükemmeliyetin oluşturulması hem
de yenilikçi endüstriyel uygulamalar yaratılması amacındadır. Stratejik yapı olarak ABD, Avrupa ve Asya’da uygulanan
Ulusal Programları takip etmektedir. Son zamanlarda Moğolistan’da yüksek teknoloji endüstrisinin geliştirilmesine
ilişkin Devlet Politikası (2010) ve Ulusal Program/ Girişimler (2011) uygulanmıştır. 

Dünya çapındaki önemli uluslararası üniversiteler ticari düşünce etrafında sürdürülebilir kalkınmaya odaklı akademik
bilgileriyle rekabet ederek ülkelerinin ve bölgelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmalarından paha biçilemez bir rol
oynamaya başlamışlardır. Bu mali açıdan kapasite sahibi ve bağımsız okullar “girişimci üniversiteler” olarak
tanımlanmaktadır. 

İlk akademik devrim ile birlikte öğretime dayalı kurumlardan araştırmaya dayalı kurumlara dönüştükten sonra dünya
çapında bir eğilim gözlenen üniversiteler bugün araştırmaya dayalı kurumlardan mali odaklı girişimci üniversitelerde
dönüştükleri ikinci bir akademik devrim geçirmektedirler. 

Dünyanın lider üniversitelerine ait deneyimlerden de görüleceği üzere, bunlar fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji
transferi ile eğitim ve araştırma yapmaktan sorumludurlar.  Moğolistan Devlet Üniversitesinin (NUM) bütçesinin esas

MOĞOLİSTAN’DA YENİ BİR ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ YAPISININ OLUŞTURULMASI:

MOĞOLİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
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olarak öğrenim harçlarından oluşması nedeniyle NUM çoğunlukla öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır, buna karşın
araştırma çok küçük bir dilimi kapsamaktadır. NUM stratejik planının (2011-2020) hedeflerini araştırmaya yönelik bir
üniversite olmak yönünde belirlemiştir ve ulusal, disiplinler arası ve özel açık araştırma enstitüleri/merkezleri ve kilit
laboratuvarlar ve yenilikçi sistemin yanı sıra fikri mülkleri, teknoloji transferi, yenilikler ve üniversiteye bağlı ticari
kuruluşlar kurarak profesörlük kürsüsünde değişiklikler yapmak ve lisans okullarını yapılandırmak için çaba sarf
etmektedir. 

Şekil 1. Üniversitelerin değişim trendleri

Fikri mülkiyet ve teknoloji transferi ana yapısının oluşturulması amacıyla 2011 Mart ayında NUM’da Teknoloji Transfer
Bürosu (TTO) kurulmuştur, yine aynı yılda “NUM Fikri Mülkiyet Politikası” , “NUM Teknoloji Transferi Prosedürlerini”
tamamladık. TTO NUM araştırmalarının sonuçlarının ve ürünlerinin fikri mülkiyet haklarını korunmasından ve
mülkiyetindeki teknolojinin endüstriye aktarılmasından sorumludur. Sonuç olarak, üniversiteler TTO’yu kurmuş ve TTO
patent verilmesi, araştırma anlaşmaları ve girişim desteği üzerine faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. 

Yeni kanuna göre, Yenilik Kanunu (Haziran 2012), üniversite araştırmacılarına özel sektörle işbirliği yapmanın yanı sıra
buluşlarından elde edilen kardan pay alma ve düzenlemeye tabi tutulan kar ve mülkiyet hakları ile işbirliği yapan
kuruluşlarla sürekli ortaklıklar içinde bulunmaları konusunda imkânlar sağlamıştır. 

Şu anda NUM araştırma sonuçlarının fikri mülkiyetinin korunmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır, örneğin Fikri
Mülkiyet Teşkilatına bir yeniliğin başvuru formları gönderilmiştir. Ayrıca, NUM tarafından yaratılan ve geliştirilen yüksek
teknolojilerin endüstriye aktarılmasına yönelik olarak mülkiyete dayalı yeni ve üniversiteye bağlı şirketler kurarak bir
bütün içerisinde çalışmalar yapacağız. 

Üniversiteler için, araştırmaya yönelik bir üniversite olmak, yüksek teknoloji endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmak
ve üniversite girişimi ile başlatılan üniversite-endüstri işbirliğinin güçlendirilmesi için destekleyici yasal ve mali ortam
gerekmektedir. Bu nedenle, Yenilikler kanunun ve risk sermayesi kanunun Kabul edilmesi,  araştırma bütçesinin büyük
ölçüde arttırılması, endüstrilere üniversitelere yatırım yapmaları için teşviklerin verilmesi gerekmektedir, öyle ki yenilikler
kanunun kabul edilmesi devlet tarafından karşılanan araştırmaların sonuçlarının endüstriye aktarılmasında hayati
önem taşımaktadır. 
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1000’den fazla fakülte üyesi ve araştırmacısı, 146 lisans programından mezun olan 18975 lisans öğrencisi ve 177 yüksek
lisans ve doktora programından mezun olan 3000’den fazla lisansüstü öğrencisi ile ülkenin en büyük akademik
topluluğudur. Şu anda ulusal ekonominin kalkınmasına katkı sağlayan girişimci bir araştırma üniversitesinin yeni
yapısının oluşturulmasına çalışmaktadır ve politika olarak gelecek on yılda da bu konuya odaklanacaktır. 

Üniversite-endüstri işbirliğinin uygulanmasının önemi gelişmiş ülkelerde yaşanan deneyimlerden de görülebilir öyle ki
şu alanlarda son derece büyük önem arz etmektedir:

1. Üniversiteler tarafından ortaya koyulan bilgilerin ulusal zenginlik olarak sermayeleştirilmesi;

2. Bilgiye dayalı ekonomilerin, girişimci araştırma üniversitelerinin itici gücünün geliştirilmesi;

Araştırma sonuçlarına göre, girişimci üniversite modelinin başarılı bir şekilde uygulanması ve üniversite/ endüstri
işbirliğinin hayata geçirilmesi açısından aşağıdaki unsurların büyük önem taşıdığı belirlenmiştir:

1) Üniversitelerde açık araştırma merkezleri ve laboratuvarları gibi araştırma altyapısı;

2) Araştırma sonuçlarının analiz edilmesi ve fikri mülklerin korunması sürecinin başarısından sorumlu kuruluşlar 

3) Üniversite, endüstri ve ruhsatlandırma bağlantısını oluşturan, fikri mülklerin endüstriye aktarılmasından sorumlu
kuruluş (Teknoloji Yönetim Bürosu);

4) Piyasa talebini karşılamak amacıyla üniversitelerin elde ettiği yeni teknolojik sonuçları geliştirecek teknolojik
kuruluşlar;

5) Üniversitelerin teknolojik yeniliklerine dayalı yeni ve üniversiteye bağlı şirketlerde yatırım için gerekli olan mali
mekanizma (risk sermayesi, devlet yatırım fonu); ve 

6) Yeni ve üniversiteye bağlı şirketleri kurabilecek ve işletebilecek girişimcilerin eğitilmesi ve hazırlanmasına imkân
veren bir yapı. 

Öğretime dayalı bir üniversiteden araştırma üniversitesinde dönüşürken NUM özellikle Asya’da bulunan üniversiteler
başta olmak üzere uluslararası üniversitelerin deneyimlerinden faydalanmak ve uluslararası ilişkilerine yeni bir boyut
kazandırmak amacındadır. Bunun üniversitemizim kalkınmasında anahtar olacağına olan inancım son derece güçlüdür. 
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Prof. Dr. Mumtaz Ahmad
Rektör Yardımcısı
Uluslararası İslam Üniversitesi, İslamabad - Pakistan

Bu sabah, Pakistan’ın geçmekte olduğu bu kritik kavşak noktasında sunumum hakkında düşünürken, Pakistan halkı
hakkında küresel medyada oldukça yaygın olarak yer alan negatif betimlemelerin ortasında Pakistan'da gerçekleşen
ilgi çekici gelişmelere değinecek bir konu bulmaya çalıştım.  Özellikle Pakistan’ı aşırıcılık kaynağından başka bir şey
olarak göstermeyen taraflı medya kampanyalarını göz önünde bulundurduğumuzda, ülkenin mevcut koşullarında umut
ve iyimser düşünceler uyandıran bir şeyler paylaşmam gerektiğini düşündüm. 

Pakistan’da bu düşünceleri yansıtacak çok sayıda ilgi çekici gelişme yaşanabilir – ki yaşanıyor—ancak benim
konuşmamın konusu Pakistan’ın akademik ortamında kökleşen oldukça istisnai ve benzersiz bir deneyim. Konuşmam
demokrasi, çoğulculuk, tolerans, insan hakları, kadın hakları, barış, azınlık hakları ve sorunları, sosyal adalet,
küreselleşme ve gençliğin rolü gibi konularda araştırma, münazara, diyalog ve kamu bilinci geliştirilmesini destekleyen,
İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi’nin (IIU) ayrılmaz bir bileşeni olan, İkbal Uluslararası Araştırma ve Diyalog
(IRD) Enstitüsü adı verilen bir birimin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler içeriyor. IRD, çalışmaları ve fikirleri
Müslüman toplumlardaki entelektüeller tarafından iyi bilinen saygın bir şair, filozof, düşünür ve Sufi olan Dr. Muhammed
İkbal tarafından tefsir edilen ahlaki - felsefi düşünceleri temel almaktadır. 

İkbal Uluslararası Araştırma ve Diyalog (IRD) Enstitüsü Lahor’da Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerred döneminde
2005 yılında kurulan İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi’nin özerk bir birimidir. Bu enstitünün kuruluş tarihinde
amacı “Aydınlanmış Ilımlılık” olarak tanımladığı entelektüel temeller oluşturmak olarak belirlenmişti. 2006 yılında
Enstitü’nün IIUI’ye naklinden bu yana yönetici olarak enstitünün araştırma, eğitim, konferans, seminer ve sosyal yardım
programlarının canlandırılması ve yeniden dirilmesine katkı sağlaya ayrıcalığına sahibim.  IRD’de yürütülen kapsamlı
araştırma ve eğitim faaliyetleri Mevlana Celaleddin Rumi’nin bir müridi olan (ruhani öğrencisi) Muhammed İkbal’in
yeniden inşacı ve reformist vizyonundan ilham almaktadır. Muhammed İkbal şiirlerinde Müslümanları öz düşünüme
çağırmaktadır ve aynı zamanda onların kültür, değerler, medeniyet ve tarihe duydukları güveni tazelemektedir. İslam
düşüncesi kültürü, toplumu ve medeniyetine duyduğu hayranlık ve içkin eleştirisi İkbal’i Müslüman dünyasında modern
zamanların en çok saygı duyula entelektüeli haline getirmektedir. Ne yazık ki bir takım yerel ve küresel koşullar nedeniyle
Pakistan çoğu alanda bölünmüş bir toplum haline gelmiştir ve bu nedenle İkbal’in ideal insan ve ideal toplum
vizyonunun aktarılması için gerekli akademik oluşumlardan yoksundur. IRD İkbal’in tolerans, uyum, uzlaşma, şefkat
ve çoğulcu fikirler konusundaki öğretilerini temel almaktadır ve aynı zamanda içtihat fikirleri geliştirmeyi ve entelektüel
ve dini düşüncelerini yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır.

ÜNİVERSİTELER VE YEREL 
TOPLULUKLAR ARASINDA BAĞ 

KURMAYA DOĞRU: IRD MODELİ



20 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

IRD’nin temel niteliği yalnızca entelektüel söylem seviyesinde araştırma, eğitim ve münazarayı desteklemek değil aynı
zamanda Ulusal Sosyal Yardım Programı sayesinde Pakistan halkına sosyal yardım sağlamaktır. Yönetici müdürü olarak
IRD’nin yönetimini üstlendikten hemen sonra, yerel, bölgesel ve küresel öneme sahip konuları ele almak amacıyla
birbirine daha yakın elit bir aydınlar sınıfı oluşturmak üzere çalıştaylar, seminerler ve tartışma forumları oluşturmaya
odaklandım.  Ancak kısa bir süre sonra yalnızca kentteki eğitimli sınıfın entelektüel, elit ve ayrıcalıkları alimleri ve
“olağan şüphelilerinden” oluşan bir grup yerine IRD’nin toplumun en temel seviyesinde farkındalık yaratması gerektiğini
fark ettim. Bu farkındalık okul ve üniversite seviyesindeki öğrenciler, öğretmenler, küçük ölçekli iş adamları, yerel
gazeteciler ve dini liderler ve sivil toplum aktivistleri için halka açık dersler, interaktif oturumlar ve çalıştaylar
başlatılmasına ivme kazandırdı. Bu faaliyetlerden yüzlerce gerçekleştirerek yalnızca Punjab’ın daha gelişmiş ve
kentleşmiş bölgesinde değil aynı zamanda Afgan sınırındaki Baluchistan ve Pukhtoonkhwah illerinde de toplumun
daha büyük ve daha derin kesimlerine ulaşabildik. Sosyal yardım programının kapsamı FATA gibi uzak bölgelere ve hala
çatışmaların devam ettiği Kuzey-Batı gibi bölgelere kadar uzandı. Bu faaliyetlerin yönetiminde, yerel halkın da katılımda
bulunmak için kendi kaynaklarını kullanmaya teşvik edildiği, seminerler, kalka açık dersler ve münazaraların
organizasyonu için finansman sağlıyoruz.  Hem yerel hem de yabancı araştırma arkadaşlarımız Muhammed İkbal
tarafından tefsir ediler vizyon, değerler ve ideallerin ışığında tolerans, barış, insan hakları ve diyalog kültürü gibi
konularda dersler vermektedir. Zaman içerisinde bu etkileşimler bilgi akışında genellikle göz ardı edilmiş toplum
kesimlerine ulaşmada oldukça verimli hale gelmiştir. Aynı zamanda küçük kasabalar ve şehirlerdeki sosyal yardım
faaliyetlerimize yerel gruplar, okullar, kolejler, medreseler, avukat ve gazeteci odaları, yerel tüccar birlikleri gibi gruplar
tarafından ortaklaşa sponsorluk sağlandığını ifade etmek önemlidir. Ancak ele alınan konular her zaman küresel
sorunlardır.

IRD'nin diğer bir ayırt edici özelliği ise mütevazi bir maaş ile kısa süreli üniversite öğretmenliği programımıza katılmak
ve ofislerimiz ve konaklama tesislerimizden faydalanmak üzere Batı ülkeleri ve dünyanın diğer bölgelerinden yabancı
alimler, araştırmacılar ve öğrencileri davet ederek entelektüel paylaşımlar oluşturmasıdır. Bugüne kadar ABD, Almanya,
Birleşik Krallık, Güney Afrika, Türkiye, Malezya, Bangladeş, Avustralya, İtalya ve Endonezya ve diğer ülkelerden onlarca
misafir öğretim üyesi bu programa katılım sağlamıştır. Bu öğretmenler kendi araştırma projelerinde çalışmanın yanı
sıra, İslamabad İslam Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde de ders vermişlerdir. Bu şekilde yabancı akademik uzmanlıktan
faydalanmak üzere düşük maliyetli bir model uygulanarak, üniversite öğrencileri ve fakülte üyelerine farklı disiplinlerden
uluslararası akademisyenlere etkileşime girme ve uzmanlıklarından deneyim edinme fırsatı tanınmaktadır. Söz konusu
etkileşimler devasa bir araştırma amaçlı entelektüel enerji oluşturmuş ve yenilikçi düşünceye duyulan tutkuyu
canlandırmıştır. Pakistan ve İslam ile ilgili konularda çalışan, birinci sınıf ABD ve Avrupa üniversitelerinden mezun bir
grup öğrenci de araştırma önerisi yazma, akademik yazı ve diğer konularda interaktif dersler vermek üzere davet
edilmiştir.   

IRD’nin en ayırt edici özelliği İslamabad IIU, IRD'de uluslararası konferanslar ve çalıştaylar düzenlemesidir. IRD tarafından
düzenlenen ve büyük oranda finanse edilen bu uluslararası etkinlik sayesinde, olumsuz güvenlik endişelerine rağmen
yurt dışından saygın akademisyenler ülkemizi ziyaret etmiştir. Sadece son iki yılda, beş uluslararası konferans organize
ettik: “Küreselleşme ve Yerel Kültürler”, “Müslüman Dünyasında Gündelik Yaşam Kültürü:  Sanat ve Edebiyat”, “Pakistan
ve Güney Asya’nın Yönetimi ve Sosyopolitik ve Ekonomik Sorunları”.  IRD uluslararası konferans organizasyonunda bir
takım yeni özellikler geliştirmiştir: Kapalı kapılar ardında yapılan entelektüel faaliyet yerine konferanslarımıza çok
sayıda öğrenci katılmaktadır. Bu faaliyetleri organize eden ve katılımda bulunan öğrencilerin sayısı muazzam boyutlara
ulaşmıştır. Beş uluslararası konferansın üçünde, neredeyse her bir oturumda 600 öğrenci katılımda bulunmuştur.
Yurtdışından gelen akademisyenler için, IIU öğrencilerinin hevesi ve aktif katılımı eşi benzeri görülmemiş bir durumdur.
Genellikle uluslararası konferanslarda yer verilmeyen ancak IRD tarafından sürdürülen bu kapsayıcı yaklaşım konferans
ortamının oldukça canlı ve interaktif olmasını sağlamaktadır. 

Son olarak, toparlamak gerekirse, siyaset bilim alanında bir akademisyen olarak elde ettiğim yaşam boyu deneyim ve
bu bağlamda farklı topluluklar, sosyal gruplar ve kurumlar ile kurduğum çok yönlü etkileşimler temelinde, karşımdaki
dinleyici kitle nezdinde sunacağım mütevazi öneri deneyimimizi diğer Müslüman topluluklarda da geliştirme olasılığını
düşünmek olacaktır. Avrasya bölgesindeki sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar ile küresel zorluklar ele alındığında,
entelektüeller ve akademik toplumun yalnızca koltuk filozofu olarak çalışmanın ötesine geçme sorumluluğuna sahip
olduğuna inanıyorum. Akademik çevre ve topluluklar arasında bağlantılar kurmak için özelikle küçük kasabalar ve
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şehirlerde üniversitelerimizin en kısa sürede toplumun daha geniş kesimlerinde ulaşması gerekmektedir. IRD deneyimi,
akademik kurumların partizan siyaset ve ayrımcılığa girmeden, “yüksek kültür” adı verilen grubun kitlelerle
bağlanmasını sağlayan bir temel taşı görevi üstlenebileceğini göstermektedir. Allama Muhammed İkbal ve devlet ve
toplum konusundaki reformist vizyonu demokrasinin güçlendirilmesi, siyasal, ekonomik ve sosyal özgürlüklerin
yaygınlaştırılması, azınlıklar ve toplumun zayıf segmentlerinin haklarının korunması ve barış, uzlaşı, uyum ve toleransın
desteklenmesi gibi kilit konularda görüşmeler ve diyalogu güçlendirebilecek ve geliştirebilecek bir kılavuz görevi görebilir. 
Muhammed İkbal “Cavidname” isimli ünlü Farsça şiir çalışmasında saadete giden düşsel yolculuğunda ruhani kılavuzu
olarak Mevlana Rumi’yi örnek almaktadır. Eserin bir bölümünde İkbal Rumi’ye dinin ne olduğunu sorar. Rumi İkbal’e şu
cevabı verir:

Muhakkak ki kalbim her sûreti kabul etti
Şairlerin merası, keşişlerin hangâhı, puthane veya tavaf edenin Kâbesi; 
Tevrat’ın veya Kur’ân-ı Kerim’in sayfalarını müsavi gördüm. 
Ben sevgi diniyle tedeyyün ettim. Onun araçlarına yöneldim. 
Sevgi benim dinim ve imanımdır.
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Aidaraliev A.A.
IUK Rektörü, NAS KR Akademisyeni,
Bekboeva  R.R. 
Yüksek Dereceli Memurlar Yüksekokulu Rektörü, Doçent
Akylbekova  B.J. 
Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanının 11 Mart 1993 tarihli Kararıyla  kurulmuştur. 
IUK’nin kurucuları Kırgız Cumhuriyeti Eğitim  ve Bilim Bakanı, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilim Akademisi, Kırgız
Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler Bakanlığı ve San-Francisco Eyalet Üniversitesi’dir. 

Bağımsızlık kazanıldıktan sonra, Kırgız Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler bir takım sorularla karşı karşıya kalmıştır:
öğrencilerin Sovyet modeli eğitime göre eğitilmesi ya da dünya eğitimine uyum sürecinin başlatılması. 

Kuruluşundan bu yana dünyadaki en iyi uygulamalara göre eğitim ve öğretim standartlarını  takip etmeyi planladığını
söyleyen  IUK, ABD eğitim sistemine göre kredi teknolojisini kabul ederek faaliyetlerine başlamıştır. Üniversitenin birinci
ve temel amacı ekonomi, finans, hukuk, uluslararası ilişkileri tıp, yeni bilgi teknolojileri konusunda teorik ve uygulama
becerilerine sahip yüksek nitelikli uzmanların yetiştirilmesidir. 

IUK’nin misyonu yabancı üniversitelerdeki uygulamaların araştırılması ve dünya eğitimine adım atmak için eğitim
kalitesinin sağlanması amacıyla uluslararası ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir. IUK modern eğitim teknolojilerinin
tanıtımı amacıyla Orta Asya, Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerin  yöneticileri ve önde gelen profesörlerinin katılımıyla
her yıl olarak seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. 

Ayrıca, IUK’ye yol gösteren uygulamaların en önemlilerinden bir tanesi de Bologna Sürecine ve panavrupa yükseköğretim
alanına girmesidir. 

IUK Bologna sürecine girmesini sağlayan Magna Charta Universitatum Worldwide’ı Eylül 2002’de Bologna’da (İtalya)
imzalamıştır. 

2002 yılından bu yana,  IUK mezunlarına verilen diplomaların Avrupa Birliği ülkelerinde tanınmasını sağlayan Avrupa
Kredi Dönüştürme Sistemi üniversitede uygulanmaktadır. IUK Kırgız Cumhuriyeti yükseköğretiminin pratikte
uluslararası hale getirilmesini başlatmıştır. Bologna Süreci prensiplerinin uygulanmasında IUK başarısını esas alan Kırgız
Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı üniversitenin mezunlara yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri ve iş bulmaları
konusunda yardımcı olarak “Diploma Ekini” düzenlemesine izin vermiştir. 

Üniversitenin fakülte personeli uluslararası eğitim projelerinde (örneğin ABD, Avrupa) aktif olarak yer almaktadır. 

ULUSLARARASI KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTESİ’NİN
(IUK) AVRUPA BİRLİĞİ TEMPUS PROGRAMI İÇİN

PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK KONUSUNDAKİ
DENEYİMİ



23Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYEAtatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

2006 yılında, EU TEMPUS –TO12BO04 “Bologna sürecinde Ulusal bilgi merkezinin oluşturulması” projesi kapsamında,
IUK kampüsünde bir Ulusal Bilgi Merkezi (NIC) kurulmuştur. NIC’nin oluşturulmasındaki temel amaç Kırgız Cumhuriyeti
Devlet Başkanlığının, Hükümetin ve Bilim ve Eğitim Bakanlığının Bologna sürecine uygun olarak yükseköğretimde
yenilikler yapmak ve ayrıca Kırgız Cumhuriyeti’ndeki Yükseköğretim Kurumlarının iyileştirilmesi ve Bologna Sürecine
uyumunun sağlanması konusundaki girişimlerini desteklemektir. 

EU TEMPUS projesi kapsamında, NIC Kırgız Cumhuriyeti’nden 13 üniversite ve Avrupa’dan 2 üniversiteyi bir birlik
altında bir araya getirmiştir. Bunlar Pisa Üniversitesi (İtalya) ve Gent Üniversitesi’dir (Belçika).  ECTS çalışma grubu
oluşturulmuştur. 

2007 yılında “Bologna Sürecinde Ulusal Bilgi Merkezinin oluşturulması” projesinin devamı olan Tempus SCM TO 57AO6-
KYR “Bologna Süreci merkezlerinin genişletilmesi ve Kırgız Cumhuriyeti uyum ekiplerinin desteklenmesi” projesi
kapsamında,  Kırgız Cumhuriyeti’nin bölgesel üniversitelerinde Bologna Süreci prensiplerinin yaygınlaştırılması ve
kabul edilmesi amacıyla 4 merkez kurulmuştur. 

Merkezlerin faaliyetlerinin amacı şunlardır:
- Kırgız Cumhuriyeti yükseköğretimi reformunda Bologna Sürecinin sağladığı katkının ve öneminin anlaşılması. 
- Bologna Sürecinin esas sorunları  hakkında eğitimler ve seminerler düzenlenmesi. 
- Web site kurulması ve sürekli olarak  güncellenmesi. 

NIC ECTS çalışma grubunun faaliyetlerini koordine etmektedir, yükseköğretimde kalitenin sağlanması, üniversitelerin
akreditasyonu üzerine düzenli olarak seminerler düzenlemektedir. 

“Avrupa’daki Eğitim Sistemlerine Uyum” projesi kapsamında eğitim programının uyumu üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

ECTS çalışma grubu 11 alanda NIC ile birlikte rekabetçi yaklaşıma dayalı yeni eğitim öğretim programları geliştirmektedir:
• İşletme
• Turizm
• Mimarlık
• Yönetim
• Tarım
• Enformasyon
• Matematik
• Kırgızistan Tarihi
• Ekoloji
• Mühendislik

2008 yılından bu yana Kırgız Cumhuriyeti üniversitelerinin eğitim sürecinde eğitim programları başarı ile hayata
geçirilmiştir. Araştırmalar bu programlarla eğitilen öğrencilerin işgücü piyasasında gerekli olan beceri ve teknik bilgiyi
kazandıklarını göstermiştir. 

Kırgız Cumhuriyeti’nde Bologna Sürecinin başarılı bir şekilde tanıtılması ile ilgili olarak, birliğin Kazakistan, Tacikistan,
Özbekistan ve Türkmenistan’daki üniversitelerin katılımıyla genişletilmesi gerekmektedir. 
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Dr. Jafar Jafarov  
Azerbaycan Turizm Üniversitesi Rektörü, Azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı’nın kararı ve Bakanlar Kurulu ilgili emri ile kurulan Azerbaycan Turizm Enstitüsü
bundan yedi yıl önce ülkenin eğitim sistemine dahil edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
bir devlet yükseköğretim kurumu olan ATI aynı zamanda araştırma ve eğitim merkezi olarak hizmet sunan tek turizm
odaklı enstitüdür. 2006 yılında 3 uzmanlık dalında hizmet veren ATI günümüzde 1.500 öğrenciye 11 uzmanlık dalında
lisans öğrenimi sunmaktadır.

Azerbaycan Turizm Enstitüsü'ndeki eğitim süreci Azerice, İngilizce ve Rusça olarak sağlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda
ATI ülkenin en prestijli on enstitüsü arasında yer almıştır. 3 yıl içerisinde ATI mezunlarının sayısı 500'e ulaşmıştır.
Bunlardan 57'sine her iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Akademik Anlaşma gereğince Azerbaycan Turizm
Enstitüsü ve Avusturya IME Krems Üniversitesi tarafından çift lisans diploması verildiğini belirtmek gereklidir.
Mezunlarımız yeni açılan “Hilton Bakü", "Four Seasons", "Jumeirah Bilgah Beach", "Marriotte Absheron", "Fairmont",
Kempinski Badamdar" gibi kuruluşlarda farklı pozisyonlarda çalışmaktadır. 

Bazı mezunlarımız Maldivler ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi popüler turizm destinasyonlarında çalışmayı tercih ederken,
bazıları da eğitimlerine İskoçya, Türkiye, Almanya gibi ülkelerde devam etmektedir.    

Aynı zamanda ATI’nın kendisini yalnızca lisans derecesi öğrencilerine eğitim hizmeti sunmakla sınırlamadığının altını
çizmek gerekmektedir.  ATI aynı zamanda lisansüstü ve doktora derslerinden oluşan ikinci eğitim programları
sunmaktadır. Şu anda 85 yüksek lisans ve 16 doktora öğrencisi ATI’de öğrenimine devam etmektedir. Aynı zamanda
IMC Krems Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler programı çerçevesinde ortak yüksek lisans dersleri de verilmektedir. 
Geçen sene ATI bünyesinde Mesleki Eğitim Bölümü de faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 500 öğrenci farklı alanlarda mesleki
faaliyetlere katılım göstermektedir. Aynı zamanda ülkede bir bölgesel turizm meslek okulları ağı da oluşturulmaktadır. 
Uluslararası Avusturya Üniversiteleri Birliği, Rusya yükseköğretim Hizmet Okulları Bilimsel Araştırma ve Teknoloji
Konsorsiyumu, Hazar Devlet Üniversiteleri Birliği, Karadeniz Havzası Ülkeleri Birliği, Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri
Konvansiyonu (ESRUC) ve Demokrasi için Üniversiteler Birliği (AUDEM) üyesi olan ATI 2011 yılında UNWTO’nun bağlı
üyesi haline gelmiştir. 

Daha önce de belirttiğim gibi, bir yükseköğretim kurumu olarak hedefimiz bölgede yüksek seviyede profesyonel bir
araştırma merkezi haline gelmektir. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNDP arasındaki işbirliği çerçevesinde
ATI bünyesinde bir Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur. 2007 yılından bu yana başarılı bir şekilde faaliyet
gösteren Merkezin temel hedefi bölgeler ve şehirlerin turizm potansiyelini araştırmak, problemleri ve fırsatları gün
yüzüne çıkarmak ve hükümet, yatırıcımlar ve diğer ilgili taraflara teklifler sunmaktır. Bu doğrultuda Merkez 20’nin
üzerinde proje gerçekleştirmiştir. 

AZERBAYCAN’IN BATI BÖLGELERİNDE
TURİZM POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI
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Azerbaycan’ın batı bölgelerindeki turizm potansiyeli konusunda yapılan araştırma yalnızca 3 ay sürmesine rağmen
gerçekleştirilen en başarılı projelerden biri olmuştur. Alman Uluslararası İşbirliği GmBH (GİZ) ile ortaklaşa gerçekleştirilen
proje Azerbaycan'ın batı bölgelerinde turizmi ve farklı türlerini geliştirmeyi ve aynı zamanda yerel ve yabancı
yatırımcıların ihtiyaçlarını tespit etmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, ilgili bölgedeki turizm potansiyelini araştırmak üzere
Agstafa, Dashkesan, Gedabey, Goygol, Qazakh, Shamkir ve Tovus ve Azerbaycan'ın Ganja-Gazakh ekonomik bölgesine
dahil edilen köyleri ve kasabalarında envanter altyapı çalışması yapılması planlanmıştır. 

Ganja-Gazakh ekonomik bölgesine dahil edilen Agstafa, Dashkesan, Gedabey, Goygol, Qazakh, Shamkir ve Tovus idari
bölgeleri Azerbaycan’ın batısında yer almaktadır. Bu bölge avantajlı bir ekonomik ve coğrafi konuma sahiptir.

Bölgenin 12.49 km2’lik alanı Azerbaycan’ın toplam yüz ölçümünün %14.4’ünü oluşturmaktadır. Bölgedeki coğrafi
özellikler 4 alana ayrılmıştır: Dağınık düzlükler, tepe yamaçları, orta yükseklikteki dağlar (deniz seviyesinden 1000-
2000m yüksekte) ve yüksek dağlar (deniz seviyesinden 2000m yüksekte). Bu bölgelerdeki iklim çok çeşitlidir. Ekonomik
bölgelerin olumlu doğal koşulları ve coğrafi pozisyonu nüfus yoğunluğunda önemli bir rol oynamıştır. 1103,3 bin olan
toplam nüfus ülke nüfusunun %13,6'sını oluşturmaktadır. Popülasyonun %47’si söz konusu ekonomik bölgedeki köylerde
ve %53'ü de kasabalarda yaşamaktadır. Km2 başına nüfus yoğunluğu 88’dir, bu seviye ülke ortalamasının (94) biraz
aşağısındadır.

Düzlük bölgelerdeki nüfus yoğunluğu daha yüksektir (100-120). Bu bölge kazı bakımından ülkenin en önemli
bölgelerinden biridir. Ana kazı sahaları bölgedeki tepe yamacı alanlarında bulunmaktadır. Demir cevheri, alüminyum,
kireç taşı, mermer, alçıtaşı, zeolit konsantreleri temel yer altı rezervlerini oluşturmaktadır. Dashkesan’daki demir cevheri,
Zeylik’teki alüminyum ve Koshbulaq'taki kireç taşı rezervleri endüstriyel öneme sahiptir. Bölgeden geçen Kura nehri de
hidroenerji rezervleri bakımından zengindir.

Bölge aynı zamanda doğal rekreasyon rezervlerine de sahiptir.

Ekonomik önem seviyesine göre bölge ülkede ikinci sırada yer almaktadır. Ülkenin ikinci sanayi bölgesi olarak sanayi
ürünlerinin %12-13'ünü üretmektedir. Ekonomik bölgenin sanayisini işleme ve üretim temsil etmektedir.

Ganja ve Dashkesan birincil işleme tesisleriyle siyah ve renkli metalurji ham maddeleriyle ünlüdür. Ağır sanayi bölge
ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölgenin bakine inşaat sektöründe araç inşa etme, iletişim ekipmanları
üretimi, araba tamir merkezleri ve tarım makineleri yer almaktadır. Bölgedeki hafif sanayi (Dalimammadli’de ham
pamuk, Ganja’da pamuk ve kumaş, yün ve stokinet ürünleri ve Qazakh ve Dashkesan’da kilim dokuma ürünleri) yerel
ham maddelere bağlıdır. İşleme tabi tutulan tarım ürünleri – şarap, süt ve et, şekerleme ve konserve ürünler – yerel
nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İnşaat sektörünün başlıca merkezleri büyük ölçekli panel binalar, demir beton,
tuğla-seramit ve mermerden yapılan tesislerdir. Bu bölgenin ülkenin toplam tarım ürünleri içindeki payı %13-14'tür -
patates %80-85, üzüm %28 ve sığır yetiştiriciliği %15.

Ganja-Qazakh ekonomik bölgesindeki başlıca tarım alanları patates, üzüm ve tahıl yetiştiriciliğidir. Qazqkh, Aqstafa,
Shamkir ve Samukh bölgeleri üzüm yetiştiriciliği, Gedabey, Shamkir ve Tovus bölgeleri patates yetiştiriciliği ve Goranboy
ise tahıl ürünleri ve pamuk üretimi ile meşhurdur.

Aynı zamanda kavun, sebze ve meyve yetirticiliği ile sığır yetiştiriciliği de bu bölgede gelişmiştir.

Ulaşım sistemi ekonomik bölgenin karmaşık gelişiminde çok önemli bir görevdedir. Azerbaycan ve Gürcistan’ı birbirine
bağlayan demiryolu ve kara yolları ve Karadeniz kıyıları bölgeyi iki parçaya ayırmaktadır. Küresel piyasaya sunulmak
üzere Hazar Denizi’nden petrol ve gaz çıkarmak için inşa edilen boru hattı da bu bölgeden geçmektedir. Avantajlı doğal
koşulları, ılıman iklimi, doğal manzarası ve iyileştirici etkisi bulunan maden suları da dinlenme merkezleri açısından
iyi birer kaynak oluşturmaktadır. Bölgede deniz seviyesinden 1566 m yüksekte Goy Gol, Hajikend dinlenme yerleri ve
uluslararası öneme sahip Naftalan tedavi kompleksi bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi,
yerel nüfusun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması (sağlık, kültür, bilim, eğitim) açısından bölgenin sosyal
altyapısına da son derece önem verilmektedir. Ganja Bilim Merkezi ve Azerbaycan Ulusal Bilim Akademisi bünyesinde
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faaliyet gösteren araştırma merkezleri bu bölgede yer almaktadır. Ganja Tarım Akademisi, Teknoloji Üniversitesi ve
Ganja Devlet Üniversitesi uzman eğitimini üstlenmektedir. Bu bölgede aynı zamanda kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar,
hastaneler ve diğer altyapısal unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü bu bölge farklı turizm türlerinin gelişimi
için avantajlar sağlamaktadır.     

Bölgenin sosyal altyapısı Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişiminde ve bölge nüfusunun çeşitli
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında (sağlık hizmetleri, bilimsel ve kültürel, eğitim) önemli bir rol
oynamaktadır. Ulusal Bilim Akademisi Ganja Bilim Merkezi ve bilimsel araştırma merkezleri bu bölgede faaliyet
göstermektedir. Ganja’daki Tarım Akademisi, Teknoloji Üniversitesi ve Ganja Devlet Üniversitesi kalifiye bireylerin eğitimi
ve yetiştirilmesi görevini üstlenmektedir. Bu bölgede aynı zamanda kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, hastaneler ve
diğer altyapısal unsurlar bulunmaktadır. Kısacası söz konusu ekonomik bölge çok yönlü turizmin gelişimi için oldukça
elverişlidir.    

Projenin sonunda Ganja-Qazakh ekonomik bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal anıtlar ve turistik unsurlar hakkında
detaylı bilgiler edinilmiştir.

Ganja-Qazakh bölgesindeki yedi bölgede 93 köydeki turizm potansiyeli detaylı olarak araştırılmıştır. Araştırmaya göre
453 unsur üzerinde çalışma yapılmış farklı şekil ve formlarda 8.500 fotoğraf çekilmiştir. Bu unsurlar arasında 10 tarihi
anıtsal kompleks, 51 tarihsel bina, 113 tarihsel inşaat, 180 tarihsel obje ve 99 doğal anıt bulunmaktadır. Bu unsurlara
ait GPS bilgileri toplanmıştır. Yukarıda verilen bilgiler özel elektronik veritabanı ve web uygulaması ile düzenlenmiştir.
Sonuç Olarak, tespit edilen tarihsel anıtlara ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiş, Bakanlık da bu
isimleri devlet korumasında olan tarihi anıtlar listesine eklemiştir.

Aynı zamanda projeden elde edilen sonuçlar Kültür ve Turizm Bakanlığı özel navigasyon sistemine dahil edilmiştir
(http://gomap.az/info/bwp_map/hpages/), böylelikle turistler ziyaret etmeden önce bölge hakkında bilgi sahibi
olabilmekte ve fotoğraflarına bakabilmektedir (GPS temelli).  

Bu proje bir prototip olarak kullanılmıştır ve bir sonraki projede Altiagaj, Shirvan, Samur-Yalama ve komşu bölgelerdeki
parklarda benzer araştırmalar yapılmıştır. Buna ek olarak, söz konusu projeden elde edilen bulgular Gedebey
bölgesindeki “Siemens Tur”, önemli “Şarap turları” ve “Azerbaycan’da Alman izleri” turları gibi uluslararası ve kültürel
turistik gezilerin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmiştir.
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Mary Sakhamberidze
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Sivil Kalkınma Enstitüsü ve Akhalkalaki Higher Education Institution-College ve Akhalkalaki State University “Bologna
Sürecine Doğru” projesini gerçekleştirmiştir. 

Eleştirel ve yaratıcı düşünce stratejileri hakkında 4 günlük bir eğitim modülünün hazırlanması ve yürütülmesi
planlanmıştır: 
- Eleştirel ve yaratıcı düşünceye giriş;
- Eleştirel düşünce stratejileri;
- Yaratıcı düşünce stratejileri;
- Eleştirel ve yaratıcı düşünce yaklaşımlarının müfredata nasıl entegre edileceği;
- Seçilen materyaller Üniversite personeli ile birlikte incelenmiş ve tartışılmıştır. Tartışmadan sonra seçilen materyaller
Gürcü Diline çevrilmiştir. 
- Eğitimler batıdaki en saygın Üniversitelerden yüksek lisans derecesi olan ve şu anda Gürcistan’da Profesör/Doçent  ve
öğrenci odaklı eğitim yöntemlerinin geliştirilmesinde tecrübe sahibi yerel eğitim uzmanları olarak görev yapan  eğitim
uzmanları tarafından verilmiştir. 
- Üniversite Personeline yönelik eğitimin verilmesi;
Eğitim uzmanları Batum, Kutaisi, Telavi, Akhaltsikhe ve Akhalkalaki yükseköğretim Kurumlarından gelen 20 katılımcıya
eğitim vermişlerdir. 

BOLOGNA SÜRECİNE YÖNELİK 
EN BAŞARILI PROJE:”YARATICI ve YENİLİKÇİ

DÜŞÜNCENİN MÜFREDATA DAHİL EDİLMESİ”
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S. S. Salavatova, L. M. Sandulova, М. H. Salavatov
Başkurt Devlet Üniversitesi Sterlitamak Kampüsü, Başkurdistan

Bilindiği gibi geçtiğimiz yüzyılın 90'lı yıllarında ülkemizde önemli sosyal ve siyasal değişiklikler yaşanmıştır. Bu
değişiklikler şüphesiz ki eğitim alanını da etkilemiştir. Eğitim sektöründe bilinen en önemli değişiklikler arasında milli
okulların giderek artan önemi ve artan sayısı yer almaktadır. Bu durum 20. yüzyılda devrim sonra yıllarda Rusya’da
tipik olarak görülen bir durumdur. Ancak 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar milli okulların popülaritesi büyük oranda
azalmıştır. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır: yetersiz milli bilinç, insanların Rusça dilinde eğitim almak istemesi ve
diğer nedenler. Ancak tüm bunların temelinde “Sovyet halkı” adı verilen muhteşem bir topluluk yaratmayı hedefleyen
devlet politikası yer almaktadır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, "Sovyet Halkı" adı verilen bu süper kavram da ortadan kalkmıştır. Bu sürecin
pozitif ve negatif sonuçları hakkında çeşitli yorumlar yapılabilir. 

Bu çalışmada perestroikanın pozitif yönlerinden biri olan yöreselleşmeye odaklanacağız. 

Eğitim alanında yöreselleşme milli bölgesel malzemelerin okul eğitiminde kullanılmasını sağlar. Okulda çocuklara bu
bölgede yaşayan halkın geçmişi, literatürü ve kültürü öğretilir. Ancak yöreselleşme uyumlu bir halde tek yönlü bir süreç
olmamalıdır. Yöreselleşme iki yönlü bir süreçtir. Bir yandan okullar öğretimin anadilde (Rusça dışına) yapıldığı, liberal
eğitimden oluşan ve Rus kültüründen farklı bir kültür üzerine inşa edilen etnik-kültürel bir bileşen ile kurulmakta ve
eğitim programlarını yürütmektedir. Öte yandan, bu türde eğitim toplumun iç istikrarını sağlamalı ve toplumu ortak
sivil değerlerle bir araya getirmelidir.

Çokuluslu Başkurtistan Cumhuriyeti’nde çok sayıda milli okul faaliyet göstermektedir. Günümüzde ilkokul eğitimi altı
dilde verilmektedir (Rusça, Başkurtça, Tatarca, Çuvaşça, Mari dili ve Udmurt dili). İlkokul 4 yıldır. Cumhuriyetimizde iki
resmi dil kullanılmaktadır – Rusça ve Başkurtça. Rusya Federasyonu Eğitim Kanunu ilkokulda (9. sınıf dahil) anadilde
(Rusça hariç) eğitim alma imkanını sunmaktadır. Başkurtistan kanunu da bu olanakları genişletmektedir: Öğrencilerin
11. sınıfa kadar anadilde öğrenim görmesine olanak sağlamaktadır.

Ancak öğrencilere anadilde (Rusça hariç) eğitim verme uygulaması bazı problemleri de yanında getirmektedir.
Organizasyonel nitelikte ve metodolojik nitelikte sorunlar vardır.

MİLLİ OKULLARDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖZELLİKLERİ1

____________________________________________________________________________

2011-2012 yıllarında Rusya İnsani Bilimler Vakfı’nın bağış niteliğindeki mali desteğiyle çalışma gerçekleştirilmiştir. № of 11-16-02008a/12 sayılı “Milli
okullarda matematik öğretiminde etnik - kültürel bileşen ve bunun gerçekleşmesi için öğretmenlerin profesyonel – sistemli eğitiminin
yoğunlaştırılması: geliştirme ve uygulama" isimli bilimsel araştırma projesi çerçevesindeki “Ural: Tarih, ekonomi, kültür” bölgesel yarışması. 
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Başkurtistan Cumhuriyeti eğitim sistemlerinin durumu üzerine yapılan bir analiz sonucunda milli okullarının sayısının
arttığı ancak öğretmenler için özel eğitimlerin sağlanmadığı ortaya çıkmıştır. Milli okullarda çalışan (veya çalışmış)
öğretmenlerin araştırılması sonucunda, anadilde matematik öğrenimi için, günlük Başkurt dil becerilerinin yeterli
olmadığı ortaya çıkmıştır. VUZ’da (yükseköğretim Enstitüsü) Rusça dilinde eğitim alan öğretmenler bu disiplini anadilde
(Rusça hariç) öğretmekte büyük zorluklar çekmektedir. Üniversitede özel metodolojik hazırlık yapılmamış olması veya
anadilde (Rusça hariç) bilimsel ve metodolojik literatür eksikliği bu okullarda çalışamamalarına ve Rusça dilinin
kullanıldığı okullara dönmelerine neden olmaktadır.

Milli okullardaki öğrenciler açısından da çeşitli problemler mevcuttur. Bu problemlerden biri, çocuklara yalnız anadilde
(Rusça hariç) matematik, fizik, kimya ve diğer konularda eğitim verilirse, yükseköğretim kurumlarında Rusça dilinde
nasıl çalışma yapacaklarıdır. Buna ek olarak, mezun öğrencilerin matematik ve diğer disiplinlerde ortak bir kamu sınavını
geçmeleri gerekmektedir. Bu sınav Rusça yapılmaktadır. Aynı durum Rusya’daki tüm okullar için geçerlidir.

İnsanların anadilde öğrenim görme konusunda farklı milliyetlere karşı tutumlarının ortaya çıkartılması için uzun vadeli
bir çalışma yaptığımızın altını çizmek isterim.

3 binden fazla katılımcıyla görüşme yapılmıştır. Bunlar arasında öğrenciler ve ebeveynleri, milli okullardan öğretmenler
ve farklı kolejlerden öğrenciler yer almaktadır. Gösterdikleri yaklaşımlar değerlendirilmiştir.

İlk yaklaşım “çocuklara tüm derslerin yalnızca anadilde (Rusça hariç) verilmesi” gerektiğidir. Bu katılımcıların oranın
%7’i geçmemekteir.

İkinci yaklaşım ise, okulda yalnızca anadilde öğrenim yapılması ancak çalışma sürecinin Rusça gerçekleştirilmesi
yönündedir. Bu katılımcıların oranın yaklaşık %20’dir.

Üçüncü yaklaşım ise aşağıdakini savunmaktadır: Çocuklara yalnızca ilkokulda anadilde eğitim verilmeli (4 yıldan uzun
olmamak üzere) ve giderek Rusça dilinde çalışmaya geçmeleri gerekmektedir. yükseköğretim kurumlarında gelecek
öğretmenler için milli okullara yönelik özel eğitimler verilmelidir.

Araştırmamızda bu üçüncü yaklaşıma odaklanıyoruz. Öğrencilerin milli okullarda yaşadıkları dil sorunlarının çözümünün
iki dilli eğitimde olduğuna inanıyoruz. Ancak milli okullarda iki dilli eğitim yöntemi henüz tam olarak gelişmemiştir.

Araştırmamız milli okullarda iki dilli matematik öğretimi konusunda özel bir yöntem geliştirmeyi hedeflemektedir.
Bununla birlikte milli okullar için öğretmenlerin fizik ve matematik bilimlerinde eğitimleri için bir sistem oluşturuyoruz.
2011-2012 yıllarında Rusya İnsani Bilimler Vakfı’nın bağış niteliğindeki mali desteğiyle çalışma gerçekleştirilmiştir. №
of 11-16-02008a/12 sayılı “Milli okullarda matematik öğretiminde etnik - kültürel bileşen ve bunun gerçekleşmesi için
öğretmenlerin profesyonel – sistemli eğitiminin yoğunlaştırılması: geliştirme ve uygulama" isimli bilimsel araştırma
projesi çerçevesindeki “Ural: Tarih, ekonomi, kültür” bölgesel yarışması.

Araştırmamızın başlıca metodolojik temelinde sistemli ve yapısal yaklaşımlar yer almaktadır. Tarafımızca araştırılan
“milli okullarda matematik öğretimi” sistemi öncelikle Rus okullarında matematik gelişimi sisteminin bir alt sistemini
oluşturmaktadır. Bu nedenle sabit bir bileşen olarak sistemin niteliklerini sürdürmesi gerekmektedir. Öte yandan, “milli
okullarda matematik öğretimi” sistemi de “Milli okullarda eğitim ve öğretim süreci” sisteminin bir alt sistemidir ve bu
nedenle özelliklerini taşımalıdır. Söz konusu özellikler milli okulların değişmez koşullarında matematik öğretiminin
belirgin özelliğini, yani matematik öğretiminin sabit bileşenini teşkil etmektedir. Bu ikinci özelliğin geliştirilmesi için
milli okulların özüne dönmemiz gerekir. Modern milli okulların incelenmesinde, eğitim içeriğinde yüksek oranda anadil
ve kültür içeren ve kapsamlı bir etnik kimlik oluşumu barındıran, "iki dilli" ve en önemlisi iki kültürlü olarak tanımlanan
bir sözlük anlamına bağlı kalıyoruz. Milli okulların özel koşullarıyla bağlantılı olarak, sistematik matematik öğretim
sisteminin unsurlarındaki (değişken bileşen) değişiklileri belirlerken, sistem bileşenlerinin hedefinin sistemin geri kalan
tüm bileşenlerinin özelliklerini belirleyen kendi sistem oluşturucu bileşeni olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu
durumda hedef bileşen aşağıdaki şekilde “zenginleştirilmektedir”: Bileşiminde 1) matematik dilinin anadilde (Rusça
hariç) yazılı ve sözlü olarak ifade edilmesi 2) nesne yoluyla bu oluşma ve Rus ve dünya kültürünün bir parçası olarak
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milli kültürün gelişimine katkı sağlanması gibi ek görevler yer almaktadır. Bu yeni görevler tabi ki milli okullarda
matematik öğretiminin içeriğinin doğasını, yöntemlerini, formlarını ve araçlarını da etkilemektedir.

Birinci görev anadilde bir matematik dili oluşturmaktadır. Bu görev matematik içeriğinin anadilde iyi şekilde temsil
edilmesini gerektirmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, bizim ülkemizdeki öğrenciler matematik öğrenimini yalnızca
ilkokulda değil, aynı zamanda ortaokul ve hatta lisede anadillerinde almaktadır. İçeriğin bileşeni fikrinin gerekliliklerini
hafife almamak gerekir. Günümüzde çeviri yapılan matematik ders kitaplarının kalitesi yeterli değildir, çok önemli
hatalar veya yanlış basımlar mevcuttur. Matematik ders kitaplarının, matematik terimleri sözlüklerinin ve bilimsel
yöntemleri açıklayan yayınların çevirilerinin analiz edilmesi Rusça eğitim vermeyen okullar için matematiğin kavramsal
olarak açıklanması konusundaki yetersizlikleri söz konusu yapmaktadır. Yazarlar genellikle aynı matematik terimlerini
farklı şekillerde çevirmektedir. Aynı zamanda ulusal dillerde bazı terimlerin çevrilmesi gereksinimi konusunda da farklı
tutumlara sahibiz. Tüm bu özellikler öğretmenler ve öğrencilerde kafa karışıklığına yol açmaktadır. Tüm bunlar göze
alındığında ve milli okulların Rusça eğitim verilen okulun bir alt sistemi olarak faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde,
çeviri versiyonlarının yanı sıra ders kitaplarının Rusça dilindeki orijinallerinin de kullanılması gerekmektedir.

Matematik kavramlarıyla çalışmak matematik öğretiminde en temel ve anlamlı bileşenlerden biridir. Bu çalışmanın
değişmez kısmı (okul tipi ve dilden bağımsız olarak gerekli bileşen) mantıksal - matematik analizini gerçekleştirme
konusunda öğretmen becerilerini (gerekli ve gerekli olmayan özelliklerin ayrılması, tanımlama formatının geliştirilmesi,
tanımlama için tamamlanması gereken zorunlulukların kontrol edilmesi ve terim, kavram hacmi vb. unsurların analizi)
ve sistemli bir analizi (kavramı tanıtma yöntemleri: değişmez - tümevarım veya tümden gelim, görsel veya diğer öğretici
araçların kullanımı vb.) gerektiren matematik öğretim yöntemleri ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik prosedürü
içermektedir. Değişmez bölüm kabul edildikten sonra, öğretmenin ek bir çalışma yapması ve kavramları iki dilde
ilişkilendirmesi gerekmektedir. Pilot bir çalışmada, terminolojik bulmacalar, öğretim araçlarından – çift dilli posterler,
öğretim yöntemlerinden – terminolojik oyunlar, iki dilli matematik yazımları, öğrencilerin çevirisi yapılabilen ve
yapılamayan terimleri ayırarak oluşturdukları terim sözlükleri gibi yöntemlerin yüksek oranda etkinlik gösterdiği tespit
edilmiştir. Örneğin, Başkurtça dilinde yazılan bir ders kitabı temel alınarak “5. sınıf öğrencileri için matematik terimleri
sözlüğünde” bireysel olarak ayırt edilebilir 1) yabancı dilden gelen (abaküs, aritmetik, yarda ve diğer) çevrilemeyen
terimler, 2) Rusça’dan gelen (nümeratör, denominatör, boşaltım, ortam ve diğer) çevrilmeyen terimler 3) Başkurtça diline
çevrilen terimler 4) çevrilemeyen terimler ve Başkurtça dilindeki kelimelerden oluşan birleşik terimler bir araya
getirilmiştir.

Başkurtça dilindeki 5. sınıflar için matematik test kitabının incelenmesi sonucunda, 156 matematik terimi ve terminolojik
kelime kombinasyonu içinden yalnızca 46'sının (%29.5) çevrilebilir, yani öğretim dilinden bağımsız olarak öğrenciler
tarafından anlaşılabilir olduğu ortaya çıkm’ştır. Geriye kalan 110 matematik terimi ve terminolojik kombinasyonların
Rusça’yı akıcı olarak konuşamayan kişiler için anlaşılır değildir. Bununla birlikte, bu durum “matematik dersinde çok
sayıda evrensel terim ve sembol olmasından dolayı eğitim dilinin önemli olmadığı” gerçeğini çürütmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, milli okullarda matematik kavramları öğretilirken, çift dilli posterlerin kullanımı da etkili
olmaktadır. Bazı figürleri posterlere bastığınızda, gerektiğinde yalnızca Rusça veya anadildeki karşılığını gösteren bir
düzenleme yapılması gerekmektedir. Şekil 1-'de bu çalışmanın yazarı tarafından çift dilli derslerde kullanılan posterlere
örnekler verilmektedir, matematik terimleri iki dilde verilmiştir: Rusça ve Başkurtça
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Milli okullarda matematik öğretimi sisteminde ikinci ek görev olarak (değişken bileşen) Rus ve dünya kültürünün birer
parçası olarak milli kültür nesnesi yoluyla oluşturma ve geliştirme görevlerini ayırdık. Matematik de dahil olmak üzere
okullarda gösterilen tüm derslerin belirli özel ve eğitim görevlerinin yanı sıra, eğitimsel problemlere de çözüm getirmesi
gerektiğinden kimse şüphe duymamaktadır. Uluslararası ölçekte matematik disiplinindeki sosyal sorunlar bundan birkaç
on yıl önce ortaya çıkmıştır: Matematik Eğitimi konulu 6. Uluslararası Kongre katılımcıları (tüm dünyada) öğrencilerin
matematiğe duydukları ilginin azalma nedenlerini araştırmış ve toplum tarafından matematik öğretimine ilişkin olarak
ortaya atılan iddiaları aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır: Okulda öğretilen matematik, matematik temeli bulunan ortak
kültürel öğeleri kullanmamakta, hatta kasıtlı olarak göz ardı etmektedir; kültürel geleneklerle hiçbir bağlantı yoktur,
insanların teknik ve ruhsal yaradılışları bu bölgede oldukça köklüdür.  Kongrede etno-matematik adı verilen yeni bir
çalışma yönelimi kabul edilmiştir.

Başkurtça diline aktarılabilir matematik ders kitaplarında yapılan bir analiz sonucunda, yerel koşullara uyarlama
girişiminin, hala yalnızca görevlerin, uygun Rusça isimlerin ve ortak isimlerin Rus köylerinin ulusal isimleri ve
Başkurtistan Cumhuriyetine özel olan isimlerle değiştirilmesi yönünde olduğu ortaya çıkmıştır. Pilot çalışma esnasında,
5.-9. sınıf matematik öğretiminde farklı konularda yerel tarih ve yerel materyal kullanımına ilişkin bir dizi problem tespit
edilmiş ve başarılı şekilde test edilmiştir. Bu görevlerden bazıları mevcut ders kitaplarına eklemeler yapılmasını
gerektirmektedir, bazıları ise bağımsız niteliktedir, ancak hepsi belirli bir kültürel potansiyele sahiptir. Yerel materyallere
özgün sorunlar milli okullarda matematik öğretiminin değişken parçasıdır.

Bunlarla birlikte, matematik dili oluşturma sorununa getirilen çözüm hala devam etmektedir: Öğrenciler her iki dili de
aynı anda kullanma fırsatına sahiptir. Aynı zamanda Rusça ve anadil olmak üzere her iki dilde de eğitim malzemeleri
oluşturuyoruz:

Aşağıda iki dilde hazırlanan bir kesit yer almaktadır.

Şekil 1. Rusça terimler kullanılan
piramit posteri

Şekil 2. Başkurtça terimler kullanılan
piramit posteri
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Pilot çalışma sonucunda milli okullarda matematik öğretimiyle birlikte halk destanları, peri masalları konularında yüksek
oranda etkinlik sağladıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen söz konusu problemlerin bilişsel ve eğitimsel potansiyelinden
faydalanmalıdır.

Matematik öğretim yapısında öğretimin değişken formları olarak, milli oyunlar konusunda oyun derslerinin yanı sıra,
eğitim içeriğinin bölgesel unsurlarının nesneleri ile (tarih, kültür, edebiyat, coğrafya, anavatan vb.) entegre matematik
derslerini gerekli görüyoruz.

Araştırmamız devam etmiştir. Hali hazırda elde edilmiş birtakım pozitif sonuçlar da vardır. Bunlar milli okullardaki
öğrencilerin matematik alanındaki büyük başarıları ve içinde bulundukları pozitif ruh halinin sonuçlarıdır.

Deneysel bir kılavuz temelinde geliştirilen öneriler, Başkurtistan'ın farklı bölgelerindeki milli okullardaki öğretmenler
veya geleceğin matematik öğretmenleri tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Yazar tarafından seçilen alanlarda
yöntemsel hizmetle birlikte, öğretmenlerin deneysel çalışmalarının yüksek seviyede değerlendirildiği, Başkurtistan
Cumhuriyeti’ndeki milli okulların matematik öğretmenleri tarafından verilen bölgesel bilimsel konferanslar da
düzenlenmiştir.
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Özet: 
Bu makale Daffodil Uluslararası Üniversitesi’nde (DIU) idari ve öğretim/öğrenim faaliyetlerinde ICT kullanımını
açıklamaktadır.  2002 yılında kurulan DIU geçtiğimiz on yıl içerisinde üniversite otomasyonunda ICT uygulamaları
alanında önemli başarılar elde etmiştir.  İdari hizmetlerinin neredeyse tamamı ve akademik faaliyetlerinin önemli bir
bölümü ICT merkezlidir. Faaliyetlerinin büyük bölümünü internet üzerinde yayınlayan iyi hazırlanmış bir web sitesi
bulunmaktadır. Son Webometrics sıralamasına göre, internetteki web mevcudiyetine dayalı olarak, DIU Bangladeş'teki
altmış iki özel üniversite arasında 2. ve Güney Asya'daki 500 üniversite arasında 74. sırada yer almıştır. 

1. Giriş
Bangladeş’te lider bir üniversite olan Daffodil Uluslararası Üniversitesi (DIU) faaliyetlerini Özel Üniversite Kanunu 2010
uyarınca yürütmektedir. 2002 yılında kurulan DIU mevcut toplumun yükseköğretim gereksinimlerinin tam olarak
bilincindedir ve karşılanabilir maliyetten kalite eğitim sağlamaktadır. Üniversitenin temel hedefi anlamlı bir kariyer
elde etme ve milli kalkınmaya pozitif katkıda bulunma becerisine sahip olan, geniş anlamda eğitimli ve teknoloji merkezli
mezunlar yetiştirmektir. Bangladeş Üniversite Bağışları Komisyonu üniversitemizi özel üniversiteler sıralamasında ilk
sıraya yerleştirmiştir.  Vizyon 2021 ve Dijital Bangladeş ile paralel olarak, üniversitesinin neredeyse tüm akademik ve
idari hizmetleri sayısallaştırılmıştır ve üniversite ülkedeki lider ICT temelli üniversitelerden biri haline gelmiştir.

Bu makalenin temel hedefleri idari, akademik ve diğer faaliyetlerin otomasyonunda ICT kullanımlarına ve üniversitenin,
üniversite yönetiminde ICT kullanımı konusundaki pozisyonuna dikkat çekmektir.

2.  Daffodil Uluslararası Üniversitesi Genel Bilgiler
Aşağıda DIU, kampusları, akademik programları, araştırma programları, müfredatla ilgili olan ve olmayan faaliyetlerin
kısa özeti verilmektedir.
Kampuslar:  DIU Daka şehrindeki şık tasarımlı kampuslarından akademik programlar yürütmektedir ve kuruluşların
büyük çoğunluğu üniversite mülkiyetindedir. Ashuli, Daka’da 20 akre arazi üzerinde kalıcı bir kampus inşaatı devam
etmektedir. Bununla birlikte, DIU Daka şehrinde ve civarında farklı noktalarda arazilere sahiptir. DIU’nun hayat dolu
kampuslarında yaşam heyecan verici ve aynı zamanda zorlayıcıdır.

Akademik Programlar: DIU akademik programları dört fakültede verilmektedir. İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bilim ve
Bilgi Teknolojileri Fakültesi, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Birleşik Sağlık Bilimleri Fakültesi.  Şu anda
üniversitede yirmi lisans ve dokuz lisansüstü programı yürütülmektedir ve lisans ve lisansüstü programlarında 8.500’den
fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE OTOMASYONUNDA ICT:
DAFFOOIL ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VAKASI
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Üniversitede iki yüz elliden fazla tam zamanlı öğretmen ve altmıştan fazla yarı zamanlı öğretmen vardır, bunların
birçoğu yurt dışında eğitim almıştır ve deneyim sahibidir Üniversite öğrenciler ve öğretmenlerine hizmet vermek
amacıyla görevli iki yüz elliden fazla memur ve personel bulunmaktadır.

Araştırma ve Yayınlar: Üniversite üç araştırma merkezi yürütmektedir. İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Bilim
ve Teknoloji Araştırma Merkezi ve Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi. Öğretmenlerin araştırma
faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bu merkezlerde araştırma bağışları verilmektedir. DIU tarafından yılda iki kez üç
dergi basılmaktadır, İşletme ve Ekonomi Dergisi, Bilim ve Teknoloji Dergisi ve Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Dergisi.
DIU güncel konular hakkında düzenli ulusal ve uluslararası konferanslar gerçekleştirmektedir.

Müfredatla İlgili Olan ve Olmayan Faaliyetler:  DIU öğrenciler için geniş ölçekli müfredatla ilgili olan ve olmayan faaliyetler
yürütmektedir. Öğrenciler üniversite içinde, üniversiteler arası ve ulusal seviyelerde spor, kültürel programlar,
münazaralar, edebiyat yarışmaları vb. gibi faaliyetlere katılmaktadır. Yetkin ve becerikli insan kaynakları oluşturmak
için DIU öğrencileri desteklemekte ve Microsoft IT Academy, CISCO Networking Academy, Sun Academic Initiative
Program, Red Hat Academy, Oracle Academy vb. sertifikalandırmalar için olanaklar temin etmektedir. Prometrik Test
Merkezi, Pearson VUE Test Merkezi ve Kariyer Gelişim Merkezi internetten sınav olanakları, kariyer danışmanlığı,
çalıştaylar, yarı zamanlı ve dönemsel istihdam hizmetleri vb. hizmetler sunmaktadır.

Akademik İşbirlikleri ve Kredi Transfer Olanakları:
Üniversite Bangladeş dışında bulunan 30'dan fazla iyi bilinen üniversite ile uluslararası akademik işbirliği sürdürmektedir.
Bunun yanında, bu üniversitelerle öğretmen değişim programları ve ortak akademik programlar ve öğrenciler için kredi
transfer hizmetleri sunulmaktadır.  

4.  Daffodil Uluslararası Üniversitesi’nde ICT
4.1. Genel Bilgiler
Akademik kurumlarda idari ve öğretim/öğrenim faaliyetlerinde ICT kullanımı Bangladeş’te giderek artmaktadır. Ancak
Daffodil Uluslararası Üniversitesi bu alanda önemli ilerleme kaydetmiştir.  Günümüzde maaş sistemi, izinler, hesaplar,
iş takibi vb. idari faaliyetler otomatiktir. Diğer yandan kayıt prosedürü, sonuçların gönderilmesi, sonuçların işleme
konulması yayınlanması, okul harcı ödemeleri, öğrenciler tarafından öğretim değerlendirmesi de otomatik hale
getirilmiştir. Eğitim ERP, Öğrenme Geri Bildirim Sistemi, DIU Forumu, DIU Blog ve E-Kütüphane’yi kullanarak, öğrenciler
gerekli bilgileri edinmekte ve derslerini daha iyi anlamak için veya öğrenciliklerine ilişkin diğer konularda öğretmenler
ve öğrenci arkadaşlarıyla etkileşime geçebilmektedir. Öğrencilere geniş bant internet olanakları, kablosuz internet
olanakları ve internet laboratuarı sağlanmaktadır. Öğrencilere ücretsiz laptop verilmektedir. DIU web sitesi oldukça
zengindir ve üniversite hakkında tüm bilgiler mevcuttur. DIU çok yakında yayına girecek olan Kampus Radyo ve Kampus
TV’yi kurmuştur.

Daffodil Uluslararası Üniversitesi bugün ülkedeki en iyi e-öğrenim platformunu sunmaktadır. DIU’nun e-Kütüphane’si
oldukça zengindir ve diğer üniversitelerin kütüphaneleriyle kıyaslandığında ileri seviyededir, e-Sınıf olanaklarının ülkede
bir benzeri daha yoktur ve Sanal Üniversite Sistemi ile öğrenciler tüm bilgilere internetten ulaşabilir. Resmi hizmetlerin
büyük bölümü ve akademik hizmetlerin bir kısmı internet üzerinden sağlanmaktadır. 

4.2. DIU ICT İdari Hizmetler
İş Takip Sistemi: İş gözetmenleri veya komite organizatörleri işle ilgili üyelerine internet işleri oluşturmaktadır. Bu şekilde
farklı görevler dağıtılmakta ve geri bildirim de internet üzerinden alınmaktadır. Talimatlar, çözümler, öneriler ve iş
gelişim yüzdeleri gerektiğinde internet üzerinden görüntülenmektedir. Belirli bir çalışanın belirli bir zaman dilimindeki
iş yükü kolaylıkla görüntülenmekte ve bu şekilde işler çalışanlar arasında adil bir şekilde dağıtılabilmektedir. Üst yönetim
de farklı grupların faaliyetlerini ve gelişmelerini takip edebilir. Bu kayıtlar gelecekte kullanılmak üzere saklanmaktadır.
Diğer yandan çalışanların performansları bu kayıtlar ile yılsonunda değerlendirilmektedir.

Online Maaş Ödemesi:  Maaş, ikramiye ve diğer çalışan ödemeleri tamamen otomatiktir.
Online İzin Sistemi: Üniversite çalışanları izin için internetten başvuru yapar ve gözetmenler gereğince izin verir/öneride
bulunur. Müracaatçılar kullandıkları izinlerin kayıtlarını ve hangi izinleri kullanabileceklerini kategori bazında görebilir.
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Bu sistem evrak işlerinden oluşan prosedürleri ve kayıt tutma sisteminin zorluklarını ortadan kaldırmıştır. 

Online Devamlılık Kayıtları: Kişisel online hesaplara giriş yapıldığında, çalışanlar aylık detaylı devamlılık kayıtlarını
görüntüleyebilir ve ilgili departmanlar bu kayıtları çalışanların ofise devamlılıklarını değerlendirmede ve karar almada
kullanabilir. 

İK Takdir Sistemi: Üniversite çalışanlar için etkili bir online takdir sistemi uygulamaktadır. Yıllık gizli rapor, öz
değerlendirme, iyi ve kötü performans kayıtları, cezalar, ödüller gibi çalışana ait girdiler çalışanların kişisel sayfalarına
kaydedilir ve yıl sonunda ilgili departman bu kayıtları değerlendirerek gelir artışı, terfi, ödül, teşvik verme kararı alır.

4.3. Kütüphane otomasyonu
DIU Merkez Kütüphanesi tam sayısaldır ve otomasyon sistemleriyle işletilmektedir, mevcut hizmetler şunlardır: Online
e-kitaplar ve e-dergiler, geniş bir ders kitabı, referans kitabı, yerli ve yabancı dergi, mecmua koleksiyonu, CD ve DVD
formatında malzemeler.  Kullanıcılar kütüphaneye her an her yerden ulaşabilirler. Kütüphane yazılım kaynakları arasında
Koha Dspace, Voice Library, e-Book yazılımı ve diğer yardımcı yazılım kaynakları yer almaktadır.

4.4. Akademik ICT Hizmetleri
Online Okul Harcı Durumu: Öğrenciler kendi hesaplarına giriş yaparak okul harcı ödeme durumlarını görüntüleyebilirler.
Bu sistem üniversite idaresi ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi şeffaflaştırmıştır ve böylelikle öğrenciler ve velileri her
yerden hesaba giriş yaparak ödeme planları yapabilirler. 

Online Öğrenci Kayıt Sistemi: Etkili bir online öğrenci kayıt sistemi ile, dönem başına iş hacmi azaltılmıştır ve üniversite
ve öğrenciler ICT avantajlarından faydalanmaktadır. Bu sistem kayıtla ilgili sorunları büyük oranda azaltmıştır. 

Online Öğretim Değerlendirmesi: Öğrenciler her yerden hesaplarına girerek öğretmenlerinin performansını
değerlendirmektedir. Verdikleri yanıtlar toplanmakta ve her dönem öğretim performansı raporları otomatik olarak
oluşturulmaktadır. Üniversite bu bilgileri eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için kullanmaktadır.

Web Tabanlı Sonuç Gösterimi: Üniversite dönem final sonuçlarını web sitesinden yayınlamaktadır. Öğrenciler dönem
sonu sonuçlarını dünyanın herhangi bir yerinden web sitesine giriş yaparak öğrenebilir.

Akıllı Sınıf: Eğitim sistemlerinde teknoloji kullanımı öğrenim ve öğretimi büyük oranda değiştirmiştir. Enteraktif öğretim
ve öğrenim için akıllı sınıflar kullanılmaktadır ve öğrencim sürecinin geliştirilmesinde oldukça faydalı olmaktadır.
Enteraktif beyaz tahtalar sıradan kara tahtalar veya beyaz tahtaların yerini almıştır ve öğrenim, öğretim, sunum vb.
için çoktan en etkili araçlar haline gelmiştir. DIU akıllı tahtaları hizmetler ve özelliklere paralel olarak son tasarım ve
teknolojiyle donatılmıştır. 

Hükümetin Dijital Bangladeş hedefine ulaşmak üzere dijital öğrenim ve hizmetler sağlamak için çok sayıda proje
başlatmış olması umut vericidir ve çabalarımız ulusal girişime katkıda bulunmaktadır.

4.5. Online Öğrenim Geri Bildirim Sistemi
Ülkede yaygın olarak kullanılan öğretim yöntemi tek yönlü ders verilmesinden oluşan geleneksel yöntemdir. Bu yöntem
yalnız başlarına motivasyonları yüksek olan öğrenciler için sorun teşkil etmemektedir. Ancak bazı üniversitelerdeki bu
öğretim yöntemi günümüzde öğretim ve öğrenim arasında bir “boşluk” yaratmıştır. Üniversitenin online Öğrenim Geri
Bildirim Sistemi öğrencilerin öğretmenlerle etkileşime geçmesini sağlamakta ve çeşitli yönlerden öğrencilere avantajlar
sunmaktadır. Öğretmen öğrencilerin nasıl öğrendiklerini ve kurum için ve dışında neler öğrendiklerin, ya da geniş
ölçekte dersin etkili olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir. Sistem öğrencilere şu şekillerde fayda sağlamaktadır:

• Konuların etkili ve açık bir şekilde öğrenilmesini sağlar.
• Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişkiyi geliştirir.
• Öğrencileri öğretmenler ve öğrencilerle tartışmaya girme konusunda destekler.
• Öğrencilerin dil kullanım becerilerini geliştirir.
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• Öğrenim problemlerine çözüm getirilmesine yardımcı olunabilir.
• Aynı konular üzerindeki önceki veriler değerlendirilebilir.

4.6. Forum ve Blog
Günümüzde öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde yer almaları ve özgün bağlamlarda ve mümkün olduğunda diğer
öğrencilerle işbirliği halinde sosyal bağlamda kendi bilgilerini oluşturmalarının gerektiği yaygın olarak kabul edilen bir
gerçektir. Online Forum ve Blog bu konuda oldukça etkili olmaktadır. Tartışma forumları önemli pedagojik faydalar ve
fırsatlar sağlamaktadır.

Daffodil Uluslararası Üniversitesi Forumu benzersiz bir özelliktir ve internetteki en zengin tartışma forumlarından
biridir. Öğrenciler bu forumu kendileri için faydalı olabilecek tüm amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Tartışma
forumları öğretmenin iş gücünü de azaltmaktadır. Çok sayıda faydası vardır, sosyal varlık kazanılmasını sağlar, etkileşimi
arttırır, bilişsel stratejileri destekler, ortak öğrenmeyi destekler vb. Bu özelliğin tüm eğitim kurumlarında olması
gerektiğine inanıyoruz. Kalitenin sağlanması ve öğrenmenin etkili bir şekilde onaylanması için etkili bir araç olabilir. 

4.6  DIU Bilgi altyapısı
DIU kendi internet hizmet sağlayıcısı ile internete bağlanan iyi geliştirilmiş bir bilgisayar ağı ile ICT faaliyetlerini
yürütmektedir. Kampuslar kablosuz internet kapsama alanındadır ve öğrencilere ücretsiz laptop bilgisayar verilmektedir.
Ağ altyapısı ve kablosuz altyapısı Şekil 1 ve 2’de gösterilmektedir. Üniversite öğrenciler ve diğer çalışanlara yönelik ICT
hizmetleri için Windows ve Linux platformlarını kullanmaktadır.

Şekil 1: DIU kampus ağının ağ altyapısı
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Şekil 2:  DIU kablosuz internet altyapısı

5.  ICT Uygulamalarında DIU’nun Durumu
Günümüzde, idari ve akademik destek hizmetleri etkinlik ve dakiklik açısından ICT’ye bağımlı hale gelmiştir ve Bangladeş
üniversiteleri söz konusu faaliyetler için ICT kullanmaya başlamışlardır. Üniversitelerin birçoğu kendilerini internette
tanıtacak web siteleri geliştirmemiştir.  Ancak DIU idari ve akademik faaliyetleri ve hizmetlerinin büyük bölümünü
gösteren iyi geliştirilmiş bir web sitesine sahiptir (http://www.daffodilvarsity.edu.bd). Üniversite web sitelerini temel
alan son (Temmuz 2012) Webometrics (http//webometrics.info/) sıralamasına göre, DIU Bangladeş’deki 62 özel üniversite
arasında 2. ve 100’den fazla üniversite ve yükseköğretim kurumu arasında 5. sıradadır.  Yaklaşık 500 Güney Asya
üniversitesi arasında, web varlığına dayalı olarak DIU 74. sırada yer almaktadır.  Webometrics dünya sıralamasına göre
DIU dünyadaki 20.000’den fazla üniversite içinde 2333. sıradadır. Bangladeş’teki genel duruma bakıldığında, DIU’nun
ICT kullanarak üniversite hizmetleri sunma konusundaki başarıları önemli seviyededir.

6.  Sonuç
Bu makale üniversitenin idari ve akademik faaliyetlerinde ICT kullanımlarını açıklamaktadır. 2002 yılından bu yana DIU,
ülkedeki ve Güney Asya’daki üniversitelerin çoğunun aksine, idari işler, kütüphane otomasyonu, öğretim/öğrenim,
sosyal ağ ve diğer faaliyetler için online hizmetlerin sunumunda önemli başarılara imza atmıştır. Üniversite hizmetler
ve faaliyetlerin neredeyse tamamını gösteren iyi geliştirilmiş bir web sitesi oluşturmuştur. Web varlığı açısından
üniversite ülkede ve Güney Asya’da oldukça yüksek sıralarda yer almaktadır.
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Önsöz
KISS (Çevirmenin Notu: Kiss kelimesi İngilizcede öpmek, öpücük anlamlarına gelir) kelimesi herkeste güçlü ve karışık
duygular uyandırabilir. Bu duyguların kültürel anlamların farklılık gösterse de, KISS aşk, tutku, sevgi, saygı, selamlama,
arkadaşlık, iyi şans ve pek çok diğer anlamları ifade edebilir. Dolayısıyla KISS sevgi, aşk ve hürmetin evrensel bir ifadesidir.
KISS ayrıca “Keep it Simple, Stupid (Kısa Kes, Aptal)”, “Keep it Simple and Short (Basit ve Kısa Tut)”, Keep it Simple and
Straightforward (Basit ve Dolaysız Anlat), “Keep it Simple and Sincere (Basit ve Samimi Olsun)” gibi pek çok ifadenin
kısaltmasıdır. MONASH Pazarlama Sözlüğündeki KISS prensibinin tanımı, çoğu sistemin basit tutulduğunda daha iyi
çalıştığını ifade eder.

Benim burada uzun uzadıya ele alacak olduğum KISS ise bir kişinin, burada kendisini temsil ettiğim, KIIT Üniversitesi’nin
kurucusu Sayın Achyuta Samanta’nın aşkı, tutkusu ve sevgisinden doğmuş olan Kalinga Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
(Kalinga Institute of Social Sciences) kısaltmasıdır. Samanta on yirmi beş yıldır fakirliğin ve cehaletin olmadığı eşitlikçi
bir dünya yaratmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Onun için KISS sevgi, aşk ve hürmet duygularının bir
ifadesidir. Basit ve dolaysız yöntemleriyle, KISS’i bütün samimiyetiyle sessizlerin sesi olmak, temel sosyal haklardan
yoksun milyonlarca aborjini güçlendirmek ve “medeniyet ufkunun” altında yaşayan binlerce kişiye sürdürülebilir geçim
yollar sağlamak için kurmuştur. 

Hindistan’ın 1.2 milyarlık güçlü nüfusunun yaklaşık yüzde sekizini oluşturan aşırı yoksul topluluklara herkesle eşit
fırsatlar sunma tutkusundan doğmuş olan Achyuta Samanta liderliğindeki KISS kabileleri eğitim yoluyla güçlendirmek
için her şeyi yapmaktadır. 1992 yılında bir enstitü olarak çalışmalarına başladığından bu yana KISS kabile çocuklarını
eğitim yoluyla dönüştürmede belirgin bir rol oynamaktadır. KISS bu sayede bir bakıma bir sosyal devrim niteliğini
kazanmıştır.

KIIT Üniversitesi’nin rektörü olarak dünyayı KISS, yani Kalinga Sosyal Bilimler Enstitüsü hakkında dünyayı
bilgilendirmekten memnuniyet duyuyorum; ancak bilgilendirmenin de ötesinde konuşmamda KISS gibi bir enstitünün
gerekliliği, başlangıcı, ilgisi ve KIIT’in ve yönetimimizin en başarılı projesi olmayı sürdüren KISS’in etkileri hususlarını
aydınlatmayı amaçlıyorum.

Doğuş
Roma bir günde kurulmadı, derler. KISS de öyle. KISS’in başlangıcını öğrenmeden önce, bir sosyal devrime dönüşen
böyle bir enstitünün basıl doğduğunu bilmek yerinde olacaktır. Herhangi bir çocuğun gülen yüzüne bakıldığında,
günlerce aç kalan küçük bir erkek çocuğunu hayal etmek zordur; yedi aç çocuğu için yiyecek bir şeyler bulamayan bir

KISS - BAŞLANGIÇ, İLGİ VE ETKİ
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annenin çaresizliğini ve hayatta kalmak için hiçbir geçim yolu olmayan bir ailenin durumunu… Bu kadar fakirlik içinde
yaşayan bir ailenin acı durumunu düşünmek bile herkesi titretir. Karanlık kömür madenlerinden çıkartılan elmaslar
gibi, geçmiş yılların küçük çocuğu insanlık tacında bir mücevhere dönüştü. Maddi zenginliğin insanların sesi olduğu ve
paranın konuştuğu bu dünyada, genç bir adamın insanları kendi önyargılarının, inançlarının, ayrıcalıklarının ve
rahatlıklarının ötesini dinlemeye çağırma çabası hastalıklı toplumun güçlü ve acımasız diktatörlüğüne karşı bir veryansın
gibi görünüyor olmalı. Küçük bir çocuğun cılız ses tonu kargaşanın içinde kaybolabilirdi ancak yumuşacık sesindeki
hüzün bir deri bir kemik dış görünüşünün içinde güçlü bir ton oluşturuyordu. Hindistan’ın en fakir eyaletlerinden biri
olan Odisha’nın pek bilinmeyen bir köyünde fakir bir ailede doğmuş olmasına rağmen bu çocuk ileride birçok zenginin
rol modeli olacaktı. 

Bu genç adam, Achyuta Samanta henüz dört yaşındayken bir trafik kazasında trajik bir şekilde erken ölmesi nedeniyle
yaşadığı kabuslarını, paramparça çocukluğunu ve acı ihmal deneyimlerini hiçbir zaman unutmadı. Hiçbir teselli, anlayış
ve yardım onun bakımsızlık hissini gideremezdi. Yoksulluğu ve açlığı ileri yaşlarına kadar peşini bırakmadı. Babası bir
çelik fabrikasında yarı zamanlı bir işçi olduğundan ona babasından hiçbir şey miras kalmadı. Babasının ona bıraktığı
tek şey arkasında bıraktığı kardeşlerine bakmasını öğütleyen Himalaya sorumluluğu oldu. Hiçbir malı mülkü ve düzenli
bir geliri olmaksızın, dul kalan annesiyle birlikte karınlarının doymasını bekleyen yedi boğazla birlikte, açlığı yüzüne
hiçbir şekilde yansıtmadan yenmeye çalışan sefil bir yoksulluğun ortasında boğuşan bu küçük çocuk için hayat hiç kolay
değildi. Bütün duvarların üzerinde yoksulluk yazılıydı. 

Kelimeler yoksulluğu hiçbir şekilde açıklayamaz. Ne de fakir olmanın ne demek olduğunu açıklamaya yetecek kelime
vardır. Pek çok insan açlıktan kırılır ama çok azı milyonlar tarafından imrenilerek zamanın kumlarında iz bırakır. Birkaç
tuhaf işte çalışarak Samanta’nın annesi çaresizce ailesinin varlığını sürdürmeye çalışırken hala küçük kız kardeşinin
bakıcılığını yapan Samanta yemeği olmadığı halde varmış gibi davranıyordu. Samanta’nın küçük avuçları evinin uzak
bir köşesinde nemli gözlerini silmekten yorulmamıştı; ne de içinde bulunduğu durumdan şikayet ediyordu. Yoksulluk
Samanta’nın hayatında yeni bir tanım bulmuştu. Küçük yaşlardan itibaren Samanta çalışarak yaşama sanatını öğrendi.
Bugün hala sürdürdüğü haftanın iki günü oruç tutma alışkanlığı belki de geçmiş günlerine dair bir anma.

Zorluklar bazen insanları sıkıntılarla başa çıkabilecek kadar güçlü kılar. Aşırı yoksulluk Samanta’nın gece ders çalışırken
gaz lambası yakmasına olanak vermiyordu. Dersleri takip etmek o kadar zordu ki sınavlardan önce kaçırdıklarını telafi
etmek için birkaç gün Müdür’ün evinde kalması gerekiyordu. Sonuç ise yüksek notlar oluyordu çünkü zorlukları yenme
konusundaki kararlılığı Samanta’nın hızla ilerlemesini sağlıyordu. 

Samanta yavaş ama kararlı bir şekilde en önce eğitim alma hedefine doğru adım adım ilerliyordu. Kararlılığı hep
onunlaydı ve güçlü başarma isteği öğrenimine devam edebilmesi için burs kazanmasını sağladı. Köy okulundan on altı
kilometre uzaklıktaki liseye her gün gidip gelmek kolay değildi. Bu mesafeyi yürümek için erken kalkması gerekiyordu.
Samimiyeti, ilçenin merkez beldesinde üniversite eğitimi almak için bir burs daha kazanmasını sağladı. Okula yürürken,
okulun kendisi gibi fakir çocuklara nasıl daha yakınlaştırılabileceği üzerine düşünürdü. Bütün yol boyunca yoksulluğun
ve açlığın nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünürdü ancak o zamanlar ne buna verebileceği cevabı vardı ne de bu
konuları ele alabilmenin yollarını biliyordu. Bu mesafeyi her gün yürüme alışkanlığı ileride 1992-94 yıllarında en zor
döneminde hala hayalini şekillendirmeye çalışırken her gün yaklaşık 30 km’yi yürüyebilmesini sağladı. Her gün bisikletle
yaklaşık 200 km yol kat edip insanlarla irtibata geçmek, reddedilmek ve alay edilmek çoğu insan için delilikten başka
bir şey değildi. Ancak bu “vurdumduymaz” genç yetişkin kendisiyle alay edilmesi sayesinde dünyayı çok yakın
noktalardan görebilme fırsatını yakaladı. Aç karnına oradan orya koşturmak belki de içindeki açlığın sönmemesini
sağladı. Yoksulluğun olmadığı daha iyi bir dünyaya olan açlığı, toplumu dönüştürmeye olan açlığı ve içten içe kanayan
ancak çocuklarının karşısında cesur bir yüz ifadesi takınan binlerce kadının yüzüne biraz tebessüm getirmeye olan
açlığı…

Samanta o günlerini ve kendine verdiği sözleri hiç unutmadı. Annesinin ona düzgün bir hayat veremediği için katlanmak
zorunda kaldığı acıyı asla unutmadı. Hayatının acı gerçekleri onu güçlü kalmaya zorladı ve imkanı olduğunda fikirlerini
köyü Kalarabank’ı model bir köy yapmaya yöneltti. Küçük bir üniversiteden Puri’deki daha büyük bir üniversiteye burslu
olarak fen bilimleri lisans programında okumak için gitmesi ve sonrasında Bhubaneswar’daki Utkal Üniversitesi’ne fen
bilimleri yüksek lisans programında öğrenimine devam etmek için gitmesi de çok kolay olmadı. Özel bir öğrenci
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yurdunda kalmak ve evdeki annesini ve kız kardeşlerini düşünmek onu yarı aç yarı tok kalmaya ve biriktirebildiği her
şeyi bir kenara ayırmaya zorladı. Hala okuluna devam ederken bazı öğrencilere özel ders vermeye başlaması bu
zamanlarda başlamıştır. Üniversite yurdunda Samanta yoksulluğu etrafında hissetmiştir. Eski püskü kıyafetleriyle
tamamen tek başınaydı ancak gözlerindeki hayalleri hiçbir zaman sönmedi.

Başarı kararlılık, güçlü bir irade ve bir amaca kendini adamakla gelir. Çocukluk anıları, yoksul olmanın getirdiği acılar,
karnının ve zihninin açlığı onu rahat bırakmıyordu. Yüksek lisans programını birincilikle bitirdiğinde bütün zorlukları
sona ermiş gibi görünüyordu. Final sonuçları henüz açıklanmadan teklif almış olduğu Okutmanlık mesleğini yaparak
görece rahat bir hayat sürebilirdi ancak kaderin onun için başka planları vardı.

Deneyimleri yoksulluğu kişilerin eğitim almalarının karşısında bir engel olarak durmadığı bir dünya hayal etmesini
sağladı. Dünyada bir daha hiç kimsenin yoksulluk yüzünden hayatta hiçbir şey başaramamanın verdiği çaresizlikle
ağlamayacağı bir toplum hayali kurdu.

1992 yılında sahip olduğu bütün birikimi 100 dolardı. Aynı kafadaki birkaç arkadaşının yardımları ve bir büyüğünün
rehberliği ile meleklerin bile yürümekten çekineceği bir yola adım attı. Muazzam iradesi, özgüveni ve davasına kendini
sorgusuz sualsiz adaması üniversitedeki okutmanlık görevini bırakmaya ve toplum için çalışmaya onu itti. Kendine
vermiş olduğu taahhütler ve muhtaçların yanında sert bir kaya gibi durma konusundaki kararlılığı okutmanlık göreviyle
elde edebileceği kişisel rahatlıktan vazgeçmesini sağladı. Özel sektörün ilk modern Üniversitesi olan Kalinga Endüstriyel
Teknoloji Enstitüsü’nü (KIIT) kurmak için gerçek anlamda bir dilenci gibi yalvarmak zorunda kaldı. Hindistan Hükümeti
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Birlik Bakanı tarafından Orissa’nın cebinde bir kuruş bile olmadan Benaras Hindu
Üniversitesi’ni kuran Madan Mohan Maliviya’ya bile benzetilmiştir. Sadece 100 dolarlık bir sermayeyle KIIT’i kurma
başarısı birinci enstitünün yalnızca zenginlikle kurulabileceği görüşünü yalanlamaktadır. 1992’de sadece başlangıç
aşamasında olan bir enstitü ulusal sıralamada 16. sıraya yükselen ülkenin en iyi üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
12 öğrencilik tek sınıflı Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü’nün 350 hektarlık bir alana yayılmış 15 adet birbirine yakın
kampüste eğitim gören 15,000’in üzerinde öğrenciye sahip bir üniversiteye dönüşümü her şeyi özetliyor. Belki de bu
Samanta’nın “Mükemmel bir Girişimci” olarak özetlenebilecek karakterinin bir yönü. Samanta’nın KIIT’i çevreleyen
ekonomiyi tersine çevirmedeki ve binlerce insana doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamadaki yeteneği en dinamik
ekonomistleri bile şaşırtmıştır.

En büyük başarı ve en tatmin edici olanı şüphesiz Samanta’nın “uygar” dünyanın dışında yaşayan ve asgari yiyecek
şartlarından mahrum kalmaları ya da vicdansız para sahiplerinin kendilerine temel gereksinimleri sunmayı reddetmesi
ve cehaletleri yüzünden marjinalleştirilmeleri yüzünden gelecek olan zamansız ölümlerini bekleyen, en çok ihmal edilen,
temel sosyal haklardan yoksun kabilelere herkesle eşit fırsatlar sunma çabasıydı. 

Aşağılayıcı yoksulluğun neden olduğu sıkıntılar Samanta’ya annesinin yedi kardeşi için kıt kanaat geçinebilmelerini
sağlamak amacıyla tuhaf işlerde çalışmak zorunda kaldığı zorlu günlerini hatırlattı. Samanta sıkıntılarını avantaja
dönüştürebilmek gibi eşsiz bir özelliğe sahip. Kalbi fakirler ve bakımsızlar için kanıyordu. Açlığa, yetersiz beslenmeye,
kaynak kullanımı ve sömürüsü cahilliğine karşı eğitim yoluyla güçlendirme ve sürdürülebilirliğin sağlaması vasıtasıyla
başarılı bir şekilde mücadele edilebileceğine inanıyordu.  “Cehalet fakirliğe neden olur ve eğitim fakirliği kovar” inancı
Kalinga Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü (KISS) kurmasını sağladı. Bu küçük okul 1993 yılında yalnızca 125 kabile çocuğuyla
başladı ve bugün “uygar” dünyanın dışındaki ormanlardaki küçük köylerde yaşayan fakir kabile ailelerinin en fakirleri
arasından seçilen 16,500 kabile çocuğuyla Asya’nın en büyük enstitüsü haline gelmiştir. 

Buradaki çocuklara tamamen ücretsiz olarak yiyecek, barınma, sağlık hizmetleri ve Anaokulu’ndan Yüksek Lisans’a
kadar eğitim sağlanıyor. 

KISS Limca Rekorlar Kitabı tarafından yalnızca kabile çocuklarına özel en büyük enstitü olarak tanınmıştır. Kaliteli eğitim
ve öğretimle KISS, Odisha Orta Öğretim Kurulu tarafından yürütülen Lise Bitirme Sertifikası sınavında %50-54’lük devlet
ortalamasına karşılık yüzde yüz başarı elde etmeye devam etmektedir. Devlet Yüksek Orta Öğretim Konseyi tarafından
yürütülen +2 (Yüksek Orta Öğretim) sınavında da KISS yüzde yüz başarı elde etmektedir. 
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KISS’in akademideki mantıksal uzantısı da birçok disiplinde Lisans ve Lisansüstü derslerin eklenmesi olmuştur. KISS şu
an Lisans alanında Sanat, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler ve Ticaret dallarında, Yüksek Lisans alanında ise sekiz disiplinde
eğitim vermektedir. 

Zaman zaman, kabile çocuklarına eğitmek için uygun bir durum yaratmak çok zor bir görev halini alabiliyor. İyi
tanımlanmış araçlarla yoksulluğa karşı başlatılan haçlı seferleri KISS’in, sürdürülebilir geçim yollarına odaklanılarak
toplumun en fakir kesimleri için bir Öğrenme Merkezi olarak yapılanmasının yanı sıra kabile çocukları için en büyük
yatılı enstitü olmasına imkan sağlamıştır. 

İster akademik alanda ister spor alanında olsun, KISS çocukları kendilerine fırsat verildiğinde herkesten daha başarılı
olabileceklerini göstermişlerdir. Orta Öğretim Kurul ve Yüksek Orta Öğretim Konsey sınavlarında %50-54’lük devlet
ortalamasına karşılık, KISS öğrencileri son yedi yıldır yüzde yüzlük bir başarıya imza atmaktadır. Benzer şekilde, KISS
takımı Londra’daki Rugby Dünya Şampiyonasında Güney Afrika’yı mağlup ederek ülkesini gururlandırmıştır. Köylerinden
dışarı adım atmamış olan çocukların Londra’ya gidip rugby oynaması inanılmaz gibi geliyor ama gerçek kurgudan daha
şaşırtıcı değil midir? Kendilerine fırsat verildiğinde hiç kimsenin onların önüne geçemeyeceğini hiçbir şüpheye yer
bırakmayacak şekilde kanıtlamışlardır. Yalnızca rugby’de değil, atletizm, futbol ve hokeyde de çocuklar
mükemmelliklerini sergilemiştir ve gelecek yıllarda şüphesiz kendilerini hem ülke içinde hem ülke dışında her spor
etkinliğinde başarı elde ederken bulacaklardır. 

KISS’in başarı hikayesi dünyanın her yerinde ziyarete gelen yüzlerce yüksek mevki sahibi kişi tarafından alkışlanmaktadır.
Nobel Ödülü Sahiplerini, Başkanları, Başkan Yardımcılarını, Valileri, Parlamenterleri, Bakanları, Planlamacıları ve Sosyal
Hizmet Uzmanlarını içeren ziyaretçilerin hepsi KISS’i dünyanın her yerinde kopyalama fikrini öne sürmüştür. KISS’i iki
kere ziyaret eden eski Başkan Dr. APJ Abdul Kalam KISS’i bir harika olarak tanımlarken, Nobel Ödüllü Prof. Richard Ernst
Samanta’yı rol modeli olarak övmüştür. Padmavibhusan Magsaysay ödülü sahibi ve sosyal aktivist Mahasweta Devi
KISS’i “Bapu’nun Hayalinin Gerçekleşmesi”, “İkinci bir Santiniketan” ve Gurudev Rabindranath Tagore’nin tasavvur
ettiği “Bharat Tirtha” şeklinde tanımlayarak kayıtlara geçmiştir. Prof. Yaspal’ın KISS ve kurucusu hakkında doğru bir
şekilde ifade ettiği gibi, “Samanta belki de Hindistan’ın bir başkasının konseptine göre sözde bir gelişmiş ülke olarak
değil, Hindistan olarak başarılı olabileceğinin en ikna edici örneğini temsil ediyor”. Henüz ölçülmesi imkansız olsa da,
KISS’in başarısı belirgin bir şekilde görülebilir. KISS’e gelen kabile çocukları büyük bir güven ve garantili geçim yolları
kazanmış olarak dönüyor. Eğitimin tamamlanmasının ardından iş garantisi ve ailenin eğitime karşı olan tutumunu
değiştirmek için verilen yeterli eğitim KISS’i eşsiz kılıyor. KISS’te eğitim gören çocuk toplumunun “Değişim Aracı” haline
geliyor. Ailesindeki ve köyündeki diğer insanları aydınlatmaya yardım ediyor. Toplumu dönüştürmeye yardım ediyor.
KISS’teki bir kabile çocuğu için sınırsız fırsatlar sunuluyor; KISS’ten mezun herkes için KIIT’teki yüksek teknik ve
profesyonel kurslara katılmak için yüzde beşlik üyelik hakkı ayrılıyor. 

İlgi
Nisan 2000’de Dakar, Senegal’de yapılan Dünya Eğitim Forumu aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmanın altını çizmiş ve
eğitim aracılığıyla bu amaca doğru çalışmak için taahhütte bulunmuştur. Yoksulluğu ortadan kaldırma taahhüdü daha
önce 1995 yılında Kopenhag’da yapılan ve aşırı yoksulluğun büyük bir adaletsizlik ve İnsan Hakları ihlali olarak
değerlendirildiği Sosyal Gelişim Dünya Zirvesi’nin de en önemli sonuçlarından biriydi. Daha sonra, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu 1997-2006 dönemini yoksulluğu ortadan kaldırmak için ilk BM on yılı olarak belirledi. Yoksulluğun ortadan
kaldırılmasında eğitimin rolü gerçekten de çok önemlidir. Eğitim yalnızca yoksulluğun azaltılması için önemli değil,
aynı zamanda refah oluşturmanın da anahtarıdır. Dakar “Herkes için eğitim” eylemi çerçevesinde “Herkes için Eğitim
ilkelerinin sürdürülebilir ve iyi entegre edilmiş bir sektör çerçevesinde yaygınlaştırılmasından” bahsedilir [Eğitim &
Yoksulluğun Ortadan Kaldırılmasıyla ilgili UNESCO Makalesi, 2001]. Yoksulluğun ortadan kaldırılması on yılına ilişkin
olarak BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmış olan rapor yoksulluğa karşı savaşmada genel ilköğretim eğitiminin
çok önemli olduğunu doğrulamaktadır.

Yoksulluk iki büyük bölüm altında kategorize edilebilir: Göreceli Yoksulluk ve Mutlak Yoksulluk. Göreceli yoksulluk
yalnızca hafifletilebilirken mutlak yoksulluk uygun bir yaklaşımla ortadan kaldırılabilir. Hindistan’ın kabileleri mutlak
yoksulluk içindedir ve hükümetçe mümkün olan her adımın atılmış olmasına rağmen, hala bu koşulda kalmaya devam
etmektedirler çünkü güvenlik olmadan yoksulluk döngüsünün kırılması neredeyse imkansız hale gelir ve onların
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marjinalleşmelerine, toplumdan soyutlanmalarına neden olur. Eğitim ile fakirliğin ortadan kaldırılması arasındaki
bağlantının karmaşık olduğu gözlemlenmiştir. Eğitim ile yoksulluk arasındaki bağlantının doğrusal bir bağlantı ya da
basit bir sebep sonuç ilişkisi olmadığı aşikardır. Bir derece kesinlikle, eğitim yoksunluğunun belki de yoksulluğun en
güçlü nedeni olduğu varsayılabilir. Küresel İzleme Raporu’nda eğitim erişimi bulunmayan 77 milyon çocuğun hem fakir
olduğunu hem de yoksulluğun çok boyutlu özelliği nedeniyle erişim yoksunluğundan muzdarip olduklarını tahmin
etmiştir [Herkes için Eğitimin Elde Edilmesi, Cenevre, UNESCO, 2007]. Bir Hak olarak Eğitim, özellikle de çocuklar için,
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (BM, 1959), BM Genel Kurulu’nun 1989 tarihli Çocuk Hakları Bildirisi ve 1989
yılında BM tarafından Çocuk Hakları konvansiyonunun kabul edilmesi gibi pek çok önemli belgede vurgulanmıştır.
Hindistan Anayasası’nda da Eğitim Hakkı Temel Haklardan biri olarak kabul edilmiştir. 

1980’lerin sonlarıyla 1990’lar arasındaki dönemde kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle sınırlandırıldığı önceki
dar görüşlü ekonomistleri ve indirgemeci yaklaşımları zorlayan bir kalkınma paradigmasına yoğun ilgi gösterilmiştir.
Bu konudaki en bilinen düşünür insan yeteneği teorisini geliştiren Nobel Ödüllü Prof. Amartya Sen olmuştur. Bu teori,
kalkınmaya bütüncül bir yaklaşım ile, bir fırsat, bir hak ve hayatı geliştirmenin bir yolu olarak eğitimin içkin değerini
vurgulamıştır. Bilim adamları eğitimi bir “Araç” olarak görenler ve eğitimi bir “Amaç” olarak görenler olmak üzere iki
büyük gruba ayrılırlar. Ancak, eğitimi hem “Araç” hem de “Amaç” olarak gören bir grup daha vardır. Burada, insanları
yoksulluktan kurtarmanın yalnızca bir amaç olarak önemli olmadığını, ayrıca insanların değer verdikleri gerçek
özgürlüğü yaymalarına imkan sağladığını belirtmek uygun olacaktır. Yoksulluğu ve yoksulluğun eğitimle olan ilişkisini
anlamak için, çeşitli yoksullukla mücadele yöntemlerinin ve bunları uygulamada eğitimin rolünün anlaşılması
gerekmektedir. 

Eğitim kalitesinin öğrenmenin büyümesi ve geliştirilmesi için çok önemli olduğu hususuna aykırı bir görüş bildirilemez.
Mikro seviyedeki çalışmalarda eğitimli evlerde neredeyse hiç mevcut olmadığı ortaya koyulmuştur. Ulaşılabilirliği ve
kaliteyi içeren okullaşma faktörleri öğrenme deneyimini çok zorlaştırmaktadır. Yoksullukla daha doğrudan bağlantılı
bir diğer faktör de okullara kayıt yaptırmayı engelleyen düşük gelir seviyesidir. Yoksulluk ayrıca sağlık ve beslenme için
önemli olan erken çocukluk dönemi bakımı ve eğitimiyle de ilgilidir. Bunun yanı sıra, erken çocukluk eğitiminin
okullaşmanın ileriki yıllarında farklı yararları mevcuttur. Çok fakir olanların erken çocukluk bakımı ve eğitimine erişim
sahibi olmadığı bir gerçektir. Belki de 2000 Nobel Ekonomi Ödüllü James Heckman’in “Adaleti ve sosyal eşitliği
destekleyen ve aynı zamanda dezavantajlı küçük çocuklara yatırım yaparak ekonomide ve toplumun genelinde
üretkenliği destekleyen eşsiz bir politika inisiyatifidir” şeklinde fikir beyan etmesine yol açan budur [Heckman, 2003,
İnsan Sermayesi Politikası’nın Değerlendirilmesi … Boston, Harvard University Press]. Eğitim aracılığıyla yoksulluğun
azaltılmasının ve ortadan kaldırılmasının bunu elde etmeye adanmış güçlü bir taahhüdün yönlendirdiği doğru politika
karışımları ve strateji olmadan hiçbir zaman elde edilemeyeceği gerçeği inkar edilemez. Fakirliğin azaltılması ve ortadan
kaldırılması yoksulluğun her seviyede ele alındığı ulusal bir kalkınma stratejisi gerektirir. Yoksulluğun eğitim vasıtasıyla
ortadan kaldırılması stratejileri eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına müsamahasız bir dikkat gösterilmesini gerektirir.
Kaliteli eğitim yoksullar için hiçbir grup için olmadığı kadar önemlidir. 

Hindistan bağlamında, yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla ilgili her türlü tartışma toplumun en yoksun kesimleri
üzerine Programlanmış Kabile adı verilen bir çalışma olmadan tamamlanamaz. “Kabile” kelimesi (gelişmekte olan
ülkelerde bazen hakaret olarak algılanır) aynı ırktan olan ve aynı geleneklere, dile ve dine, vb. sahip olan, belirli bir
alanda yaşayan ve genellikle bir şef tarafından yönetilen insanlar topluluğu olarak tanımlanır (Oxford Advanced Learner’s
Dictionary, 2005). Modern bilim adamları bir insan grubunun ilkelliğini ve geri kalmışlığını sıklıkla kasıtlı bir şekilde
iptidai ve irrasyonel olarak tanımlanan “kabile” terimiyle ilişkilendirir. Asya ve Afrika’daki çoğu ülkenin Avrupa
kolonilerinin yönetimi altında olduğu süre zarfında, sosyal evrim teorileri ırksal durumla iç içe geçmiştir. İnsan gruplarını
baskı altında tutarak dışlama süreci bu şekilde başlamıştır. Yöneticiler “kabile ve kabile olmayan topluluk ayrımını” bir
“bölme ve yönetme” aracı olarak kullanmıştır.

Yöneticilerin giderek artan ilgisizliği ve “kabile ve kabile olmayan topluluk” ayrımı kabilelerle kabile olmayan topluluklar
arasındaki boşluğu daha da arttırmıştır. Bu dışlanma kabilenin ilkel vahşilik anlamını çağrıştırdığı bir şekilde algılanmaya
başlamıştır.  Bu, hem yönetimsel önlemler hem de akademik uygulamalarla ele alınması gereken kalkınma yoksunluğuyla
sonuçlanan kesinlikle tehlikeli bir eğilimdi. Kabilelerin hala bu şekilde yanlış adlandırılmaya devam etmesi büyük bir
talihsizliktir ve pek çok çabaya rağmen kabileler hala küçük köylerinde izole edilmiş olarak kalmaktadır. Hindistan
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Anayasası’nın 342. Maddesinde Programlanmış Kabile tanımlama yönteminde izlenecek olan yol tanımlanmaktadır.
Anayasa’nın 366 (25). Maddesinde “Programlanmış Kabile” ifadesi “işbu Anayasanın amaçları için 342. Madde
kapsamında Programlanmış Kabile olarak kabul edilmiş olan kabilelerdeki ve kabile topluluklarındaki kabileler veya
kabile toplulukları veya parçaları veya grupları” olarak tanımlanmaktadır.

Kabilelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınması meseleleri tartışılırken, günümüzde Hindistan’da çoğu kabilenin
aşırı yoksulluk içinde geri kaldığını belirtmek yerinde olacaktır. Burada “Geri Kalmış” ifadesi kullanılmıştır çünkü
Hindistan Hükümeti’nin Kabile İşleri Bakanlığı’nın 2006-2007 Yıllık Rapor’unda Programlanmış Kabile’nin esas özellikleri
aşağıdaki özelliklere sahip olma olarak verilmiştir: 
(1) İlkel Özellikler,
(2) Belirleyici bir Kültür
(3) Toplumun geneliyle irtibat kurmaya çekinme,
(4)Coğrafi İzolasyon ve
(5) Sosyal ve Ekonomik Geri Kalmışlık.

Bu kabile tanımı Hindistan’daki kabilelerin ilkel özelliklere sahip olduğunu ve sosyal ve ekonomik olarak geride kalmış
bir şekilde coğrafi izolasyon içinde yaşadığını belirtiyor. Ülke coğrafyasının yaklaşık %15’lik bölümünde, ovalardan
ormanlara, tepelerden erişilemeyen bölgelere kadar uzanan çeşitli ekolojik ve coğrafi-iklimsel koşullarda yaşayan
kabileler aşağıdakilerle yaşamaya devam etmektedir:
Tarım öncesi teknoloji,
Aşırı düşük okuryazarlık seviyesiyle durgun ve azalan bir nüfus ve
Asgari düzeyde ekonomi

Atmış beş yıllık Bağımsızlığa rağmen bu kabilelerin yaşamın temel gereksinimlerinden bile yoksun vaziyette zorlu
coğrafyalarda inzivaya şekilmiş olarak yaşamaya devam etmesi talihsizliktir. 2001 Nüfus Sayımı rakamlarına göre, bu
topluluklardaki başlıca işçilerin %81.6’sı birincil sektör faaliyetlerinde yer alıyordu. Bu farklılıklar örgün eğitimde
yükseköğretimde orantısız bir şekilde düşük temsille sonuçlanan daha yüksek okul bırakma oranları nedeniyle
artmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kümülatif etki sonucunda yoksulluk sınırının altındaki PK’lerin oranı ulusal
ortalamanın büyük oranda üzerindedir. Kabileler ayrıca kötü sağlık koşulları altında yaşamaktadır. Bu, Sıtma, Filarya,
Tüberküloz, Cüzzam ve zührevi hastalıklar gibi kronik bulaşıcı hastalık vakaları gibi birçok faktörle birlikte yetersiz
beslenmenin kümülatif bir sonucudur. Programlanmış Kabilelerdeki bebek ölüm oranı, 5 yaşın altında ölüm oranı ve
yetersiz kilodaki çocukların yüzdesi nüfusun genelinden ve diğer dezavantajlı sosyo-ekonomik gruplarınkinden daha
yüksektir. 2005-2006 Planlama Komisyonu raporuna göre Kırsal kesimlerdeki yoksulluk sınırının altındaki PK nüfusu
%47.2 iken, kentsel alanlarda bu oran %39.9’dur.

Bebek ölüm oranı binde 84.2 olarak kalırken, 5 yaşın altında ölüm oranı 26.6’dır; yetersiz kiloda olan çocukların yüzdesi
ise %55.9’dur. Hindistan’ın kabileleriyle ilgili daha başka şaşırtıcı gerçekler de mevcuttur. Kabilelerin problemlerinin
çoğu sürdürülebilir bir geçim yolunun olmamasından kaynaklanır. Sürdürülebilir geçim kabilelerin yoksun olduğu
eğitimle bağlantılıdır.

Kabilelerin karşılaştıkları problemlerin çoğu düşük okuryazarlık oranları ve onları vicdansız işadamlarının ve tefecilerin
sömürüsü için kolay bir av haline getiren cehaletleridir. 2001 Nüfus Sayımı Raporlarına göre Programlanmış Kabilelerin
okuryazarlık oranı erkekler için %51.48, kadınlar için ise %23.37’de kalmaktadır. Endişe verici okul bırakma oranları bu
acı durumu daha da artırmaktadır. İlkokul seviyesi, I ila VIII sınıfa kayıtta Ortalama Brüt Kayıt Oranı 6 – 14 yaş arası için
2001’de %88 iken 2004-2005’te %93.5’e yükselmiştir; ancak okul bırakma oranı yüzde ellinin üzerinde olarak
hesaplanmıştır.

Kabile İşleri Bakanlığı’nın Taslak Ulusal Kabile Politikası’nda (2007-2008/2008-2009 Yıllık Raporu – Kabile İşleri Bakanlığı,
Yeni Delhi) anayasal hükümlere, çeşitli koruyucu tüzüklere, önemli kalkınma inisiyatiflerine, kabile alt plan yaklaşımına
ve 1996 Panchayats Yasası (Programlanmış Alanlar için Genişletme) hükümlerine rağmen, Programlanmış Kabileler’in
sosyo-ekonomik durumunun çok az ilerleme kaydettiği kabul edilmektedir. Kabilelerin insani gelişmişlik endeksi nüfusun
geri kalanınkinden çok daha düşük seviyededir. Okuryazarlık oranındaki ve bebek ölüm oranlarındaki büyük fark kabile
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haklarının durumunu yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra, kabile ekonomisinin düşük kapasitesi, kabilesel bölgelerindeki
zayıf altyapı, işsizlik, atılma korkusuna neden olan hatalı orman politikaları, geleneksel hakların giderek yok olması ve
yüksek arazilerin kabilelerin mülkiyetinden çıkması, yer değiştirme kabileler için kalkınmanın önüne geçen meselelerden
bazılarıdır.

Bu taslak politikada ayrıca Programlanmış Kabileler’in korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin birçok hükme ve benzer
amaçlarla oluşturulmuş olan pek çok diğer merkez ve eyalet yasalarına, belgelerine ve beyanlarına rağmen,
Programlanmış Kabileler’in korunması ve geliştirilmesi meselesine birleşik ve bütünlükçü bir biçimde yaklaşan tek bir
politikanın bile bulunmadığı da belirtilmektedir. Bu iddianın ne kadar doğru olduğu 2007 – 2008 yıllarında kabilelerin
geliştirilmesi için yapılan fiili harcamanın şaşırtıcı bir şekilde 12 milyar ABD $’ının üzerinde olmasına bakılarak görülebilir.

Eldeki verilerin uygun bir şekilde analiz edilmesi, durumların bu denli kötü olmasının sebebinin diğer bütün sorunlara
neden olan kabileler arasındaki eğitim yoksunluğu olduğu sonucunu düşündürmektedir. Eğitim kabilelerin
güçlenmesinin ve sürdürülebilir gelişimlerinin anahtarıdır. Ancak eski neslin halen batıl inançlarla dolu eski
uygulamalarına inanmaya devam etmesi ve değişimi kabul etmeye isteksiz olmaları nedeniyle kabilelerin eğitimi zor
bir görev olarak kalmıştır. Ayrıca, çoğu kabile ekstra birkaç elin aile için ekstra gelir anlamına geldiğini düşünüyor;
dolayısıyla, çocuklarını okula gitmeye teşvik etmiyorlar. Güven eksikliği de kabileler arasındaki düşük okuryazarlık
seviyesinin bir diğer nedenidir. Vicdansız tefeciler çocukları zaman içinde gerçek olmadığı anlaşılan kârlı işlere çekiyor
ancak çocuklar bunun farkına vardıklarında hiç gelirsiz ya da çok az gelirle borçlarını ödemek için çalışmak zorunda
kaldıkları bir kısır döngü tuzağına çoktan düşmüş oluyorlar. 

Programlanmış kabilelerin durumu her eyalette aşağı yukarı aynıdır.  Hindistan’daki 700 kabileden en büyük kabile
nüfusu topluluğu Madhya Pradesh ve Orissa’dadır. Hindistan’ın geri kalanında olduğu gibi, bu eyaletlerdeki kabileler
yetersiz beslenme, düşük okuryazarlık oranı ve birçok diğer sorun nedeniyle zayıf sağlık koşullarlından muzdariptir.
Hindistan Anayasası’nın 46. Maddesi’nin yükümlülüğü altındaki eyalet yönetimleri daha zayıf insan topluluklarının
eğitimsel ve ekonomik çıkarlarını özel bir özenle yükseltmek için adımlar atmaktadır. Bu maddede kesin bir şekilde
“(eyalet) onları sosyal eşitsizlikten ve suistimal edilmekten koruyacaktır” denilmektedir. Ancak merkez ve eyaletler
tarafından alınan önlemler özenle ilgilenecek bir zihniyetin ve kendini bu işe adamış bir vizyoner tarafından ilerlemenin
ve dezavantajların sürekli takip edilmesinin sağlanamaması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. 

3 Temmuz 2002’de UNICEF tarafından “Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması için Eğitim: bir insan kaynakları gelişimi
yaklaşımı” konulu Bakanlık Yuvarlak Masa Kahvaltısı için hazırlanan bir notta yoksulların yiyecekten, barınmaya, sağlık
ve güvenlikten ekonomik sistemde daha aktif katılımcılar ve sivil toplumun üyeleri olmalarını gerektiren daha karmaşık
ihtiyaçlara (örn; istihdam, satın alma gücü, vatandaşlık hakları, vb.) kadar kendilerini etkileyen pek çok şey üzerinde
genellikle bir seçim hakkına sahip olmadıkları açık bir şekilde belirtiliyor.  Yoksulluğu asgari geçim düzeyiyle ve güçsüz
bir varlıkla eşit kılan şey budur. Ancak yoksullar toplumdaki diğer herkes gibi insan potansiyeli olarak sunacak çok fazla
şeye sahiptir. Topluluklarının ve daha genel anlamda ulusun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunma
kapasitesine sahiptirler. Bu kapasiteyi bireye ve topluma faydalı olacak şekilde aktif hale getirmemiz ve beslememiz
gerekir. 

İnsanların üretime katılma, servet yaratma ve ulusal gelişimi oluşturan çeşitli rolleri yerine getirme potansiyellerini
fark etmeleri eğitim yoluyla olur. Ekonomideki servet dağılımından faydalanabilmeleri, politik bir sese sahip olmaları
ve yaşam standartlarını zenginleştirmek için sosyal mallara ve hizmetlere ulaşabilmeleri de eğitim yoluyla olur. Raporda
ayrıca şunlar belirtilmektedir: “Bu gerçekler gelişim çevrelerinde iyi bilinmektedir. Eksik olan şey ise yoksulluğu yok
etmenin en önemli araçlarından biri olarak eğitimin dönüştürücü gücünü kullanabilmektir”.

Bu arka planla, bir enstitünün, mekanizmanın veya bir tür sosyal devrimin ilgisi yalnızca tek bir adam tarafından, iyi
tanımlanmış araçlarla yoksulluğa karşı başlattığı Haçlı Seferleri KISS’in toplumun en yoksul kesimleri için bir öğrenme
merkezi olmasının yanı sıra sürdürülebilir geçim yolu, eğitim ve her yünüyle gelişim için fırsat yaratmaya odaklanan,
kabile çocukları için mevcut olan en büyük yatılı enstitü olmasını mümkün kılan Achyuta Samanta tarafından
hissedilmiştir. KISS kabile çocuklarına eğitim ve birçok meslek eğitimi kursu yoluyla becerilerinde mükemmelleşme
fırsatları sunarak onlara azami imkanlar sağlamı hedefini benimsemiştir.
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İster bahçıvanlık ister sebze yetiştiriciliği, ister resim çizme, yağlı boya resim yapma, ister dokuma ister istihdam için
uygun başka bir mesleki eğitim olsun, KISS çocukları bu eğitimleri kolaylıkla ve özgüvenle tamamlıyor. Çocuklar bu
aktivitelerle doğaya ve çevreye bağlı kaldıklarından ve mesleki eğitim onlara güven aşıladığından iki amaç birden elde
edilmiş oluyor. Çalışmaları karşılığında para aldıkları bu yeni sistemde “öğrenirken para kazanmaları” KISS’i eşsiz kılıyor.
Yoksulluğun yok edilmesine katkıda bulunması amaçlanan eğitim programlarında servet yaratma önemli bir özellik
olduğundan, KISS bunu kesinlikle yerine getiriyor. Bu, eğitimin öğrenenlerin servet yaratmasına nasıl katkıda
bulunduğunu merak eden planlamacılara şüphesiz cevap niteliğindedir. 

Etki
Başlangıcının arka planıyla KISS’in ilgisi KISS’i görmemiş olan çoğu insan için inanılmaz gibi görünebilecek ilginç bir
hikaye sunabilir. Gerçek bazen kurgudan daha tuhaftır ve KISS’in başarısı da bu deyişi kanıtlar niteliktedir. Nicelik olarak
ölçülemese de KISS’in başarı hikayesi görülebilir ve KISS’in etkisi büyük oranda ölçülebilir.

Sıfırdan başlayarak KISS fark edilmeden kalmasının imkansız olduğu bir aşamaya ulaşmıştır. KISS bütün dünyanın
dikkatini çekmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), UNICEF, UNFPA ve UNESCO gibi dünya çapındaki
kuruluşların KISS’e ortak olmak ve onu desteklemek için öne çıkmalarına şaşırmamak gerek. Ayrıca, KISS zorlu
rakiplerinin arasından sıyrılarak Amerika Birleşik devletleri Federal hükümetinin Mikro Burs Programı’nı kazanmayı
başarmıştır. Bu burs aracılığıyla 200 KISS çocuğu ABD’nin sertifikalı öğretmenlerinden İngilizce öğrenmektedir.

Bireyler eğitim aracılığıyla üretime ve servet yaratmaya katkıda bulunma potansiyellerini fark ettikleri için, KISS sakinleri
öğrenmeye devam ederken para kazanabilmeleri için mesleki eğitimler aracılığıyla eğitilmektedir. KISS’in öğrencileri
tablolar, giysi malzemeleri ve dekoratif objeleri içeren çok sayıda ürün üretmektedir. Bu ürünler satılarak satış gelirlerinin
bir kısmı doğrudan bunları yapan çocukların ailelerine gönderilmektedir. Ekstra bir çift elin onlara ekstra para
kazandırabileceğine inanan aileler artık çocuklarının eğitim alma yoluyla da para kazanabileceklerini fark etmektedir.
Öğrenmeye devam ederken kazanmak için eğitim almak kabile çocuklarına özgüven aşılamakta ve onların ülkeleri için
faydalı vatandaşlar olmalarını sağlamaktadır. 

Achyuta Samanta KISS çocuklarıyla birlikte
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Aşırı uçtaki kimseler artık bu çocukları cezp ederek onların yoksulluklarından ve açlıklarından faydalanamamaktadır.
KISS zararlı güçlere katılan kabile çocuklarının tehdidine başarılı bir şekilde bir son vermiştir. Giderek daha fazla sayıda
çocuk eğitime yönelmektedir çünkü eğitimin acılarını uzaklaştırmada ne kadar önemli olduğunu fark etmişlerdir. Bu
farkındalık sonucunda köklü “okul bırakma” sorunu sıfıra inmiştir. KISS’te öğrenim görmek için başvuruda bulunan
çocukların sayısının giderek artması KISS’in etkisini kanıtlayan bir noktadır. 

Dünyanın her yerinden çeşitli alanlardan bilge kişilerin KISS’i ziyareti enstitünün dünya çağında yaratmış olduğu etkiyi
açık bir şekilde göstermektedir. Bu büyük kişiliklerin KIIT’i övmeleri birkaç ciltlik kitap haline getirilebilir ancak bu cildin
devam eden sayfalarında seçilen bazı yorumlara yer verilmiştir. KISS’e gelen seçkin ziyaretçiler arasında Başkan Dr. A P
J Abdul Kalam (2006) yer alır. Mauritis Başkanı Sir Anerood Jagnauth, Başkan Yardımcısı Sri. B S Shekhawat (2006), Başkan
Yardımcısı Sri. M Hamid Ansari (2010), birçok eyaletin valileri, Sri. Naveen Patnaik (Odisha), Ms. Sheila Dikshit (Delhi),
Sri. Buddhadeva Bhattacharya (Batı Bengal, 2007), Sri. Arjun Munda (Jharkland) dahil pek çok eyaletin başbakanları,
Prof. Richard R Ernst (1991 Nobel Kimya ödülü), Prof. Rolf Zinkernagel (Tıp, 1996) dahil Nobel Ödülü Sahipleri, Amerika’nın
Hindistan büyükelçisi Mr. Timothy J Roemer dahil büyükelçiler, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nden, İngiltere Yüksek
Mahkemesi’nden Adalet Başkanları ve Hakimler, Çeşitli Yüksek Mahkemelerden Adalet Başkanları ve Hakimler, Bakanlar
Kurulları, Planlama Komisyonu üyeleri, Sosyal Aktivistler ve pek çok diğer kişi yalnızca KISS2i ziyaret etmekle kalmamış
en yoksul yerli çocuklar için oluşturulmuş böyle bir enstitüyle karşılaşmış olmaktan duydukları saygıyı ifade etmişlerdir.

KISS bütün dünyada yazarlar ve gazeteciler üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Amerikan “TIME”, “South China Morning
Post”, “United News of Taiwan” gibi yayınlarda KISS hakkında haberler yapılmıştır ve The Week, India Today, Outlook,
Society, Swagat, Discover India, Uday India, Tehelka, Education World gibi ulusal dergiler KISS ve kurucusu Dr. A. Samanta
hakkında haberler yayınlamıştır. 

Aynı zamanda, çok sayıda saygın uluslar arası üniversite de KISS’in etkisi nedeniyle Dr. Samanta’ya KISS’i kurarak binlerce
yerli çocuğa herkesle eşit fırsatlar sunma konusundaki bitmeyen çabalarından dolayı Doktora Derecesi vermiştir. Bir
Kore Üniversitesi olan Hanseo Üniversitesi her yıl gönüllülerden oluşan bir ekibi KISS’te çalışması için gönderirken,
Tayvan’daki National Formosa Üniversitesi gönüllü öğrencilerini KISS’e göndererek ilgi göstermiştir.

İyi organize edilmiş planları aracılığıyla KISS çok sayıda Milenyum Kalkınma Hedefine (MDG) cevap vermektedir. Aşırı
yoksulluğu ve açlığı yok etme çalışmaları sonuç vermeye başlamıştır. Çocuklarını KISS’e göndermiş olan aileler artık

Hindistan Başkanı Dr. APJ Abdul Kalam KISS çocuklarıyla birlikte
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günlerini sefil bir yoksulluk ve açlık içinde geçirmiyor. Bu ailelerin çocukları Değişim Aracı olarak görev yapıyor. Çocuğun
kazandığı aylık ücretler düzenli olarak ailesine gönderilir ve ailesinin gelirine katkı sağlar. KISS aracılığıyla herkes için
ilköğretim eğitimi sağlama çalışmaları yapılmaktadır. KISS artık bütün kabile çocukları için eğitimin teşvik edilmesinde
katalizör güç haline gelmiştir. Hijyenik yiyecek tedariki sayesinde yetersiz beslenme problemi ve sağlık tehlikeleri büyük
ölçüde azaltılmıştır. 

Devletten alınan istatistikler ve 2011 Nüfus Sayımı Raporu’ndan elde edilen veriler Odisha’daki kabilelerin yeterli yiyecek
ve beslenme olmaksızın en acınacak durumlarda yaşadıkları konusunda şüpheye yer bırakmamıştır. Yoksunluk dereceleri
nedeniyle yıkıcı süreçlerin cazibesine bir alternatif bulamamaktadırlar. KISS sayesinde bu eğilim tersine çevrilmiştir.
Eğitim ekonomileri alanında, özellikle kadınların eğitimden elde ettikleri kazançları gösteren bazı araştırmalar yapılmıştır
Artan eğitim seviyeleriyle evlilik yaşının yükselmesi arasında bir bağlantı kurulabilir. Eğitim HIV’nin önenmesi ve
sağlığın iyileştirilmesi için en iyi “sosyal aşı” olarak görülmektedir. KISS bazı kabile gruplarında yaygın olan çocuk yaşta
evlilikleri bir bakıma durdurmuştur. Yatılı bir kampüste verilen eğitim kız ve erkek öğrencilerin çocuk yaşta evliliğin
zararlarının ve HIV-AIDS felaketinin sosyal olarak farkında olmalarını sağlamıştır. Bu, aynı zamanda MDG’nin de bir
bileşenidir. Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi, herkes için ilköğretimin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin
yaygınlaştırılması, kadınların güçlendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlaması gibi MDG’deki dört önemli
noktanın yanı sıra, KISS çalışmaları aracılığıyla eyaletin nüfusunun %25’ini oluşturan Odisha kabileleri arasında çocuk
ölüm oranlarının azaltılması ve sıtma ve HIV/AIDS ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi konusunda farkındalık
yaratmaktadır. Kendi küçük çabalarıyla KISS gelişim elde etmek amacıyla kürese ortaklıkları vasıtasıyla bütün dünyaya
ulaşmaktadır.

Yukarıdakilerin haricinde, KISS ayrıca eski Hindistan Başkanı ve büyük bilim adamı Dr. A P J Abdul Kalam tarafından
Hindistan’ı 2020 yılına kadar gelişmiş bir ülke yapmak için teklif edilmiş olan Vizyon 2020’nin bazı çok önemli bölümlerini
yerine getirmektedir.  Vizyon 2020’de belirgin bir şekilde “Eğitimin hak eden hiçbir adaydan sosyal veya ekonomik
ayrımcılık nedeniyle esirgenmediği bir ulustan” bahsedilmektedir. Aynı zamanda, Vizyon 2020 diğer şeylerin yanında
ayrıca herkes için iş, barış, güvenlik ve ulusal birlik, yenilenebilir enerjinin uygulanmasıyla yiyecek ve beslenme
güvenliğini öngörmektedir. KISS’in yaptığı tam da budur. KISS’teki pedagoji, eğitim tamamlandığında öğrencinin yalnızca
bir yükseköğretim derecesiyle mezun olmasıyla kalmayacağı, aynı zamanda sürdürülebilir bir geçim yolu için kampus
yerleştirmesi veya kendi çabalarıyla istihdam bularak iş elde edebileceği şekilde tasarlanmıştır. KISS’in “kabile”
kelimesinin çağrışımlarını değiştirebileceği kimsenin aklına bile gelmezdi.
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KISS, “erişilmemişlerin” hayatlarında şüphesiz ki sessiz bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu güçlendirme bugün ulaşılamaz
kabilelerin yaşadığı uzak bölgelere erişmekte ve onların sosyo-ekonomik durumlarını değiştirmektedir. Bu, azımsanacak
bir başarı değildir. Bu değişim sayesinde bu kabileler artık ormana ve gündelik ücretlere bağımlı değildir. Tersine, kabile
gençleri arasından Mühendisler, Doktorlar yetişmekte ve bu gençler gıpta ile bakılan diğer pozisyonlara gelmektedir.
KISS’in yardımıyla artık daha iyi bir geleceğe doğru güvenli adımlarla ilerlemektedirler.

KISS’i ziyaret eden herkesin ondan “inanılmaz” diye bahsetmesi boşuna değildir. Çoğu birey KISS’in eşitlikçi bir dünya
yaratmak için başka yerlere kopyalanabileceğini düşünmektedir. Güney Afrika’dan Sosyal Eşitlik Bakanı Ms. Edna Molewa
KISS’i kendi ülkesinde kopyalamak istemiştir. Hindistan Hükümeti Kabile İşleri Birlik Bakanı Shri Kantilal Bhuria bile
KISS’i ziyareti sırasında kelimesi kelimesine KISS’in Hindistan’ın rol modeli olması ve Hindistan’ın her eyaletinde
kopyalanması gerektiğini belirtmiştir. KISS’in etkisi o kadar fazla hissedilmiştir ki Delhi Hükümeti bir kabine kararıyla
Delhi’de bir KISS şubesi kurulmasına onay vermiştir. Benzer şekilde, KISS’e Kanker, Madhya Pradesh’te başka bir şube
açması için gerekli altyapı ve mali destek sağlanmıştır.

Eğer KISS’teki öğrenci sayısının giderek artması bir göstergeyse, bu on yılın sonunda KISS’in bir milyon kabile çocuğunu
düşünüldükleri gibi sorumluluklar değil, değerler olarak dönüştürmeye aracı olmuş olacaktır. Kabile çocuklarının
eğitilmesine ilişkin artan talepleri karşılamak amacıyla KISS Odisha’nın çeşitli bölgelerindeki teklif edilen yirmi
şubesinden onunu açmıştır.
￼￼￼
Sonuç
Sosyal bir hareketi başlatabilecek ve buna hız verebilecek entelektüellere ve dönüşüm aktivistlerine ihtiyacımız var.
Toplumun ve dünyanın maruz kaldığı peş peşe gelen krizler yalnızca duruma cevap vermeye başlayabilmek için
kendimizi yeniden tanımlamanın yeni yollarını bulmamızın ve problemlerimizi anlamamızın gerekli olduğunun altını
daha belirgin bir şekilde çizmektedir. KISS’in kurucusu Dr. Samanta şüphesiz dünyanın ihtiyaç duyduğu en uygun ve
karizmatik aktivist. Dünya onun gibi kendi rahatı için değil, dünyayı dönüştürmek için milyarlarca Ruble kredi yüküne
katlanabilecek insanlara ihtiyaç duymaktadır. 

KISS’in hiçbir yerden hiçbir büyük yardım almadan elde ettiği başarı herkesi bunun nasıl olabildiğini düşünmeye itmiştir.
Bütün bunların arkasındaki adam zorluklarla geçen bir çocukluğa rağmen çoğu insanın yapamayacağı bir şeyi tek
başına planlayan, hayata geçiren ve başarıyı yakalayan sıradan bir adamdır. Üniversite’den kazanabileceği maaşıyla
lüks bir hayat yaşayabilirdi.  Büyük bir servet biriktirebilirdi ama o en yoksul kabile çocuklarına herkesle aynı platformda
dik bir şekilde durmak için fazlasıyla ihtiyaç duydukları umudu vermek için boğazına kadar kredi borcuna batmayı
tercih etmiştir. Samanta muazzam bir görev olan toplumu dönüştürmeye cesaret edebilmiştir. Kabus gibi çocukluğunu,
yoksulluğunu, açlığını ve bütün dezavantajları kendi avantajına çevirerek yoksulluğun ve cehaletin olmadığı eşitlikçi
bir dünya yaratmak için gereken bütün cesarete sahip olmuştur. Gandi’ninkine benzer yaşam biçimi ona Gandi Küresel
Ailesi Genel Sekreteri pozisyonunu kazandırmıştır. Bekar olması, basit bir kira evinde oturması ve çok fazla kişisel eşyaya
sahip olmaması lüksten ve zenginlikten ne kadar nefret ettiğini gösteriyor. Yurt dışındaki Üniversitelerden onur dereceleri
alması, hükümetin ona pozisyonlar teklif etmesi ve yeni bir çağın habercisi olarak takdir edilmesi hiç de şaşırtıcı değil.
GGF Başkanı ve önemli bir Birlik Kabinesi Bakanı olan Ghulam Nabi Azad “Bağımsızlık Öncesi dönem Gandi’nin,
Nehru’nun, Maulana Azad’ın ve Subhash Chandra Bose’nin ve ülkeye büyük sevgi duyan ve ülke için her şeyini feda
eden pek çok diğer insanın zamanıydı. Şimdi, Bağımsızlık’tan altmış beş yıl sonra toplum için her şeyini feda etmiş olan
Dr. Achyuta Samanta’ya sahibiz” demiştir. Buna katılmamak için hiçbir neden yok.

KISS’in başarısına rağmen, bu eşsiz deneyiminin başkalarının yardımı olmadan sonsuza kadar devam edip
edemeyeceğiyle ilgili endişeler mevcuttur. Yüzde yüzlük başarı oranıyla KISS varlığını sürdürebilir ancak çeşitli
eyaletlerden artan öğrenci sayısıyla bu, kesinlikle zor olacaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, dünyanın her
yerinden yardıma ve işbirliğine ihtiyaç var. Bu forum aracılığıyla her çocuğun sosyo-ekonomik koşullarından bağımsız
olarak saygıdeğer bir insan olarak büyüyebileceği fırsatı ve alanı elde edebileceği bir dünyanın yaratılmasına yardım
edilmesi için küresel topluma çağrıda bulunmak istiyorum. 
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Dzhylkichiev Askar Isaevich
Talas Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Sayın konferans katılımcıları! Konuşmama başlamadan önce, böyle bir konferans düzenlediği ve yer almamız için davet
ettiği için rektör Hikmet Koçak’a şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Son yıllarda Kırgızistan Cumhuriyeti yükseköğretim sisteminde uzaktan eğitim yaygın bir şekilde uygulanmaya
başlamıştır. Ayrıca, 2012-2013 akademik yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı mektupla eğitim
sistemini tamamen kaldırmış ve yükseköğretimde sadece okul içi ve uzaktan eğitimin kalmasını sağlamıştır. 

Yeni bir eğitim sistemine geçişin altında birçok neden yatmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişme,
mektupla eğitimin sahip olduğu eksikliklerin ortadan kaldırılmak istenmesi ve eğitimi devam eden bir süreç haline
getirmek, “hayat üzerine eğitim” konseptinden “hayat boyu eğitim” konseptine geçiş yapma ihtiyacı. Uzun vadede
bilişim ve iletişim teknolojilerinde meydana gelecek olan değişikliklerin uzaktan eğitimi geliştirmesi ve engellerden
arınmış dünya çapında bir uzaktan eğitim sisteminin kurulması için bir temel oluşturması beklenmektedir.

Eğitimin geliştirilmesi konusunda bir strateji olarak, dünya entegrasyona yönelmiştir ve Kırgızistan Cumhuriyeti
yükseköğretim sisteminin dünyadaki eğitim alanında meydana gelen küresel değişimlerin dışında kalması mümkün
değildir. Bu bakış açısıyla, uzaktan eğitim sadece eğitim kurumlarının değil öğrencilerin de ilgisini çekmektedir. Özellikle
ulaşım masrafları ve tüm eğitim sisteminin organizasyonu için yapılan harcamalar dikkate alındığında uzaktan eğitim
modern hayatın gerekliliklerini karşılamaktadır. Uzaktan eğitim bireysel eğitim teknolojisinin hayata geçirilmesini, en
uygun şekilde eğitim hizmeti ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. 

Uzaktan eğitimde eğitim kalitesinin sağlanması için, lisans ve sertifika prosedürleri uygulanmaktadır. Bu prosedürlerin
uygulanmasında uzaktan eğitim kaynakları (personel, bilgi ve kütüphane, materyal tabanı ve diğerleri) diğer eğitim
türlerinden ayrı olarak değerlendirilmektedir.  Uzaktan eğitim standardı ve yasal dayanağı ulusal düzeyde kabul
edilmiştir. 

Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemi eğitim programlarından ve devlet eğitim standartlarının yerine getirildiği
eğitim kurumlarından ve eğitimin idaresinden sorumlu kurumlardan meydana gelmektedir. Eğitim programları genel
ve profesyonel bir paylaşım sağlamaktadır. Buna karşılık bu programlar ana ve ek programlardan meydana gelmektedir.
Okul öncesi eğitim programları, temel ilköğretim, genel orta öğretim ve ek eğitim programları genel eğitim programı
kapsamındadır.  Profesyonel programlar ilk, orta, lisans, lisansüstü ve ek profesyonel eğitimden meydana gelmektedir.
Her bir genel eğitim ya da ana profesyonel eğitim programının barındırması gereken asgari zorunlu müfredat ve standart
koşullar devletin ilgili eğitim standartları ile belirlenmektedir. 

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM
SİSTEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM
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Uzaktan eğitimi düzenleyen normatif yasalar olmadan uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması uzaktan eğitimde profesyonel
eğitim programının uygulanması açısında belirli zorluklar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Bu sorunların temelinde
eğitim teknolojisi oluşturulmadan uzaktan eğitimin verilmesi göz önüne alınırsa, bu eğitimin lisans mevzuatına tabi
tutulması gerekliliğidir. Lisans mevzuatı denetim kontrollerin yapılması ve personel alımlarında uygulanması gereken
standart parametrelerin, elektronik eğitim programlarının uygulanması için uzaktan eğitim merkezlerinin materyal
tabanının oluşturulması gerekmektedir. Belirtilen kaynakların okul içi ve mektupla öğrenim kurumlarından ayrı olması
gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim kurumlarının okul içi ve okul dışındaki bürolarında hizmet veren, bilimsel derecelere
sahip düzenli eğitmenlerden oluşan uzaktan eğitimin programının verilmesi önemli bir noktadır. Materyal tabanı,
bilgisayar ve internet kaynaklarında güvenlik ve elektronik eğitim dersleri konusunda da birtakım gereklilikler yerine
getirilmelidir. Uzaktan eğitimle profesyonel eğitim programlarının uygulanması konusundaki denetim ve standart
gereklilikleri düşünülen eğitim türüne özgü olanlardan başlamak üzere tanımlanmalıdır ve okul içi ve mektupla öğrenime
özgü denetim ve standart gerekliliklerinin bir karışımı söz konusu olacaktır. 

Personel ve materyal tabanı dışındaki sınavların yapılması, eğitim kalitesinin sağlanması, öğrencilere uygulanan
sınavların mekanizması, toplam denetimin sağlanmasında uygulanan mekanizma ve mezunlara devlet tarafından
verilecek diplomalar gibi cevaplanmamış sorular konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmamıştır. 

Dolayısıyla,  mektupla öğrenimden uzaktan eğitime tam geçiş sağlanmadığı sürece bir takım sorular cevapsız kalacaktır. 
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Prof.Dr. Ahmad Tariq KAMAL
Rektör, Horasan Yükseköğretim Enstitüsü, Afganistan

Giriş
Afganistan otuz yıldır devam eden savaşa sahne olan, yıkıma uğramış insanların bulunduğu, acımasız vahşetin ve
acımasızlığın yaşandığı bir ülkedir. Otuz yıldır devam eden bu savaş Afganistan’da gözyaşları, korkular, yok olmuş bir
ekonomi, zayıf bir altyapı, evsizlik ve en kötüsü cehaletten başka bir şey getirmemiştir. Eğitimli genç nesil, özellikle
akademik kadro başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran bir toplumun belkemiğini oluşturmaktadır ancak ne yazık ki
Afganistan okuma yazma bilmeyenlerin oluşturduğu %70’lik oranla hala dünyanın en düşük eğitim düzeyine sahip
ülkesi konumundadır.   Komşu ülkelere olan göçler Afgan okullarının kolejlerinin ve üniversitelerinin istilacılar ve
militanlar için güvenli gizlenme mekânları olmasına neden olmuştur. O zamandan bu yana Afgan eğitim sektörü felç
olmuş ve Afganistan’ı bu maratonda oldukça gerilerde bırakarak yok edilmiş ve herhangi bir akademik kadro
kalmamasına ve eğitimin boş bir görünüme kavuşmasına neden olmuştur.  

Yeni Afgan hükümeti ile birlikte uluslararası topluluklar kendilerini Afganistan’ı yeniden inşa etmeye adamışlardır. 2001
yılından bu yana, sosyal sektörde, güvenliğe, ekonomiye, kurumların inşasına, sağlık,  tarım, kırsal ve kentsel kalkınma
ve eğitime yapılan yatırımlara muazzam miktarda uluslararası yardım aktarılmıştır. Hemen hemen her sektörde
reformlar yapıldığından ve iyileşme süreci başlatıldığından insanlar bu son on yıllık döneme umutlarını bağlamışlardır.
Bu iyileşme sürecinin birçok yönü vardır ancak Afganlar için bunlardan en önemlisi raydan çıkmış eğitim sisteminin
tekrar rayına oturtulmasıdır. 

Bu iyileşme sürecinde devlet üniversiteleri yavaş yavaş yeniden açıldı ve ülkenin kırsal ve kentsel alanlarındaki okullar
aşamalı olarak inşa edildi ve iyileştirildi ve özel yükseköğretim kurumlarına piyasa kucak açıldı.  Bu işe kendini adamış
bir ekip tarafından yönetilen Khurasan Insititute of Higher Education Afgan yükseköğretim sisteminin yeniden inşa
edilmesine yardımcı olmak ve küllerinden doğmasını sağlamak için kolları sıvadı. 

KIHE’nin Faaliyetlerini Başlatması
2006 yılında asıl ve yegâne amacı Afganistan’ın yükseköğretim sisteminin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak olan
KIHE operasyonlarını Celalabat şehrinin Nangarhar Bölgesinde bulunan ana kampüsünde başlattı. Başlangıçta KIHE
Afgan gençlerine İnşaat Mühendisliği ve bilgisayar bilimlerini alanlarında eğitim veriyordu. Daha sonra KIHE yürüttüğü
kapsamlı piyasa araştırması ve temel gerçeklikler üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda tamamen yeni eğilimler
olduğunu gözlemledi.  Bu yeni eğilimler Afganistan’ın da tüm dünyada var olan değişim ve gelişme hızına ayak
uydurmasıyla meydana çıkmıştır. İyileşme sürecinde gösterilen çabalar yeni olumlu sonuçlar doğurmaya başlamıştır.
Devlet kuruluşları inşa edilmiş, ekonomik sistem yapılandırılmış, Afganistan’da yapılan yatırımlar gittikçe artmış ve
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özel ve ticari bankacılık ağı tüm ülkeye yayılmış ve devlet kurumları, şirketler ve organizasyonların yönetim tarzı ve
yaklaşımı gözden geçirilmeye başlanmıştır. 

Bu değişimler ve gelişmeler başlangıçta yabancılar tarafından işletilen ve yönetilen alanlarda ehil Afgan vatandaşlarının
çalışması konusundaki muazzam gereksinimi gözler önüne sermiştir. Buna doğru bir şekilde cevap vermek ve piyasanın
ehil Afgan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için özellikle KIHE bu güzel ancak yılgın Afgan topraklarının yeniden
inşa edilmesine yardımcı olmak üzere tüm sektörlerdeki rollerini aktif bir şekilde oynamalarını sağlamak amacıyla Afgan
halkına gerekli yönetim becerileri kazandırma gereksinimi duymuştur. 

Bu noktadan sonra KIHE beyin takımı yeni Afganistan tarihinde bir ilke imza atmak üzere bir bölüm açmaya karar
vermiştir- Yönetim bilimleri (BBA). 

Zorluklar
Khurrasan Institute of Higher Education Doğu Afganistan’da BBA programında eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu
olduğundan, zorlu engeller ortaya koyan bir takım önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Afganistan yükseköğretim
bakanlığının bu tür programlar için herhangi bir tüzüğü ya da müfredatı yoktu. Dahası kitaplar gibi eğitim materyalleri
de yoktu ve yönetim bilimleri programlarının ve bunların önemi hakkında tam bir bilgisizlik söz konusuydu. En kötüsü
Afganistan insan kaynaklarından yoksundu, örneğin bu özel proje için yerel akademisyenler yoktu ve yabancı
akademisyenlerin istihdam edilmesi projenin başlatılması açısından oldukça maliyetliydi. 

Bu projenin kitaplar olmadan, yükseköğretim bakanlığından herhangi bir tüzük olmadan başlatılması, öğrencilerin
geçmişte oldukça zayıf bir eğitim almış olması ve Afganların ödeyebileceği düzeyde oldukça uygun ücretlerin talep
edilmesi neredeyse başa çıkılması imkânsız zorluklar ortaya koymuştur. 

KIHE’nin duruma tepkisi
KIHE piyasadaki muazzam işletme mezunu ihtiyacının farkına vardı ve durumu bu bağlamda değerlendiren KIHE bu
zorlu görevi üstlenerek bu zaruri programı başlatmak için uygulanabilecek bir yol belirledi.  Olukça kısıtlı kaynaklarla,
zorlu ve aleyhine işleyen bir ortamda ,kısa sure içinde ve yüksek başarısızlık riskiyle KIHE BBA programının yerel dilimiz
“Peştucada” başlatılması için kapsamlı bir program oluşturdu. Bu projede kendi küllerinden yeniden doğan mitolojik
bir kuş olan “Phoenix (Zümrüd-ü Anka) ”  adı verildi. 

KIHE ve kararlı ekibi ilk adım olarak hem öğrenciler hem de öğretmenler için uluslararası kitapları yerel dile çevirmeye
başladı. Bu proje için ilgili kitapların tercüme edilmesi ve eğitim materyallerinin oluşturulması gibi zorlu ve zahmetli
bu görevden sonra, komşu ülke Pakistan’dan eğitim verecek akademisyenler istihdam edildi. Öğrenciler yönetim bilimleri
programı ve önemi konusunda bilinçli olmadıklarında, KIHE Doğu Bölgesinde öğrenci bilgilendirme kampanyaları
başlattı.  Kültürel ve lehçeye ilişkin sorunların aşılması amacıyla istihdam edilen personele eğitim verilerek bir adım
daha atıldı.  Programa kaydolan öğrenci sayısının arttırılması için, İngilizce dilinde ve bir takım diğer işletme konularında
ücretsiz Diploma veren hazırlık sınıfları açıldı.  Programın tamamı süresince öğrencilere ilk dört dönem dersleri Peşto
(yerel dil) dilinde ve son dört dönemin dersleri İngilizce olarak verildi.  Öğrenciler bu programa başarılı bir şekilde adapte
oldular ve diploma derslerini profesyonel bir şekilde tamamladılar. Bugünlerde mezunlarımız ulusal ve uluslararası
düzeyde rekabet edebilmektedirler. 

Projenin Sonuçları
Proje büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır. Projenin başlangıcında binden fazla öğrenci programa kayıt yaptırmıştır. Hala
bu programda eğitim gören iki binden fazla öğrenci vardır.  Bugüne kadar KIHE istihdam yüzdeleri %90’ın üzerinde
olan 3 dönem işletme mezununu piyasaya kazandırmıştır. Mezunlar ulusumuza en mümkün olan en iyi şekilde hizmet
veren devlet, yarı devlet ve özel kuruluşlarda en yüksek pozisyonlarda istihdam edilmişlerdir. 

Bu proje Afganistan’ın yükseköğretim sektörünün genelinde muazzam bir etki yaratmıştır.  Projenin ortaya koyduğu
sonuçları gören Afganistan yükseköğretim bakanlığı harekete geçmiş ve Devlet üniversitelerinde BBA programları
başlatmıştır. Nangarhar Bölgesinde,  dünyaca tanınan bir Afgan Devlet üniversitesi olan Nangarhar Üniversitesinde bu
programın başlatılması amacıyla profesörlerin ve diğer akademik personelin eğitilmesi, gerekli öğretim materyallerinim
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ve ders müfredatının geliştirilmesinde KIHE deneyimine başvurulmuştur.  Ayak izlerimi takip eden ondan fazla Devlet
üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumu da aynı programı uygulamaya başlamıştır. 

Başarı öyküleri
Aşağıdakiler gelişmiş ve kendi kendine yetebilen Afganistan’a mutlak katkı sağlayan, bu projenin en başarılı
mezunlarından bazılarıdır. 

Sher Ahmad
ABD tarafından kurulmuş bir Danışmanlık Programı olan Afganistan İşletmeleri Geliştirme 
Programı İşletme Danışmanı

Qiam-u-Din Roohi
Uluslararası Afganistan Bankasında Bölge Müdürü
Jalalabad, Nangarhar Afganistan 

Ibrahim Shams
AISA (Afganistan Yatırım Destek Kuruluşu) Başkan Yardımcısı

Ghulam-ur- Rahman
İnsan Kaynakları Yetkilisi  DAYNCORP International, Afganistan

Jameel Ahmad
Denetleme ve Değerlendirme Danışmanı  UNESCO, Afganistan
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Abdul Wali Mustafa
Afganistan Uyuşturucu İle Mücadele Bakanlığında Baş Finans Müdürü 

Said Wali Ullah
Finans Müdürü, HEALTH NET, Afganistan

Rafi Ullah
Afganistan Sanayi Birliği’nde İdari İşler Müdürü 

Haroon Shahab
İl Genel Meclisi, Bölgesel Kalkınma Programları Uzmanı Nangarhar, Afganistan

Abdul Hameed Akbar
Amerika Birleşik Devletleri George Town Üniversitesi’nde Full Bright bursu alıyor. 

Eğitimli gençlerin kendi kendine yeten ve kalkınmış bir Afganistan için kilit konumda olduğu konusunda güçlü bir
inanca sahibiz. Şüphesiz bunun gibi akademik projeler katkı sağlamakta ve Afgan gençlerinin eğitimi, Afganistan’da iş
fırsatlarının yaratılması, kapasitenin arttırılması ve geleceğin potansiyel ve sadık liderlerinin yetiştirilmesi ile sınırlı
olmayan uluslararası milenyum hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya da devam edecektir. KIHE uluslararası
toplumun çabalarının bir parçası olmaktan ve  bu anlamda uluslararası toplumun nihai hedeflerine her açıdan katkıda
bulunmaktan onur duymaktadır. 
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Biz KIHE’de uluslararası toplumların yardımı ve cömert katkılarına minnet duyuyoruz ve yatırım ve yardımlarda Afgan
eğitim sektörüne birinci önceliğin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki Afganistan’da eğitim gereken önemin
verilmediği alanlardan bir tanesi. Okullara ve diğer eğitim kurumlarına devam eden Afganların (kız ve erkek) sayısında
ciddi bir artış olmasına, yeni özel ve devlet üniversitelerinin kurulmasına rağmen, Afganistan hala okuryazar olmayan
insanlarının %70’lik bir oranı temsil ettiği dünyanın en az eğitim  düzeyine sahip ülkesidir.  Eğitim sektöründe özellikle
yükseköğretim alanında yapılan yatırımlar Afganistan’a Afgan insanlarının isteklerini ve hedeflerini en iyi şekilde temsil
eden ve dünyanın geri kalanıyla uyum içinde yaşamaya inanan liderler ve profesyoneller kazandıracaktır. 

Biz ESRUC üyesi üniversitelerin  yükseköğretim sektörünün yeniden kurulması, uluslararası standartlara uygun hale
getirilmesi ve Afgan toplumuna dünyada saygın bir yer kazandırmak amacıyla Afgan yükseköğretim kurumları ile
birlikte çalışması ve ortaklıklarını kuvvetlendirmek konusunda acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

KIHE, Afganistan Afgan yükseköğretim sektörünü inşa etmeye yardımcı olmak amacıyla tüm dünyadaki üniversitelerle
çalışma ve akademik kuruluşlarla işbirlikçi ilişkiler kurmak konusunda isteklidir.  KIHE Master Derecesi, Araştırma,
öğrenci ve akademisyen değişimi ve diğer akademik programların başlatılması amacıyla yakın bir çalışma
gerçekleştirerek Afgan yükseköğretim sektörünü desteklemek ve yardım etmek isteyen kurumlar arayışı içindedir ve
bunları içtenlikle karşılayacaktır. 
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K.A. Isakov, T.T. Zhumabaeva
Osh, Kırgızistan

Yükseköğretim her ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynar. Tüm bilimsel, bilgisel ve teknolojik gelişmeleri içermelidir.
Bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde geliştiği bu dönemde, tüm uzmanların aktif, yetkin ve kararlı olması gerekmektedir.
Yükseköğretim seviyesindeki uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir: 

- Değişime adapte olma
- Bağımsız ve kararlı olma, kritik düşünce becerilerini geliştirme 
- Güncel bilgileri edinme ve kullanma
- Ahlaki gereksinimlere sahip olma, anlayış geliştirme konusunda çalışma
-  Hoşgörülü olma.  
- 60 yıl boyunca öğrenci sayısındaki dinamik artış -

Osh Devlet Üniversitesi Kırgızistan'daki en iyi üniversitelerden biri olmak
amacıyla eğitim ve bilimsel araştırma koşullarını geliştirerek ve
uluslararası ilişkilerini güçlendirerek gelecek planlarını uygulamaya
geçirmek üzere çaba sarf etmektedir. 

Gelişim konseptinin kabulü ve 2011-2015 akademik yılları için
uygulamaya geçirilmesi üniversitenin gelecekte oldukça kalifiye
uzmanlar yetiştirmesi açısından önemli bir motivasyondur. Üniversitenin
temel hedeflerini, görevlerini, stratejik gelişim hedeflerini, eğitim
yönetimi, eğitim ve bilimsel araştırma organizasyonu ve koordinasyonu,
sosyal kalkınma, kalifiye uzmanların yetiştirilmesi, uluslararası ilişkilerin

güçlendirilmesi, ileri teknoloji kullanımının arttırılması, resmi dilin geliştirilmesi, yabancı dil öğretimi ve lisans üstü
çalışmalar yapılmasını içermektedir.  

Üniversitenin en başarılı idari projelerinden biri AVN programım ve internet bağlantısıdır. Bu program eğitim sistemini
yönetmek ve güncel bilgilerle desteklemek üzere kullanılmaktadır.

Yüksek hızlı internet bağlantısı sunduğu bilgilerle eğitim sürecini desteklemekte, uzaktan öğretim fırsatları yaratmakta,
sesli ve görüntülü konferanslar sunmakta, bilgi değişimini ve dünyanın farklı bölgelerinden uzmanlar ve bilim
adamlarıyla çevrimiçi oturumlar yapılmasını mümkün kılmaktadır.  Üniversite idaresi tarafından çeşitli görüntülü
konferanslar gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda üniversitenin diğer yapılarında da sıklıkla kullanılmaktadır. (www//
http: oshsu.edu.kg).

MİLLİ EĞİTİMDE ÖZEL ÖĞRETİM 
METODLARI

- 60 yıl boyunca öğrenci sayısındaki 
dinamik artış -
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Üniversite yarı zamanlı öğretim yapısını uzaktan öğretim yapısına dönüştürme konusunda kayda değer girişimlerde
bulunmaktadır.   Elektronik tabanlı öğretim destekleri ve elektronik ve görüntülü dersler organize edilmiştir.

Oditoryumlar ve ana kampusa modern plazma TV setleri yerleştirilmiştir, Matematik ve Bilgi Teknolojileri, Eczacılık,
İşletme fakültelerinde eğitim kalitesini arttırmak ve öğrencileri gözetim altında tutmak amacıyla video gözetmenleri
bulunmaktadır. Bu konseptin temel hedefleri üniversitenin geleceğini şekillendirmek, mevcut problemleri ele almak ve
çözümlemek ve Kırgızistan'ın en ünlü üniversitelerinden biri haline gelmektir. Osh Devlet Üniversitesi Orta Asya’daki
en iyi üniversitelerden biri olmak için gerekli tüm olanaklara sahiptir. OSU’nun entelektüel temeli, bilimsel deneyimi ve
teknik ekipmanları geçerli bir neden oluşturmaktadır.

Bu nedenle üniversitenin akıllı öğrencilere, önemli bir bilimsel
potansiyele ve yenilikçi öğretim hizmeti sunmaya uygun bir
yükseköğretim anlayışına sahip olacağı konusunda şüphe yoktur.
Tüm fakülteler, yöneticiler ve birimler gelecek hedeflerinin
gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır. 

Üniversite idaresinin dünya eğitimine entegrasyonla elde ettiği
faaliyetlerin başarılı sonuçları arasında aşağıdakiler yer almaktadır: 
� İlk olarak, Bolonya sürecine geçiş projesi. İlk etapta kaliteli eğitim
alma fırsatını sunmakta, ikinci olarak öğrencileri ve öğretmenleri
görevlerinin sorumluluklarını üstlenmeye ve demokratik olmaya
zorlamaktadır. 
� İkincisi, ekonomi fakültesi uzmanlığının uluslararası
akreditasyona kavuşması.

� Üçüncüsü ise, diğer yükseköğretim enstitüleri, uluslararası kuruluşlar vb. ile uluslararası ilişkilerin
güçlendirilmesine yönelik projeler. 

Uluslararası departmanın temel fonksiyonu uluslararası ilişkileri
geliştirmek, uluslararası değişim programları ve projelerinin
yardımıyla işbirliğini arttırmak ve öğrencilerin ve öğretmenlerin
bu faaliyetlerde aktif olarak yer almasını sağlamak. Bu görevler
farklı üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, vakıflar ve
teşkilatlarla işbirliği içerisinde gerçekleşmektedir. 

Osh Devlet Üniversitesi 1995 yılından bu yana uluslararası
üniversiteler birliğinin ve 1997 yılından bu yana Avrupa’daki
uluslararası eğitim birliğinin bir üyesidir. Üniversite şu anda
çeşitli vakıflar, uluslararası örgütler, elçilikler ve konsolosluklar
ile çalışmaktadır, örn. UNESCO, "Soros - Kırgızistan" vakfı, Sivil
Eğitim Projesi (CEP) - Alman Akademik Değişim Hizmeti,
Avrasya Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Barış Gücü (ABD), Aga Khan
Vakfı, Fransız İşbirliği Bürosu vb. OSU dünyanın lider üniversiteleriyle yakın ilişki içerisindedir, örn. Michigan Devlet
Üniversitesi (ABD), Basencon Üniversitesi (Fransa), İstanbul ve Ankara Üniversiteleri (Türkiye), Bradford Koleji (İngiltere)
ve Aga Khan Üniversitesi (Pakistan).      

Osh Devlet Üniversitesi uluslararası programlar çerçevesinde eğitim projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi
yönünde faaliyetler sürdürmektedir. Bu faaliyet uluslararası vakıflar ve kuruluşlar ile hibe niteliğinde yabancı sermayeyi
çekerek OSU'da önemli akademik, araştırma amaçlı ve yaratıcı yapıda potansiyellerin gerçekleştirilmesi konusunda
geniş fırsatlar oluşturmaktadır.

1993 yılında, Ankara Üniversitesi ile yapılan anlaşmaya göre ve Türk Diyanet Vakfı mali desteğiyle, Orta Asya'daki ilk
İlahiyat Fakültesi Osh Devlet Üniversitesi'nde açılmıştır.  Mevcut anlaşmaya göre, 1. ve 2. sınıf öğrencileri Ankara

OSU Tıp Fakültesi 

OSU İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Üniversitesi’nde öğrenim görmekte ve sonra
eğitimlerine OSU’da devam ederek mezun olmaktadır.
Bu fakültenin inşası için vakıf 4 milyon $ harcamıştır.  24
Kasım 2005’te Profesör Mustafa Erdem’in mali
desteğiyle, gençlerin hoşgörülü ve disiplinli olmasını
sağlamak amacıyla İlahiyat fakültesi bünyesinde
“Erdem” camisi inşa edilmiştir. 

1996 yılında, ABD Portland Üniversitesi ile yapılan
anlaşmaya göre, Osh Devlet Üniversitesi’nde İşletme ve
İdari Bilimler Fakültesi açılmıştır. Bu uluslararası
ilişkilerin geliştirilmesinde diğer bir başarılı adımı
oluşturmaktadır. Bugün, üniversitenin en prestijli
fakültelerinden olan İşletme ve İdari Bilimler fakültesi
yetkin yöneticiler ve ekonomistler yetiştirme
konusunda uzmanlaşmaktadır.  

1997 yılında Osh Devlet Üniversitesi ve ICCR Hindistan kültür merkezi arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır.  Bu
çift taraflı anlaşmaya göre, 24 Eylül 1997 tarihinde Filoloji fakültesinde Hint araştırma merkezi kurulmuştur. ICCR ve
Hint Elçiliği tarafından merkeze Hint kültürü, tarihi, gelenekleri ve eğitimi konusunda 700'den fazla kitap sağlanmıştır.
Osh Devlet Üniversitesi'ne gelen Hint misafirler iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmektedir.

“Soros-Kırgızistan" Vakfı eğitim, bilim ve kültür alanında OSU'nun başlıca ortaklarından biridir.  Kurulan güçlü ilişkilerin
bir sonucu olarak, Üniversitede “İnsan hakları ve demokrasi merkezi” ve “Kritik düşünce merkezi” şeklinde iki merkez
kurulmuştur. 2005 yılında OSU’ya “Etnik gelişim" programı temelinde bağış yapılmış ve "Çok dilli ve çok kültürlü öğretim"
programı kapsamında OSU'yla ortaklık bünyesinde Makarenko ve Navoi ortaöğretim seviyeli okullarında iki adet “Kritik
düşünce” laboratuarı kurulmuştur.    

9 Mart 2001'de İran Elçiliği ve Kırgız Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı desteğiyle "İran araştırma merkezinin" açılış
seremonisi gerçekleştirilmiştir. Merkezin temel hedefi öğrencilere İran geleneklerini, adetlerini ve kültürünü öğretmektir.
Merkez modern ekipmanlara, popüler bilimsel ve eğitimsel literatüre sahiptir. 

1993 yılında, Amerika Uluslararası Eğitim Kurulu (ACCELS) Kırgızistan'da faaliyete başlamış ve kapılarını Kırgızistan
öğrencileri ve öğretmenlerine açmıştır. Bu süre içerisinde, bu program sayesinde yüzlerce öğrencimiz ve öğretmenimiz
ABD’de eğitim fırsatı yakalamıştır.

Uluslararası Araştırma ve Değişim Kurulu (IREX) bilim adamları ve çalışanlar arasında yükseköğretim değişim sistemine
büyük katkı sağlamaktadır. Öğretmenler ve mezunlara ABD’de araştırma ve öğretmenlik konusunda burs sağlamaktadır.
Bugüne dek OSU’da otuzdan fazla öğretmen IREX aracılığıyla eğitim ve staj olanağı yakalamıştır.

2004 yılında Osh Devlet Üniversitesi'nde Amerika çalışmaları merkezi kurulmuştur. Bu merkez yalnızca OSU öğrencileri
arasında değil tüm şehirdeki öğrenciler arasında oldukça popülerdir. 2005 yılından bu yana bu merkez Barış Gücü ve
ABD Elçiliği’nden ofis ekipmanları, İngilizce literatür ve görsel işitsel materyal şeklinde çok sayıda bağış almıştır. Her
gün Osh ve Osh bölgesindeki farklı üniversitelerden 70'den fazla öğrenci İngilizce bilgilerini geliştirmek, ABD gelenekleri,
kültürü, tarihi, siyaseti ve ekonomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu merkeze katılmaktadır. Öğrencilere
ve öğretmenlere bilgilerini geliştirme ve ilerletme fırsatını sunmak amacıyla Barış Gücü gönüllüleri de merkezdeki
çalışmalara katılmaktadır.  Öğrenciler Tartışma, Münazara, Sinema, Çeşitlilik ve Yemek Pişirme gibi farklı kulüplere
katılabilmekte ve haberleri ve TV programlarını İngilizce izleyebilmektedir. 

Merkez personeli ve Barış Gücü gönüllüleri IREX, ACCELS, SOROS, AUCA öğrenci değişim programları gibi uluslararası
eğitim programlarına katılmak için kayıt ve başvuru formlarını gerektiği şekilde doldurma konusunda öğrenciler ve
öğretmenlere sistemli olarak eğitim ve tavsiyeler vermektedir.

Yabancı uzmanlar ve öğrencilerin sayısı
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Mayıs 2003’te ABD Büyükelçiliği Demokrasi Komisyonu’nun mali desteğiyle OSU’da “Akademik Bütünlük” isimli bir
proje başlatılmıştır. Bu projenin temel hedefi Osh Devlet Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenleri arasında ahlak bilinci
seviyesini arttırmaktır. 10 kişiden (Yabancı diller fakültesi öğrencileri) oluşan bu girişim grubu aşağıdaki hedefleri
belirlemiştir:
- Akademik bütünlük için öğrencilerin eğitilmesi
- Üniversite’de yolsuzlukla mücadele

2006 yılından bu yana Osh Devlet Üniversitesi Dış İlişkiler Departmanı yabancı ülkelerde Kore internetle eğitim sisteminin
geliştirilmesi amacıyla bir devlet programıyla işbirliği içerisindedir.  Üniversite öğrencileri ve öğretmenleri için bilgisayar
ve web tasarım alanlarında ücretsiz yaz dersleri verilmektedir. Bu dersler Seul'daki “Kore internet gönüllüleri” staj
programı tarafından verilmektedir. Ders sırasında öğrenciler yalnızca web sitesi oluşturma programlarını değil aynı
zamanda Kore kültürünü de öğrenmektedir.

2006 yılında Osh Devlet Üniversitesi kar gütmeyen bir birlik olan LOGO  (Doğu Avrupa ile tarımsal ve ekolojik denge)
ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile OSU öğrencileri ve Osh’taki diğer üniversiteler altı aydan uzun süre
Almanya’daki ekolojik çiftliklerde pratik çalışmalar yapabilmektedir.

2002 yılında, Osh Devlet Üniversitesi, Cleveland Devlet Üniversitesi ve Hiram Koleji (Ohio, ABD) ile işbirliği içerisinde,
NISCUPP (ABD üniversiteleri ve CIS iştirakleri) aracılığıyla ABD Devlet Bakanlığı çerçevesinde bir ortaklık projesi
başlatmıştır. Proje üç yıllığına planlanmıştır ve partner üniversitelerle öğretmen değişimi yoluyla kamu idaresi
konusunda eğitim programı geliştirilmesini hedeflemektedir. Yaz atölyesinin sonuçlarına göre, Osh Devlet
Üniversitesi’nden dört öğretmen Amerika birimi tarafından seçilmiştir.  2004 bahar yarı yılında, seçilen öğretmenler
Cleveland Devlet Üniversitesi'nde staj programlarında eğitim vermiştir.

2004 – 2007 yılları arasında, Montana Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ile kurulan işbirliği sayesinde, hukuk
eğitiminin geliştirilmesi ve Osh Devlet
Üniversitesi'nde hukuk kliniği açılması için bir ortaklık
projesi gerçekleştirilmiştir. Bu değişim programında
5 öğretmen Montana Üniversitesi’ni ziyaret etmiştir.
Değişim programının temel hedefi Montana
Üniversitesi’nde yer alan kliniğin yapısı, çalışmaları
ve fonksiyonlarını incelemek ve yerel kanunlar ve
eğitim sistemine göre Osh Devlet Üniversitesi’nde bir
hukuk kliniği kurmaktır.

Osh Devlet Üniversitesi Avrupa Birliği TEMPUS
programının en aktif katılımcılarından biridir. 2005-
2006 yıllarında Osh Devlet Üniversitesi’nde TEMPUS
SCM T012V04 2005 “Kırgız Cumhuriyeti’nde Bolonya Süreci Kapsamında Merkezler Kurma” projesi gerçekleştirilmiştir.
OSU Kırgızistan, İtalya ve Belçika’daki 14 üniversiteden oluşan bir konsorsiyumun üyesidir. Projenin hedefi, Bolonya
süreci hakkında bilgi toplamak Kırgız Cumhuriyeti'nde yükseköğretim sistemi bağlamında uygulamaya geçirmek,
faaliyetler hakkında bilgi sunmak,  www.bolognakg.net interaktif web sitesini oluşturmaktır. Osh Devlet Üniversitesi
çalışanları Bolonya grubu KSUCTA ve NSU ile işbirliği içerisinde, “Kırgızistan üniversitelerinde yükselme süreci. Uygulama
uyumlaştırma metodolojisi ve Kırgız Cumhuriyeti yükseköğretim sistemine Bolonya sürecine uyumlaştırma”
(www.bolognakg.net) kitapçığında basılan “Uyumlaşmada kullanılan metodoloji yönetimi” kapsamında deneysel bir
eğitim programı geliştirmiştir.

Proje 2006-2007 yıllarında da devam etme onayı almıştır. Avrupa Komisyonu, başlık: TEMPUS TO57A06-2006 "Kırgız
Cumhuriyeti’nde Bolonya Süreci merkezlerinin yaygınlaştırılması ve Uyumlaştırma Ekiplerinin desteklenmesi"
(Bolonya.KG). 

Büyük Salon’daki Uluslararası Konferans sırasında üniversiteli
bilim insanları
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OSU Kırgızistan'da 14 üniversiteden oluşan bir konsorsiyumun üyesidir. 

Dış İlişkiler Departmanı sayesinde, üniversite personeli TEMPUS JEP_26179_2005 EBAK "Ziraat Fakültesi Lisans Programı”
için bağış kazanmıştır. Ortaklarımız: Uygulamalı Bilimler ve Doğal Kaynakları Üniversitesi – BOKU (Avusturya),
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Osnabrück (Almanya), Stseged Üniversitesi (Macaristan), Llieda Üniversitesi (İspanya),
Union LOGO eV, Talas Devlet Üniversitesi (Kırgızistan). Bağış miktarı 526 bin Euro’dur. Almanya, Avusturya, İspanya ve
Macaristan üniversiteleri projenin uygulanmasında öğretim desteği sunmuştur.

Osh Devlet Üniversitesi’nin North Dakota Üniversitesi (ABD) ile yaptığı işbirliği ile, ilginç bir şekilde geniş kapsamlı ve
iyi organize edilmiş bir uzaktan öğrenim sistemi oluşturulmuştur. Bu deneyimin satın alımı ve kullanımı Kırgızistan’daki
köylerde uzaktan öğrenim ve destek programını güçlendirecektir. 14-18 Eylül 2007 tarihlerinde, Kuzey Dakota
Üniversitesi rektörü Charles Kupchella yönetimindeki delegasyon Osh Devlet Üniversitesi’ni ziyaret etmiştir. ABD
delegasyonu Osh Devler Üniversiteleri fakülteleri ve enstitüleri ve Merkez Kütüphane uluslararası merkezleriyle
tanışmıştır. Ziyaret sırasında iki üniversite arasında işbirliği konulu çift taraflı bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma
şartlarından biri Osh Devlet Üniversitesi’ndn iki öğrenciye North Dakota Üniversitesi’nde burs sağlamaktır. 

Alman Akademik Değişim Hizmeti DAAD programı 1993 yılından bu yana Kırgızistan’da başarıyla faaliyet göstermektedir.
O tarihten bu yana 60'dan fazla öğretmen ve öğrenci Almanya'da eğitim görmüştür. 2005 yılında DAAD mali desteği ile
OSU’da uluslararası bilimsel-pratik bir seminer olan “Fergana Vadisi üniversitelerinin Avrupa eğitimine entegrasyonu:
Eğitim sisteminin modernizasyon sorunları ve potansiyeli" semineri gerçekleştirilmiştir. Fergana Vadisi’den 35 üniversite
yöneticisi ve Avrupa ve Bişkek’ten çeşitli uzmanları bir araya getirmiştir.

Buna ek olarak, 2005 yılından bu yana yıllık uluslararası yaz okulu “Fergana Vadisi’nde Almanca” Tacikistan, Özbekistan
ve Kırgızistan öğrencileri için Osh Devlet Üniversitesi’nde eğitim vermektedir. Özel olarak davet edilen Alman
akademisyenler yaz okulu katılımcılarına Alman dili ve kültürü hakkında bilgiler vermektedir.

Osh Devlet Üniversitesi Fransa ile kültürel ve akademik işbirliğine Eylül 1995’te başlamıştır. Rusya’daki Fransız Elçiliği
girişimiyle ve Fransız kültür ateşesi Georges Kohler'in aktif desteğiyle Osh Devlet Üniversitesi'nde Dilbilim bölümü
açılmıştır. Dilbilim bölümü ve Kırgızistan’da bulunan Fransa fahri konsolosluğu ile kurulan külterel işbirliği Fransız dili
açısından sürekli destek sağlamaktadır: Eğitimsel ve yöntemsel literatür sunmakta ve Fransız öğretmenler için Fransa'da
staj programları düzenlemektedir.

1997 yılında Osh Devlet Üniversitesi’nde yeni öğretim teknikleri öğrenme merkezinin kuruluşu Dünya Örgütü Aga Khan
ile işbirliğini başlatmıştır. Bu merkez yabancı dil çalışmaları için modern servislerle donatılmıştır. Eylül 1997’den 2004
yılına kadar merkezde 84 öğretmene İngilizce eğitim verilmiştir.

Aga Khan Vakfı aynı zamanda iki yıllık yüksek lisans programı ve iki aylık stajyer programı olmak üzere, Karachi’de
(Pakistan) yer alan Aga Khan Üniversitesi Eğitimsel Gelişim Enstitüsü’nde OSU İngilizce öğretmenlerinin eğitimlerine
sponsorluk sağlamaktadır. Bu proje Pakistan, Kenya, Tanzanya, Tacikistan ve Kırgızistan’dan öğretmenleri barındıran
uluslararası bir projedir.

Osh Devlet Üniversitesi’nde Aga Khan Vakfı  - Aga Khan “İnsani Bilimler” (AKHP) tarafından insani bilimler programı
başarıyla uygulanmaktadır. Bu proje Orta Asya’daki toplulukları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu projenin hedefi
kültürel yorumlama becerileri, bağımsız düşünme, gerekçeli münazara ve sınırsız bilimsel araştırma gelişiminin
sağlanmasıdır. AKHP aynı zamanda hoşgörü ve fikirler, kültürler ve halkların çoğullunu ve etik ve estetik becerinin
gelişimini desteklemektedir. AKHP bu amaçları Orta Asya’da programlar geliştirerek ve öğretmenlere yeterli seviyede
materyal ile eğitim sağlayarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Müfredatta bölgenin geleneklerine bağlı olarak Orta
Asya'da liberal eğitim giriş dersi de bulunmaktadır. 

Projenin “İnsani Bilimler” hedefinin gerçekleşmesi için, öğrenciler tarafından farklı projeler uygulamaya geçirilmiştir.
Aşağıdaki pilot projeleri gerçekleştirmişlerdir: 2002 - "Sorumsuzluğun masum kurbanları", 2003 - "Gençlik – çatışmasız
bir hayat için."
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Bu nedenle, Osh Devlet Üniversitesi’nin uluslararası eğitime entegre edilmesi ve eğitim ve uzman hazırlık süreçleri
kalitesinin uluslararası eğitim standartlarına getirilmesi Osh Devlet Üniversitesi'nin Kırgızistan'daki en prestijli
üniversitelerinden biri haline gelmesini garanti edecektir.

NGO temsilcileri ve uluslararası örgütlerin katılımıyla düzenlenen Yenilik Forumu Osh Devlet Üniversitesi’ne yatırım
sağlama konusunda mükemmel fırsatlar oluşturmuştur. Kastamonu Üniversitesi (Türkiye) ve Osh Devlet Üniversitesi
arasında çift taraflı bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye ziyareti sırasında üniversite rektörü Prof. Kanybek Isakov, Türk
Diyanet İşleri Bakanı ve Türkiye’deki en büyük vakıflardan biri olan Diyanet Vakfı’nın lideri Mehmet Görmez ile görüşmüş
ve Osh Devlet Üniversitesi'nde İmam Hatip Lisesi açmak üzere bir anlaşma imzalamıştır.   

Rektör yardımcısı T. T. Zhumabaeva’nın çabaları sayesinde, Osh Devlet Üniversitesi Uluslararası Üniversiteler Birliği
(UNESCO) ve Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu (ESRUC) üyesi haline gelmiştir. Osh Devlet Üniversitesi,
Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Ulusal Bilim Akademisi tarafından organize edilen “Innovation – 2010”
fuarı – yarışmasında 1. sırayı almıştır.   

Konferanstaki en önemli çalışmalar, yazılar ve materyaller Osh Devlet Üniversitesi bilimsel yayını olan “Vestnik”te
yayınlanmıştır. 2002-2011 akademik yıllarında 60’tan fazla bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Çalışmaların kalitesini
arttırmak amacıyla, “en iyi bilimsel çalışma", "en iyi makale", "en iyi öğretim desteği" gibi yarışmalar düzenlenmekte
ve kazananlara çeşitli ödüller verilmektedir.   

Üniversite’de Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim, Yenilik ve Bilimsel-Teknik Bilgi Birimi tarafından desteklenen bilimsel
araştırma faaliyetleri birkaç yıldır devam etmektedir. 2002-2012 yılları arasında 145 araştırma yapılmış ve bu projelerden
21.168 milyon KG som elde edilmiştir. Şubat 2010 tarihinde Osh Devlet Üniversitesi'ne eğitim alanındaki bilimsel
başarıları nedeniyle uluslararası "Avrupa Kalite Ödülü" verilmiştir. 
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Prof. Dr. Khodosovtsev Olexandr 
Ukrayna, Kherson Devlet Üniversitesi Rektörü
Dr. Prof. Demetska Vladyslava 
Ukrayna, Kherson Devlet Üniversitesi, Çeviri Çalışmaları Bölümü Başkanı
Ph.D, Docent Pylypenko Ihor 
Ukrayna, Kherson Devlet Üniversitesi, Biyoloji, Coğrafya ve Ekoloji Bölümü
Başkanı

Kherson Devlet Üniversitesi 2012 yılında 95. yıl dönümünü kutlamaktadır. Öğretmen Okulu olarak kurulan okul mevcut
Klasik Devlet Üniversitesi konumuna gelene dek çok yol kat etmiştir. Günümüzde Kherson Devlet Üniversitesi öğrenci,
fakülte, lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı bakımından Ukrayna’nın güneyindeki en büyük eğitim
kurumlarından biridir. 
Üniversitede 14 ana bilim dalında 53 pozisyon bulunmaktadır:
• Biyoloji, Coğrafya ve Ekoloji Bölümü
• Üniversite Öncesi Hazırlık Bölümü
• Okul Öncesi ve İlk Öğretim Bölümü
• Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Bölümü
• Yabancı Dil Bölümü
• Sanat ve Kültür Çalışmaları Bölümü
• Çeviri Çalışmaları Bölümü
• Doğa Bilimleri, İnsan Sağlığı ve Turizm Bölümü
• Psikoloji, Tarih ve Sosyal Bilimler Bölümü
• Teknoloji Bölümü
• Fizik, Matematik ve BT Teknolojileri Bölümü
• Beden Eğitimi Bölümü
• Filoloji ve Gazetecilik Bölümü 
• Hukuk Bölümü
Kherson Devlet Üniversitesi 38 lisans programı ve 25 yüksek lisans programında eğitim fırsatı sunmaktadır.
Programlardan her biri için Ukrayna Eğitim Bakanlığı’ndan lisans alınmasına yönelik karmaşık bir süreç işlemektedir
ve bu prosedür genellikle bir akademik yıl sürmektedir.

Üniversite ve fakülte yönetimi ve personelinin düzenli çalışmaları Ukrayna yükseköğretim alanında KSU’nun rekabet
gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için üniversite perspektifi aşağıdaki gruplara ayrılabilir:
1. Finansal
2. Metodolojik
3. Üniversitenin pozitif imajının oluşturulması.

KHERSON DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NDE
ÖĞRETMEN OKULUNDAN KLASİK

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE
BAŞARININ YOLU
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Birinci grup hedefler güncel finansal sorunlar veya ekonomik yapının getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.
Bunlar arasında şu öncelikler yer almaktadır:
1. Ek personel ve ücret için masrafların düşürülmesiyle üniversite bütçesinin optimizasyonu
2. Üniversite fakülte üyelerinin bilimsel derecelerine göre maaşlarının arttırılması
3. 2022 yılına kadar üniversitenin gelişme stratejisinin oluşturulması, önümüzdeki on yıllık süreçte bu stratejinin
gerçekleştirilmesinin başarı getireceğine inanıyoruz
4. Bilimsel ve eğitimsel sürecin lojistik desteğindeki mevcut sorunlara çözüm için bölümlerin finansal bağımsızlığının
arttırılması

Metodolojik yöntemler üniversitenin yapısal sistemini ve böylelikle eğitim hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Bu faaliyet aşağıdaki perspektiflerden oluşmaktadır:
1. Yeni programların oluşturulmasıyla eğitim hizmetleri yelpazesinin geliştirilmesi
Son olarak uygulamaya geçirilen programlar: Kültürel Çalışmalar, Bilgi Teknolojileri, Turizm Hizmetleri, Yönetim, İnsan
Sağlığı, Kitle İletişim Çalışmaları Lisans Dereceleri; Sosyal Çalışma, Hukuk, Ekonomi, Çeviri Çalışmaları, Okul Öncesi
Eğitim Yüksek Lisans Dereceleri.

Yeni programların açılması PhD ve Doktora dereceleri bulunan çok sayıda uzmanın yer almasıyla sonuçlanan üniversite
personelinin yaratıcı potansiyelinin artmasıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.
2. Yabancılar için eğitim hizmetleri lisansının alınması 
Söz konusu lisans üniversitenin Ukrayna'da yüksek kurumlarda görev yapacak yabancıları eğitmesini sağlamaktadır.
3. Eğitim programlarında yeni mükemmel standartlara geçiş yapılması
Eğitim programlarının içeriğinin iyileştirilmesi mezun öğrencilerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Bizim düşüncemize
göre mezun öğrencilerin rekabet gücü seviyesi üniversite çalışmasının nihai seviyesidir.
4.Öğrencilerin pratik eğitimine yoğun ilgi gösterilmesi
Her bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca iki kez yılda 6-8 haftayı kapsayan pratik eğitim olanağına sahip olmaktadır. Bu
süreler boyunca öğrenciler programlarının gerektirdiği tüm profesyonel becerileri karşılamaktadır. Pratik üniversitedeki
eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. Pratik eğitimin zorunlu görevlerini yerine getiremeyen öğrenci, bir sonraki derse
devam edemez.
5. Kherson bölgesindeki liselerle birleşik metodolojik komplekslerin oluşturulması Bunun son örnekleri eğitim hizmetleri
alanındaki bağımsız kurumlardır. Söz konusu işbirliği öğrencilerin diğer derslere (2-3. sınıf) düzenli olarak aktarılmasını
sağlamaktadır.
Üniversitenin pozitif imajının oluşturulması, nüfus, kamu kuruluşları ve tüm seviyelerde devlet idareleri nezdinde
üniversite yetkilerinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu faaliyet aşağıdaki perspektiflerden oluşmaktadır:
1.Kitle iletişim araçları ve internet aracılığıyla yoğun profesyonel çalışma. Üniversite, her bir ana bilim dalı ve personeli
kendi web sayfasına sahiptir, bu sayfalarda tüm üniversite faaliyetleri gösterilmektedir. Bu sayfaların tıklanma
istatistikleri Üniversitemize gösterilen ilginin bir kanıtıdır.
2. Bölgesel kitle iletişim araçlarıyla aktif işbirliği, bölgesel TV kanalında öğrencilerin TV programı yapması.
Yukarıda bahsi geçen temel faaliyetler söz konusu hedeflere ulaşılmasıyla birlikte Kherson Devlet Üniversitesi’nin başarılı
gelişimine katkıda bulunmaktadır.
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Dünya yeni bir tarihi değişimle karşı karşıya. Bu sanal dünyanın yükselişidir. Dünya aktif nüfusunun büyük bir kısmı
İnterneti güvenilir bir iletişim, ticaret ve hatta eğitim aracı olarak kullanıyor. Sanal iletişimin eğitim sistemi üzerindeki
etkisi tüm ülkelerde son yirmi yıl içinde yeni bir zorluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanal dünya hem gerçekliği
hem de gerçeklik algısını kimi zaman gerçekliğin gölgesinin gerçekliğin ta kendisi olarak algılanacak şekilde
değiştirmektedir. 

Sanal dünya lateral ve horizontal bir sistem (klasik dünya dikey bir sistem ortaya koymaktadır) ortaya koyduğundan,
kullanıcıların beklentisi oldukça farklı bir hal almaktadır. Lateral dünya “otoritenin”  rolünü, “hiyerarşik sistemlerin”
yapısını değiştirmekte, bilgiye erişim imkânı sunmakta ve bireylere daha fazla özerklik kazandırmaktadır. Ayını durum
Eğitimde de gözlemlenebilmektedir. İki zorluk ortaya çıkmaktadır: 

a) Eğitimde, her kaynaktan bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde kendi başlarına ve izin almalarına gerek kalmadan
ulaştıklarından öğrenciler daha fazla kendi kendine yeten bir hale gelmektedirler ve bu izin alınmasına gerek kalmadan
yapıldığında, zaman zaman herhangi bir hazırlık olmadığı anlamına da gelmektedir. 

b) Eğitimin rolü bilginin ve deneyimin aktarılması ise, sanal dünyada her ikisi de daha sübjektif bir hale gelmektedir ve
objektif açıdan ciddi bir azalma söz konusudur. Sanal dünya direkt deneyimi küçümsemiyorsa bile muazzam miktarda
sübjektif enerji tüketimine ve güvensizliğe sahne olmaktadır. 

2- Bu Kanada’daki MIC ve ABD’deki DIU’nun direkt deneyimidir. İşletme için bir Online Program geliştirdiğimizden bu
yana, klasik sistemimizden (kampüste) nasıl dönüştüreceğimiz ve deneyimimizi sanal eğitime nasıl yansıtacağımız
konusunda tamamen yeni bir zorlukla karşı karşıyayız. Bunlar;

a) Birinci ve en önemli zorluk öğrencilerin sanal dünyayı anlamak ve sanal dünyada çalışmak konusunda profesörlere
oranla daha güncel durumda olmasıdır. İnternet ve çevrimiçi iletişim “sanal insan zekâsını” geliştirmektedir ve
öğrencilerin (genç nesil) bu kapasiteyi geliştirmek, “kaybolmadan” sanal ağın her yerini anlamak ve içinde gezinmek
konusunda daha “becerikli” oldukları görülmektedir. 

b) Bir diğeri, daha az önem arz eden önkoşuldur. Bir takım BBA öğrencileri (lisans seviyesi) MBA dersleri (Master seviyesi)
almak istemektedirler ve bunları herhangi bir zorluk olmaksızın geçebilmektedirler. Bir üst seviyeye çıkmadan önce ilk
olarak daha düşük seviyedeki bilginin hazmedilmesi için gerekli olabilecek hiyerarşi ve gerekli adımlar sanal dünyayla

SANAL EĞİTİM ÜZERİNE...
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yıkılmaktadır. Önkoşul Online Kurumlar için daha az problem teşkil etmektedir. Bu nedenle, Online programlarda yeni
öğrenci başvurularının değerlendirilmesi için daha iyi bir çözüm bulmamız gerekmektedir. 

c) Bir diğer zorluk ise şudur; bilgiye kolaylıkla ve neredeyse hiç çaba sarf etmeden ulaşıldığından, öğrencilerin bir ders
için çalışmaları, araştırmaları ve bilimsel incelemeleri bazen kendi çabalarının değil başkalarının çabalarının ürünü
olmaktadır.  İnternet ağında neredeyse hiç imza ve telif hakkı bulunmadığından, sanal dünya öğrencilerin kopya
çekebilecekleri,  kendilerine ait olmayan ancak bir başkasına ait olan bir sonuç ortaya koyabilecekleri bir yer haline
gelebilmektedir. Bu MIC ve DIU’da karşılaştığımız önemli bir sorundur, kolay bir çözümü olmayan bir sorun. 

Modern bilginin temellerinden bir tanesi her zaman sunum, diyalog, karşılıklı tartışma ve yüz yüze yapılan sözlü
münazaralar olmuştur. Batı Felsefesinin temelleri atılırken Plato bilgiyi bu nedenle “gerçeği aramak” olarak tanımlamıştır.
Bu tanımlamada temel bir sosyal özellik vardır. Sanal dünya modern mirasın bu önemli özelliğini yıkmaktadır. 

Dolayısıyla bizim MIC ve DIU’da edindiğimiz tecrübeler sanal eğitimin yapay bilgi olabileceğini, öğrencilerin kendilerinin
edinmediği ancak edinmiş gibi davrandıkları ve profesörleri yaratıcının kendileri olduklarına inandıkları bir “deneyim”
ortaya koyabildiğini göstermektedir. 
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I. Giriş
Günümüz dünyasında çoğu ticari girişimde odak noktası artan kişiselleştirme eğilimindedir, Nike tasarımcı
ayakkabılarından, cep telefonu faturalandırma hizmetleri, bireysel bankacılığa ve uçaklardaki yemeklere kadar
kişiselleştirme, müşteri memnuniyetini hedef alan tüm kuruluşlar için başarının anahtarıdır. Bu doğrultuda, Southeast
Üniversitesi başarısının büyük bölümünü son 10 yılda çeşitli aşamalar halinde uyarlanmış kişiselleştirme projelerine
borçludur. Southeast Üniversitesi’nde uygulamaya geçirdiğimiz en başarılı projelerden biri bazı akademik
programlarımızın müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesidir. Şu anda Bangladeş’te 93 üniversite bulunmaktadır –
30 devlet ve 63 özel üniversite - çok sayıda üniversite de kurulma aşamasındadır. Hem öğrenci kaydı hem de fakülte
istihdamı konusundaki zorlu rekabete rağmen bu proje Southeast Üniversitesi’nin kendini diğerlerinden
farklılaştırmasına yardımcı olmuştur. 

Bir İş Modeli
Bangladeş'te özel üniversitenin yapısı ve fonksiyonelliği devlet üniversiteleri için geçerli veya uygun olmayan iş
modellerini savunmaktadır çünkü Bangladeş'teki devlet üniversiteleri büyük oranda devlet tarafından sübvanse edilen
özerk kuruluşlardır. Örneğin, Dakka Üniversitesi 1921 yılında kurulmuştur ve ülkenin en eski devlet üniversitesidir. Özel
üniversiteler, 1992 Özel Üniversitesi Yasası 2013’te yürürlüğe girerek Bangladeş’te eğitim alanında yeni bir çağ
başlattıktan sonra hayata geçirilmiştir. Devlet üniversitesinin yerleşik yapılarının devlet kaynaklarına ya da zaman
açısından avantaja sahip olmayan özel üniversiteler için yeniden modellenmesi gerekmiştir ve böylelikle ülke tarihinde
kişiselleştirilmiş eğitime yönelik ilk adımlar atılmıştır.

Özel üniversite için başarılı bir işletme modeli oluştururken, kişiselleştirmenin rolü göz ardı edilmemelidir çünkü
kişiselleştirme özel üniversitenin fonksiyonelliği ve yapısal müşteri kitlesi açısından çok önemli bir görev üstlenmektedir.
Bangladeş’teki özel üniversiteler genellikle okul harcıyla yönetilmektedir, yani dış kaynaklardan önemli miktarda bağış
sağlanmaksızın öğrencilerden alınan okul harcı gelirleriyle işletilir. Bu nedenle üniversitedeki akademik programlardan
elde edilen ciro ve karlılık, gelir getiren bir girişim olarak başarısının tespit edilmesinde baskın bir faktör teşkil etmektedir,
bu faktörler üniversitenin fonksiyonunun sürdürülmesinde son derece önemlidir.

Hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversiteler Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Eğitim Bakanlığı idaresindeki
Üniversite Bağışlar Komisyonu (UGC) tarafından takip edilmekte ve düzenlenmektedir, tüm üniversitelerin akademik
programları ve müfredatları UGC onayına tabidir. Bu nedenle devlet üniversitesi modeline kıyasla çok yönlü olan özel
üniversite modeli UGC tarafından merkezi olarak tespit edilen bir takım sınırlar ve kısıtlamalara sahiptir. 

AKADEMİK PROGRAMLARI MÜŞTERİ
İHTİYAÇLARINA UYARLAYARAK 

REKABET AVANTAJI KAZANMAK
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Pazar Analizi 
Bangladeş’te çok sayıda özel üniversitenin kurulmasıyla birlikte, tüm üniversiteler arasındaki rekabetin ciddiyeti de
büyük oranda artmıştır. Bu üniversiteler öğrenci kazanımı, bağışlar ve hatta daha iyi fakülte üyelerinin istihdamı
konusunda bir adım önde olmak amacıyla yenilikçi akademik projeler üretme yollarını araştırmaktadır. Özel üniversitenin
başarısı bu üç faktör ile ölçülmektedir, özellikle öğrenci kaydı üniversite gelirlerini ve üniversitenin varlığı ve gelişiminin
devam etmesi için mevcut kaynakların büyük bölümünü belirlemektedir. 

Bu üniversitelerdeki uygulamalar ve trendler daha yakından incelendiğinde, en başarılı üniversitelerin iş sektöründeki
uzmanlık ihtiyacını yerel ve küresel sosyoekonomik senaryodaki büyüme trendleriyle aynı seviyede koruyabilen
üniversiteler olduğu görülmektedir. Özel üniversiteler öğrenci harçlarına tam bağımlı olduklarından, gelişme olanakları
yüksek pazar talebine sahip, yani öğrencilerin ait olduğu sektör tarafından değerli kabul edilen programların
sunulmasına bağlıdır. Aslına bakılırsa bu durum en yüksek fiyatlı eğitimin, mezunlara derhal istihdam fırsatı yaratabilen
eğitim olduğunu göstermektedir. Söz konusu durum özellikle bizim ülkemiz gibi işsiz ve eğitimsiz genç nüfus oranının
oldukça yüksek olduğu ülkeler için geçerlidir. Bu nedenle Bangladeş’te özel eğitim sektöründe daha akademik veya
araştırma temelli hedefler yerine ulusun ve bireysel öğrencinin anlık ihtiyaçları ön planda olmaktadır. Southeast
Üniversitesi bu konuda öncü pozisyondadır ve söz konusu paydaşların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli akademik
programların uygulanmasında oldukça başarılı olmuştur. 

Uzmanlık
Bangladeş, lisans derecesinin tek başına akademik başarı getirdiği ve bireyin gelişimini temsil ettiği günleri geride
bırakmıştır. O zamanlarda, örneğin coğrafya alanında yüksek lisans yapmış olan bir kişi bankada memur olarak
çalışabilirdi, çünkü asıl önemli olan uzmanlık alanı değil yüksek lisans derecesinin kendisiydi. Ancak iş piyasası son
birkaç on yılda oldukça uzmanlaşmış bir hale gelmiştir ve alanlar arası geçişler günümüzde norm olmaktan çıkmış,
istisnai durumlardır. Bangladeş’te özel sektördeki üniversiteler bu gelişime etkili bir şekilde ayak uydurmuştur, bu
faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli temel unsurdur ve tüm özel üniversiteler belirli seviyede uzmanlaşmış
programlar sunmaktadır. Uzmanlık seviyesi üniversitenin kullanabileceği kaynaklara bağlı ve bunlarla sınırlıdır. 

Southeast Üniversitesi 2002 yılında kurulduğunda, Bangladeş’te 55 üniversite bulunuyordu. Özel bir üniversite olarak
sahip olduğu sınırlı kaynakların yanında, akademik programlarını diğer özel üniversitelerden farklılaştırmak da büyük
bir zorluktu. Bangladeş’teki üniversiteler genel olarak çok sayıda yaygın ve geleneksel disiplinlerde eğitim sunmaktadır,
örn; İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme, Muhasebe, Pazarlama ve Finans; Fen Fakültesi’nde Bilgisayar Bilimleri, Fizik,
Kimya, Biyoloji, Botanik, Toprak Bilimi ve Coğrafya; Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, Sosyoloji,
Antropoloji, Siyasal Bilimler, Psikoloji, Felsefe, Tarih ve Kültür, Bengal Dili ve İlahiyat. Bu geleneksel disiplinlerin dışına
çıkmak, ancak sektörün uygulanabilirliği ile desteklenen cesurca bir harekettir. Bu kavrayıştan hareketle, Southeast
Üniversitesi hangi akademik programların iş sektörünün taleplerini en yüksek seviyede karşılayabileceğini tespit etmek
amacıyla potansiyel paydaşların ihtiyaçlarını değerlendirmeye başlamıştır. Bu paydaşlar arasında potansiyel öğrenciler,
aileleri ve velileri ve potansiyel işverenler yer almaktadır. Üniversite belirli odak noktalarına sahip görüşmeler, seminerler,
sempozyumlar, çalıştaylar ve mail anketler aracılığıyla söz konusu potansiyel paydaşlarla sürekli diyalog içeren bir
sistemi uygulamaya geçirmiştir. Bu durum üniversitenin söz konusu paydaşların beklentilerini karşılamak amacıyla
mevcut disiplinlerin modifikasyonuna dahil olan uygulanabilirlikleri değerlendirmesini sağlamıştır. Bu araştırmanın
sonucunda elde edilen bulguların da desteğiyle Southeast Üniversitesi tüm fakülteleri tarafından sunulan akademik
programlardaki uzmanlıkları başarıyla uygulamaya geçirmiştir. 

II. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AKADEMİK PROGRAMLAR
Bu bölümde potansiyel öğrenciler ve işverenlerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş en başarılı akademik programlar
açıklanmaktadır. 

Dört Çeşit MBA Programı:
Southeast Üniversitesi’nde uygulanan en başarılı projelerden biri girişimci ve yönetici eğitimi açısından uzmanlaşmış
İdari Bilimler programlarının kişiselleştirilmesidir. Bu alan tüm disiplinler arasında en çok yönlü olan ve hem yerel hem
de küresel olarak en hızlı büyüyen disiplindir; Southeast Üniversitesi'nde bu disiplinde en yüksek program
kişiselleştirmesinin elde edilmesi hedeflenmektedir. 
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Çoğu Üniversitede İşletme Master (MBA) programı hafta içi verilen 60 kredili bir programdır. MBA programının
müfredatını oluşturan Muhasebe, Finans, Pazarlama ve Yönetim gibi farklı fonksiyonel alanlarda geleneksel olarak
karma dersler verilmektedir. Southeast Üniversitesi ihtiyaç değerlendirme anketi sayesinde dört farklı MBA programının
en geniş demografiye ulaşabileceğini, yani işletme disiplininde en yüksek miktarda ve çeşitlilikteki öğrenci gruplarının
ihtiyaçlarına yanıt verebileceğini tespit etmiştir:

a. Normal MBA: İdari Bilimler haricindeki herhangi bir disiplinde lisans öğrencisi olan veya yüksek lisans derecesine
sahip öğrenciler için tasarlanmış 60 kredili bir programdır.

b. İdari MBA: En az iki yıl kurumsal deneyimi olan öğrenciler için 48 kredili bir programdır.

c. BBA Mezunları için MBA: En az 3.0 CGPA ile idari bilimlerde lisans derecesini tamamlamış öğrenciler için 36 kredili bir
programdır.

d. Cuma Günleri MBA: Haftanın 6 günü çalışan ve yalnızca Cuma günleri (hafta tatili) derse girebilen öğrenciler için özel
olarak tasarlanan İdari MBA programıdır. Dersler sabah 9:00 akşam 7:00 arasında verilir, Cuma namazı için iki saat ara
vardır. Öğrenciler Cuma günleri en fazla dört ders alabilir. Bu program uzun süredir çalışmasına rağmen yüksek lisans
derecesi olmadığı için daha üst bir pozisyona terfi edemeyen idareciler için tasarlanmıştır. 

MBA Programlarının Özellikleri Arasındaki Farklar
a. Müfredat:
Dört MBA programı tipinin müfredatları İdari Bilimler Fakültesi Müfredat Düzenleme Komitesi tarafından düzenli olarak
incelenmekte ve güncellenmektedir. Müfredat revizyonu genellikle olası işverenler ve yaz aylarında fakülteyi ziyaret
ederek Southeast Üniversite’sinde ders veren uluslararası uzmanların geri dönüşlerine dayanmaktadır. 

b. Staj ve entegre danışmanlık:
Dört aylık staj programı Normal MBA ve BBA mezunları için MBA programının temel bileşenidir. Öğrenciler staj sayesinde
iş dünyasında pratik kazanmakta ve işletme kuramlarını gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını öğrenmektedir. 

c. Modifiye Öğretim Modeli:
İdari MBA ve Cuma Günleri MBA programlarındaki dersler genellikle vaka temelli ve uygulama odaklıdır. Bu
programlarda ders veren çok sayıda fakülte üyesi güçlü akademik geçmiş ve uzun kurumsal deneyime sahip üst düzey
kurumsal yöneticilerdir. 

İdari Bilimler Programlarında Çapraz Uzmanlık:
Pazarlama, Muhasebe, Finans ve İşletme gibi geleneksel alanların yanında, üniversite piyasa talebine bağlı olarak Tekstil
ve Konfeksiyon Ticareti, Farmasötik Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi gibi uzmanlık alanları da sağlamaktadır. 

Modifiye Edilmiş “Geleneksel” Programlar:
Southeast Üniversitesi’nde uygulanan diğer başarılı programlar arasında son yıllarda öğrenci demografisini etkilemiş
sosyoekonomik ve kültürel değişikliklere ilişkin olarak uzmanlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş programlar yer almaktadır.
Örneğin, çok sayıda öğrenci hali hazırda tam zamanlı işlerde çalışmakta ve derslere düzenli olarak katılamamaktadır.
Southeast Üniversitesi’ndeki söz konusu program kişiselleştirmesi tam zamanlı çalışan ancak boş zamanlarını akademik
gelişimleri konusunda değerlendirmek isteyen kişilere olanak sağlamaktadır. 

a. İlayihat Fakültesinde B.A.:
Temel olarak İslam dini üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler için özel olarak tasarlanmış 132 kredili bir programdır.
Bangladeş nüfusunun yaklaşık %90’ı Müslümandır. Genellikle devlet üniversitelerinde bu alanda dersler verilmektedir.
Southeast Üniversitesi söz konusu programı çok düşük bir harç karşılığında vermektedir. İlahiyat Fakültesi’nde B.A.
programı için kredi başına harç miktarı İşletme lisansı için kredi başına ödenen harç miktarının onda birinden azdır.
Dersler tam zamanlı çalışan ileri yaşlı öğrencilere olanak sağlamak amacıyla Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları
verilmektedir.
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b. İlayihat Fakültesinde M.A.:
33 kredili bir programdır. Herhangi bir disiplinde lisans derecesine sahip olan adaylar bu programa kayıt yaptırabilir.
Dersler yalnız Cuma günleri verilmektedir. Genellikle Bengal dilinde ders yapılmaktadır. Bu program aynı zamanda
oldukça yenilikçi ve başarılıdır ve öğrenci kayıtları hızlı bir şekilde artmaktadır.

c. Bengalce B.A.:
Bangladeş’te Bengal dilinde lisans programları yalnızca devlet üniversiteleri tarafından verilmektedir. İlk olmanın
avantajını yakalamak amacıyla Southeast Üniversitesi iki yıl önce bu programı başlatmıştır. Çok sayıda öğrenci anadilleri
olması ve duygusal bir bağ kurmaları nedeniyle Bengal dilinde yüksek lisans yapmak istemektedir. Bengalce ilk ve orta
öğretim seviyesinde zorunlu olarak verilmektedir bu nedenle söz konusu alanda bir talep mevcuttur. İlginç bir şekilde
özel üniversitelerin hiçbiri bu alanda öğretim sağlamamaktadır, oldukça rekabetçi devlet üniversitelerinde bu programa
kaydolmak isteyen öğrencilerin ise başka seçeneği bulunmamaktadır. Devlet üniversitelerine kaydolamayan öğrenciler
artık bu alanda Southeast Üniversitesi'nden lisans derecesi alabilmektedir. Tam zamanlı çalışan öğrencilere de eğitim
verebilmek için bu alandaki dersler aynı zamanda hafta içi her akşam yapılmaktadır. Southeast Üniversitesi Bengalce
B.A. derecesinde sağladığı üstün kalite sayesinde özel üniversiteler arasında sektör lideri haline gelmiştir.

d. Hukuk Lisans ve Yüksek Lisansı
Hafta içi verilen düzenli Hukuk Lisans ve Yüksek Lisans dersleri bulunmaktadır. Ancak yalnızca Cuma günleri derslere
katılabilen yaşlı ve çalışan insanlardan oluşan özel bir kesim de mevcuttur. Bu nedenle yukarıda sayılan dereceler için
geliştirilen özel bir programda yalnızca Cuma günleri ders verilmektedir. Böylelikle üniversitenin büyük öğrenci
gruplarını kazanması sağlanmıştır.

III. MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN MEKANİZMA
Yeni Programların Açılması
Her yıl Southeast Üniversitesi paydaş ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizine dayanan çok sayıda yeni program açmaktadır.
Aşağıdaki paydaşlardan geri bildirim elde etmek üzere özel bir grup müzakere tekniği kullanılmaktadır:
a. Potansiyel öğrenciler
b. Ebeveynler ve vasiler
c. Lise müdürleri
d. Olası işverenler
Üniversite yönetiminden üyeler yukarıda sayılan paydaşların her biriyle derinlemesine görüşmeler yapmakta ve
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış anketler sayesinde geri bildirim almaktadır. Yeni bir programın açılması kararı
verilmeden önce Akademik Konsey’e özet rapor sunulmaktadır.  Bu mekanizma üniversitenin sürekli gelişmesini ve
Bangladeş’te özel sektördeki yenilikçi üçüncül eğitim opsiyonlarında öncü konumunu sürdürmesini sağlamaktadır.

Müfredat Düzenlemesi ve Takibi
Yeni bir akademik program için müfredat geliştirilmesi ve mevcut müfredatların revizyonu aşağıdaki paydaşlardan
alınan geri bildirimlere dayanmaktadır:
a. Özel üniversitelerden uzmanlar
b. Devlet üniversitelerinden uzmanlar
c. Uluslararası uzmanlar
d. Olası işverenler

Her bir ana bilim dalında üst düzey fakülte üyeleri ve yukarıda sayılan grupların temsilcilerinden oluşan bir müfredat
düzenleme komitesi bulunmaktadır. Müfredat takibi düzenli ve devamlı uygulanan bir süreçtir. Müfredatın güncel
tutulması ve öğretilen derslerin olası işverenler tarafından talep edilen konular olması sağlanmaktadır.

Öğretim Metodolojisi
Yalnız ders kitaplarında yer alan materyallerin yanı sıra, mezunlarımıza iş piyasasında avantaj sağlayacak diğer faydalı
becerileri geliştirme konusunda da çaba sarf edilmektedir. Öğretim metodolojisinin temel unsurları şunlardır: 
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a. Öğrencilerin derslere yoğun olarak katılımı
b. Rapor hazırlama ve sözlü uygulamalar ile sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi
c. Küçük grup egzersizleri, vaka analizleri ve saha çalışması ile ekip becerilerinin geliştirilmesi

Sektörel Bağlılık
İşletme gibi bazı programlarda, öğrencilerin pratik kazanmak için bir dönem boyunca (tercihen final döneminde) bir
şirkette staj yapmaları gerekmektedir. Tekstil mühendisliği ve eczacılık gibi diğer programlarda öğrencilere bir ya da iki
dönem üzerinde çalışacakları sektörel bir proje verilmektedir. Bazı programlarda sektörde yer alan tesislerin ziyaret
edilmesi zorunludur. Üniversite öğrencilerin söz konusu tesis ziyaretleri için servis hizmeti sağlamaktadır. Buna ek
olarak sektör uzmanları ders vermek üzere üniversiteye davet edilmektedir. İtibarlı şirketlerin CEO’ları her dönem
yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programlarında ana konuşmacı olarak yer almaktadır. 

Müfredata Ek Faaliyetler
Liderlik, bireysel ve ekip becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrenciler farklı kulüp faaliyetlerinde yer alma konusunda
desteklenmektedir. Southeast Üniversitesi’nde bazıları merkezi ve bazıları bölümlere yönelik olan çeşitli öğrenci kulüpleri
yer almaktadır. Kültürel kulüp, oyun ve spor kulübü, sosyal hizmetler kulübü ve münazara kulübü merkezi kulüplerdir.
Buna ek olarak her bölümün kendi öğrenci kulübü vardır. Farklı öğrenci kulüplerinin faaliyetleri kampus ortamını tüm
yıl boyunca canlı ve neşeli tutmaktadır.

IV. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMLARDA KAYIT ARTIŞI
Tablo 1’de geçtiğimiz on yılda kişiselleştirilmiş programlardaki kayıt istatistikleri verilmektedir.
TABLO 1:

Tüm lisans programı kayıtları öğrencinin SSC ve HSC veya O seviyeleri ve A seviyeleri ile yazılı test sonuçlarına bağlıdır.
Mezun öğrenciler geçer notları ve sözlü sınav sonuçlarına göre kaydedilmektedir. Tüm kişiselleştirilmiş programlarda
kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. 

Genel olarak kayıt gelişimi pozitif yönde olmuştur. Bazı programlarda ek bölümler için gerekli alan ve sınıf
bulunmadığından öğrenci kayıtlarında sınırlamalar yaşanmıştır. Bu nedenle bazı programlarda öğrenci kayıt gelişimi
sabittir. Üniversite iki yıl içerisinde kalıcı kampusuna taşınmayı planlamaktadır. Taşınma sonrasında daha fazla öğrenciye
olanak sağlanacaktır.
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V. ÖZET VE SONUÇ
Southeast Üniversitesi olası paydaşların ihtiyaçlarına bağlı olarak kişiselleştirilmiş akademik programların geliştirilmesi
ve uygulamaya geçirilmesinde oldukça başarılı olmuştur. Dersler öğrencilerin boş zamanlarına uygun şekilde
planlanmaktadır. Mezunlara yönelik pazar talebine bağlı olarak harç bedelleri bölümler arasında değişkenlik
göstermektedir. İlgili paydaşlarla yapılan odak grubu görüşmelerinde elde edilen bilgilere göre, en kısa zamanda Kamu
Sağlığı Master, Tekstil Mühendisliği Master ve Hemşirelik Lisans programlarının açılmasına karar verilmiştir. 

Southeast Üniversitesi diğer üniversiteler gibi geleneksel dersler vermeye devam etmektedir. Ancak diğer üniversitelerin
sunmadığı kişiselleştirilmiş akademik programlarımız rekabet avantajı sağlamaktadır. Tüm kişiselleştirilmiş
programlarda sürekli olarak öğrenci kaydı artışı yaşanmaktadır. Söz konusu kişiselleştirilmiş programlar iş piyasasındaki
itibarımızı da geliştirmiştir. Bu programlar üniversitesinin prestijini arttırmakla kalmamış aynı zamanda, Bangladeş'teki
tüm özel üniversitelerin öğrencilerden alınan harçlara bağımlılığı yüzünden başarılarının da anahtar unsuru olan gelir
artışına da yardımcı olmuştur. Southeast Üniversitesi diğer üniversitelerin de takip edeceği ve benzer projeleri başarıyla
uygulamaya geçireceği bir rol model teşkil etmektedir.
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Prof.Dr. Zarif Sharifov
Muhasebe ve Denetim Bölüm Başkanı
Tacik Tarım Üniversitesi, Tacikistan

Su kaynakları insan hayatı ve insan sağlığı, ekosistemler açısından hayati önem taşımaktadır ve dolayısıyla ulusal
ekonomin sürdürülebilir kalkınmasında da son derece önemli bir koşuldur. Ülkedeki gıda güvenliğinin içme suyunun
güvenliği ile yakından bağlantılı olduğuna dikkat edilmelidir çünkü su sadece beslenmenin temeli değil, aynı zamanda
her zaman hayatın devamını sağlayan bir öğedir ve gelecek açısından da önemini korumaktadır. 

Bilim adamları her kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için günde 20 litreden az su olmaması gerektiğini
belirlemişlerdir. Bu nedenle, suyun kirlenmeden korunması, su güvenliği çevre, ekoloji ve ulusal refahı ilgilendiren
önemli görevlerden bir tanesidir. 

Bilim adamlarına ve uzmanlara göre Tacikistan Cumhuriyeti’ndeki kaynak suyu 18,7 milyar m3’tür. Sosyal ve teknolojik
ihtiyaçlar için açılan kuyuların yardımıyla bugün 18,7 milyar m3 kullanılmaktadır. Arıtma ve maden suyu kaynaklarının
ülkedeki sayısı 150’dir. 

İçme suyu güvenliğinin sağlanması Devlet düzenlemelerinin desteğiyle gerçekleştirilmelidir. Üç ana amacı olmalıdır: 
Özel bir standart ve gerekli miktarda bütçe ile halkın temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması;
Su şebekesine ilişkin düzenleme ve standartların sınırlarını belirlemek için gerekli olan grafikler;
Rasyonel kullanım ve içme suyunun korunması amacıyla Devlet kontrolünün organize edilmesi ve sağlanması. 

Bize göre, Devlet kontrolü yöntemleri şunlardır:
1) Su dengesinin belirlenmesi ve uygulanması (gerçek denge, denge, denge);
2) Halkın tüketimi, belediyeler, sanayi, tarım, vb. amacıyla yasal su kullanım miktarının belirlenmesi. 
3) su miktarına (ya da kuyular) ilişkin sınırların belirlenmesi. 

Analizler atık arıtma tesislerinin veriminin %40’ı geçmediğini ortaya koymuştur. Konutlar, kasabalar ve mahalle
merkezleri dâhil olmak üzere ülke nüfusunda temizlik hizmetleri kapsama oranı %23’tür. (%10,1:????)
Su kaynaklarının kirlilikten ve tükenmeden korunması göz önüne alındığında, sahada yapılan araştırmalar aşağıdaki
nedenlerden dolayı durumun Orta Asya bölgelerindeki durumla benzer olduğunu göstermiştir: 

İlk olarak, gerekli mali kaynakların olmamasından dolayı, planlama, amaca yönelik çalışmalar yapılamamaktadır;

GIDA GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
OLARAK İÇME SUYU GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASI VE TACİKİSTAN’DA ÇEVRECİLİK

«Gezegenin en önemli kaynakları, ekolojik dengenin temeli olmakla kalmayıp, aynı
zamanda iyi bir hayatın da önemli bir ekonomik dayanağı olan su kaynaklarıdır »   

E. Rakhmon,  Tacikistan Devlet Başkanı
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İkincisi, önceki dönemlere ait ölçüm ağından dolayı, yüzey suyu, yağmur miktarı ve diğer iklimsel özellikler azalmaktadır
ve düşük ödemelerden, sektördeki uzmanlıktan uzaklaşılması nedeniyle, güvenilir ve kaliteli ölçümler yapılamamaktadır. 
Birçok bölgede (Orta Asya ülkeleri)  yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren belirginleşen su kaynaklarındaki azalma
birçok durumun dışavurumudur.   

Bunlardan birincisi, güvenli içme suyu ve temizlik hizmetlerine olan erişimdeki kısıtlamaların yarattığı tehdittir. Bu
nedenle, yüzyılın başlarında, ekonomik kalkınma seviyesine (kişi başına düşen gelir) yakın olan Ülkelerde eski SSCB
topraklarında güvenli içme suyuna olan ortalama erişim oranı %15 olmakla beraber diğer ülkelerden daha düşüktü ve
temizlik hizmetlerine erişim %30 civarındaydı. 

İkincisi, sabit varlıkların tükenmesidir. Su şebekesinin bakımsız durumu sızıntıya, bitmek bilmeyen tamiratlara ve su
şebekesinde sürekli kesintilere neden olmaktadır. Tüketime kadar nakil esnasında kaybedilen suyun miktarı %50’ye
ulaşmaktadır. 

Tacikistan Cumhuriyeti’nde sistem reformu da dâhil olmak üzere belediye su şebekesinin iyileştirilmesi amacıyla değişik
seviyelerde politika ve planlama çalışmaları yapılmaktadır. Ancak su sektöründeki sistemik krizi kanıtlayan kurumsal
ve yasal, ticari ve mali, politik ve sosyal alanlarda geniş anlamda ciddi engellerin ortadan kaldırılması adına önemli bir
ilerleme kaydedilmemiştir. Durum özellikle önceden yapılmış olan su şebekesi ağının artık çalışmadığı küçük şehirlerde,
bölgesel merkezlerde, köylerde ciddidir. Bu bölgelerin çoğunda merkezi su tedarik sistemleri genel olarak karsız veya
kullanılamaz durumdadır. Bunun nedeni alt sistemlerin küçük çaplı olması, yüksek maliyet ve bunlara olan düşük
taleptir. 

Genellikle su tedarikçisinin menfaatlerine dayalı olarak yapılan yerel su şebekesi ile ilgili çalışmalar vergi teşvikleri, kredi
garantileri, vb. verilmesiyle yeniden yapım ya da yeni yapım faaliyetleri için yatıcım bulunmasına odaklanmaktadır.
Ancak su konusunda mali sistemin yeniden yapılandırılmasına, tarife politikasının düzenlenmesine yeterli düzeyde ilgi
gösterilmemektedir. 

Durum evsel su şebekesinin planlamasındaki eksikliklerle daha da kötüleşmektedir. Bu nedenle suya olan gerçek talep
konusundaki bir araştırmanın sonuçları yerine temel olarak mali kaynakların teknik faaliyetlere aktarılmasına
odaklanılmaya ve planlama yöntemleri ve idari ekonomik göstergelere ilişkin listeler satıcıların, hizmet sağlayıcılarının
tekliflerine dayalı olarak geliştirilmeye devam edilmektedir.

Bugün evsel su yönetimi yaklaşımları su kaynaklarının daha eşit dağıtılması amacıyla politik, ahlaki, etik ve yasal
mecburiyetler ortaya koyarak su kalitesi konusunda herkesin hakkına duyulan saygıya dayandırılmaktadır. Herkesin
asgari düzeyde evsel su hizmetlerinden yararlanması konusundaki temel hakkına olan saygı bu seviyenin sermayenin
sosyal sermaye payının ve masrafların bunun bakımına harcanması yoluyla kurulmasına ve devam ettirilmesine
dayanmaktadır. 

Birçok bölgede nüfusun yaşam kalitesindeki azalmanın nedenlerinden bir tanesi de içme suyunun faydalı elementlerin
yanı sıra zararlı maddeler de taşıyan içme suyunu kullanmasıdır. Bugün borulardan gelen suyun sadece %12’si içilebilirdir,
%15’i zehirli olduğundan içilemez durumdadır, vatandaşlarımızı 5-7 yıldır zehirlemektedir. Her yıl, birkaç milyon insan
sudan kaynaklanan hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir ve sayıları sürekli olarak artmaktadır. 

Devletin ana sosyal politikası olarak her Devlette öncelik ülkenin ulusal güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını belirleyen
toplumun en önemli üretici kuvvetleri olarak işçilerin sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine verilmelidir.
Üretkenliğin azalması, ölüm oranının artması erken ölümlerin sayısının büyük ölçüde armasına ve sonuç olarak da
işgücü potansiyelinin azalmasına neden olmaktadır. 

Şimdi ne içtiğimize bakalım. Birçok global su sorunlarından en önemlisi patojen mikropların bastırılmasında kullanılan
bir yöntem olan yüksek miktarda klorlamadır. Fazla klor suda her zaman var olan organik maddelerle reaksiyona girer,
klorlanan hidrokarbonların çoğu oldukça yavaş ayrışır ve bu onlarca yıl sürer.  Suda birikmesi, tüm vücut fonksiyonlarının
ve endokrin sistemini bozar, kanserlere ve genetik anormalliklere katkıda bulunur, bağışıklık sistemini yok eder.
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Mikrobiyolojik göstergeler açısından aynı kalitede su enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu arttırır: dizanteri, tifo, hepatit,
çocuk felci.  

Suyun insan hayatındaki önemi paha biçilemezdir, yaşam desteğinin bir şartı olarak su içmek büyük ölçüde halkın
sağlık durumunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, hastalıkların %80 kadarı düşük kalitede içme suyunun
tüketilmesinden kaynaklanmaktadır. Doktorlar yaşam süresi ve ölüm sayısının yüksek olması konusunda gelişmiş
ülkelerin gerisinde kalmamızla ilgili olduğunu söylemektedirler. 

Dolayısıyla güvenli, temiz su, su kaynaklarının korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması her ülkenin sorunudur
ve bugün tüm Devletlerin endişesi, tüm dünyadaki sorunlardır. 

Ekolojinin, ekonomik ve sosyal sorunların sürdürülebilir kalkınma açısından küresel sorunlarının çözümlenmesinde su
önemli bir stratejik kaynaktır. 

Bize göre şunların yapılması gerekmektedir:
- Sabit varlıkların ciddi düzeyde eskimiş olmasından dolayı su alt yapısının rehabilitasyonunun organize edilmesi ve
gerçekleştirilmesi;
- Su sisteminin ekonomik mekanizmasının geliştirilmesi ve hidro-ekonomik alt yapının işletilmesi, bakımı ve
rehabilitasyonu için kaynak sağlamak amacıyla bir çalışma sisteminin oluşturulması;
- Var olan alt yapıdaki ciddi eskimeden dolayı halkın içme suyundan ve kanalizasyon sisteminden faydalanmasını
sağlamak amacıyla var olan sistemin değiştirilmesi.
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Prof. Dr. Husni Al-Goshae   
Tıp Fakültesi, UST Üniversitesi, Yemen

Özet
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (UST)  Tıp Fakültesini 1995 yılında kurmuştur. O zaman UST bünyesinde 80-100 tıp
öğrencisinin eğitilebileceği hastaneler ve sağlık merkezleri yoktu. Devlete ait tıp fakültelerinde eğitim gören tıp
öğrencilerinin eğitimi için devlet hastaneleri ve sağlık merkezleri kullanılmaktaydı. UST Üniversitesi yönetimi
öğrencilerinin eğitimi için büyük devlet hastaneleri ve sağlık merkezleri ve bazı özel hastaneler ile temas kurmuştur.
Bu kuruluşlarda çalışan personelden bazıları saatlik ya da yarı zamanlı olarak UST’de geçici olarak çalışmak üzere
görevlendirilmiştir. UST tıp fakültesi tıp öğrencilerinin eğitim kalitesi UST koordinatörleri tarafından gözlemlenmiştir.
Bu devlet hastaneleri veya sağlık merkezlerinde alınan eğitimle elde edilen beceriler ve bilgiler bu devlet kurumlarının
bölüm başkanları tarafından Log Book adı verilen özel defterlere kaydedilmiştir. Eğitimin kalitesi UST dışından ya da
ülke dışından gelen harici denetçiler tarafından test edilmiştir. UST’nin 2005 yılında kendi hastanesini kurmuş olmasına
rağmen, maliyet açısından daha uygun olduğundan ve bu devlet hastanelerinde daha fazla sayıda hasta bulunduğundan
tıp öğrencilerinin bu devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eğitilmesine devam edilmektedir. 

Giriş:
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (UST) Yemen’de 1994 yılında ve tıp fakültesi ise 1995 yılında kurulmuştur. İlk yıl
öğrencilerin sayısı 67’si erkek 40’ı bayan olmak üzere toplam 107 idi. Toplum yönelimli, entegre ve sorun odaklı tıp
eğitimi geleneksel tıp eğitimi ile karşılaştırıldığında öncelikli olarak tercih edilmiştir. Öğrenciler ikinci yıldan başlamak
üzere hastane ve sağlık merkezlerine erken gönderilmelidir. 1996 yılında, tıp öğrencilerinin eğitimi için UST’de hastaneler
ya da sağlık merkezleri yoktu.  

Devlet Kurumları ile Temaslar: 
1995 yılından önce, Yemen’de özel tıp fakülteleri yoktu ve tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezleri özel sektöre ait
tıp öğrencilerinin değil devlet üniversitelerinin tıp öğrencilerinin eğitimine ayrılmıştı. Al-Thawra hastanesi (650 yataklı),
Al-Gamhory hastanesi (550 yataklı) ve Al-Sabeen hastanesi (250 yataklı) olmak üzere bu devlet hastanelerinin yönetimleri
ile temas kurduk. Tıp öğrencilerimizin eğitimi için bu hastanelerin yönetimleri ile anlaşmalar imzaladık. Aşağıdaki
hususlar üzerinde anlaşmaya vardık:

1- Tıp öğrencilerimizin eğitimi bu devlet gerçekleştirilecek.  
2-UST eğitmenlere saatlik olarak ödeme yapacak. 
3-UST, UST Tıp Fakültesinde çalışan ilgili personeli yarı zamanlı olarak görevlendirecek.  
4-UST kütüphanelerine ve eğitim odalarına katkıda bulunarak ve eğitim ve öğretim için gerekli olan teknolojiyi
sağlayarak bu devlet kurumlarının geliştirilmesinde yer alacak.  

TIP ÖĞRENCİLERİNİN DEVLET 
HASTANELERİNDE VE SAĞLIK MERKEZLERİNDE

EĞİTİMİ : YEMEN DENEYİMİ
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Materyal ve Yöntemler:
Devlete ait bu eğitim alanları 17 yıldır UST tıp öğrencilerinin başarılı bir şekilde eğitilmesinde kullanılmaktadır. UST tıp
fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesi UST koordinatörleri tarafından değerlendirilmiştir. Bu devlet hastaneleri ve sağlık
merkezlerinde alınan eğitimlerde kazanılan tüm bilgi ve beceriler Log Book adı verilen özel bir defterde kayıt altına
alınmıştır. Bu kayıt defterleri tıp fakültesi yöneticileri tarafından düzenli olarak incelenmektedir. 

Sonuçlar:
UST üniversitesi tıp öğrencilerinin Sana’da bulunan devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerindeki eğitimi oldukça etkili
ve verimli olmuştur. Eğitimin kalitesi UST dışından ya da ülke dışından öğrencileri değerlendirmek üzere gelen harici
denetleyiciler tarafından değerlendirilmiştir. Harici denetleyicilerin raporları oldukça olumludur ve tıp öğrencilerinin
eğitim seviyesinin kendi ülkelerindeki tıp öğrencilerinin eğitimi ile rekabet edecek düzeyde olduğu belirtilmiştir. Tıp
öğrencilerinin bu devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerindeki eğitimi halen devam etmektedir. Bugüne kadar tıp
fakültemiz 11 dönem mezun vermiştir. 

Tartışma:
Devlet hastanelerinin ve sağlık merkezlerinin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanılmasının
oldukça başarılı olduğu görülmüştür. Aşağıdaki nedenlerden dolayı bunların UST hastanesinde eğitime tabi
tutulmalarından daha başarılıdır: 

1-Maliyeti düşüktür. 
2- Daha fazla sayıda hasta mevcuttur. 
3-Neredeyse ücretsiz olduğundan hastalar işbirliği yapmaktadır.
4- Çok sayıda eğitmen mevcuttur.

Tıp öğrencilerinin UST hastanesinde eğitimi esnasında birçok sorunla karşılaşılmıştır, öyle ki:
1- Hastane personelinin çoğu tıp fakültesi personeli olmadığından oldukça maliyetlidir.
2-Özel hastanedeki personel sayısı devlet hastanesinden oldukça az olduğundan daha az eğitmen vardır. 
3- Daha az sayıda hasta vardır. 
4- Pahalı hizmetler veren özel bir hastanedir. 
5- Hastalar oldukça varlıklıdır ve öğrencilerin kendilerine yaklaşmasına izin vermemektedir. 

Sonuç:
Özel hastanede eğitim gören tıp öğrencilerinin eğitilmesinde devlet hastanesi ve sağlık merkezlerinin kullanılması
oldukça başarılı olmuştur. Eğitimin kalitesi tıp fakültesi yönetimi tarafından kayıt defterlerinden ve harici denetleyicilerin
raporlarından takip edilebilmektedir. Özel sektörde tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi kolay değildir ve özel hazırlıklar
yapılmasını gerektirmektedir. 



80 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Dr.Said Agha Tarakhal, Mohammad Qasim ANDREJ, SOLTESZ,
Afganistan İslam Cumhuriyeti –Bakhtar Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afganistan

Özet : Bu makalede, özellikle hazırlık konusunda Afganistan’daki ve Slovakya’daki afet yönetimi durum karşılaştırmaları
ele alınmıştır.  Afganistan ve Slovakya, seller, depremler, toprak kaymaları, çığ ve kuraklık gibi doğal kaynaklı birçok
afetle karşı karşıya kalır. Bu makalenin kapsamı, Afganistan ve Slovakya’daki afet yönetimi ve temel afet yönetimi ilkeleri
ile sınırlıdır. Afganistan’da doğal tehlikelerden kaynaklanan afetlerin birçok çevresel etkisi olmuş ve aynı zamanda bu
afetler sosyoekonomik kalkınma ve fakirliğin azalması konusunda başlıca engeli teşkil etmiştir. Slovakya ise tarım,
sosyoekonomik durum, insan yaşamı, sağlık ve çevre gibi birçok alanda önemli etkileri olan birçok doğal afetle karşı
karşıya kalmaktadır. Slovakya’daki afet yönetimi Afganistan’daki yönetim ile karşılaştırılamaz. Çünkü Slovakya’daki
afet yönetimi operasyonları su yönetimi ve diğer alanlarda gelişmiştir. Bu ülkedeki afet yönetimi, mühendislik yapıları
aracılığıyla hafifletme önlemleri alan kurumlar ve erken uyarı sistemleri oluşturmuş ve kurtarma, rahatlatma ve kısa
süreli iyileştirme amacıyla mekanizmalar geliştirmiştir. Afganistan’da ise tam tersine doğal afetlere hazırlık konusunda
kurum oluşturmada başarılı olunamamıştır. Slovakya’da sel, toprak kayması gibi doğal afetlerden kaynaklanan olası
hasarın bir yandan iklim değişimi nedeniyle diğer yandan da örneğin kıyıya yakın sel eğilimi olan alanlarda sel riskinin
farkında olmadan yapılan insan eylemleri nedeniyle artması bekleniyor. Bu nedenle, bu yerleri sele karşı korumak
pahalıya mal olmaktadır. Günümüzde, insan sağlığına ve yaşamına, çevreye ve ekonomik değerlere karşı olası riskler
oldukça fazla olmasına rağmen risk yönetimine yönelik iyi hedeflenmiş, birlikte planlanmış ve koordine edilmiş Avrupa
seviyesinde bir yaklaşım yoktur.

I. Giriş
Doğal afetler, jeofizik sistemindeki (litosfer, hidrosfer, biyosfer veya atmosfer) ani ve büyük değişiklikler nedeniyle oluşur.
Bunların çoğu, nadiren seller, toprak kaymaları, moloz akması, çığlar, kuraklık ve depremler olarak meydana gelir. Yılda
80 milyonluk bir artış gösteren dünya nüfusu ile birlikte doğal afetlere açık bölgeler üzerinde yerleşim yerlerinde
kontrolsüz bir artış var. Bu yerler afetlere karşı çaresizliği artırıyor. Son kırk yılda hava ile ilişkili afetler 8 kat fazla
ekonomik kayba neden olmuştur. Dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan az gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkeleri, afet
kaynaklı kayıpların %95’lik kısmına maruz kalır. Afetlerle baş etmenin tek yolu yeterli ve geniş afet yönetimidir. Afet
yönetimi, farklı afet seviyeleriyle ilgili politikaları, idari kararları ve operasyon etkinliklerini içerir. Afetlerin etkisini
geçirmek veya azaltmak, yararlı afet yönetim stratejileri ile mümkündür. Afet yönetiminin başlıca amacı, hazır olma
durumunu artırmak, erken uyarı sunmak, gerçek zamanlı tehlike gözlemi yapmak, hasar değerlendirmesi yapmak ve
rahatlatma etkinliklerini sınıflandırmaktır. Doğal bir olayın neden olduğu afetlerden kaçınmak, bilgi birikimi, teknoloji
ve kaynaklar konusunda son derece zorlayıcıdır. Afet yönetimi dört aşamaya bölünmüştür: hafifletme, hazırlık, tepki
ve iyileştirme. Her aşama, büyük bir çaba ve beceri gerektirir.
Afganistan, afet hazırlık çerçevesinde Slovakya ile karşılaştırıldığında bir istisna teşkil etmez. Ülke içinde, bölgede ve
uluslar arası düzeyde ekonomik kaynaklar üzerindeki ağır baskı, siyasi meseleler ve güvenlik meselelerine hızla artan

AFGANİSTAN’DA VE SLOKVAYA’DA DOĞAL
TEHLİKELERE KARŞI AFET HAZIRLIĞI

KONUSUNDA DURUM KARŞILAŞTIRMASI
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nüfusun eklenmesi düşünüldüğünde afet yönetimi Afganistan’da en az önceliğe sahip. Afganistan’da sel etkisi, 1972-
2007 yılları arasında sel nedeniyle 21691 kişinin ölümü ve 1328587 kişinin ise selden etkilenmesi gerçeğine bakıldığında
görülebilir. 1990 – 2008 yılları arasında Afganistan’da, yaklaşık olarak 8385 ölümle sonuçlanan 9 civarında büyük deprem
meydana gelmiştir. Toprak kaymaları ve çığlar da Afgan mallarında ve canında etkisini hissettirmiştir. 2002-2007 yılları
arasında toprak kaymaları nedeniyle toplamda 178 kişi hayatını kaybetmiştir.

1994-2001 yılları arasında Slovakya Cumhuriyeti bölgesinde 138 civarında ani sel olayı yaşanmıştır. 1998 yılının Temmuz
ayında olağandışı ve büyük bir fırtına doğu Slovakya’nın bir bölgesini zarara uğratmıştır. Ardından küçük dağları olan
havzalarda oluşan ani sel 75 köyde 10850 kişiyi etkilemiştir. Sel 47 cana mal olmuş, 756 kişi evsiz kalmış, 3618 kişinin
tahliye edilmesi gerekmiş, 2059 evi su basmış, 279 ev yok olmuş ve 5300’den fazla çiftlik hayvanı telef olmuştur. Selin
toplam zararının 20 milyon Avro’dan fazla olduğu düşünülüyor.

Bu makale, Afganistan’da ve Slovakya’da doğal tehlikelerden kaynaklanan afetlere etkili şekilde karşılık vermek
konusunda hazır olma durumu karşılaştırmasını değerlendirir. 

2. Slovakya ve Afganistan’da Doğal Tehlikelere karşı Afete Hazırlık
2.1. Afganistan’da doğal tehlikelere karşı afete hazırlığın yasal temeli
Afganistan Cumhuriyeti’nin en üstün belgesi olan Afganistan anayasasında doğal tehlikelere karşı afete hazırlık; Afete
Karşılık vermek, Yönetim, Hazırlık ve İyileştirme konularında bir yasa olarak belirtilmiştir. Mevcut Ulusal Afet Yönetim
Planı, afete karşı koordineli, etkili hazır olma ve ona karşılık verme konularında ulusal kaynakların ve kapasitelerin
organize edilmesine yönelik bir başlangıcı oluşturmasının yanı sıra çeşitli seviyelerde hazırlıklı olmayı gerektirecektir.
Mevcut hızlı etkili ulusal planın ötesinde uzun süreli bir yaklaşım ortaya koyulması amacıyla Afet Yönetimi üzerine
ulusal bir siyaset gereklidir. Ulusal afet yönetimi planı aşağıdaki etkinlikleri ortaya koymuştur:

1.Depremler, toprak kaymaları, çığlar, seller, kuraklık ve kum fırtınalarını içeren afetlerin önlenmesi; 2. Depremler, toprak
kaymaları, çığlar, seller, kuraklık ve kum fırtınalarını içeren afetlere ait nedenlerin değerlendirilmesi ve hafifletilmesi; 3.
Depremler, toprak kaymaları, çığlar, seller, kuraklık ve kum fırtınası olaylarını içeren bir afet sırasında insanların
kurtarılması; 4. Yeniden yapılanma ve insanların normal hayata dönmesi; 5. Toplum farkındalık programlarının
yürütülmesi ve depremler, toprak kaymaları, çığlar, seller, kuraklık ve kum fırtınalarını içeren afetlerle başa çıkma
konusunda hazırlıklı olması amacıyla personel eğitimi.

2.2 Slovakya’da doğal tehlikelere karşı afete hazırlığın yasal temeli
Ulusal düzeyde birçok organizasyon ve departman afet yönetiminde yer alır. Bu kurumların çoğu sel afetlerine karşı
vites büyütmüş ve bunlardan bazıları özel olarak toprak kaymaları ve çığ afetleri için hazırlık ve hafifletme ile ilgilenmeye
adanmıştır. Slovakya’daki doğal tehlikeler için afete hazırlığın yasal temeli alttaki gibidir:

1.Slovakya Cumhuriyeti Anayasası; 2.Avrupa Jeolojistler Federasyonu (The European Federation of Geologists) (EFG);
3.Slovakya Su Kanunu (Nr .364/2004) ; 4.Slovakya Sele Karşı Korunma Kanunu (Nr.666/2004); 5.Su Konusunda Yönerge
2000/60/ EC; 6.Sel risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi konusundaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi
(2007/??/EC; 7. İkili Anlaşmalar; 8. Uluslar arası su yönetim planı 2006-2015,

2.3. Slovakya’da doğal tehlikelere karşı kurumsal çerçeve 
19. yüzyılın ortasından günümüze kadar Slovakya Cumhuriyeti’nin en büyük belgesi olan Slovak anayasasında doğal
afetle ilgili olarak aşağıdaki kurumların konusu Afete Karşılık verme, Yönetim ve hazırlık bir yasa olarak yerini alır: 1)
Slovakya Hidro meteoroloji Enstitüsü (Slovak Hydro meteorological Institute-SHMI), 2) Slovakya Cumhuriyeti’ndeki
Merkezi sel komisyonu, 3)Askeri Topografi Enstitüsü, 4) Slovakya Çevre Ajansı 5) Jeoloji Araştırması, 5) Tuna Su Yönetimi
6) Slovak Bilimler Akademisi, 7) Su Yönetimi Araştırma Enstitüsü, 8) Üniversiteler 9) İç işleri Bakanlığı, 10) Savunma
Bakanlığı, 11) Çevre Bakanlığı, 12) Tarım Bakanlığı .13, EC
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2.4 Afganistan’da doğal tehlikelere karşı kurumsal çerçeve
Afete Hazırlık Birimi (The Department for Disaster Preparedness-DDP); altta isimleri yer alan Ulusal Komisyonu, Komisyon
Üyesi olan İcracı Bakanlıklar, Uluslar arası Organizasyonlar, Afet Yönetimiyle ilgili Eyalet & Bölge Komisyonları ve
Afganistan’daki Medya ile Afet Yönetim etkinliklerini koordine etmek amacıyla himaye edilen bir birimdir. Bu oluşumlar
şu şekildedir: Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı,
Planlama Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sulama ve Çevre Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı, Dış işleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Afganistan Kızılay Topluluğu, Afganistan
Televizyonu, UNAMA, UNCHS; UNHCR; UNDP; UNESCO; UNICEF; FAO; WFP; WHO; UNOPS



83Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYEAtatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Roller ve Sorumluluklar
Afet Yönetimi ile ilgili Ulusal Komisyon: Komisyon, politika yönergeleri sağlayacak; komisyon üyeleri olan DDP ve İcra
Bakanlıkları tarafından hazırlanan afet hafifletme, afete hazırlık ve afete karşılık verilmesi konusundaki planları
onaylayacak. Afet yönetiminin diğer ulusal kalkınma programlarıyla birlikte bütünleşmesini önerecektir. Afetin
önlenmesi, hafifletilmesi ve rehabilitasyon amacıyla önlemler alacaktır. 

İcra Bakanlıkları: Ulusal komisyonda temsil edilen İcra Bakanlıkları, doğrudan temsilcisi oldukları afetler için afet yönetim
planları hazırlayacak ve bunları uygulayacaktır.

Ulusal/Uluslar arası Organizasyon: Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlar, özellikle mevcut sınırlı kapasite ışığında
ülkedeki afet yönetimi etkinliklerinde kritik rol oynarlar. Bu organizasyonlar, hükümet çabalarını tamamlamak amacıyla
hayati kaynak girişleri sağlayabilir.

Afet Yönetimi ile ilgili Eyalet & Bölge Komisyonları:
Komisyonların görevi, İcra Bakanlıklarının, ulusal kuruluşların ve uluslar arası organizasyonların yerel ofisleri tarafından
afet yönetimi etkinliklerinin sahada uygulanmasını koordine etmektir.

Medya: Medya, uygun toplum bilinci kuşağı aracılığıyla afet öncesi önleme, hafifletme ve hazır olma konularında başlıca
rolü oynar.



84 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Şekil 3 Afete hazırlık kurumsal birim çerçevesi 

3. Temel afet yönetim hatları
3.1   Slovakya’daki afet yönetim durumunun değerlendirilmesi
Slovakya bölgesi, doğal coğrafi konumu, jeomorfolojik özellikleri nedeniyle geçmişte sık sık doğal tehlikelere maruz
kalmıştır. 1990 yılından bu yana, sel, toprak kaymaları ve çığlar gibi doğal tehlikelerin oluşma sıklığı artmış gibi
görünüyor. Slovakya’daki tehlikeli doğa olaylarının çoğu, hafif ve orta sıklık aralığında gerçekleşir.

2006-2015 yılları için Slovakya’nın nehir ve göller için ayrı ayrı Uluslar arası Su Yönetimi planı vardır; ancak yeraltı suyu
ve kıyı suyu için henüz bir plan yoktur. Slovakya’da farklı afet kategorileri için ayrı eylem planları vardır. Afete hazırlık
konusundaki eylem planı, 1992-2006 yılları arasında farklı yıllarda uygulanmıştır. Günümüzde tüm afete hazırlık projeleri
ECO tarafından yürütülür. Su Kaynakları Stratejisi 2000, ulusal düzeyde sel ve toprak kaymaları ile ilgili doğal afetleri
konu edinen sektör planları ve politikalardır. 2001 inşaat kanunu, depreme hazırlıkla ilgili bir önlem olarak şehir
bölgelerinde depremlerin etkilerini hafifletmek amacıyla yapıldı. Slovakya Cumhuriyeti hükümeti 2001 yılında Ulusal
Selden Korunum Programını 2010 yılına kadar onayladı. Avrupa Jeologlar Federasyonu (The European Federation of
Geologists - EFG), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na yüksek kalitede yanıt vermek amacıyla “Slovakya Sel
Uyarı ve Ön Tahmin Sistemi (POVAPSYS)” projesinin bir parçası olarak bilirkişi heyetleri kurdu. Doğal tehlikelerle ilgili
EFG bilirkişi heyetleri son dönemlerde doğal tehlikeler alanında stratejik bir araştırma gündemi tanımlayabilmek
amacıyla Yedinci Çerçeve Programına ek giriş sağlamaya çalıştı. 

3.2 Afganistan’daki afet yönetim durumunun değerlendirilmesi
Afete hazırlık ve karşılık vermeyle ilgili yürürlüğe sokulan ulusal stratejiye dayalı olarak afet yönetimi konusundaki
Ulusal Komisyon’un tüm üye bakanlıkların, alanı düzeyinde afet yönetim ve afete hazırlık planları oluşturmaları
bekleniyor. Bazı bakanlıklar (ör. İç işleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı) şimdiden planlarını hazırlamasına rağmen gerçek
veri halen merkez ofise gönderilmediği için planlar pratiklik kazanmamıştır.
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Mevcut onaylı ulusal plan ve strateji, Milenyum Kalkınma Hedefleri ile uyumludur. ANDMA, başkana yıllık bütçe
önermiştir. Günümüzde ANDMA, ulusal Afganistan bütçesinden afet yönetimi için ayrılan 250 milyon Afgani alıyor.
Bunlara ek olarak, Afgan hükümetindeki diğer ilgililer, uluslar arası ve ulusal A numara NGOS, sivil toplum ve akademi
CSO’ları ve BM Kuruluşları günümüzde bu alanda çalışıyor. Afet Yönetim Otoriteleri (The Disaster Management
Authorities - ANDMA), 1971 yılında Birleşmiş Milletler Afete Karşılık Verme ofisi (UNDRO) tarafından desteklenen çok
kültürlü ulusal bir komisyonun destekleyecek bir koordinasyon ofisi olarak kuruldu. Afganistan’da farklı afet kategorileri
için ayrı planlar yok. 2003 ulusal eylem planı, bir afetin tüm aşamalarına hitap eden bütünleşik ve kapsamlı bir plandır.
Alan politikaları ve planları, sel ve toprak kayması kaynaklı afetlere yöneliktir. 2005 yılında kuraklık politikası ve stratejisi
yapılmış ve 2008 yılında onaylanmıştır.

Ulusal Afet Yönetim Planı, 2004 yılında İdari Danışma tarafından onaylanmıştır. Bununla birlikte, bu plan, ülkenin artan
kapasitesini izleyerek daha özenli ve uzun süreli girişimlerle takip edilmeye ihtiyaç duyacaktır. Afet yönetimi ile ilgili
ulusal konsey üyeliği olan tüm bakanlıkların, alanı düzeyinde (sağlık, tarım, belediye, vb.) afet yönetim ve afete hazırlık
planı oluşturmaları bekleniyor.

3.3   Slovakya’da afet yönetim çerçevesinin geliştirilmesi için öneriler
Slovak Hidro meteorolojik Enstitü’nün izleme, işleme ve telekomünikasyon sistemlerinin genişletilmesi ve
modernizasyonu ile erken ve etkili sel tahmini için gerekli bilginin kalitesinin geliştirilmesi.

• Doğal tehlikeler için afet yönetimi ile ilgili yönetim çerçevesinin (yasal, kurumsal, mali, bilgi, planlama, operasyon,
kontrol ve denetleme) geliştirilmesi.

• Mevcut telekomünikasyon ağlarının veri işleme kapasiteleri de, veri aktarım boyutlarındaki beklenen artışla (radar,
uydu ve diğer kaynaklar) uyumlu olması amacıyla artırılacaktır.

• Mevcut yağmur suyu akıtma modelleri, LAM tahminleri ve ardıl hava radar verileri kullanılarak iyileştirilecek. Sonuç
olarak, sel tahmini ve uyarısı ile ilgili doğruluğun ve kesinliğin iyileştirilmesi tahmin edilebilir bir veriler sunacaktır.

• Farklı kategorilerde afet yönetim ile ilgili bir araç olarak tehlike haritalandırması ülke dahilinde önemlidir. Tehlike
haritalarını dağıtacak ve onları tüm kilit aktörler için onları ulaşılır kılacak bir sistem sunulmalıdır. Aynı zamanda
Slovakya’da afet alanında araştırma yapmak isteyen herkesin kullanabileceği bir internet sistemi sunulmalıdır.

• Ulusal eylem planının eylemleri ve mekanizması, afete hazırlık alanında çalışan ilgili organizasyon etkinliklerinde
yaygın hale getirilmelidir.

• Okul ve diğer yapıların, sele eğimli bölgelerde yapılmasına izin verilmemelidir. 

• Araştırmada şunu vurgulamak gerekir ki “toprak kayması” terimi genel anlamda kayma, sürüklenme, yana yayılma,
akış veya düşüş gibi yeryüzü malzemesine ait tüm yer çekimi eğim hareketleri için kullanılmıştır. Aynı terim aynı
zamanda özel tipte yer çekimine bağlı hareket, kayma ve toprak kaymalarından kaynaklanan durumlar için
kullanılmalıdır.

• Sellerin değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi’nin talimat vermesi için
öneride bulunmak

• Liderliğin geliştirilmesi ve uygun yasal araçlarla desteklenen Ulusal bir Afet Risk Yönetimi konseyi veya Ulusal bir
Acil Durum Operasyonları Merkezi oluşturulması ivedi olarak gereklidir.

3.4. Afganistan’da afet yönetim çerçevesinin geliştirilmesi için öneriler
• Afete hazırlık birimi, doğal tehlikelerle başa çıkma konusunda kurumsal kapasite ve afet yönetimi geliştirilmelidir.
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• Doğal tehlikelerle mücadele eden ve afet yönetimi yapan Slovakya Kurumları Afganistan’a oranla gelişmiştir;
kurumların daha çok gelişmeye ihtiyaçları vardır.

•  DDP, tehlike haritalarını yapma işini üstlenmelidir. Farklı afet çeşitlerine göre ülke tehlike haritaları ulusal düzeyde,
eyalet ve bölgesel düzeyinde afet kaynaklı risk alanını belirlemek için gereklidir; ayrıca ülkedeki kilit bakanlıkların
kurumsal yapısı dahilinde yayımlanmalıdır.

• GIS ve RS gibi modern teknolojinin kullanımı planların hazırlanmasında hayati öneme sahip olabilir. Hassas bölgelerin
kaydının tutulması, karşılık verme kararı vererek ve veritabanı kullanılarak kurtarma ve rahatlatma operasyonlarının
izlenmesi, vb.

• İnsanları ve binayı mümkün olduğunca güvende tutmak için binamızın depreme karşı tasarlanmasını sağlamamız
gerekiyor.

• Sismik etkinlik için ülkenin mikro bölge haritalarının olması gerekiyor.

• Afetlerin azalması amacıyla, farklı türdeki afetlerin azaltılmasında kullanılabilecek asgari bilgi için eğitim bakanlığının
farklı okullarında afet derslerinin yer alması gerekiyor.

• Afet yönetimi için yılın farklı mevsimlerinde tüm ülkede iyi ulaşım sisteminin olması gerekiyor.

• En azından tüm ülkenin her şehrinde tüm acil durum araçlarına sahip afet ofislerine ihtiyaç vardır.

• Afetin azalması için çeşitli bakanlıkların, NGO’ların ve toplulukların arasında etkinliklerde koordinasyon sağlanması 

•  Mali kaynakların ve ana malzeme kaynaklarının etkili şekilde kullanılması 

•  Yüksek riskli alanların incelenmesi ve değerlendirilmesi, ulusal afet risk yönetiminin ve ülke için beklenmedik durum
planlarının hazırlanması 

• Afete Hazırlık ofisine ait (the Office Disaster preparedness-ODP) kapasitenin güvenilir bir koordinasyon kurumu ve
Afganistan’daki çoklu afet çabaları ve meseleleri için ana odak noktası olarak geliştirilmesi

4. Sonuç
• Seller, toprak kaymaları, çığlar ve kuraklığa karşı afete hazırlık konusunda ulusal çevreye bakıldığında afet yönetim
alanlarında çalışmak Slovakya’daki kilit aktörler konusunda genel bir algı var. Afet yönetim alanlarında çalışıldığında
doğal afetlerle tam olarak hazırlanılarak karşılaşılmalı ve bu şekilde çalışıyorlar. Doğal tehlikelerden kaçılamayacağı
biliniyor. Ancak en azından zamanında hafifletici önlemler alındığında etkileri en aza indirilebilir. Kilit aktörler aynı
zamanda afet öncesi veya sonrası yerel toplulukların afete hazırlık yapmasının gerektiğine güvenir.

• Sel riskleri hali hazırda Avrupa’da insan yaşamına, ekonomik etkinliğe ve çevreye büyük bir risk oluşturuyor. Bununla
birlikte, iki eğilim gelecekte bu risklerin artacağını öngörüyor. İlk olarak, sellerin büyüklüğü ve sıklığı iklim değişikliği
(yüksek yağmur düşüm yoğunluğu ve deniz seviyelerinin yükselmesi) nedeniyle artabilir. İkinci olarak, insani sayısındaki
artış ve sel riski olan bölgelerde ekonomik değerler sebebiyle hassasiyette dikkate değer artış olmuştur.

• Genel hatlı toprak kayması haritaları günümüzde tüm incelenen bölgelerin tümünde mevcuttur. Bu haritalar genellikle
Afganistan demirbaş haritalarında yer alır; Slovakya’da ise demirbaşta yer almasının yanı sıra ulusal ve bölgesel düzeyde
hassaslık haritaları dahilinde mevcuttur.

• Yetersiz politikalar ve zayıf bir yasal çevre, afet yönetimi ve kalkınma karşısında en büyük engeldir; etkili kurum
mekanizması her zaman başarısız bir şekilde tanıtılır. Entelektüel ve idari liderliği sağlayan en yüksek seviyede bir
organizasyonun olmaması Slovakya’da büyük bir boşluktur.
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Prof. Dr. Nabil A. Fakhre 
Salahalddin Üniversitesi, Erbil, Irak

Geleneksel eğitim veya köklere dönüş, toplumun geleneksel olarak uygun kabul ettiği eğitim kuruluşlarında uzun
süredir sürdürülen gelenekleri ifade etmektedir. Bağlama bağlı olarak, geleneksel eğitimin zıttı ilerici eğitim, modern
eğitim (gelişim psikolojisi temelli eğitim yaklaşımları) veya alternatif eğitim olabilir. Günümüzde toplumumuz eğitim
konusunda iki farklı görüşe sahiptir. Bazıları modern yöntemlerin geleneksel öğretim tekniğinden daha iyi olduğuna
inanmaktadır. Bu çalışma Irak, Erbil, Salahalddin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretimde yüksek kalite sağlayan
kalite güvence sisteminin kullanımını açıklamaktadır.

Kalite Kavramları
Kalite kelimesi “ne tür” anlamına gelen Latince qualis kelimesinden gelmektedir. Kalite ve kalite güvence fikirleri yeni
kavramlar değildir. Kalite bir kavram, bir felsefe, bir yolculuk, bir süreç ve bir prosedürdür, aynı zamanda ne yaptığımızdır.
Oldukça tartışmalı bir terimdir.

Yükseköğretim tüm toplumların bel kemiğidir. Bir ülkedeki insan kaynaklarının kalitesini belirleyen yükseköğretim
kalitesidir. Eğitim alanında üniversiteler arasında artan rekabet koşulları ve üniversitelerin geçtiğimiz on yıl içerisinde
görüntülerine bakıldığında, kalite güvence tüm dünyada eğitimin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Önümüzdeki
yıllarda kalite güvence konusunda karşılaşılacak en büyük zorluk tüm seviyelerde kapasite geliştirme olacaktır.

Üniversitelerin bağımsızlığı
Üniversitelerin özerk olduğu kavramının kabul edilmesi, kalite güvence modelinin bu kavramla özdeşleştirilmiş
olduğunu ifade etmektedir. Bu model hem üniversite yönetimine hem de öğrenciler veya finans kaynaklarından (devlet,
ekonomi kuruluşları, sosyal ortaklar vb.) oluşan müşterilerine güven ve şeffaflık sunmalı ve aynı zamanda kurumun
hem eğitimi hem de bilimsel araştırma süreçlerini kontrol edebilme yeteneğini ortaya koymalıdır.

Kalite Güvence Komiteleri ve Çalıştaylar
1. Üniversitede Kalite Güvence Merkezi Komitesi
2. Fakültede Kalite Güvence Komitesi
3. Bölümde Kalite Güvence Komitesi
4. Ders kitabı
5. Öğrencilerin geri bildirimleri
6. Akademik personelin geri bildirimleri 
7. Bölüm başkanlarının geri bildirimleri
8. CAD skorlarının alınması

IRAK, ERBİL, SALAHADDIN ÜNİVERSİTESİ,
EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE KALİTE GÜVENCE

SİSTEMİ PERFORMANSI
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Öğretmen Portföyü
Tanım 
Öğretmen portföyü, öğretim kadrosunun akademik ilerlemeleri boyunca elde ettikleri bilgiler ve belgeler, katkı ve
başarıları ifade etmektedir.

Öğretmen Portföyü Değerlendirme Formu
Öğretmenin Adı:                              Bölümü:                                      Fakültesi: 
Üniversite/Kurul:                             Tarih:
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Bilimsel Seminerler (2011-2012)
Bölüm                       Seminer Sayısı
Biyoloji                                    28
Fizik                                   30
Kimya                              25
Matematik                        25
Bilgisayar                            35
Genel Seminerler                 12 

Hedefler  
Öğretmen portföyü oluşturmanın temel hedefleri şunlardır:
Akademisyenleri öğrencilere yüksek kaliteli öğretim ve öğrenme deneyimi sunma konusunda desteklemek. Öğretim
kadrosunun gelişimini, katkısını ve başarılarını değerlendirmek. Öğretmenlerin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek
ve kaliteyi arttırmak üzere gerekli desteği sağlamak.
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Fevzi Yakupov
Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Rektörü, Kırım

Kırım Mühendislik Pedagojik Üniversitesi 1993 yılında ulusal kimlik ve zihniyetlerini canlandırmak üzere sürgünden
geri dönen Kırım Tatar halkının eğitim ve entelektüel ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurulmuştur. Bir ulusun düşünce
şeklinin temelini tarihi, sanatı ve kültürü oluşturduğundan dolayı, üniversite hemşirelik okulu öğretmenleri, ilkokul
öğretmenleri, Kırım Tatar dili ve edebiyat öğretmenleri, Tarih, Müzik, Güzel Sanatlar ve Dekoratif Sanatlar ve Moda
Tasarım öğretmenleri yetiştirmek üzere öğreticinin eğitimi programlarını geliştirmiştir. 

Üniversite aynı zamanda Kırım’da talep gören 25 uzmanlık dalında kadro eğitimi sağlamaktadır: Mühendislik, bilgisayar
bilimleri, ekonomi ve filoloji. 19 yıllık deneyimimiz söz konusu çabaların çok etnikli Kırım’da hoşgörüye dayalı
entegrasyon süreçlerinin sağlanmasında sağlam bir temel oluşturduğunun kanıtıdır. Bu çalışmalar şüphesiz ki gelişime
açıktır. Ancak Kırım Mühendislik Pedagojik Üniversitesi’nin lojistik ve sosyal yapısı ele alındığında, henüz öğrenci yurdu,
kantin, spor-rekreasyonel ve kültürel amaçlı tesislere sahip olmamasından ötürü genel olarak kabul edilen üniversite
standartlarını karşılamamaktadır. 

Söz konusu tesislerin inşaatı 1-14/1054 sayılı ve 2 Eylül 2000 tarihli ve 1-1/1530 sayılı ve 2 Kasım 2002 tarihli Ukrayna
Cumhurbaşkanı kararları, 29 sayılı ve 10 Ocak 2002 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu kararı bölüm 24 hükümleri ile “Çok
Etnikli Gençlik Kültür (aslen Türk-Slav) Merkezi” projesini uygulamaya geçirme şeklinde öngörülmüştür. Bu teşvikler
üniversiteye arazi tahsis edilmesiyle desteklenmiştir. Proje tasarımı başlatılmış, ancak ne yazık ki daha sonra mali
sorunlar nedeniyle askıya alınmıştır. 

Mevcut koşullarda Kırım Mühendislik Pedagojik Üniversitesi temelinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir proje
taslağı geliştirilmiştir. Bu projeye paralel olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne farklı ülkelerden üniversitelerin çeşitli
bölümlerini içerecek şekilde, söz konusu proje için farklı binaların inşasında yer alma yetkisi verilmiştir. Kasım 2011’de
projenin bu formatı Birleşmiş Milletler Akademik Etki Birimi (UNAJ) tarafından desteklenmiştir. Bu birim “BM’ye
Akademik Destek Amaçlı Uluslararası Gençlik Merkezi” fikrini uygulamaya geçirerek projeyi desteklemiştir.  

Böylelikle Kırım Mühendislik Pedagojik Üniversitesi bünyesinde yer alan “Uluslararası Gençlik Merkezi” uluslararası
nitelik kazanmıştır. Diğer yandan, tüm menfaat sahibi ülkelerin kendi üniversiteleri aracılığıyla, suçsuz bir şekilde
sürgüne gönderilen Kırım Tatar halkının kimliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak adaletin yeniden
sağlanmasına katılımda bulunmalarına olanak tanımaktadır. Proje katılımı BM tarafından milli azınlık haklarının
korunması düşüncesiyle de paraleldir.

KIRIM MÜHENDİSLİK PEDAGOJİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ 
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Öte yandan, Kırım Mühendislik Pedagojik Üniversitesi’ndeki “Uluslararası Gençlik Merkezi” yabancı öğrencilerin
üniversite eğitimi konusunda alışılmış bir format sunmamaktadır. Bu üniversiteler arasındaki işbirliğinde yeni bir
modeldir: Küreselleşen dünyada çalışmak üzere profesyonel insanlar yetiştirme konusunda en iyi seçenekleri araştırmaya
yöneliktir. “Uluslararası Gençlik Merkezi” üniversiteler arasında paylaşılan eğitim modellerinin test edilmesi ve
uygulamaya geçirilmesini planladığımız, uluslararası bir bilimsel, eğitimsel ve kültürel öğrenci kompleksini temsil
etmektedir. Öğrenciler birbirlerinin kültürlerini pratik ve bilimsel olarak kavrayacak, ortak araştırma programları
yürütecek ve ileri teknolojileri tanıyacaktır. Bununla birlikte dini çalışmalar da sağlanacaktır. Iki veya muhtemelen üç
dinin etkileşimi için bilimsel temelli bir gerekçenin de oluşmasını ümit ediyoruz. Tüm bu teşvikler uzun vade barış,
istikrar ve refah için bir temel oluşturacaktır.

“Uluslararası Gençlik Merkezi” zamanın bir ihtiyacıdır, yeni dünya felsefesinin entelektüel kaynağıdır, modern
medeniyetin yeni yüzyıl ve binyıla ahlaki bakışını temsil etmektedir ve yeni Dünya Üniversitesi için bir çerçeve teşkil
etmektedir.

Kitapçıkta Merkez için üç opsiyon belirtilmiştir. Uzmanlara göre 2000 yılından bu yana planlanan ilk opsiyon kentsel
gelişim açısından geçerliliğini kaybetmiştir ve Merkez’in misyonunu tam olarak karşılamamaktadır. Diğer iki opsiyon
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen 33 diploma projesi arasından seçilmiştir. Bu projeler konuk
profesörler için bir misafirhane kompleksi, eğitim alanları bulunan bir spor kompleksi, eğitim amaçlı atölyelerin
düzenlendiği bir güzel sanatlar ve dekoratif sanatlar sergi salonu, konser ve prova salonları, kütüphane ve kantin
inşaatlarını içermektedir. Proje katılımcısı olan üniversiteler kendi takdirlerine bağlı olarak bu projelerden birini seçerek
inşasını gerçekleştirebilir. TIKA’nın da (farklı ülkelerde faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi) bu projeye
dahil olması faydalı olacaktır. 

“Uluslararası Gençlik Merkezi” projesinin Ukrayna Barış Konseyi, Ulusal Teknik Üniversite “Kiev Politeknik Enstitüsü”,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Moskova) ve “Ovidius”
Üniversitesi (Romanya) ve diğer üniversiteler tarafından hali hazırda desteklendiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir.
Projemize katılım için hoş geldiniz.
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Yuliya S.Lokteva, Ph.D
Müdür Yardımcısı, Devlet ve Hukuk Enstitüsü
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Kazakistan

Kazakistan Cumhuriyeti yasal politikası çerçevesinde, kural koyma sürecini yeni bir kalite seviyesine yükselten önlemler
alınmıştır. Yasama faaliyetlerinin uzun vadeli planlaması, taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel ekspertizinin (yasal,
yolsuzlukla mücadele, kriminolojik vb.) uygulamaya geçirilmesi ve kanunların yürürlüğe konulmasına ilişkin tam mali
destek bu önlemler arasında yer almaktadır.

Almata, Kazakistan, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nde taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel ekspertizi 2008
yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Uzman faaliyetlerinin uygulanması ve koordinasyonu ve aktüel yasal konular
üzerine yapılan araştırmalar konusunda benim Yardımcı Direktör olarak temsil ettiğim, Üniversite’nin yapısal bir birimi
olan-Devlet ve Hukuk Enstitüsü görevlendirilmiştir.

Bilimsel ekspertizin uluslararası uygulamaya karşılık gelen kural koyma sürecinin bir aşaması olduğuna dikkat
edilmelidir. 24 Mart 1998 tarihli, "Normatif Kanuni Fiiller" konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu kapsamında, bilimsel
ekspertizin yürütülemediği durumlarda Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın yasal inisiyatifi ile yapılan teşrii tasarruflar
haricinde, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun değerlendirmesine sunulan taslak normatif kanuni fiiller üzerinde
bilimsel uzmanlık ekspertizi ve bilimsel yolsuzlukla mücadele ekspertizi yapılması zorunludur.

Yukarıda adı geçen kanuna göre taslak normatif kanuni fiillerin incelemesi aşağıdaki sebeplerden yapılmaktadır:  
- Taslak normatif kanuni fiilin kalite değerlendirmesi, bağlantılılığı, zamanlılığı, meşruluğu ve Kazakistan Cumhuriyeti
Anayasası tarafından ön görülen insan hakları ve sivil haklara uygunluğunun değerlendirilmesi;

- Normatif kanuni fiilin potansiyel etkinliğinin belirlenmesi; 

- Taslağın normatif bir kanuni fiil olarak kabulünün muhtemel negatif etkilerinin tespit edilmesi.

Taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel yolsuzlukla mücadele ekspertizine ilişkin görevler kanunda özel olarak
belirlenmiştir. Söz konusu ekspertiz önleyici bir fonksiyona sahip olabilecek yeni bir yasal araçtır: Taslak normatif kanuni
fiilin kuralların analiz edilmesiyle, uzman yolsuzluk faktörlerini tespit edebilir ve yasal çerçeve oluşturma çerçevesinde
yolsuzluk suçlarına yol açabilecek koşullar ve olasılıkların hariç tutulmasına yönelik önerilerde bulunabilir. 

Taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel yolsuzlukla mücadele ekspertizinin temel görevleri şunlardır:
- Yolsuzluk suçlarının işlenmesine katkıda bulunan yasal düzenlemedeki normlar ve boşlukların tespit edilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiilin kabul edilmesinin doğuracağı sonuçların yolsuzluk suçunun işlenmesi olasılığı açısından
değerlendirilmesi 

KAZAKİSTAN YASALARI ÇERÇEVESİNDE
FİNANSAL DÜZENLEMELER



94 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

- Yolsuzluk suçlarının işlenmesini engelleyen taslak normatif kanuni fiil normlarının öneriler şeklinde geliştirilmesi.

“Kural Koyma Faaliyetinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemler” konulu 598 sayılı ve 30 Mayıs 2002 tarihli Kazakistan
Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile onaylanan Bilimsel Ekspertiz Gerçekleştirme Kuralları gereğince, taslak normatif kanuni
fiillerin bilimsel yasal ekspertizinden önce şu eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 

- Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, daha yüksek seviyeli normatif kanuni fiiller ve Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası
yükümlülüklerine uygunluk açısından taslak normatif kanuni fiilin kontrol edilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiilin kabul edilmesinin doğuracağı sosyal, ekonomik, bilimsel, teknik ve diğer sonuçlarının
değerlendirilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiilin kabul edilmesiyle bağlantılı olarak yolsuzluk suçlarının işlenmesini sağlayan koşulların
varlığının tespit edilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiilin kabulü nedeniyle eşit teklif hakkının ihlaline yönelik sebepler ve koşuların varlığının tespit
edilmesi

- Taslak normatif kanuni fiilin kabulü durumunda belirtilmesi gereken normatif kanuni fiiller listesinin belirlenmesi

- Taslak normatif kanuni fiil hükümlerinin bilimsel değerlendirmesinin niteliklerinin belirlenmesi, yasal çerçevenin
iyileştirilmesi için kanıt temelli tekliflerin geliştirilmesi

- İlgili hukuk koluna ait ilkelere ters düşmesi olası koşulların tespit edilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiil ile sağlanan açık veya gizli departman veya grup menfaatlerinin tespit edilmesi 

- Taslak normatif kanuni fiilden doğan diğer konulara yanıt verilmesi (Kurallar madde 28 bent 4).

Finansal ilişkilerin düzenlenmesi konusunda kural koyma inisiyatiflerinden bahsederken, finansal mevzuatın
geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin, ülkenin 2020 yılına dek Stratejik Kalkınma Planı çerçevesinin, 2010-2020 yılları arasında
Kazakistan Cumhuriyeti Yasal Politika Konsepti, ülkenin finans sektörü gelişimine ilişkin kriz sonrası önlemleri ve
Cumhuriyetin hızlandırılmış endüstriyel ve yenilikçi gelişimi bağlamında özellikle gerekli olduğunun belirtilmesi
gerekmektedir.

Her şeyden önce, 2008-2012 yılları arasında üniversite uzmanlarının 400 civarında taslak kanun ve konsepti incelediğine,
bunların bir çoğunun ise Kazakistan Cumhuriyeti mali mevzuatı alanından olduğuna dikkat edilmesi gereklidir:
Kazakistan Cumhuriyeti “Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler” konulu taslak kanunu (Vergi Kanunu),
Kazakistan Cumhuriyeti “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Özel Ekonomik Bölgeler” konulu taslak kanunu, Kazakistan
Cumhuriyeti “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Özel Ekonomik Bölgeler’in Faaliyetlerine Yönelik Bazı Kanuni Fiillerde
Düzenlemeler ve Eklemeler” konulu taslak kanun, Kazakistan Cumhuriyeti “Endüstriyel ve Yenilikçi Faaliyetlerde Devlet
Desteği” konulu taslak kanun, Kazakistan Cumhuriyeti “ Kazakistan Cumhuriyeti’nin İslam Finansmanı Konulu Bazı
Kanuni Fiillerinde Düzenlemeler ve Eklemeler” konulu taslak kanun, Kazakistan Cumhuriyeti “Mikrofinans Kuruluşları”
konulu taslak kanun, Kazakistan Cumhuriyeti “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Evrensel Deklarasyon Sorunları Konulu Bazı
Kanuni Fiillerinde Düzenlemeler ve Eklemeler” konulu taslak kanun konsepti, Kazakistan Cumhuriyeti “Kazakistan
Cumhuriyeti’nin Kazakistan Cumhuriyeti’nde Menkul Kıymetler Borsasının Gelişimi Sorunları Konulu Bazı Kanuni
Fiillerinde Düzenlemeler ve Eklemeler" konulu taslak kanun, Kazakistan Cumhuriyeti “Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın Faaliyetlerinin Organize Edilmesi ve Finans Piyasası ve Mali Kuruluşların
Düzenlenmesi Sorunları Konulu Bazı Kanuni Fiillerinde Düzenlemeler ve Eklemeler" konulu taslak kanun, Kazakistan
Cumhuriyeti “Milli Refah Fonu” konulu taslak kanun vb. 

Değişiklikler konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri 10 Aralık 2008 tarihli "Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer
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Ödemeler" konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu'dur (Vergi Kanunu) [1]. 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmesinden
bu yana, 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle 51 kanun tarafından değiştirilmiştir. "Yatırımlar" konulu Kazakistan Cumhuriyeti
Kanunu da bu sene üç defa değişikliğe uğramıştır. Bazı değişiklikler Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası faaliyetlerinin
organize edilmesi, finans piyasası ve finans kuruluşlarının düzenlenmesi konusunda Kazakistan Cumhuriyeti kanuni
fiillerinin kapsamında yapılmıştır.

2010-2020 dönemi için Yasal Politika Konsepti ile sağlanan mali mevzuatın geliştirilmesine yönelik öncelik ve eğilimlerin
1 Şubat 2010 tarihli ve 923 sayılı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, kriz sonrası önemde Kazakistan
Cumhuriyeti'nde Mali Sektörün Gelişimi Konsepti ile ön görülen faaliyetler kapsamında yer aldığına dikkat edilmelidir.
Buna göre kriz sonrası dönemde mali sektörün gelişiminin, mali sektör istikrasının arttırılması, yetersizliklerin,
istikrarsızlığın ve mevcut mali ve ekonomik kriz sırasında gözlemlenen olguların engellenmesi için gerekli koşulların
oluşturulması, makro ekonomik karar alma sürecinde bir araç olarak kriz sonrası dönemde yatırım faaliyetinin
desteklenmesi ve hem yatırımcı hem de mali hizmetlerin tüketicileri açısından mali sektöre duyulan güvenin
güçlendirilmesi ile yönetim ve düzenlemede yeni bir kalite seviyesine geçişle sağlanması gereklidir.

Bu bağlamda finans alanında taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel ekspertizinin yapılması ile elde edilecek çıkarımlara
ve özellikle bilimsel araştırmaların sonuçlarında belirtilen, söz konusu taslakların temel problemli niteliklerinin
açıklanmasıyla birlikte, iş geliştirme amacıyla çekici bir ortamın yaratılmasını hedefleyen belirli kural koyucu
inisiyatiflerin ve ülkenin sürdürülebilir ve dengeli ekonomik gelişim politikası kapsamında birincil olmayan uzman
odaklı ve yüksek teknoloji kullanılan sektörlerdeki doğrudan yatırımın incelenmesine özel önem gösterilmelidir. 
Her bir taslak kanunun sahip olduğu farklı dezavantajların tek tek görüşülmesine olanak tanımayan konferans
kısıtlamaları nedeniyle, ekspertiz ile taslak kanunlarda tespit edilen ve kanun yapma sürecinde ele alınmayan sorunlu
alanların yalnızca bir kaçından bahsetmek istiyorum. 

Ekspertizden bir bütün olarak elde edilen sonuçlara göre, taslak normatif kanuni fiillerin (kabul edilmeleri halinde en
önemli kamu ilişkilerini düzenleyecek ve temel ilkeler ve kurallar koyacak taslak kanunlar da dahil olmak üzere) içerik
bakımından çeşitli kusurlar, yasal düzenlemede boşluklar ve yasal ilkelerin ihlalinden muzdarip olduğunu, Kazakistan
Cumhuriyeti Anayasası, daha yüksek seviyeli normatif kanuni fiiller ve uluslararası anlaşmalar ile ters düştüğünü,
ilişkilerin gelişim seviyesini ve gelişme olanaklarını dikkate almadığını veya kabul ediliş amaçlarını etkisiz hale getirecek
şekilde, alınması gerekli önlemlerin yalnızca bir kısmını içerdiğini söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak, kabul edilen kanunlar her zaman tutarlı ve sistemli değildir, mevcut politikalara uymamaktadır ve mevcut
mali, ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve ülkenin diğer koşullarını tam olarak dikkate almamaktadır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 6 Şubat 2008 tarihinde Kazak halkına yaptığı konuşmada şunları
ifade etmiştir: “Kazak vatandaşların refah seviyesinin arttırılması devlet politikasının temel hedefidir. Vergilendirme
sistemi Kazakistan’ın gelişimindeki bu yeni aşamanın hedeflerine göre düzenlenmelidir". Kazakistan Cumhuriyeti
“Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler” konulu 12 Haziran 2001 tarihli kanunu (Vergi Kanunu) “ekonomik
kalkınmanın desteklenmesinde pozitif bir rol oynamıştır”. Ancak potansiyeli tükenmiştir. Kanun sürekli olarak artan
“170’in üzerinde istisna ve tercih hakkı” içermiştir. Bu bağlamda ülke başkanı hükümete “iş sektörünü gölgeden
kurtarırken ekonominin modernizasyonu ve çeşitlendirilmesini de desteklemek üzere tasarlanmış” yeni bir Vergi Kanunu
taslağı hazırlama emrini vermiştir". [2]  

Taslak Vergi Kanunu hükümet tarafından aynı yıl geliştirilmiş ve Cumhuriyetin yeni kanunu 10 Aralık 2008 tarihinde
Parlamento tarafından kabul edilmiştir, bu durum her şeyden önce o tarihte yürürlükte bulunan 2001 Vergi Kanunu
Madde 3 bent 2 hükümlerinde geçen vergi istikrarı ilkesi ile tutumlu değildir. Bu ilkeye göre, yeni vergiler ve bütçeye
yapılacak diğer zorunlu ödemelerin oluşturulması, mevcut vergilerin ve bütçeye yapılacak diğer zorunlu ödemelerin
vergi oranları ve vergi esaslarında değişiklik konulu Kanunda değişiklikler ve eklemeler yapan Kazakistan Cumhuriyeti
kanunları ilgili yılın 1 Kasım tarihinden sonra yayınlanamaz ve kabul yılını takip eden yılın 1 Ocak tarihinden önce
yürürlüğe konulamaz. Bizim vakamızda, yeni vergi kanunu kabul edilmiştir. Bu durum mevcut kanunda yukarıda
açıklanan bir takım değişikliklerin yapılmasının ötesindedir. Buna ek olarak, Aralık 2008’de bu denli büyük ölçekli bir
kanunun kabul edilmesi ve 1 Ocak 2009 yılından itibaren yürürlüğe konulması vergi mükelleflerinin tarafından yasal
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olarak oluşturulan vergiler ve diğer zorunlu ödemeleri zamanında ve eksiksiz olarak ödeme yükümlülüğüne kendilerini
hazırlamaları için yeterli süreyi sağlamamıştır. Özellikle mevzuatın oluşturulması konusundaki bu kesin önlemler mali
mevzuatın oluşturulmasına ilişkin çok sayıda yasama inisiyatifini takip etmekte zorlanan yabancı yatırımcıları da alarma
geçirebilir.

Buna ek olarak 10 Aralık 2008 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti “Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler”
(Vergi Kanunu) konulu kanun, “Kazakistan Cumhuriyeti “Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler” (Vergi
Kanunu) Konulu Kanun’un Yürürlüğe Konulması” konulu 10 Aralık 2008 tarihli ve 100-IV sayılı Kazakistan Cumhuriyeti
Kanunu ile 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Aynı zamanda mevcut Vergi Kanunu’nun bazı hükümleri
yukarıda bahsi geçen kanun tarafından belirli bir tarihe dek ertelendikleri için hala yürürlüğe geçirilmektedir. Bu nedenle
örneğin, Vergi Kanunu'nun "Yatırım Vergisi Tercih Hakları" konulu 123. maddesi 1 Ocak 2012 tarihine kadar askıya
alınmıştır. 12 Haziran 2001 tarihli Vergi Kanunu’nu tamamen sonlandıran Kanun, bazı hükümlerinin 1 Ocak 2017
tarihine kadar yürürlükte kalacağına atıfta bulunmaktadır. Bu durum mevcut vergi mevzuatının anlaşılmasını ve
uygulanmasını karmaşıklaştırmaktadır. 

2008 Vergi Kanunu şüphesiz ki 1 Ocak 2009 tarihinden önce yürürlükte olan vergi mevzuatındaki çok sayıda eksikliği
ortadan kaldırmıştır. Cumhurbaşkanı’nın Kazak halkına verdiği mesajda da açıklanan ülke gelişimine yönelik önceliklerin
kazanılmasını destekleyen hükümleri yürürlüğe geçirmiştir. Ancak mevcut Vergi Kanunu geçerlilik süresi boyunca
(neredeyse 4 yıl) 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle 51 kanun tarafından değiştirilmiştir. 12 Haziran 2001 tarihli “Vergiler ve
Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler” konulu Kazakistan Cumhuriyeti kanunu ise geçerlilik süresi boyunca (7.5
yıl) 56 kanun tarafından değiştirilmiştir.

Vergi teşviklerinin yeni Vergi Kanunun oluşturulmasının sebebi olarak kabul edilen sistemsiz yapısı düşünüldüğünde,
bunların sayısının artış göstermeye meyilli olduklarına dikkat edilmelidir. Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma
Bakanlığı şu anda hem bireyler hem de tüzel kişilikler için vergi teşviklerinin arttırılması konusunu görüşmektedir [3].
Yatırımın desteklenmesi, yatırım faaliyetinin harekete geçirilmesi için yasal ve ekonomik çerçevelerin belirlenmesi ve
mevzuatta yatırım için devlet desteği önlemlerinin yer alması konusunda, 8 Ocak 2003 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti
"Yatırımlar" konulu Kanunu'nun bu yatırım esaslarının neler olduğunu doğrudan açıklamadığına ancak yatırım tercih
hakları (gümrük vergisinden muafiyet, devlet bağışları, yatırım açısından stratejik projeleri hayata geçiren tüzel kişilikler
için vergi ve sanayi teşvikleri) sağlamak amacıyla yatırımlar için devlet desteğine yönelik önlemlerin kapsamlı bir listesini
sağladığına dikkat edilmelidir. 

Kazakistan’ın katılımıyla yatırımların desteklenmesi ve karşılıklı olarak korunması konusunda yapılan uluslararası çift
taraflı ve çok taraflı sözleşmeler düşünüldüğünde, bunların yatırımın teşvik edilmesi ve yatırım faaliyetlerinin
desteklenmesine yönelik bir sizi önlem içerdiğini söylemek mümkündür. Yatırımlar, yatırımlar için tam koruma ve
emniyetin sağlanması, zorla alıkoyma karşısında teminatlar, kamulaştırma ve diğer benzer önlemler, yatırımla bağlantılı
ödemelerin ücretsiz aktarımı, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları vb. konularda karşılıklı bir anlayış içermektedir. Bu
kurallar örnek olarak şu kanunlarda yer almaktadır: Kazakistan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki
Yatırımların Desteklenmesi ve Karşılıklı Olarak Korunması Anlaşması (Bonn, 22 Eylül 1992, 29 Ocak 1993 tarihli 1942-
XII sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Şura kararı tarafından onaylanmış ve 10 Mayıs 1995’te yürürlüğe geçirilmiştir),
Kazakistan ve Hollanda Krallığı arasında Yatırımların Teşvik Edilmesi ve Karşılıklı Olarak Korunması Anlaşması (Lahey,
27 Kasım 2002, 8 Mayıs 2007 tarihli ve 250-III sayılı Kazakistan Cumhuriyeti kanunu tarafından onaylanmış ve 1 Ağustos
2007 tarihinde yürürlüğe konulmuştur), Kazakistan Cumhuriyeti ve Fransa arasında Yatırımların Karşılıklı Olarak
Desteklenmesi ve Korunması Anlaşması (Paris, 3 Şubat 1998, bu anlaşma ve protokolü 5 Temmuz 2000 tarihli ve 77-II
sayılı Kazakistan Cumhuriyeti kanunu ile onaylanmış ve 21 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur), Kazakistan
Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında Yatırımların Desteklenmesi ve Karşılıklı Olarak Korunması Anlaşması
(Pekin, 10 Ağustos 1992, 8 Haziran 1994 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Şura kararı ile onaylanmış ve 18 Ağustos
1994 tarihinde yürürlüğe konulmuştur), Avrasya Ekonomik Topluluğu Üye Ülkeleri Arasında Yatırımların Desteklenmesi
ve Karşılıklı Olarak Korunması Anlaşması (Moskova, 12 Aralık 2008, 10 Temmuz 2009 tarihli 173-IV sayılı Kazakistan
Cumhuriyeti kanunu ile onaylanmıştır, henüz yürürlüğe konmamıştır), Kazakistan Cumhuriyeti ve ABD arasında
Yatırımların Desteklenmesi ve Karşılıklı Olarak Korunması Anlaşması (Washington, 19 Mayıs 1992, 18 Aralık 1992 tarihli
Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Şura kararı ile onaylanmış ve 12 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe konmuştur), Kazakistan
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Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Yatırımların Desteklenmesi ve Karşılıklı Olarak Korunması (Almata, 1
Mayıs 1992, 29 Ocak 1993 tarihli 1943-XII sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Şura kararı ile onaylanmış ve 10 Ağustos
1995 tarihinde yürürlüğe konmuştur) ve diğerleri. 

Ancak yukarıda bahsi geçen “Yatırımlar” konulu kanun gereğince, yalnızca ekonomik faaliyetlerin genel
sınıflandırmasında sınıf seviyesindeki öncelik faaliyetleri listeleri veya Kazak hükümeti tarafından onaylanan stratejik
yatırım projeleri listesinde yer alan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişiliklerinin yatırımları devlet desteği almaktadır. Bu
bağlamda, Kazakistan Cumhuriyeti “Yatırımlar” Kanunu devlet teşvik mekanizmaları ve yatırımların desteklenmesi
konusunda fazlasıyla dar görüşlü bir yaklaşım içermektedir, bu yaklaşım öncelikle ülkenin yukarıda bahsedilen
uluslararası yükümlülükleriyle örtüşmemektedir, ikinci olarak tüm Cumhuriyet'te en geniş yasal güce ve doğrudan
etkiye sahip olan anayasa ve buna bağlı olarak Cumhuriyet tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar ülke kanunları
üzerinde öncelik sahibi olacak ve uluslararası bir anlaşmanın uygulanmasının kanun yayınlanmasını gerektirdiği haller
dışında doğrudan uygulamaya geçirilecektir, üçüncü olarak ise yatırımcıları yatırım faaliyetinin desteklenmesi
konusundaki devlet önlemleri hakkında yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle devlet tarafından ülkeye yatırım akışlarını
desteklemek üzere alınan önlemleri yalnızda yatırım tercih haklarıyla sınırlamak yanlıştır. Yatırımlar için devlet desteği,
yatırımcılar için teminatlar, finansman, yenilik hibeleri, iç piyasada destek gibi ülkeye yatırım yapılmasını destekleyen
bir mekanizmalar dizisi içermektedir. 

Bu nedenlerden ötürü, 8 Ocak 2003 tarihli "Yatırımlar" Konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu hükümleri ve 9 Ocak
2012 tarihli "Sanayi ve Yenilikçi Faaliyetlerin Desteklenmesi" Konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu hükümleri arasında
anlaşmazlık bulunmaktadır. Bu sebeple, "Sanayi ve Yenilikçi Faaliyetlerin Desteklenmesi" Konulu Kanun hükümlerine
göre, Kazakistan Cumhuriyeti'nde sanayi ve yenilikçi faaliyetlerde bulunanların yatırım faaliyetinin desteklenmesi
"Yatırımlar" Konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından belirlenecektir (Madde 13 bent 5). Aynı zamanda
Kazakistan Cumhuriyeti “Yatırımlar” konulu kanun kapsamında, söz konusu kuruluşlar yalnızca belirli yatırım projelerini
gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilikleridir. Ancak “Sanayi ve Yenilikçi Faaliyetler” Konulu Kazakistan
Cumhuriyeti Kanunu bireyleri ve tüzel kişilikleri sanayi ve yenilikçi faaliyetin özneleri olarak kabul etmektedir (Madde
1, alt madde 5).

30 Ocak 2001 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu, idari suç vakalarının incelenmesi ve aynı cinsten
devlet hibelerinin iadesine ilişkin şartların ihlaline idari sorumluluk getirilmesiyle ilgili olarak yatırımlar konusunda
yetkili kuruluş yetkileri konusunda bazı özel normlara sahiptir.1 (Madde 134-1, 563-1). Bu suç (Madde 134-1) 4 Mayıs
2005 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti “Yatırımlar konusunda bazı Kazakistan Cumhuriyeti kanuni fiillerinin değiştirilmesi
ve düzenlenmesi” konulu kanun tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu’na dahil edilmiştir. Ancak bu
kanun ile düzenleme yapılması esnasında, idari suçun işlendiği yerde veya küçük boyutlu olanlar da dahil olmak üzere
taşıtlar ve gemilerin kayıt yerinde veya idari suç konusunda kovuşturmanın yapıldığı ilgili kişinin ikamet ettiği yerde
incelenmesi kuralı bulunan İdari Suçlar Konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu'nun "İdari Suç Vakası İnceleme Yeri"
konulu 642. maddesi yasa koyucu tarafından ihlal edilmiştir. Ancak 5 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (7 yıl sonra)
Kazakistan Cumhuriyeti “Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın Faaliyetlerinin Organize Edilmesi, Finans Piyasası
ve Finans Kuruluşlarının Düzenlenmesi Konularında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bazı Kanuni Fiillerinde Düzenlemeler
ve Değişiklikler" konulu kanunun kabulü ile, vakanın yetki sınırı Madde 642'de de verildiği üzere Kazakistan Cumhuriyeti
kanunu kapsamındaki idari suçlarda vakanın incelenmesini de içeren ilgili görevlinin (yetkili devlet görevlisi) kendi
lokasyonunda incelenmesi olasılığına yapılan atıf ve yukarıda açıklanan uyuşmazlık düzeltilmiştir.

Aynı zamanda Kazakistan başkenti Astana şehrinde (devlet kuruluşunun lokasyonunun yerel birimlere sahip olmadığı),
Almata şehrinde, ilçe ve bölgesel merkezlerden ayrılmış Batı veya Doğu Kazakistan bölgelerinde söz konusu vakaların
incelenmesi ve konuyla ilgili sorumluluk yüklenmesi girişimciler için ek zorluklar oluşturmaktadır. Taşıt sürücülerinin
hız sınırını aşarak işledikleri suçun Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından
incelemeye tabi olması ne kadar absürt olacaktır. Bu bağlamda, bu Kanunda yapılan değişikliklerin kabul edilmesinin
ve aynı cinsten devlet hibelerinin iadesine yönelik şartların ihlali vakalarında inceleme hakkı sağlanılmasının ve idari
sorumluluğun mahkeme yetkisine verilmesinin uygun olduğuna inanmaktayız. Bu öneri Kazakistan Cumhuriyeti
Anayasası Madde 76 bent 2 hükümlerine dayanmaktadır: “Yargı yetkisi Cumhuriyet’in Anayasası, kanunları, diğer
normatif kanuni fiilleri ve uluslararası anlaşmaları temelinde ortaya çıkan tüm vakalar ve anlaşmazlıkları içerecek şekilde
genişletilecektir". 
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Kazakistan’ın finansal ve idari kanununda kullanılan terminolojiye ortak bir yaklaşım bulunmadığına da dikkat
edilmelidir. Finans alanında idari sorumluluk konusunda, Kazakistan Cumhuriyeti’nin İdari Suçlar Konulu Kanunu’nun
ticaret ve finansa ilişkin (Bölüm 15) ve vergilendirmeye (Bölüm 16) ilişkin suçları sınıflandırdığı ve bunları ilgili bölümlerde
açıkladığının belirtilmesi gerekmektedir. Ancak Kazak bilim adamları ve avukatlarının büyük bölümü (örn. Khudyakov,
A.I. [4], Porokhov, Ye.V. [5], Naimanbayeva, S.S. [6], vb.) genellikle Vergi Kanunu’nu Finans Kanunu’nun yasal bir bileşimi
(kuruluş, şube, alt şube vs.) olarak kabul etmektedir. Bağımsız Devletler Federasyonu’ndaki çok sayıda avukat da
(Krokhina, Yu.A. [7], Khimicheva, N.I., Pokachalova, Ye.V. [8], Khankevich, L.A. [9], vb.) bu bakış açısına katılmaktadır. Bu
bağlamda vergilendirme alanındaki suçların finans alanındaki suç grubunun bir parçası olması gerekmektedir.

Bazı vakalarda idari suçların Kanun'da bölümler içerisinde nasıl gruplandığı açık değildir. Bu durum kanunun yapısal
tutarsızlığı olarak görülebilir. Bu yüzden, örneğin elektrik satışı kuralının ihlali (Kazakistan Cumhuriyeti İdari Suçlar
Kanunu Madde 147-6) Bölüm 14 “Girişimcilik Alanındaki İdari Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Ancak ateşli silahlar
ve cephanelik satışı (İdari Suçlar Kanunu Madde 160) veya alkollü içki satışı (Madde 16—4) hükümlerinin ihlalinden
doğan idari suçlar Bölüm 15 “Ticaret ve Finans Alanındaki İdari Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Aynı zamanda bu
faaliyetlerin girişimcilik olarak kabul edilmesi de mümkündür.

Gelirlerle ilgili hibeler haricinde bütçeye yapılacak vergi dışı ödemelerin eksik veya geç yapılması suçu da Bölüm 15
"Ticaret ve Finans Alanındaki İdari Suçlar" bölümünde yer almaktadır. Örneğin tahakkuk eden (hesaplanan) vergiler ve
bütçeye yapılacak diğer ödemelerin yapılmaması gibi vergilendirme alanındaki idari suçlar (Madde 208-1) ayrı olarak
Bölüm 16 “Vergilendirme Alanındaki İdari Suçlar” bölümünde verilmektedir. Aynı zamanda Madde 55'te vergiler ve
bütçeye yapılacak diğer zorunlu ödemelerin tam listesini bulunduran bir Kazakistan Cumhuriyeti “Vergiler ve Bütçeye
Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler" Kanunu (Vergi Kanunu) bulunmaktadır. Vergi kanunu genel esasları vergi ve diğer
zorunlu ödemeler (harç, ödeme, devlet vergisi) arasında kesin bir ayrım yapmaktadır. Bu nedenle Vergi Kanunu Madde
12 bent 1 fıkra 34 kapsamında, vergiler “belirli miktarda ödenen, gayrı kabili rücu olan ve iade edilmeyen, bu Kanun'da
belirtilen vakalar dışında, tek taraflı bir prosedürle kanun aracılığıyla devlet tarafından oluşturulan, bütçeye yapılacak
zorunlu mali ödemelerdir". Vergi Kanunu Madde 12 bent 1 fıkra 4 uyarınca, diğer zorunlu ödemeler “Kanun tarafından
oluşturulan, miktarlar ve vakalar halinde gerçekleştirilen, gümrük vergisi dışında, ödemeler, harçlar ve resimler şeklinde
bütçeye yapılan zorunlu mali katkılardır” ve bu nedenle vergiler veya vergi ödemeleri olarak kabul edilemez. Söz konusu
yasama işlemi Madde 2 fıkra 2 ve 3 kapsamında, “hiç kimse bu Kanun tarafından belirtilmemiş vergiler ve diğer zorunlu
ödemelerin ödenmesi yükümlülüğüne sahip değildir. Vergiler ve bütçeye yapılacak diğer ödemeler bu Kanun tarafından
oluşturulan prosedür ve şartlara uygun olarak oluşturulacak, uygulamaya geçirilecek, değiştirilecek veya iptal
edilecektir". Bu bağlamda tekrar finans alanındaki mevcut mevzuat hakkında sorunlar ortaya çıkmaktadır çünkü farklı
yasama işlemlerinde terminolojisinin isteğe göre kullanımı tutarsızlıklar oluşturmaktadır.

Benzer bir durum idari suçlara ilişkin yasal sınırlamaların tanımı konusunda Kazakistan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu
hükümlerinde de gözlemlenmektedir. Bu nedenle "Sınırlama Kuralının Sonlanması Nedeniyle İdari Sorumluluktan
Muafiyet" konulu 69. madde kapsamında, genel bir kural olarak bir kişi veya tüzel kişilik idari suçun işlendiği tarihten
iki ay sonra idari sorumluluğa tabi değildir. Kanun’da bireyin suçun işlenmesinden bir yıl sonra vergilendirme alanındaki
suça ilişkin idari sorumluluğa tabi olmadığı ve tüzel kişiliğin (bireysel girişimci dahil) suçun işlenmesinden beş yıl sonra
vergilendirme alanındaki suça ilişkin idari sorumluluğa tabi olmadığı belirtilmektedir.

Bütçe ilişkileri alanında ülkenin veya toplumun korunan menfaatlerini tehdit eden bir idari suç işlenmesi halinde, söz
konusu idari suçun tespitinden iki ay sonra birey veya tüzel kişilik idari sorumluluğa tabi değildir. Finans alanında bir
idari suç işlenmesi halinde, birey veya tüzel kişiliğin idari suçun işlenmesinden sonraki beş yıl içinde idari sorumluluğa
tabi tutulması gerekmektedir ancak idari suçun tespit edilmesinden iki ay sonra idari sorumluluğa tabi tutulamaz.
Yukarıdaki hususlar temelinde, vergilendirme ve bütçe ilişkileri alanındaki suçların Kanun tarafından finans alanındaki
ihlaller olarak kabul edilmemektedir. Aynı zamanda Bütçe Kanunu ve Vergi Kanunu geleneksel olarak Finans Kanunu’nun
temel bileşenleridir. Bununla birlikte bütçe ilişkileri alanındaki çok sayıda suç Kanunun “Ticaret ve Finans Alanındaki
İdari Suçlar" konulu 15. Bölümüne dahil edilmiştir. Örneğin, “Milli ve Yerel Bütçelere Eksik veya Geç Gelir Kaydı” konulu
Madde 177 ve "Bütçe Kredileri, Devlet Teminatları ve Devlet Kefaletlerinin Verilmesi Konusunda Şartlar ve Prosedürlerin
İhlali” konulu Madde 177-4. Ancak Kanunun 69ç maddesi içeriğinden bakıldığında, finans ve bütçe ilişkileri alanındaki
suçların işlenmesine yönelik sınırlamaların durumu farklıdır.
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Yukarıda verilen hükümde İdari Suçlar Kanunu’nun neden bireysel girişimcileri tüzel kişilikler olarak kabul ettiği
belirsizdir. Ancak 31 Ocak 2006 tarihli “Özel Girişimcilik” konulu Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu Madde 1 bent 3
kapsamında, bireysel girişimci tüzel kişilik olmaksızın bireysel girişimcilik sergileyen Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı
veya ülkeye geri dönen kişidir ve Kanunun 6. maddesi 3. ve 7. fıkralarında belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.
27 Aralık 1994 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu vatandaşların girişimcilik faaliyetleri hakkında kurallar
içermektedir ve vatandaşların tüzel kişilik oluşturmaksızın söz konusu faaliyette bulunma hakkına sahip olduklarını
ön görmektedir. Kanun, aksi takdirde mevzuat veya ilişkinin doğası gereği olmayan tüzel kişiliğin oluşturulmadan
vatandaşların girişimsel faaliyetleri konusunda tüzel kişiliklerin – ticari kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen kuralların
uygulamaya geçirilmesi konusunda da hükümler içermektedir. Ancak Medeni Hukuk tarafından ön görülen tüzel kişilik
konsepti bireysel girişimci tanımını içermemektedir.

Finans alanında sosyal ilişkileri düzenleyen mevcut mevzuatta yukarıda sayılan eksikliklerin yasa koyucu tarafından
düzeltileceğine ve mevcut mevzuatın sistemli hale getirilmesi, çeşitli kollarla birlikte konsolide edilmesi, muallak ve
gereksiz kuralların mevzuattan çıkartılması, yasal düzenlemedeki boşlukların giderilmesi, mevzuat kanundaki
tutarsızlıkların giderilmesi, kanunlardaki referans kuralların en düşük seviyeye indirgenmesi ve Anayasa kapsamında
kanunların çıkartılabileceği alanlarda doğrudan etki sahibi olan kanunların kabul edilmesine yönelik uygulamaların
genişletilmesi konusunda, 2010-2010 dönemi için Kazakistan Cumhuriyeti Yasal Politika Konsepti'nde (24 Ağustos 2009
tarihli ve 858 sayılı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır) belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkı
sağlayacağına inanmaktayız. 

Ancak yapılan ekspertizden elde edilen sonuçlar kural koyma sürecinin bu aşamasının, normatif kanuni fiillerin kabulü
ve kalite seviyelerinin korunması hedeflerine ulaşmak için mevzuatın tek bir sisteme dönüştürülmesinde önemli rol
oynadığını göstermektedir.

Aynı zamanda taslak normatif kanuni fiillerin bilimsel ekspertizinden elde edilen sonuçların yalnız öneri niteliğinde
olduğuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda çeşitli nedenlerden ötürü, siyasal olanlar da dahil olmak üzere sonuçlar
bölümünde uzmanlar tarafından ifade edilen taslak normatif kanuni fiillerin bazı eksiklikleri giderilmeyebilir. 
Bu sebeplerden ötürü, dünya ekonomisi ve siyasetinde meydana gelen hızlı değişiklikler bağlamında ulusal bir kanun
geliştirme ve bu kanunun uluslararası norm ve standartlara, dünyadaki uygulamalar ve deneyimlere uygun olmasını
sağlama hedefleri doğrultusunda, bilimsel ekspertiz yürütme tarafından kural koyma sürecinin iyileştirilmesi
gerekmektedir.

Özellikle yüksek kaliteli bilimsel ekspertiz gerçekleştirmek, yetkin ve bağımsız bir yaklaşım oluşturmak, normatif kanuni
fiilin kabulüyle ele alınan konulara çözüm getirmek için gerekli yöntemler ve yaklaşımları kullanmak ve yasal çerçevenin
geliştirilmesi konusunda bilimsel kanıt temelli teklifler ve öneriler oluşturmak amacıyla, kanunların en önemli kamu
ilişkilerini düzenlemesi ve temel ilkeler ve standartlar oluşturması şartıyla, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası Madde
61 3. fıkrası hükümlerine uygun olarak, 24 Mart 1998 tarihli "Normatif Kanuni Fiiller" konulu Kazakistan Cumhuriyeti
Kanunu'nda bilimsel ekspertiz ilkelerinin de ön görülmesi önerilmektedir. Bu ilkeler Objektiflik, eksiksizlik ve kapsamlılık,
bilimsel geçerlilik ve güvenilirlik, düzenleme alanındaki etkileri temelinde taslak normatif kanuni fiilin değerlendirilmesi,
fonksiyonel içerik, gerçekleştirilme formatları, uygulama konuları ve sıralaması, taslak normatif kanuni fiilin,
geliştirilmesinde yer alan devlet teşkilatları ve diğer kuruluşların pozisyonlardan bağımsız olması gibi konuları içerebilir.

Referanslar:
1. Kazakistan Cumhuriyeti Vergiler ve Bütçeye Yapılacak Diğer Zorunlu Ödemeler Kanunu. 
http://www.invest.gov.kz/upload/docs/en/c276149ec3948f7621940699c84fe001.pdf

2. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 6 Şubat 2008 tarihinde Kazak halkına yaptığı konuşma “Kazak
vatandaşların refah seviyesinin arttırılması devlet politikasının temel hedefidir". http://akorda.kz/ru/page/page_poslanie-
prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-6-fevralya-2008-g_1343986980

3. http://newskaz.ru/economy/20120828/3814363.html
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4. Khudjakov A.I. Finansovoye Pravo Respubliki Kazakhstan. Obschaya chast: uchebnik. Almata, TOO «Izdatel'stvo
«NORMA-K», 2002, s.101 (Rusça).

5. Porokhov Ye.V. Nalogovoye Pravo Respubliki Kazakhstan (Voprosy Teorii I Praktiki). Avtoreferat na soiskaniye uchyonoi
stepeni d.yu.n. Almata, 2009 (Rusça). 

6. Naimanbayeva S.S. Finansovoye Pravo: uchebnik (obschaya i osobennaya chasti). Almata, Daneker, 2004 (Rusça.).

7. Finansovoye pravo Rossii: uchebnik. Yu. A. Krokhina, 3ye izd., pererab. I dop., Moskva, Norma, 2008 (Rusça). 

8. Khimicheva N.I., Pokachalova Ye. V. Finansovoye pravo. Otv. red. d.yu.n., prof. N.I. Khimicheva, Moskva, Norma, 2005
(Rusça).

9. Khankevich L.A. Finansovoye pravo Respubliki Belarus. Prakt. posob., Minsk, 2004, p.45 (Rusça).

10. 2010 – 2020 Kazakistan Cumhuriyeti Yasal Politika Konsepti.. http://www.kazakhembus.com/document/concept-of-
legal-policy-for-2010-2020
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Nahcivan ve Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi ilk medeniyet
merkezlerinden bir tanesidir. Arkeolojik araştırmalar Cilalı Taş Devrinin sonundan itibaren Doğu Anadolu’da hayatın
başladığını göstermektedir. Taş devrinden itibaren insanlar bu bölgede yaşamaya başlamış ve zengin bir kültür meydana
getirmişlerdir. Bu topraklarda Azerbaycan ve Türk uluslarının tarihi, bilimsel ve kültürel mirası oluşturulmuştur. Büyük
Mezopotamya topraklarının dağlık sınırı olarak bilinen Böyük Kültür Dünyası farklı coğrafi ve ekolojik koşulları
barındırmaktadır. Bu bölge ayrıca Trans-Kafkasya Kültürü ya da Kur-Araz Kültürü olarak adlandırılan büyük kültürel
birlikteliğin yayıldığı topraklar olarak da bilinmektedir. Bu bölgede Erzurum-Kars ve Nahcivan bölgeleri bir adım öne
çıkmaktadır. İlk medeniyet merkezlerinden biri olarak Nahcivan Doğu’da ticaret, bilim ve kültür merkezi statüsü
kazanmıştır. 

Herhangi bir ulusun eski bir uygarlık olduğunu kanıtlayan kültürü, tarihi eserleridir. Nahcivan toprakları eski, Orta Çağ,
yeni ve modern dönem materyal-kültürel örnekler açısından zengindir. Bu eski toprakların her adımında karşımıza ilkel
insanlara ait mağaralar, antik evler, eski şehir kültürünün kalıntıları, heybetli kale duvarları, petroglifler, koç şeklinde
taş eserler, mezarlar, nadir materyal-kültürel örnekler çıkmaktadır.  Bugün Taş Devrinin kalıntıları Nahcivan’da bulunan
Gazma, Ashab-i Keyf ve Kilit’te yer almaktadır. Gamigaya petroglifleri  ulusumuzun İsa’dan önce 4-1. Yüzyıllardaki
sanatsal düşünce tarzını, geleneklerini ve ananelerini, estetik-felsefi görüşlerini ve dini-ideolojik fikirlerini  yansıtan
değerli bir galeridir. İnsanlarımıza miras kalan Usif Kuseyr oğlu ve Monuma Hatun mezarları gibi önemli sanat eserleri
örnekleri ile mimar Ajami Nakhchivani’nin çalışmaları XII. Yüzyılda Nahcivan biliminin tükenmeyen olanaklarını
göstermiştir. 

Orta Çağ ve sonrasında Nahcivan topraklarında bu tür yüzlerce eser yapılmış ve birçoğunda İslam dininin özellikleri
yansıtılmıştır. 

Son zamanlarda devlet tarafından Nahcivan’ın tamamının araştırılması, tarihi- mimari eserlerin yapımı ve restorasyonu
planlanmaktadır. 

Nahcivan Yüce Meclisi Başkanı liderliğinde yapılan “Ülkeler arası kaynaklarda Nahcivan” isimli uluslararası sempozyumu
(1996)Nahcivan topraklarındaki tarihin objektif olarak, Azerbaycan insanlarının ulusal çıkarlarına uygun olarak
araştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1996-2007 yılları arasında, Nahcivan’ın tarihi, kültürü, toponimisi,
biyogenetiği, doğal kaynakları, Azerbaycanlıların maruz kaldığı soykırımlar ve tehcir tarihi, aydınlanma hareketlerinin
artışı vb. sorularının ele alındığı 40 civarında konferans ve sempozyum düzenlenmiştir. Nahcivan’ın tarihi, kültürü,
eserleri, doğal kaynakları ve ekonomik kalkınması hakkında 350 kitap ve monografi yayınlanmıştır. 

ÜNİVERSİTELER ARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE’NİN
DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE VE NAHÇİVAN

BÖLGESİNDE BULUNAN MÜSLÜMAN ESERLERİ
ÜZERİNDE MİMARİ ARAŞTIRMA OLANAKLARI
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Sonrasında, Nahcivan Yüce Meclisi Başkanı tarafından 6 Aralık 2005 tarihinde “Nahcivan Özerk Cumhuriyeti
topraklarındaki  tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve pasaport kaydının yapılmasına” ilişkin bir karar alınmıştır.
Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilim Akademisinin Nahcivan Şubesinden gelen bilim adamlarının
oluşturduğu ortak bir çalışma grubu kurulmuştur ve tarihi ve kültürel eserler araştırılarak her bir eser için bir pasaport
düzenlenmiştir. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüce Meclisi Başkanının kararına göre, 2012 yılı  Nahcivan’da “Ulusal
değerler”  yılı ilan edilmiştir. 

Biz sunulan projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu bölgelerinde ve Azerbaycan  Cumhuriyeti’nin Nahcivan
Bölgesinde büyük İslam mimarisinin değerli örneklerinin öğrenilmesi konusunda fırsat yaratacağını ve her iki bölge
tarihinin de araştırılmasında bilimsel açıdan katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

1967 yılında kurulan Nahcivan Devlet Üniversitesi ülkenin önde gelen üniversitelerinden bir tanesidir. 

Nahcivan Devlet Üniversitesi Azerbaycan Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Nahcivan Şubesi olarak faaliyete başlamıştır.
Nahcivan Devlet Pedagoji Enstitüsü  Hükümet kararıyla 1972 yılında Nahcivan Şubesi olarak kurulmuştur. 1990 yılında
Pedagoji Enstitüsü üniversite statüsü kazanmıştır.  

Nahcivan Devlet Üniversitesi güçlü bir profesör ve eğitmen kadrosuna lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin
modern standartlarda hazırlanmasına imkân veren materyal ve teknik temele sahiptir. Üniversitenin 48 bölümünde,
2’si asıl  ve 5’i kısmi ANAS üyesi, 31’i farklı alanlarda bilim doktoru, 194’ü doktora öğrencisi, 13’ü profesör ve 115’i
doçent olan 376 eğitmen  bilimsel ve pedagojik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Nahcivan Devlet Üniversitesi’nde lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde eğitim verilmektedir. Şu anda lisans,
lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitim gören 4603 öğrenci mevcuttur (Lisans-4201, Lisans Üstü-398, Doktora-104).
Lisans seviyesinde 159, lisansüstü seviyesinde 53 ve doktora seviyesinde 13 yabancı ülke vatandaşı eğitim görmektedir.
Yabancı öğrenciler ve akademisyenler Türkiye, Güney Kore, Bangladeş, Rusya, İran, Kazakistan, Irak, Nijerya,
Türkmenistan ve diğer ülkelerin vatandaşlarıdır. 48 bölümün 35’inde çok amaçlı bilim ve araştırma laboratuvarlarında,
özellikle fizik, kimya, bilgi teknolojileri, Botanik bahçe, bilim ve araştırma çalışmaları olmak üzere “bölgenin kalkınma
sorunları” konusunda da farklı disiplinlerde çalışmalar yapılmaktadır. 

Nahcivan Devlet Üniversitesi 108 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Bu alanda 14 eğitim binası, Kütüphane,
Öğrenci Yurdu, Sosyal Hizmetler Merkezi, Spor Merkezi ve Hastane bulunmaktadır. 

Modern teknolojilerle donatılmış modern bir binaya sahip beş katlı Elektronik Kütüphane Nahcivan Devlet
Üniversitesi’ne hizmet vermektedir. Kütüphane dünya kütüphanesi tecrübesini yaşayan okuyuculara yüksek seviyede
hizmet vermektedir.  Okuyuculara verilen hizmetler ve geniş propaganda açısından toplu etkinliklerin yanı sıra, sergiler,
dersler, geziler, bilim adamları ile yapılan toplantılar önemli bir tol oynamaktadır. En büyük Özerk Cumhuriyet olarak
değerlendirilen NSU Bilim Kütüphanesinde 30 dilde yazılmış 200,000’den fazla kitap bulunmaktadır.  Kütüphanede
kitapların Latince elektronik kataloğunun hazırlanması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Kütüphane dünyanın
birçok ülkesinde yayınlanan elektronik jurnallere üyedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanına bağlı Yüksek Onay Komisyonu “Nahcivan Devlet Üniversitesi’nin Bilimsel
Çalışmalarından” oluşan tüm jurnal serilerini ülkede yayınlanan onaylı jurnaller listesine dâhil etmiştir. “Nahcivan
Devlet Üniversitesi’nin Bilimsel Çalışmalarından” oluşan tüm jurnal serileri Uluslararası Standartta Seri Numarası (ISSN)
ile kayıt altına alınmıştır.  Üniversitede ayrıca “Qeyrat (Onur)”  yayınevi de faaliyet göstermektedir. Burada “bilimsel
çalışmalardan” oluşan jurnal serilerinin tamamı, gazete “Yeni Fikir”, tez özetleri ve metodolojik çalışmalar
yayınlanmaktadır. 

Nahcivan Devlet Üniversitesinde Doktora Bölümü 1992 yılından bu yana hizmet vermektedir. Burada 104 doktora
öğrencisi çalışmalarını sürdürmektedir. Nahcivan Devlet Üniversitesi’nde Türkiye’den 18 yüksek lisans öğrencisi eğitim
görmektedir. Üniversitedeki Bilimsel İnceleme Kurulu 4 indeksle faaliyet göstermekte ve 163 aday 1997’den bu yana
savunmalarını sunmaktadırlar. Üniversitemiz bölgede bulunan diğer yüksekokullar ve bilimsel kuruluşlar için uzman
yetiştirme görevini de yerine getirmektedir. 
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Ocak 2010’da NATO desteğiyle kablosuz internet ağı kurulmuştur. Internet kaynaklarının 14 eğitim binasında ve
Üniversitenin 108 hektarlık alanının tamamında kullanılması mümkündür. Bunun yanı sıra, NSU personeline ve
öğrencilerine hizmet veren 3 internet merkezi bulunmaktadır. 

Bologna sürecine katılan Üniversitemiz çok seviyeli eğitim sisteminden dolayı Güney Kore, ABD, İngiltere, Almanya,
Türkiye, İspanya, Fransa, Rusya ve diğer ülkelerde bulunan  lider üniversiteler ve bilim merkezleriyle yakın ilişkiler
kurmuştur. 

Üniversite personeli Genel Avrupa eğitim projelerinde (TEMPUS, Erasmus Mundus vb.) aktif olarak görev almaktadır.
Şu anda Üniversite 3 TEMPUS projesinde ve 1 Erasmus Mundus projesinde proje ortağıdır. “Üniversitelerin yeniliklerin
girişime dönüştürülmesinde güçlendirici rolü” isimli TEMPUS projesinde  (“UnIvEnt” 511337-TEMPUS-1-2010-1-DE-
TEMPUS-JPHES) üniversitemiz yerel koordinatör görevini yürütmektedir. 

462 öğrenci kapasitesine sahip en modern öğrenci yurdu Nahcivan Devlet Üniversitesi’nde kurulmuştur. Ayrı bir
misafirhane yapılmış ve yurdun yanında hizmete sokulmuştur. En modern otellere denk olan bu misafirhane
Üniversitenin ihtiyaçlarını tamamen karşılamaktadır. Öğrenci yurdunda telefon ağı ve internet kabloları kurulmuştur.
Öğrenci Sosyal Hizmetler Merkezinin 3 katlı binası da yakınlara inşa edilmiştir.  İçinde restoran, yiyecek mağazaları,
giyecek mağazaları ve kitapçı, postane, fotoğrafçı ve eczane bulunmaktadır. 

Şu anki proje Türkiye’deki Doğu Anadolu bölgelerinin ve Azerbaycan’daki Nahcivan bölgesinin Müslüman eserlerinin
mimari özelliklerinin araştırılması ile ilgilidir. Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörleri
arasında 29 Haziran 2011 tarihinde imzalanmış olan işbirliği memorandumu iki Üniversitenin  profesör ve öğrencilerinin
değişiminin yanı sıra ortak konferansların, bilimsel seminerlerin, sergilerin ve online derslerin düzenlenmesini de
içermektedir. İki üniversitenin uluslararası projelerdeki bu işbirliği ve katılımı sunulan projenin uygulanması açısından
son derece önemlidir. Nahcivan Devlet Üniversitesi işe olan işbirliği  bölgenin tarihi açıdan araştırılmasını, üniversite
personelinin bu araştırmaya dâhil olmasını ve ortak bilimsel araştırmaların daha geniş kitlelere sunulmasını
sağlayacaktır.  Proje ortağı üniversitelerin yakın bölgelerde bulunması iletişimi kolaylaştıracaktır. Proje ortağı
üniversitelerin uluslararası sempozyumlar  ve seminerler düzenleme konusundaki tecrübesi proje çerçevesinde
sempozyumlar ve semineler düzenlenmesine de katkıda bulunacaktır.  Her iki üniversitede kurulması planlanan
mimarlık merkezleri de proje tam olarak uygulandıktan sonra araştırmalara devam edecek ve işbirliğini güçlendirecektir.
Bizim düşüncemize göre Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi  çalışma grupları tarafından
araştırmaları yansıtmak üzere derlenecek olan kitap İslam tarihi açısından bölgenin araştırılmasında zengin tarihi
kaynaklar olarak fayda sağlayacaktır. 

Üniversiteler arasında aşağıdaki ortak araştırmaların yapılmasını öneriyoruz:
1) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinden çalışma grupları ve koordinatörler
görevlendirilmesi;
2) Ortak araştırmalar yapılması amacıyla Nahcivan Devlet Üniversitesi’nden Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne profesörler
gönderilmesinin organize edilmesi;
3) Bir dönem süresince Nahcivan Devlet Üniversitesi’ndeki mimarlık bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki Erzurum Atatürk
Üniversitesindeki mimarlık derslerine katılması;
4) Bir dönem süresince Erzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki mimarlık bölümü öğrencilerinin Nahcivan Devlet
Üniversitesi’ndeki mimarlık derslerine katılması;
5) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından “Türk ve Azerbaycan Mimarisinin tarihi
gelişim yolu ve modern dönem” isimli ortaklaşa uluslararası sempozyumun düzenlenmesi;
6) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından ortaklaşa taş sempozyumunun
düzenlenmesi;
7) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi personeli tarafından yapılan bilimsel araştırma
çalışmalarının sonucu olarak ortaklaşa kitap ve kitapçık basımı;
8) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde mimarlık merkezlerinin kurulması ve bunların
ekipmanlarla donatılması;
9) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından ortaklaşa mimarlık sergilerinin düzenlenmesi;
10) Nahcivan Devlet Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi arasında online Mimarlık derslerinin verilmesi;
11) Proje ortakları tarafından yapılan ortaklaşa araştırmaların duyurulması için web sitesi kurulması. 
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Bugün Rusya Federasyonu eğitimde modernleşmeyi hedeflemektedir. Burada öncelik ulusal geleneklere, bunun kendine
has köktenciliğine ve perspektif eğilimlerinin küresel boyuttaki güncelliğine verilmektedir. Ders Rus eğitim sisteminin
21. Yüzyılın gerekliliklerine ayak uydurmasını sağlamak amacıyla Avrupa ve uluslararası standartlardaki bilimsel eğitime
uyum sağlamak amacıyla konulmuştur. 

Reform eş zamanlı olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve profesyonel eğitim olmak üzere Rusya’daki eğitimin tüm
sistemlerine yöneliktir. Her aşamada yeni federal devlet eğitim standartlarına (FSES) geçilmektedir.  Devletin Rus eğitim
sistemini ve bunun gelecekteki kalkınmasına yönelik parametreleri güncelleme stratejisinde kullandığı en önemli
yöntemler “Eğitime yönelik” yeni federal kanundadır, halk müzakeresine sunulmuştur ve kısa zaman içinde geçilecektir. 
Federatif devletin tam teşekküllü ve kendi kendine yeten bir üyesi olan Başkurdistan Cumhuriyeti ülkede gerçekleştirilen
genel modernizasyon sürecine uzaktan seyirci kalamaz. Bu eğitim sistemine göre Başkurdistan’da ciddi değişimler
geçirmektedir: öncelikler belirlenmiş, yeni standartlar kabul edilmiş, bu alandaki kalkınmaya ilişkin mali ve ekonomik
mekanizmalar geliştirilmiştir [3:4, 9]. 

Rusya Federasyonunda bulunan her ulus cumhuriyetinin kendine özgü bir rengi, yaşam tarzı ve gelenekleri vardır.
Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemi Rusya’daki en büyük sistemlerden bir tanesidir. Sosyal politikada eğitim
hizmetinin geliştirilmesi en yüksek önceliğe sahiptir. Ocak 2012 tarihi itibariyle, 87400 öğrenci ve 165000 öğretmen ve
hizmet personelinden oluşan 3900 eğitim kurumu vardır [5]. (Grafik 1)

Sürekli olarak takip edilen cumhuriyetin eğitim sisteminde öğrencilerin %70’i ana dilde eğitim görmektedir ya da bunun
alan olarak eğitimini almaktadır, okulların %40’ı devlet okuludur. Cumhuriyette bulunan 137 spor salonu ve eğitim
salonunun 55’i devlete aittir: 43 Başkurdistan, 6 Tatar, 1 Çuvaş ve 1 Mari. 4 spor salonu ve eğitim salonunda farklı
ülkelerden çocuklar eğitilmektedir, test sahasında Udmurt spor tesisinin bir modeli üzerinde çalışılmaktadır. 

159021 Rus, 120104 Başkır, 115805 Tatar, 12663 Mari, 10669 Çuvaş, 2436 Ukraynalı, 8917 diğer uluslardan olmak üzere
433473 kişi karma okullarda eğitim görmektedir. Ders olarak 14 ana dil öğretilmektedir: Başkurdistan dili, Rusça, Tatarca,
Çuvaşça, Mari, Udmurt, Mordovca, Almanca, Ukraynaca, Belarusça, İbranice, Letonca, Polonyaca, Ermenice. 

Okullarda eğitim 6 dilde verilmektedir. Genel olarak, Rus olmayan öğrencilerin %22’sine ilk dil olarak %78 oranında
Rusça eğitim verilmektedir.  Başkır öğrencilerin %99.1’ine Başkırca dilinde eğitim verilmesine ve bunu ders olarak
görmelerine rağmen, Tatar öğrencilerin %52.6’sı, Çuvaşların %57,9’u, Marilerin %60’ı, Udmurtların %58,8’i, Mordovların
%26,4’ü, Rus olmayan öğrencilerin %71.4’ü ana dillerinde eğitim görmektedir ya da bunu ana dilleri olarak
öğrenmektedirler. Farklı uluslardan öğrencilerin bulunduğu kurumlarda bazı ana diller ek ders olarak öğretilmektedir. 

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ’NDEKİ EĞİTİM
KURUMLARI: ANA DİL UZMANLARINA AİT

EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
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Çok uluslu cumhuriyette yapılan uyruk odaklı eğitim kurumlarına ilişkin yeni bir model araştırması 17 ulusal Pazar
okulunun açılması ile sonuçlanmıştır. Bu okullarda çocuklara ulusal kültürlerini tanıma ve çok amaçlı okullardaki genel
eğitime paralel olarak ana dillerini öğrenme imkânı tanınmaktadır. Bu tür okullar Ufa (Başkır, İbranice, Almanca,
Polonyaca, Çuvaşça, Ermenice, Tatarca-2, Ukraynaca-2), Sterlitamak-2 (Çuvaşça, Almanca), Salavat (Ukraynaca), İshimbai
(Çuvaşça), Meleuz’de (Çuvaşça) faaliyet göstermektedir. Bunlardan her biri belirli ulusal Pazar okuluna özgü olan
gelenekleri açısından eşsizdir. 

Başkurdistan Cumhuriyeti “Eğitim” Kanununa göre, Başkır olmayan öğrencilerin tamamında %87’den fazlası resmi dil
olarak Başkır dilini öğrenmektedir. 525 okul öğrenci kurumda 17500’den fazla çocuk öncelikle Başkır dilinde
yetiştirilmektedir, 326 kurumda 8500’den fazla çocuk Tatarca, 30 kurumda 839 çocuk Çuvaşça dillerinde yetiştirilmektedir. 

Başkurdistan Rusya Federasyonunda bölgesel kanunlara göre eğitim kurumlarına ücretsiz kitapların verildiği az sayıda
üyeden bir tanesidir. Devlet okulları için Başkurdistan Tarihi ve Kültürü, Başkır dili, Rusça ve Tatarca dilleri, Sanat, Müzik
konularında kitaplar basılmaktadır. “Başkurdistan Cumhuriyeti’nde ulusal dillerin korunması, öğretilmesi ve
geliştirilmesine ilişkin devlet programı”, “Başkurdistan Cumhuriyeti’nde ulusal eğitim konsepti ve ana dil eğitiminin
prensipleri” ve diğer özel amaçlı programlar gerçekleştirilmektedir. 

Cumhuriyet profesyonel eğitimde kaynakların bölgesel-şube organizasyonunun geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar
atmaktadır. Eğitim okulları ve kolejler konusunda eylem planı hazırlanmıştır. Devlet emriyle yüksekokul optimizasyonu
başlatılmıştır. Birsk Devlet Sosyo-Pedagoji Akademisi ve Zainab Biisheva’nın adı verilen Sterlitamak Pedagoji Akademisi
yeniden düzenlenmiş ve şube olarak Başkır Devlet Üniversitesi’ne dahil edilmiştir. 

Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki eğitim kurumları sistemi tarihsel olarak oluşturulmuştur. Sistem orijinal etnolojik-
kültürel gelenekleri dikkatlice takip etmekte ve geliştirmektedir. Popüler eğitmenler ve kültürel açıdan öne çıkan
profesyoneller Miftahetdin Akmulla, Muhametsalim Umetbaev, Sergei Aksakov, Rizaetdin Fakhretdinov, Zia Kamali ve
diğerleri [1]. Öğretmenlerle böylesine bir ulusal eğitim sisteminin uygulanması için kolejlerde, enstitülerde ve
üniversitelerde ana dil öğretmenlerinin, hemşirelerin, gazetecilerin, aktörlerin ve sanat eleştirmenlerinin ders vermesi
sağlanmıştır. 

Ulusal okullar içim personel eğitimi Başkır Devlet Üniversitesi ve Neftekamsk, Sibai, Sterlitamak şehirlerinde bulunan
şubeleri, adını Miftahetdin Akmulla ‘den alan Başkır Devlet Pedagoji Enstitüsü, adını Zagir İsmagilov’dan alan Başkır
Pedagojik Devlet Sanat Enstitüsü ve pedagoji kolejlerinde verilmektedir. Aynı zamanda Başkır Eğitim Geliştirme Enstitüsü
pedagoji personelinin yeniden eğitilmesi konusunda özel bir enstitü olarak hizmet vermektedir. 

Devlet yükseköğretim kurumları ve kolejler Başkır dili, Edebiyat, Gazetecilik, Sanat alanlarında eğitmenler
yetiştirmektedir. Başkurdistan, Başkurdistan Cumhuriyeti’nde resmi dillerden biri olan Rusça  dilinde de Başkır dilinde
olduğu kadar uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Devletin Başkır dilinde ve Edebiyat alanında öğretmenler yetiştirmesinin
Başkır halkının yoğun olarak yaşadığı ve Başkır dilinin eğitim kurumlarında öğretildiği Rusya Federasyonu’nda da
dikkate alındığı da unutulmamalıdır. 

Başkurdistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’nda diğer birçok ulusal dilin ve etnopedagoji uzmanları eğitiminin verildiği
tek cumhuriyettir. Dolayısıyla BSU’nun Birsk Şubesi’nde Tatar ve Mari ana dillerinde, BSU’nun Sterlitamak Şubesi’nde
Tatar ve Çuvaş dillerinde öğretmenler yetiştirilmektedir. Üniversite’nin Ufa şubesinde Tatar filolojisi eğitimi verilmektedir.
Adını Miftahetdin Akmulla’dan alan Başkır Devlet Pedagoji Akademisi’nde Tatarca bölümü uzun zamandır başarı ile
hizmet vermektedir. 
Kolejlerde, Tatarca, Çuvaşça, Mordovca, Mari dillerinde hemşire ve öğretmen eğitimi verilmektedir. Federal düzenlemeler,
finans ve koordinasyon, ulus menfaatinin sağlanmasının yanı sıra direkt temaslar ve anlaşmalar çerçevesinde
yükseköğretim kurumlarında uluslararası işbirliği aktif olarak geliştirilmektedir. 

Başkır yükseköğretim kurumları uluslararası konferanslara, sempozyumlara, seminerlere, eğitim ve bilim alanındaki
programlara katılmaktadır. Düzenli olarak yükseköğretim personelinin ve bilim alanındaki personelin yurt dışında
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eğitim görmesi sağlanmakta, ortaklaşa bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretimdeki
eğitim personeli lider yabancı üniversitelerin yayınlarını takip etmektedirler. Başkır öğrenciler yurt dışında eğitim
görmekte ve cumhuriyetteki üniversiteler yabancılara eğitim vermektedir. Yükseköğretim kurumları Rusya ve dünya
eğitim topluluğunda düzgün bir yer alabilecekleri gerçek bir potansiyele sahiptir [7]. 

Adını Zainab Biisheva’dan alan Sterklitamak Pedagoji Akademisi (bugünlerde Başkır Devlet Üniversitesi’ne katılmıştır
ve Sterlitamak şubesi olmuştur) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarıyla aktif bir işbirliği içine girmiştir.
Akademi Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile anlaşmalar yapmıştır. 

Başkurdistan Cumhuriyeti Eğitim Sistemi (Devlet ve Yerel Devlet Kurumları)
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Arnavutluk’taki Durres “Aleksander Moisiu” Üniversitesi ülkemdeki en geç üniversitedir; yedi akademik yılda 13.000’den
fazla öğrencisi, 6 fakültesi, üç çalışma alanı sunması, 50’den fazla Lisans programı, 30’dan fazla mesleki ve Fen Bilimleri
Master’ı, Yönetim ve İşletme Fakültesi’nde 2 Doktora programı ile büyük bir başarı kaydetmiş tek üniversitedir.
Üniversitemiz Arnavutluk’ta en yeni olmasına rağmen hızla büyüyor. Bununla birlikte geleneksel olan eski Üniversitelerle
rekabet ediyor ve onlara meydan okuyor. Bu zamana kadar yapılan işlerle gurur duyuyoruz ve gelecek yıllarda sadece
rakamlara değil aynı zamanda kaliteye önem vererek yaklaşık 13.000 öğrenciden çok daha fazla sayıların söz konusu
olduğu gelecekteki gelişme ve büyüme için kapasitelerin geliştirilmesine dikkat ediyoruz.

PROBLEMİN TANIMLANMASI VE ÇÖZÜMÜNÜN ÖNEMİ
Sunacağım proje, Eğitim Fakültesi’ndeki Yabancı Diller Birimi tarafından tasarlandı. Daimi destekleri için meslektaşlarıma
teşekkür etmek istiyorum; umarım öğrenciler ve diğer üniversiteler için bu proje önerileri değerli olur. 

ARNAVUTLUK ÜNİVERSİTELERİNDE
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ 

MESELELER
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Ülkemiz Arnavutluk’taki diğer üniversitelerde, geleneksel sistem ve yeni uygulanan sistem olmak üzere iki ana öğrenci
değerlendirme tipi uygulanıyor (biz bu yeni sisteme Amerikan Sistemi diyoruz, çünkü Birleşik Devletler’deki bazı
meslektaşlarımız bunu tatbik ediyor). Durres’teki “Aleksander Moisiu” ve Vlora’daki “Ismail Qemali” Üniversitesi
haricinde devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin tümü geleneksel sistemi uyguluyor; bununla birlikte “Ismail
Qemali” Üniversitesi yeni öğrenci değerlendirme sistemini tam olarak uygulamıyor. Bu bağlamda, bu değerlendirme
sisteminin öğrencilere yönelik avantajları ve dezavantajlarıyla ilgileniyorum. Bu sistem, aynı zamanda özel üniversitelere
ve devlet üniversitelerine de avantaj ve dezavantajlar sunuyor. Bu proje çalışması, Arnavutluk’taki en önemli
üniversitelerin beşinde bu iki öğrenci değerlendirme sisteminin artılarını ve eksilerini gösteriyor; bu üniversiteler
şunlardır: geleneksel değerlendirme sistemini kullanan Tirana Devlet Üniversitesi, Shkodra’daki “Luigj Gurakuqi”
Üniversitesi, Elbasan’daki “Aleksander Xhuvani” Üniversitesi ve ayrıca Durres’teki “Aleksander Moisiu” ve Vlora’daki
“Ismail Qemali” Üniversitesi. 

Aynı zamanda bu çalışma, yükseköğretim Kurumlarıyla ilgili kanun koyucular için iyi bir teşvik olarak öğretim ve öğrenim
kalitesini geliştirme kapsamında en iyi sistemi üniversitelerimizde uygulamak için çok iyi bir girişim olacaktır. Ayrıca
ulusal bir başarı standardına ulaşmak için son derece önemlidir. Böylelikle öğrenci değişimini kolaylaşacaktır. Bolonya
Süreci’ne göre, öğrenciler çalışmalarını aktarabilir ve belirli ECTS aktarım sistemi kuralları uyarınca kredileri
değerlendirilmek zorundadır. Bu krediler, her ders için öğrencinin değerlendirildiği oya ekleniyor. Bize göre bu çalışma,
öğrenciler Arnavutluk’ta hangi üniversiteye gideceklerine karar vermeden önce onlara yardımcı olacaktır. Ayrıca onlar
tarafından birinci ve ikinci tercih edilen üniversite olmak çok önemlidir.

Şimdi projemizi sunarken dört öğretim görevlimizin bunun üzerinde uzun süredir çalıştığını söylemeliyim. Bu projede,
öğretim görevlileri, idari çalışanlar, anketlere cevap verdikleri için kendilerine meslektaşlarım adına teşekkür etmek
istediğim hedef üniversitelerdeki öğrenciler, aynı zamanda 5 üniversite’de dağıtılan 1000 ankete ait verileri toplama ve
analiz etme konusunda bize yardımcı olan idari çalışanlar yer almıştır.

Bu projenin ilk amacı, farklı değerlendirme tipleri uygulayan öğretim görevlileri ve öğrencilerden bilgi toplamaktı. Bu
veriler üzerinde çalışıldı; yükseköğretim sistemiyle ilgili kanun koyanlara bazı sonuçlar ve öneriler verilebilir.

Sonuç, her iki hedef grubunda görülmektedir: öğrencilerde ve öğretim görevlilerinde. Bu projedeki ilk görevimiz,
üniversitelerimizin kullandığı öğrenci değerlendirme sistemini bilinir hale getirmektir. Geleneksel sistemde
değerlendirme dediğimiz şey, ders vermeye, seminerlerde not almaya ve oy vermeye; sınav geçmek konusunda bir
öğrenci için öğrenilen konuların %40’ını bilmesinin yeterli olduğu minimum sınav geçme puanının 100 üzerinden 40
olan 100’lük sistem üzerinden yarıyıl sonunda sınavların yapılmasına dayanır. Bazı üniversiteler, %30’u seminerlere,
%70’i tüm dersin final testine ayrılan 100 puanlık değerlendirme sistemini uygular. Bu sistemde de öğrenciler, konuyu
öğrenmek için yaptıkları hazırlığın sadece %40’ını yerine getirmek zorundadır. Bu, şu anlama gelir: öğrenciler tüm
seminerlere katılabilir, öğrenimle ilgili hiçbir geri bildirim olmadan sadece 20 puan alabilir, sınav tarihinde çok zayıf
olarak %70’in sadece %20’sini elde edebilir ve geçerler. Bu zayıf zeminde öğrencilerin değerlendirilmesi türünün modası
geçmiştir, etkili değildir. Bu, belirli bir konuda ya da alandaki öğrencilerin bilgi birikiminin test edilmesinin en iyi yolunun
sınavlar olduğu anlamına gelmez. Klasik ve modası geçmiş olan bu yöntem öğrenciler için çekici değildir; onları eğitim
programına geldikleri zamandaki aynı düşük seviyede tutmaktadır. Öğretim görevlileriyle ilgili halen sorunlarla
karşılaşıyoruz. Yeni öğretim ve öğrenci değerlendirme yöntemlerini uygulamak istemiyorlar ve öğrencilerin internetten
buldukları bilgileri kabul etmiyorlar. Belirli bir dersle ilgili internetten elde edilen her bilginin değerli olmadığı doğrudur;
fakat öğretim görevlilerinin dahil ettiği her bilginin de öğrenciler için hayati olmadığı başka bir gerçektir. Bir eğitim
programında derslerden hiçbiri en önemli değildir; ancak bir eğitim programı öğrenci için önemli çeşitli derslerden
oluşur. Bu durumda, üniversitelerimizdeki son derece saygıya değer profesörlerin mantığını değiştirmek, çok değerli
akademik hayatları boyunca bize aktarılan büyük emeklerine ve değerlerine saygı duyulması ve aynı zamanda genç
okutmanların hatta muhteşem olmayan öğrencilerin yaptıkları özel çalışmaların profesörler tarafından meydana
çıkarılması açısından çok önemlidir. Onların iyi olduğu alanı ortaya çıkarmak ve gelişim ve motivasyon konusunda
onlara yardımcı olmak başlıca odak noktamızdır.

Durres’teki üniversitemiz “Aleksander Moisiu”nun durumu başkadır. Az önce de belirttiğim şekilde çok genç bir
üniversitedir ve okutmanlarının yaş ortalaması 35’tir. Bu yaş durumu övünülecek bir durum olmamakla birlikte çok
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rekabetçi bir zeminde kendimizi bulmamız ve Arnavutluk üniversitelerinin içinde yüksek düzeylerde bulunmamız
nedeniyle gururluyuz. Birçok okutmanın eğitimlerinin üçüncü aşamasını tamamlamadığı doğrudur; ancak onlar iyi
yoldalar. Üniversitemizin istatistiklerine göre tam zamanlı çalışanların %80’i doktora eğitimlerini mevcut akademik yıl
dahilinde tamamlayacak; bu arada onların %15’i profesör ve sadece %5’i üçüncü aşama eğitime henüz kaydolmuş
durumda. Ayrıca, Eğitim ve Bilimler Bakanlığı’nın projesinde, en iyi yayın alanında en üst düzeyde, akademik araştırmada
en iyi sonuçlara sahip, yükseköğretim kurumu bilinirliğinde ve okutman ve öğrenci arasındaki ilişki konusunda en iyi
sonuçlara sahip olmaktan guruluyuz. Rektörümüzün her zaman söylemiş olduğu gibi öğrencileri taçsız krallar gibi
görmek üniversitemizin misyonudur. Öğrenci, dikkat odağının merkezinde yer alır ve bu, çalışanlarımız tarafından
gerçekleştirilir. Genç, enerji dolu, kendini işine adamış ve akıllıca seçilen çalışanlar olduğumuz için bu durum gerçekleşir.

* = Oylama göstergesi
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Bu üniversite, mevcut üniversitelere sayıca ek olması amacıyla hükümet tarafından açılmamıştır. Amaç, Batı
üniversitelerindeki en iyi tecrübeleri getirecek farklı bir kurumun açılmasıydı. Öğretim-öğrenim sistemiyle başa çıkma
yöntemimiz, bilgi kontrol yöntemleri, öğrencilere özel ders verilmesi, kütüphane hizmeti, hatta internet üzerinden
kütüphane hizmeti, aynı zamanda okutmanların bilimsel araştırmaları; tüm bunlar ülkedeki eşsiz bir akademik tecrübe
sağlamayı amaçlar. Bu, aslında öğrencilerin neden üniversitemizde olmak istemesinin nedenlerinden biridir. Bu yıl
öğrencilerin yaklaşık %60’ı ilk üç tercihi arasında üniversitemizi seçmiştir. Bildiğiniz üzere öğrenciler, hak etme-tercih
sistemine göre üniversitelere girer. Bu sistem, başarı düzeyinize göre eğitim alanı ve eğitim yeri tercihinizden oluşur.

Durres, “Aleksander Moisiu” Üniversitesi’nde bilgi kontrolü yöntemi, 1000’lik puan sistemidir. Yarıyıl boyunca, ilk 2
sınavın ders için verilen toplam materyalin %27’sini kontrol ettiği ve son sınavın %36’sını kontrol ettiği 3 sınav uygulanır.
Ayrıca %10’luk oran girilen derslere veya dersin konusuna göre verilen makalelere göre değerlendirilir. Bir günde
öğrenciye 2 sınav yapılmaması gerektiğinin farkındayız; materyal bölümlerinin kontrol edildiği günlerde öğrenci tek
sınava giriyor. Derecelendirme sistemi, öğrencinin sınavı geçmesi amacıyla bu not aralığını takip ediyor. Herhangi bir
durumda öğrenci, geçeceği ya da geçemeyeceği konusunda imkanının olup olmadığını bilmek için en az ilk iki sınava
giriyor; ilk sınavın en yüksek notu sadece 270 puan olsa bile alt sınırı geçip geçemeyeceği konusunda emin olamıyor.

Bu yöntem, öğrencilerimizi okutmanlarımıza, sınıflarına, arkadaşlarına yakın tutmak, gelişmelerini, umut etmelerini
ve güçlerine inanmalarını sağlamak adına en iyi yoldur. Tek sorun, öğrenci sınavı geçemezse gelecek yıl aynı dersi tekrar
almasıdır. Öğrencilerin katılmak zorunda oldukları seminerlerden ve seçmeli derslerden oluşan geleneksel sistem dersleri
ve seminerleri ders içeriğinde yer almaz. Tüm bu küçük aksaklık diyebileceğimiz şeyler, eğitim programına kayıt olmaları
konusunda öğrencilerin daha iyi şekilde düşünmesini sağlayarak gerekli hedeflere ulaşmak için onları ileri itiyor.

Sistemimiz, belirli bir ders için konferans salonundaki tüm sınıflara, sadece %20’si haricinde, öğrencinin katılmak
zorunda olduğu entegre dersler veriyor. Öğrenci, mevcut gelmeme sınırını geçerse otomatik olarak sınava giremiyor ve
o akademik yıl içinde ona bu ders verilmiyor. Gelecek yıl bu dersi almak zorunda oluyor.

Öğrencilerimizin tümü, üniversitemize girdikleri ilk gün bu kurallardan haberdardır; çünkü kuralları ve üniversitemizin
politikaları ile ilgili her şeyi açıklamak için konferans salonlarında ekstra toplantılar düzenleniyor. Yarıyıla göre her
dersin programı ile müfredatlarını onlara tanıtıyoruz. Eminim Arnavutluk’taki tüm diğer devlet ve özel üniversitelerde
gözden kaçan bu küçük ama gerekli etkenler bir tek bizde olduğu için gurur duyuyoruz.

Daha önce de bahsettiğim üzere, derecelendirme sistemi 1000’lik puan sistemidir. Ancak burada şunu vurgulamalıyım
ki bu sistem diğer geleneksel sistemlere karşı öğrencilerimizin değerlendirilmesindeki başlıca farktır. Çünkü geleneksel
sistem ders geçmek için bilgi kontrolü gerekliliklerinin sadece %40’nın yerine getirilmesini beklerken öğrencilerimizin
bu gerekliliklerin %60’ını yerine getirmesi gerekir. Arnavutluk’ta en az ders geçme notu 5’tir; bu not,
üniversitelerimizdeki öğrenci değerlendirme sistemine göre sınav ve diğer ders çalışmaları veya projeler sırasında elde
edilen toplam puanların %60’ına karşılık gelir. Alttaki tablo bunu gösteriyor:

Bu sorunları ele almak amacıyla ülkedeki 5 farklı üniversitede 1000
öğrenciye anket yapıldı. 
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ARNAVUTLUK’TAKİ YÜKSEK EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ANKET 

1 2 3 4 5

Testler, derste öğrendiklerimi tam olarak değerlendiriyor • • • • •
Sınıflardaki başarı konusunda öğretmenlerin yüksek standartları var • • • • •
Öğretmenler açık değerlendirme kriterleri sunuyor. • • • • •
Öğretmenler daima değerlendirme kriterleriyle puan veriyor.  • • • • •
Ödevler, yeteri kadar hızlı şekilde öğrenmeme katkıda bulunuyor. • • • • •
Sınavlar, yeteri kadar hızlı şekilde öğrenmeme katkıda bulunuyor. • • • • •
Çalışmam konusunda edindiğim geri bildirimler öğrenmemi geliştirdi. • • • • •
Değerlendirme yöntemleri mantıklıydı. • • • • •
Değerlendirme üzerine geri bildirimler zamanında yapıldı. • • • • •
Değerlendirme üzerine yapılan geri bildirimler yardımcı oldu.  • • • • •
Derecelendirme sistemi anlaşılır biçimde açıklandı   • • • • •
Derslerin değerlendirilmesi ve not verme kriterleri konusunda
açık bilgilendirme yapıldı.  • • • • •
Ders çalışmalarıyla ilgili sınav gereklilikleri yeterli biçimde aktarıldı. • • • • •

Anketten çıkarılan verilere göre, sonuç şu şekildedir: öğrenciler akademik hayatta daha çok yer alıyor, modül ya da
dersle ilgili daha çok bilgi alıyor, farklı türde sınavlara katılıyorlar ve başarı seviyeleri diğer üniversitelerden daha yüksek.
Sorun sadece nottur; çünkü üniversitemizdeki bir öğrenci farklı değerlendirme yöntemlerinden geçmesine rağmen aynı
Arnavutluk notunu alıyor. Daha iyi anlatmak gerekirse, üniversitemizdeki bir öğrencinin dersi geçmek amacıyla en az
Arnavutluk notu olan 5’i almak için test edilen bilginin %60’ına ihtiyacı var. Bununla birlikte başka bir akranı aynı 5
notunu almak için test edilen bilginin sadece %40’ına ihtiyaç duyuyor. Tam tersi daha da can sıkıcı: başka bir
üniversitedeki benzer öğrenci test edilen bilginin %60-64’ünün karşılığı olarak 6 veya 7 alırken üniversitemizdeki
öğrencilerimiz hala 5 alıyor.

Bu durumda, öğrencilerimizin iyi şekilde hazırlandığının ve diğer üniversitelerin öğrenci değerlendirme sisteminde
uyguladıkları aynı not seviyelerine ulaşmak veya yüksek notlar almak için sıkı çalışmaları gerektiğinin farkındayız. Bu
nedenle, test edilen bilgi oranına göre genel olarak en az başarı standardının kanun koyanlar tarafından
kararlaştırılmasını öneriyoruz. Bu, oranımızın düşeceği anlamına gelmiyor. Önerimiz, öğrencilerin aldığı aynı Arnavutluk
notu için dengelenmiş bir orana sahip olmak amacıyla diğer üniversitelerde en az başarı standardı oranının daha da
yükselmesidir. Böylelikle, öğrencilerin kalitesi artar ve aynı şekilde değerlendiklerini düşünürler. Bir üniversiteyi ya da
diğerini neden seçtikleri, itiraf etmeliyim ki, birçok durumda öğrencilerin iyi sonuçlar elde etmek için en kolay yolu
seçmeye eğilim göstermeleri sorununa bağlı olmaz. Umarım kanun koyan yetkililer görüşlerimizi dikkate alır.
Üniversitenin her yıl karşılaştığı bazı önemli meseleleri paylaşmam konusunda gösterilen dikkat için teşekkür ediyorum.
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Özet
Okulda verilen beden eğitimi dersleri, beden eğitiminin temel sebebinin ömür boyu fiziksel aktiviteyi destekleyen pozitif
öğrenci davranışları geliştirmek olmasından ötürü, bedensel faaliyetlere düzenli katılım ve genel olarak sağlıklı bir
yaşam tarzının benimsenmesini desteklemede önemli bir rol oynayabilir. Beden eğitimine karşı daha pozitif bir tutum
sergileyen öğrencilerin okul dışında da fiziksel aktivitelere katılması muhtemeldir. Bu nedenle öğrencilerin beden
eğitimine karşı gösterdikleri tutumun bilinmesi önemlidir. Bununla birlikte, öğrencilerin beden eğitimine karşı
tutumlarının bilinmesi eğitim sürecine katılmalarınız, katıldıkları faaliyetlerden zevk almalarını ve derslere gönüllü
olarak girmelerini sağlamaktadır. Bu durum öğrencilerin beden eğitimi programlarında bilişsel ve kinestetik beceriler
kazanmasına yardımcı olmaktadır. Ergenlik kişisel limitlerin keşfedildiği ve hayat boyu devam edecek davranışlar ve
alışkanlıkların kazanıldığı bir dönemdir. Kişiliği şekillendirici okul yılarında beden eğitimi ve bedensel faaliyetlere karşı
pozitif tutumlar geliştirilmezse, bir daha asla benimsenmeyebilir.

Fiziksel aktivite çocukluk obezitesinin engellenmesi veya azaltılmasında önemli bir görev üstlenmektedir ve aynı
zamanda önemli akademik ve sosyal faaliyetler de sağlayabilir. Ancak çoğu öğrenci günlük bedensel aktivite seviyesine
ulaşmamaktadır. Okullar beden eğitimi dersleri (PE) ve spor takımlarındaki faaliyetlerle bedensel aktiviteyi arttırma
yönünde öğrencilere çeşitli fırsatlar sunan eşsiz bir konumda yer almaktadır. Merkezi yönetimin çocukların sağlık ve
refahını geliştirmedeki rolünden hareketle, bu çalışma kısmen gençlerin bedensel aktivitesini arttırmayı hedefleyen
çeşitli önerileri ele almaktadır: 

1- Lise öğrencilerine okul temelli beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılım konusunda sunulan fırsatların durumu.
2- Okulların beden eğitimi ve spor fırsatlarını sunarken karşılaştıkları zorluklar.

Bu çalışmada lise öğrencilerinin beden eğitiminde öğretilen kondisyon ve spor faaliyetlerine karşı tutumları ve kondisyon
ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi için beden eğitimi müfredatlarının algılanan etkinliği incelenmiştir. 3 lise ve 8
beden eğitimi sınıfından öğrenciler çalışmaya katılmıştır. 52’si odak grubu mülakatlarına katılmış 300 öğrenci tarafından
doldurulan bir anket ile veriler elde edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar öğrencilerin aşağıdaki tercihlerine işaret etmiştir: 
• Spor ve kondisyon faaliyetlerinde çeşitlilik
• Beden eğitimi derslerindeki zorluk seviyesinin arttırılması
• Öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlere katılma konusundaki motivasyonlarının artması. 

Öğrencilerin kondisyon faaliyetlerine karşı gösterdiği tutumlar, sağlık açısından bilinen faydaları nedeniyle kabul edici
veya hoşgörülü olmuştur. Çoğu öğrenci bir çeşit oyun niteliği barındıran beden eğitimi derslerinden hoşlandıklarını
ifade etmiştir. Aynı zamanda eğlenirken aktif katılım barındıran ilgi çekici faaliyetlerin de eklenmesi gerektiğinin altını
çizmişlerdir. 

ARNAVUT LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
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Öğrencilerin önerileri aşağıdaki konularda stratejiler içermiştir: 
• Beden eğitimi saatlerinin iyileştirilmesi
• Her bir sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması 
• Öğrencilerin zorluklar karşısındaki beceri seviyelerine göre gruplandırılması.

Anahtar kelimeler: Müfredat, Talim, Kondisyon, Spor aktiviteleri.

Giriş
ABD (HHS) Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Kılavuzu 6-17 yaş arasındaki çocukların
her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etmektedir, ancak benim ülkemde ele alınması
gereken çok sayıda problem bulunmaktadır.

(NASPE) Spor ve Beden Eğitimi Ulusal Birliği beden eğitimi kılavuzu okulların ilkokul öğrencileri için haftada 150 dakika
ve ortaokul öğrencileri için haftada 225 dakika beden eğitimi dersi vermesini önermektedir.
Haftada 225 dakika, Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olmasından ötürü her gün 45 dakikaya (5 gün) karşılık
gelmektedir.

Peki benim ülkemde liselerin beden eğitimi müfredatında gerçekte neler olup bitiyor? 
• 10. sınıflar haftada 2x45 dk beden eğitimi dersi alıyor 
• 11. sınıflar haftada 1x45 dk beden eğitimi dersi alıyor
• 12. sınıflar haftada 0 dk beden eğitimi dersi alıyor!!!

Ülkemizde mevcut olan bu durum düzeltilmesi gereken en büyük sorundur ve daha sağlıklı öğrenciler için stratejinin
değiştirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin inançları ve tutumları davranışlarını etkilemektedir. Bu tutumların incelenmesiyle elde edilen sonuçlar
müfredat ve eğitim sisteminde değişiklik yapılmasına işaret etmektedir. Öğrenci tutumlarının incelenmesi ve bunlara
gerekli karşılığın verilmesi özellikle müfredat ve eğitim sisteminin uzun yıllardır eksik kaldığı liselerde önemli bir
koşuldur. (Locke, 1992; Siedentop, 1992).

Chung and Phillips (2002) lise öğrencilerinin beden eğitimine karşı gösterdikleri tutum ve boş zamanı değerlendirme
aktivitelerine katılımları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit etmiştir. 

Yaptıkları araştırma gençlerin düzenli bedensel faaliyetlere katılmasının, sağlıklı kemikler, kaslar ve eklemlerin
geliştirilmesi ve korunması, kilo kontrolü ve yağ yakılmasına yardımcı olması ve yüksek tansiyonun engellenmesi veya
geciktirilmesi gibi faydalar sağlayacağını göstermiştir. 

Yapılan bir çalışmada okullardaki beden eğitimi programlarının geliştirilmesinin, erken yıllarda, özellikle kızlarda
obeziteyle savaş konusunda önemli bir faktör olabileceği sonucuna varılmıştır.

Mevcut 50 çalışmayı inceleyen 2010 tarihli CDC raporu akademik performans ve hem beden eğitimi hem de okul temelli
spor arasında pozitif ilişki bulmuştur. 

Özellikle, ders notları ve standart hale gelen test sonuçları da dahil olmak üzere bedensel faaliyetin akademik başarının
artmasına yardımcı olabileceğini gösteren önemli bulgular olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, bedensel faaliyetin
bilişsel beceriler, tutumlar ve artan konsantrasyon, dikkat ve iyileşen sınıf içi davranış gibi akademik davranışları da
etkileyebileceğini savunmuş ve beden eğitimine ayrılan süresinin arttırılmasının veya sürdürülmesinin akademik
performansa yardımcı olabileceğini sonucuna varmıştır. 

Çok sayıda araştırma bedensel faaliyetin ve özellikle sporun gençler arasında, özgüven, hedef belirleme ve liderlik gibi
kişisel gelişim özelliklerini pozitif yönde etkileyebileceğini desteklemektedir.11 Ancak elde edilen bulgular eğitmen
kalitesinin pozitif etkilerin en yüksek seviyeye çıkartılmasında kilit bir faktör olduğunu göstermektedir. 
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Yöntem
İki ile on beş yıl arasında değişen farklı öğretmenlik deneyimlerine sahip altı lise öğretmeni, araştırmacıların beden
eğitimi derslerine gösterilen öğrenci katılımından faydalanmasına izin vererek bu çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.
Bu öğretmenler kapsamlı bir müfredat uygulama, okuldaki mevcut beden eğitimi müfredatını uygulama ve katılım
konusundaki istekliliklerine bağlı olarak seçilmişlerdir. Öğretmenler araştırmacılarla daha önce iş ilişkisi içerisinde
bulunmuştur.

Katılımcılar Tiran’da bulunan ve farklı öğrenci boyutları ve sosyoekonomik statülere sahip üç liseyi temsil etmiştir.
Öğretmenler mülakat sonrasında bireysel ve takım sporları ve kondisyon gelişimi konusunda dengeli bir müfredat
sağlama yönündeki kararlılıklarına bağlı olarak seçilmişlerdir. Ders saatlerinde öğrencilerin çalışmaya katılacak olmalarını
desteklemiş ve anket ve odak grubu veri toplama çalışması için çizelgeleri araştırmacılarla birlikte koordine etmişlerdir.

Veri toplama
Anket soruları araştırma sorularını yansıtmak üzere yazar tarafından tasarlanmıştır.
Sorular öğrencilerin elde ettikleri bilgiler konusundaki algıları ve aşağıdaki unsurlar hakkındaki tutumlarını öğrenmeyi
hedeflemiştir:

1. Beden eğitimi beceri ve kondisyon statüsü
2. Beden eğitimi dersleri sırasında bu faaliyetler için harcanan zaman. 

Faaliyet konusunda sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri ve nedenlerini tartışmak üzere spor ve fiziksel aktiviteye harcanan
zaman konusundaki fikirler ele alınmıştır. Diğer sorularda beden eğitiminde öğrenmek istedikleri faaliyetlere ilişkin
bilgiler yer almıştır.

Odak grubu mülakat soruları ankete göre uyarlanmıştır, böylelikle aynı konular incelenmiş ve daha detaylı olarak
yanıtlanmıştır. Son olarak, öğrenciler beden eğitimi dersleri dışında katıldıkları faaliyetleri ve beden eğitiminde
öğrendikleri için sürekli olarak devam ettirdikleri faaliyetleri belirtmiştir.

Araştırmanın amacına yönelik olarak, spor faaliyetleri müfredatta öğretilen oyun, dans ve jimnastik konularını,
kondisyon ise kondisyon kavramlarının geliştirilmesini ifade etmektedir. Veri toplama öncesinde öğretmenler tarafından
öğrencilere onay formları dağıtılmıştır. Öğrencilere çalışmanın amacı ve verilerin gizliliği hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışma her beden dersi başlangıcında öğretmenler tarafından açıklanmış ve onay formunu teslim eden her bir öğrenciye
anket verilmiştir. Anket kağıdında veya odak grubu mülakatı sırasındaki bant kaydında kimliklerini ifşa etmemeleri
talep edilmiştir. Anketi doldurmayı reddeden öğrenciler süreç tamamlanana kadar okuma yapmış veya başka bir şekilde
beklemiştir. Genel olarak anketler 15-20 dakika içerisinde tamamlanmıştır. Odak grupları için, öğrenciler 6-10 kişilik
gruplar halinde mülakata alınmış ve spor salonuna yakın olan kütüphaneler ve sınıflara yerleştirilmiştir. Bu öğrenciler
dersin geri kalanını araştırmacı ile geçirirken, kalan öğrenciler normal derse devam etmiştir. İki araştırmacı ve bir mezun
anket ve mülakat verilerinin toplanmasına yardım etmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin ifadeleri veri görevi görmektedir
ve bireysel öğretmenlerinin ismine göre tespit edilmektedir. Her öğretmene kimliklerini saklamak üzere sahte isim
verilmiştir.

Anket ve odak grubu mülakatı
Anket iki bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde bireyler hakkında demografik bilgiler talep edilmiş, ardından “kesinlikle
katılmıyorum”dan “tamamen katılıyorum”a uzanan beş noktalı Liker ölçeği kullanılarak dokuz adet ifade yer almıştır.
Bu ifadeler arasında öğrencilerin beceri seviyeleri, kondisyon seviyeleri ve oyun oynama yetenekleri konusunda
algıladıkları iyileşme, beden eğitimi faaliyetlerine duydukları ilgi ve müfredattaki faaliyetleri nasıl değerlendirdikleri
gibi konular yer almıştır. İkinci bölümde ise altı adet açık uçlu soru ve iki adet ikili soru yer almaktadır. Çeşitli sorularla
beden eğitimi dersinde öğretilen faaliyetleri ve bunlar arasından en çok sevdikleri, en az sevdikleri ve eklemek istedikleri
faaliyetleri listelemeleri istenmiştir. Aynı zamanda spor ve kondisyon faaliyetlerine zaman harcamayı sevip sevmedikleri
ve nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Son olarak, beden eğitimi derslerinin okul dışında bedensel faaliyetlere katılımları
üzerindeki etkileri hakkında sorular yöneltilmiştir.
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Sonuçlar
Öğrencilerin beden eğitimi konusundaki tutumları hakkında anket ve odak grup mülakatlarından elde edilen veriler üç
temel gruba ayrılmıştır. 
Bu gruplar şunlardır: 
1- Öğretmenlerin müfredat tercihleri
2- Derslerde kullanılan eğitim stratejileri 
3- Beden eğitimin okul dışında katılım üzerindeki etkisi. 

Müfredat seçimleri konusunda tüm katılımcılardan (N-300) aşağıdaki ifadeye katılıp katılmadıklarını 5 seviyeli Liker
ölçeğinde belirtmeleri istenmiştir: Beden eğitimi dersine dahil edilen faaliyetlerden hoşlanıyorum. İkinci bir soruyla
spor faaliyetlerine zaman harcamayı sevip sevmedikleri sorulmuş ve yanıtlarının sebeplerini belirtmeleri istenmiştir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%78) spor faaliyetlerine zaman harcamaktan hoşlandıklarını ifade etmiş, %19.5'i olumsuz
yanıt vermiş ve %2.5'i çekimser kalmıştır (bkz. Tablo 1). Nedenleri sorulduğunda ise, 232 öğrenci çeşitli yanıtlar vermiştir
ve bazı durumlarda, lise öğrencilerinin beden eğitimi konusundaki tutumları hakkında birden fazla yanıt verilmiştir. 
Pozitif yanıtlara ilişkin en güçlü üç neden şunlardır: 
• Beğeni (%19)
• Eğlence (%10) 
• Genel olarak sporu sevmek (%8)
• Belirli bir faaliyeti sevmek (%5)

Olumsuz yanıtların ardındaki en güçlü üç neden ise sunulan faaliyeti sevmemeleri (%9.3), öğretmenin çok fazla
konuşması ve yeterli oyun süresinin olmaması (%6.3) ve sıkıcı olmasıdır (%5.5) (Tablo 2). 
Müfredatın kondisyon bölümü öğrencilerin beden eğitimi derslerindeki kondisyon süresi hakkında verdikleri yanıtlar
açısından dağılımlı bir değerlendirme sunmuştur:
• Öğrencilerin %48’i (144) kondisyona vakit ayırmaktan hoşlandıklarını,
• %44’ü hoşlanmadıklarını ifade etmiştir.
• %8’i ise çekimserdir. 

Tüm katılımcılar arasından 260 öğrenci kondisyona vakit ayırma konusunda bir veya daha fazla neden sunmuştur.
Kondisyonu sevmelerinin en güçlü iki nedeni: Eğlence (%10) ve kondisyon seviyelerini arttırmasıdır (%9).

Tablo 1. Öğrencilerin spora ayrılan süre bakımından algılama yüzdeleri

Erkekler                        Kızlar
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Tablo 2. Öğrencilerin spora vakit ayırmayı sevme veya sevmeme yönündeki yanıtlarının yüzde dağılımı

Tartışma
Lise öğrenimindeki beden eğitimi programları uzun bir süredir problemli bir konumdadır (Locke, 1992; Siedentop, 1992;
Kinchin & O’Sullivan, 2003). Müfredatta değişiklik girişimleri lise öğrencilerinin değişen ihtiyaçları ve ilgi alanlarını
karşılamada çeşitli yöntemler geliştirilmesini desteklemiştir (Tjeerdsma ve diğerleri , 1996; Castelli & Rink, 2003). Lise
seviyesindeki çoğu beden eğitimi müfredatının öğrencileri hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir (Kinchin &
O’Sullivan, 2003). Anket katılımcılarından elde edilen niceliksel sonuçlar lise beden eğitimi deneyimi konusunda sınır
değerlendirmesine işaret etmiştir. Elde edilen niteliksel veriler öğrencilerin yorumları ve önerilerine dayalı olarak söz
konusu bulgular hakkında daha detaylı açıklamalar sağlamıştır. 

Öğrencilerin müfredat karşısındaki tutumu  
Bu çalışmadaki çoğu bulgu önceki çalışmalarla tutarlıdır. McKenzie ve diğerlerine (1994) benzer olarak, katılımcılarımız
kondisyon faaliyetlerine kıyasla çok daya büyük bir oranda oyun seçeneğini tercih etmiştir. Bulgular aynı zamanda
Solman ve Carter’ın (1995) elde ettiği bulgulara paralel olarak öğrencilerin büyük bölümünün eğlence faktörü nedeniyle
beden eğitimini sevdiğine işaret etmiştir. Son olarak Tannehill ve Zakrajsek (1993) gibi, bizim lise öğrencilerimiz de
kondisyon faaliyetlerini sevmemelerinin en büyük nedeninin uygulanan faaliyetlerin sınırlı ve sıkıcı olması olduğunu
belirtmiştir.

Öğrencilerin beden eğitimine karşı tutumları konusunda literatüre fayda sağlayan en önemli bulgular arasında
öğrencilerin kondisyon ve spor faaliyetleri açısından müfredatlarını nasıl değerlendirdikleri yer almaktadır. Beden
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eğitimine uzak olan Carlson’ın (1995) katılımcılarının aksine, bu öğrenciler beden eğitimine karşı daha pozitif bir tutum
sergilemiştir, ancak müfredatta ve eğitim sisteminde değişiklik yapılmasını talep etmektedirler: 

• “Yeni şeyler” öğrenme ve kondisyon gelişimini içeren farklı faaliyetler gerçekleştirme konusundaki isteklerini
belirtmişlerdir.
• Kardiyovasküler kondisyonu geliştirirken müfredat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini, daha seçici tercihlerde
bulunulmasını ve daha ilgi çekici aktivitelere yer verilmesini istediklerini belirtmişlerdir.
• Faydaları nedeniyle kondisyona değer verdiklerini ancak hedeflerin faaliyet içerisine yerleştirildiği, daha motive edici
aktiviteler istediklerini belirtmişlerdir.

Dolaylı olarak, kondisyon gelişimini spor faaliyetleri ve oyunlara katılımla birleştirmek istediklerini ifade etmişlerdir.

1. Çok sayıda öğrenci kondisyon veya ilgi seviyelerine katkıda bulunmayan, zorlayıcı olmayan spor faaliyetlerini
sıkılmıştır. 
2. “Her yıl aynı şey” konseptine kıyasla yeni ve alışılmamış faaliyetler öğrenmek istemektedirler. 
3. Bazı öğrenciler ise fazla beceri gerektirmeyen ve herkesin katılabileceği oyunların oynanmasını önermiştir. 

Verilen bu yanıtlara bakıldığında, öğrencilerin bedensel faaliyetler karşısındaki tutumları ve görüşlerinin ele alınarak
zaman içerisinde beden eğitimi öğretmenlerinin uyguladıkları düzenlemelerle değiştirilebileceği yönünde olumlu bir
sonuç elde edilmiştir.

Öğrencilerin büyük bölümünün en büyük arzusu lise müfredatında bedensel faaliyete ayrılan sürenin arttırılmasıdır.
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Özet 
Afganistan barış ve yeniden iskan geliştirme faaliyetleri sürecine doğru ilerlemektedir ve yeniden inşa programı gün
be gün ivme kazanmaktadır. Vatandaşların güveninin yeniden kazanılması hedeflenmektedir. Pozitif sonuçlar elde
edebilmek için sürecin hızlandırılması gerekmektedir.

Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için derhal ele alınması gereken bazı koşullar mevcuttur. En önemli gerekliliklerden
biri, bir ülkede barış sürecinin geliştirilmesinde istikrar elde etmenin olmazsa olmaz unsuru olan insan faktörüdür.
İnsan davranışlarında barış ve gelişime doğru olumlu bir değişiklik yapılarak halk katılımının sağlanması gerekmektedir.
Bu amaçla, geniş kapsamlı kamu bilinçlendirme ve eğitim programları başlatılacaktır. Elektronik basın bu konuda önemli
bir görev üstlenerek bir gecede büyük bir değişim yaratabilir.

Bilgi Yönetimi, İnternet ve Radyo ve Televizyon kanalı (Elektronik Basın) özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal
bölgelerde yaşan kitleler için oldukça kısa bir sürede bilinç uyandırma ve değişiklik gerçekleştirme konusunda mucizeler
yaratmıştır. Mevcut duruma bakıldığında genel olarak Afganistan’ın bütününde ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar
ve kadınlar arasında okuryazarlık oranı aşırı derecede düşüktür. Bu boşluğu kapatabilmek için, elektronik uzantılı eğitim
veya elektronik ortam üzerinden uzaktan öğrenme gibi bilgilendirme yollarıyla düzenli bir eğitim programının
başlatılması hedeflenmektedir. Ancak bunların tamamı yerleşik bir eğitim kurumunun desteği ve geri bildirimiyle
sağlanabilir. Söz konusu eğitim kurumlarının güçlü desteği basın kanallarının da sorunsuz çalışmasını destekleyecektir.
Bu kurumlar tüm program planlaması, çizelge oluşturulması, programın üretilmesi, metin yazarlığı, eğitim malzemeleri
ve öğretmen ve oyuncuların temin edilmesi gibi müfredat geliştirme desteğini sağlayabilir.

Projenin Amaçları: Değişimin desteklenmesi ve 21. yy için gerekli becerileri sağlayarak göz ardı edilmiş ve imtiyazsız
kişilerin hayatlarının değiştirilmesi

Bakış Açımız:
Afganistan’da kırsal ve kentsel pazar sistemleri özellikle finansman, bilgi, teknoloji ve beceriye erişim alanlarında ciddi
sınırlamalarla karşı karşıyadır. Bu sınırlamalar aşağıdaki unsurlar üzerinde ciddi etki oluşturmaktadır:
• Küçük ve mikro işletmelerin rekabet gücü ve karşılığında istihdam fırsatları ve yoksul insanların gelir seviyeleri; ve 
• Yoksul insanların müşteri olarak elde ettikleri paranın değeri.
Bu sorunlar özellikle aşağıdaki gruplar tarafından deneyimlenmektedir: 
•Hükümlüler – Hükümlülerin rehabilite edilmesinin temel amacımız olduğunu düşünüyoruz, öğrenme insanların
davranışlarında kalıcı değişiklik anlamına gelmektedir. Hükümlülerin hapishaneden çıktıkları anda bu davranış

ELEKTRONİK ÖĞRENME
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değişikliğini göstermelerini ve tesisatçılık, mekanik ve diğer teknik ve mesleki eğitimler gibi kısa süreli eğitimlerden
aşağıda yaklaşım şekillerimiz bölümünde açıklanan uzun süreli lisans ve lisansüstü programlarına dek uzanan becerilerle
donatılmış bir şekilde eski davranışlarına geri dönmemeleri hedefledik.     

•Kadınlar – Afganistan’ın bazı uzak bölgelerinde kültürel nedenlerden ötürü yükseköğretimden mahrum kalan, en
geniş vatandaş grubudur. 
•Tam zamanlı çalışan ve düzenli çalışmalara katılacak zamanı olmayan İş Sahibi Kişiler.
•Üniversitelerin bulunmadığı Kabil’in kenar mahallelerinde yaşayan ve çalışan profesyoneller.
•Hiçbir Afgan üniversitesinin sunmadığı Lisans Üstü ve Lisans Sonrası eğitimi hedefleyen bireyler.
•Afganistan'daki devlet üniversitelerinin eğitim vermediği disiplinler.

Yaklaşımlarımız
Kırsal KOBİ'lere iş geliştirme desteği verilmesi ve yukarıda sayılan grupların finansman, bilgi, teknoloji ve beceriye
erişim süreçlerinin kolaylaştırılmasının altı çizilmektedir. Baktar Üniversitesi belirtilen senaryoya dayalı olarak küçük
ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) geliştirme birimi personeline çeşitli konularda kapsamlı eğitimler vermektedir, bu
kapsamlı iş geliştirme eğitiminin amacı, bu kişilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, gelir ve istihdam fırsatlarını
arttırmak üzere bahçecilik, hayvancılık, kilim dokuma, marangozluk, eczacılık, tesisatçılık, mekanik veya küçük ölçekli
mühendislik, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) yönetimi, KOBİ kuruluşu, endüstri, ekonomi, finans ve diğer teknik
konularda, program kapsamındaki il iş geliştirme birimlerinde temel bilgi ve beceriler sağlamaktır.
E-öğrenme/uzaktan öğrenme bizim hedeflenen faydalanıcılara ulaşma şeklimizdir.  Bu amaçla, Bakhtar Üniversitesi
Hindistan'daki Indira Gandhi Ulusal Açık Öğretim Üniversitesi (IGNOU) ile ortaklık oluşturmuştur. Üniversite 6 yıldır bu
programı başarılı bir şekilde yürütmektedir ve Lisans, Lisansüstü ve diğer kısa ve uzun süreli programlara 900’den fazla
öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Sürdürülebilirlik
Projemizin dalga dalga yayılan etkileri mevcut ekonomik ve siyasal koşullarımızın oluşturduğu sınırların çok ötesindedir.
Bireylerin bir takım özelliklerinin kısa süreliğine muhafaza edilmesindense kalıcı şekilde dönüştürülmesini içermektedir.
•Şu anda projeyi bağışçılar finanse etmektedir 
•Projenin ticari açıdan uygulanabilirliği için, üniversite düşük miktarda ücretler kesmektedir. 
•Öğrencilerimiz dünyanın herhangi bir yerinde çalışmalarına kendi başlarına devam edebilecekleri şekilde Afganistan
ve Hindistan Hükümeti'nden onaylı dereceler edinmektedir.
•Öğrenciler kendi durumlarına uygun herhangi bir yerden hesaplarına erişim sağlayabilmektedir.
•Dersler ve programlar hem İngilizce hem de Dari dilinde bilgisayar ortamında ve basili kopya olarak mevcuttur.
•Profesörlerden oluşan, kendini işine adamış ekibimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına zamanında yanıt verebilmek üzere her
daim gözetim halindedir.

Gelecek
Değişikliğin desteklenmesindeki yolundaki gelecek hedeflerimiz aşağıdakileri içermektedir:
• Sosyal farkındalığı arttırmak ve kapasite oluşturmak     
• Hükümlüler
• Elektronik ortam 
• Çeşitli sektörlerde yolsuzluk
• Kadın hakları ve sosyal, ekonomik, siyasal ve diğer faaliyetlerle ülkedeki rollerinin yeniden oluşturulması
• Uyuşturucu bağımlıları
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Avrupa’da öğretmenlik öncesi eğitim 
AB’nin önemli beyanlarından bir tanesi öğretmenlik öncesi eğitimdeki hedeflerimizi ifade etmektedir: ‘Yüksek Kalitede
Eğitim ve Öğrenim için Yüksek Kalitede Öğretmen Eğitimi’. Avrupa ülkeleri son bir kaç yıldır kültürel, sosyal ve ekonomik
sorunlarla ilgili bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldığından, yavaş yavaş eğitimin dünya üzerindeki sorunlarda bizlere
yardımcı olabilecek tek şey olduğunu anlamaya başladık.  Bu nedenle Üniversitemizin (NYME: Batı Macaristan
Üniversitesi) Öğretmen Eğitim Kampüsü olarak öğretmen eğitiminde yapılacak reformlara odaklanıyoruz. 

Bu projenin gerekçesi olan sorunlar
“Eğitim ve öğretim bağlamında Macar toplumunu karakterize eden en önemli gelişme HALKIN EĞİTİM SEVİYESİNİN
GELİŞTİRİLMESİDİR. Temel demografik eğilimler okul yaşındakilerin nüfusunda sabit ve yavaş bir azalma yansıtırken,
son yirmi yıldır genel ya da mesleki eğitim için orta üstü seviyeye (ISCEd 3) kaydolan genç insanların sayısında ve
oranında bir artış meydana gelmiştir.  Bugün bu yaş grubunun %85’inden fazlası orta üstü eğitim veren kurumlara
devam etmektedir. Sonuç olarak en az orta üstü eğitime sahip insanların sayısı özellikle genç nesilde iki kattan fazla
artmıştır” (NEFMI, 2008, sf. 23). 

OECD gibi karşılaştırmalı uluslararası araştırmaların sonuçlarına bakıldığında,  okullarda son derece kalifiye, profesyonel
öğretmenlere ihtiyacımı olduğu anlaşılmaktadır. Bologna prensiplerinin uygulanması, üç aşamalı bir yükseköğretim
sisteminin kurulması öğretmen eğitiminin yapısında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. İlgili kanun
ve düzenlemelerin hükümlerine göre, ilkokul (ISCEd 1) ve okul öncesi öğretmenleri hariç, ISCEd 2 ve 3 öğretmenlerinin
nitelikleri tüm öğretim alanları için geçerli olan tek bir prosedürü takip eden master eğitimi ile kazandırılabilir” (NEFMI,
2008, sf. 26)

YENİ BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMENİN
DESTEKLENMESİ 



122 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Bu veriler okullarımızdaki verimin okuma, matematik ve bilim gibi ölçüm yapılan her alanda gerçekten de orta düzeyde
olduğunu göstermektedir. En verimli okullar Çin’de (Şangay) bulunmaktadır ve Avrupa’da ise Finlandiya’da
bulunmaktadır. 

Projenin amaçları
Öğretmen eğitiminde 2006 yılında Bologna süreci başlatıldığında bizim öğretmen eğitimimi üniversite eğitiminin sadece
master düzeyinde verilmekteydi. Dolayısıyla eğitim süreleri uzuyor ve buna bağlı olarak da doğa bilimleri ve bazı yabancı
diller gibi alanlarda şu anda karşı karşıya kaldığımız öğretmen eksikliği gibi diğer sosyal durumlar ortaya çıkıyordu.  Bir
üniversite öğretmen eğitimin kalitesini arttırmak için öğretmen eğitimi geleneğinde nasıl reform yapabilir? 
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Biz yeterliliğe dayalı öğretmen eğitiminin başlatılması ve staj döneminin vurgulandığı yeni bir öğretmen eğitimi
müfredatı ve profesyonel eğitmenlerin gözetiminde uygulama yapılmasına imkan veren öğretmenliğe başlayan
öğretmenlere yönelik bir okul ağı ile birlikte tüm ülkeye yayılması ve bir Araştırma ve eğitim hizmetleri merkezi
kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçların yerine getirilebilmesi için AB mali kaynaklarını yöneten Ulusal
Kalkınma Ajansına destek için başvuruda bulunduk. Proje kimlik numaramız TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 ‘dır. 

Projenin hedef grubu
Ülke genelinde öğretmenliğe başlayan öğretmenleri yönlendiren pedagoji, psikoloji ve metodoloji uzmanları (40 kişi)
ve potansiyel danışmanlar (120 kişi) ve proje faaliyetlerimiz ile yönetilen 45 proje ortağı okul nedeniyle projenin hedef
grubunun direkt hedef grup ve dolaylı hedef grup olmak üzere iki kısma ayrılması gerekmektedir.  Hedef grubumuzun
bir diğer kısmı ise dolaylı olarak etkilenen öğretmen adayları (300 kişi), proje ortağı okullardaki okul öğretmenleri (500
kişi) ve Üniversitedeki öğretim görevlileridir (60 kişi). 

Projenin hedefleri
Proje faaliyetlerinin kısa ve uzun vadeli hedefleri vardır.  Projede müfredat geliştirme iki ayrı süreçten oluşmaktadır.
Süreçlerden bir tanesi garklı proje ortağı okullarda tam bir dönem geçirmesi ve danışmanların yardımıyla öğretim
becerilerini uygulaması gereken öğretmen adaylarını (sure bir dönemdir) ilgilendirmektedir. Süreçlerden ikincisi ise
(süre bir dönemdir) öğretmen adaylarının derslere hazırlanmasında onlara yol gösteren ve öğretim planlarını
geliştirmelerine yardımcı olan danışmanları ilgilendirmektedir. 

İlk olarak eğitmenlerimize verilen eğitimi üniversite öğretim görevlileri için 30 saat ve danışmanlar için 120 saatlik
olmak üzere geliştirmemiz gerekmektedir. Bunun için,  pedagoji projesi; eş öğrenim; eş öğretim; özel ihtiyaçlara yönelik
eğitim; ICT gibi bir takım yeni bilimsel programlar oluşturulmuştur. 

Daha sonra öğrenciler, öğretim görevlileri ve danışmanla için bir e-Hizmet veri tabanı oluşturulmuştur. Öğrencilere staj
dönemlerini geçirecekleri proje ortağı okulu seçme şansı verilmiştir.  Öğretim görevlileri ve potansiyel danışmanlara
profesyonel ağa katılım ve eğitim materyallerinin indirilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Öğrencilerin özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için oluşturulmuş uzaktan eğitim
programının bir örneği Şekil 2’de verilmektedir. 

Yeni kurulmuş olan enstitümüz Bölgesel Pedagoji Hizmetleri ve Araştırma Merkezinin  (RPSRC) projede üç fonksiyonu
vardır. Proje süresi boyunca, uzman ekibi eğitimlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, projenin tam bir şekilde takip
edilmesi ve eğitim sistemi üzerinde etki değerlendirilmesinin yapılması sorumluluklarını üstlenmişlerdir. 

RPSRC’nin uzman ekibi  sistemin yetenekli öğrencilere aktarılması amacıyla Bilimsel Eğitim Merkezi’nin kurulmasını
sağlamıştır http://hefop.pszk.nyme.hu/login/index.php)  

Şekil 2  e-Hizmet veri tabanı
http://hefop.pszk.nyme.hu/login/index.php

Şekil 3  NYME Bölgesel Pedagoji Hizmetleri ve
Araştırma Merkezi, Szombathely, Macaristan
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Buna danışmanlara yönelik  Yetenek yönetimi ve Uygulama bankası adı verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının yeterliliğinin değerlendirilmesi ve eğitimin veriminin belirlenmesi  için  metodolojik standartların
değerlendirilmesi gerektiğinden öğrencilerim stajlarının organize edilmesi sürecinde kullanılan bir elektronik ağ
kurulmuştur.  http://www.htgyk.hu/.

Bu proje süresince, profesörler ve öğretim görevlileri eş eğitim, eş öğrenim ve proje eğitimi  gibi yeni öğretim
yöntemlerinin denenmesi için farklı kurslara katılmışlardır. Bu kurslar otuz saatliktir ve Hizmet Merkezinin uzmanları
tarafından yönetilmektedir. 

Üniversite öğretim görevlilerinin kurslarına paralel olarak, yüzden fazla stajyer öğretmen eğitim konusundaki bilgi ve
becerilerinin güncellenmesi amacıyla yeterliliğe dayalı eğitime tabi tutulmuşlardır. Onlardan öğretmen adaylarını
okullarına Kabul etmeleri ve staj dönemi boyunca yol göstermeleri istenmiştir. 

Gelecek etkinlikler
Toplam bütçesi 550 bin avrodan fazla olan bu proje tamamlandıktan sonra, deneyimlerimizin öğretmen yetiştiren diğer
Üniversiteler ve/veya Enstitüler ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz bu nedenle bu hedefleri desteklemek amacıyla
yakın gelecekte  gerçekleştirmek üzere bazı etkinlikler planladık. 

Şekil 4. Öğretmen adaylarının staj dönemlerini geçirebilecekleri staj
okullarını bulmalarında kullanılan ağ

Şekil 5 Üniversite öğrencilerinin seminerlerinde
kullanılan yeni eğitim-öğretim yöntemleri 

Şekil 6.  Bir danışman ve öğretmenliğe yeni başlayan
master öğrencisi proje ortağı okulda
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1. 7.  INSHS Uluslararası Noel Spor Bilim Konferansı  (9-11 Aralık 2012) 
2. Modern Eğitimde Yeni İçerik Öğeleri (NECEME) (uluslararası konferans 23- 25 ocak 2013)
3. Yeni başlayan bir öğretmenin desteklenmesi (araştırma ziyareti programı 15-19 Nisan 2013)

Referanslar
Iker, Janos (2011): Pedagógusképzés, - továbbképzés (2006-2010) Teacher training and further training (2006-2010),  In.:
Agnes N. Toth (Ed.): Changing profession, changing teachers training, By Savaria University Press, pp. 53- 90.

Viraghne Szalai Zsuzsanna (2011):  A tanár mesterszak összefüggő (féléves) gyakorlatának programja a Nyugat-
magyarországi Egyetemen, The coherent (semestral) program of practice for the teachers’ master course at the university
of Western Hungary,  In.: Agnes N. Toth (Ed.): Changing profession, changing teachers training, By Savaria University
Press, pp. 97- 108.

Ministry of Education and Culture (2008): Education in Hungary, Past, Present, Future an overview
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/english/education_in_hungary_080805.pdf  (downloaded, 18.11.2012).

OECD- PISA (2009): What students’ know and can do: student performance in reading, mathematics and science PISA
2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I) 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/pisa2009resultswhatstudentsknowandcandostudentperformanceinrea
dingmathematicsandsciencevolumei.htm (downloaded, 18.11.2012)



126 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Nora Haeri
Kıdemli Uzman Mimar, Abhar, Sama Eğitim Merkezi Fakülte Üyesi, İran
Mona Kaabian
Kıdemli Uzman Mimar, İran
Azizeh Khanchobani 
Doktora, Azad İslam Üniversitesi, İran

Özet:
Teknolojinin sürekli ve hızlı ilerlemesinin bir sonucu olarak, yapının mimarinin bir parçası olarak görülmesi mimaride
bir gereklilik haline gelmiştir. İnşaatta geliştirilen ileri yöntemlerle birlikte, sahalarda işgücüne duyulan ihtiyacın ve
maliyetlerin azalması ve geleneksel ve yaygın yöntemlere kıyasla operasyonlarda çok daha yüksek hızlara ulaşılmasıyla
çok sayıda avantaj elde edilmiştir. 

Bu araştırmada ele alınan durumlardan daha yüksek seviye istifade etmek üzere, öncelikle yapıları yüksek yapılar ve
geniş açılıklı yapılar olarak iki gruba ayırdık ve örneklendirdik.

Bu araştırma geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde gerçekleşen bazı önemli inşaatlar ve projeleri tanıtma, analiz etme ve
inceleme ve bunları yurtdışındaki emsalleriyle (genellikle aynı forma ve görüntüye sahip) kıyaslamayı amaçlamanın
yanı sıra, İran’da modern yapı potansiyelinin daha yüksek seviyede ve daha iyi bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik
bir takım önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Yapı, çağdaş, modern

1) Giriş: 
İran’daki tarihi anıtların mimarisinde yer alan sembolizm ve şekillendirici özellikler İran mimarilerine bir birliktelik
kazandırmanın yanında Profesör Pope’un da değindiği gibi mimarinin duygusal yapısının da oluşmasını sağlamıştır.
Her uzman, İran çağdaş mimarisinde eskisi kadar ön planda tutulmayan güzelliğe duyulan aşkın antik çağlardan beri
İslam'ın İran'a getirdiği öğretiler ve kavramlarla ayrılmaz bir bağ içerisinde olduğunu kesin bir şekilde onaylamaktadır.
Bir yapının özgünlüğü estetiğinde yatmaktadır ancak bu özellik çağdaş mimariyle bağını koparmıştır, içinde
bulunduğumuz çağda, artan nüfus, insanların sosyal hizmetlerden faydalanma oranı ve kentsel alanların kümeleşmesiyle
birlikte, yüksek binalara duyulan ihtiyaç kaçınılmaz görünmektedir. Teknolojideki ilerlemeler nedeniyle yapı mimari
alanların, genel olarak mimarinin tasarımında kullanılmaktadır. Günümüzde herhangi bir inşaat projesi için bir mimar
ve bir yapı mühendisinin var olması gerekmektedir. Görevlerin tamamı genellikle inşaat mühendisine danışılar yapılır
ve bu işbirliği ekonomik faktörlerin önemine işaret etmektedir.

Bazı mimarlık tarihi araştırmacıları ve bazı yapı mühendisleri binanın yapısına büyük bir dikkat verilmesinin kaçınılmaz
olarak güzellikle sonlanacağı çıkarımını yapmıştır. Şüphesiz ki iyi yapılandırılmış bir yapı mimari hakkında hiçbir bilgisi

İRAN ÇAĞDAŞ MİMARİSİNDE MODERN
YAPILARIN İNŞA KALİTESİ
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olmayan eğitimsiz kişileri bile ikna etmektedir. Mimarlar, mimarinin kendi hayatlarındaki öneminin farkında bir şekilde,
çok sayıda kritik ve karmaşık sorunlarla ve mesleki olmayan konularla ilgilenirler. Mimari alan bir mimarın kendi
çevresine karşı gösterdiği özel tavra dayanılarak oluşturulur. Mimar kafasında canlandırdığı şeye göre bir saha
oluşturmak için kararlar alır.

Mimarideki bu hareket diğerleri tarafından algılanacak malzemeler kullanılarak vücuda kavuşturulur. Statik, dinamizm
(fiziksel hareket) ve akýþkanlýk (görsel hareket) olarak gerçekleþir. Mimar algılamak için hareketi kullanır ve zihinsel
alanını oluşturur. Modern yapılar bu durum nedeniyle daha az görsel ve fiziksel engel barındıran bir alan sağlayabilir
ve mimar mimarinin nihai hedefi olarak daha kalifiye alanlar tasarlayabilir. İnşaattaki ileri yöntemler küresel ölçekte
çok sayıda avantaj getirmiştir, mimarideki geleneksel ve yaygın yöntemlerle kıyaslandıklarında daha az işgücü
gerektirirler, sahalarda daha az maliyete neden olurlar ve operasyonları hızlandırırlar. 

Yapı:
Yapılar her zaman belirli amaçlar için inşa edildiklerinden, karlılığın binalar ve yapıların inşaatı arasındaki temel
farklılıklar biri olduğu düşünüldüğünde, bir inşaat projesi amaçsız olmayacaktır. Bir yapının temel hedefi bir alanı
canlandırmak ve nitelendirmektir. 

Yeni teknoloji ne?
Bu fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen bir tür keşif. Yapının mimari alan ve genel olarak mimarinin tasarlanmasına
hizmet etmesini sağlayarak, teknoloji bir çeşit alan-yapı keşfini ve yeni bilgilerin bazı özelliklerini beraberinde
getirmektedir, yapı ve teknikte yeni bir hareket oluşturmakta ve alanlar konusunda yalnızca zihinsel ve teknik beceri
ve işçiliğe değil aynı zamanda teknik bilgilere de atıfta bulunmaktadır. Formdan faydalanan malzemelerin etkisi altındaki
geometri tasarıma hizmet ederken form oluşturan yapı ise en önemli görevini yerine getirir: Yük aktarımı. 

İran çağdaş mimarisi:
Çağdaş teriminin mimarideki anlamının tarihi konulardan farklı olabileceğine dikkat edilmelidir. Çıkış noktası olarak
zamanın alınması opsiyonel veya zorunlu bir tercih değil bir metodoloji konseptidir. Tarih yazıcılığı ve mimari eleştiri
farklı odak noktalarına sahip olabilir. İran çağdaş mimarisinin oluşumu ilk etapta batı Avrupa ülkeleri ve sonrasında
Amerika’da gerçekleşen ve hatta daha sonra bu alanda bazı Asya ve üçüncü dünya ülkelerinde deneyimlenen önemli
mimari evrimle bağlantılı olsa da, aslında, yalnızca tarihsel olaylar ve kronometre açısından değil aynı zamanda genel
nitelik ve sorunlarla baş etme yöntemi açısından da farklı ve eşsiz olan, tamamıyla bağımsız bir kavramdır. Muhtemelen
çağdaş dönem öncesindeki mimariden kaynaklanan ve mimari disiplini hakkında tarihsel ve kültürel bir farkındalık
olmaya devam eden şekilde, İran çağdaş mimarisi ve dünyanın diğer mimarileriyle ilgili inşaat olgusu ve kültürel olaylara
aynı ölçüde değer verilmesi İran'da bilinçsizce ve büyük olasılıkla zevkli bir şekilde yaygın hale gelmişti. 

İran’da mimari disiplin hakkında tarihsel ve kültürel bilincin olmaması, çağdaş mimari tarihinin büyük bölümünde
neredeyse tarih karşıtı bir modern mimari niteliğinin İranlı tasarımcılara ilham kaynağı olmuş olması, inşaat
faaliyetlerinin kontrolü ve idarisinden sorumlu kamu kuruluşlarındaki eksiklikler ve bu faaliyete hasar veren makro ve
mikro ekonomik güçlerin istenmeyen etkileri, İran çağdaş mimarisini karmaşık bir komplekse dönüştürmüş ve herhangi
bir mantıksal, zamansal ve mekansal, stilistik veya kuramsal bir tutarlılık bulunmasını son derece zor bir hale getirmiştir.
Bu sebeplerden ötürü İran’da mimari işlerin ve hatta teknik yöntemlerin sınıflandırılması ve ölçülmesinde kullanılan
ortak endeksler bu karmaşıklığa hiç uymamaktadır. 

İran çağdaş mimarisinde estetik yapının özgünlüğüne daha az rastlanmaktadır çünkü çağdaş mimari yerel kültürün
kökleriyle olan bağlantısını yitirmiştir. Bunun bir sonucu olarak, son yıllarda mimarinin diğer unsurları gibi yapı da
tasarımcılar ve icracıları inşaat projelerinin karışıklığı konusundaki izlenimlerinin etkisi altında kalmıştır.

Birinci Pahlavi döneminin bu çalışma için başlangıç noktası olarak alındığına dikkat edilmelidir. Benzer şekilde, ikinci
bölümde yapıların tanımlanmasında yüksek ve geniş açıklıklı yapılar olarak iki gruba ayrılmışlardır ve bu sınıflandırma
İran'da modern yapıların inşasının incelenmesinde kullanılacaktır.
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4-5) İnşa tarihine göre İran’daki en yüksek yapılar
İnşaat sektöründe, tesislerin hayata geçirilmesinde maksimum kapasite ve verimlilik elde etmek üzere çok farklı
yöntemler ve teknolojiler kullanılmaktadır, bunlar arasında kule inşaatı en önemli ve etkili olanıdır. Gelişmiş veya
gelişmekte olan çoğu ülkede bu yöntem on yıllardan beridir kullanılmaktadır ve son zamanlarda büyük şehirlerde baskın
inşaat yöntemi haline gelmiştir. 

Aşağıda inşaat tarihlerine göre İran'daki en yüksek kulelere örnekler verilmektedir:

Azadi Kulesi 45 metre
Kule inşaatının saçaklığı, mazgallı siperleri Gazneliler ve Selçuklular dönemlerine ait olan eski İran kulelerini temsil
etmektedir. Bu kule 63 metre yüksekliğindedir ve kaide genişliği 42 metredir (yerden yüksekliğinin 45 metre ve ana
kemerinin yüksekliğinin 21 metre olduğu tahmin edilmektedir). Azadi Kulesinin doğu ve batı bölümlerinin cephesi
Kasra Mezarı ve güçlü bir kavise sahip olan eski Sasani mezarlarından ilham alan büyük çatı kemerlerinden oluşmaktadır. 

Sepehr Kulesi, 115 metre
Dikdörtgen ve gri renkli basit mimarisiyle, Sepehr Kulesi 4902/28 metre kare alanıyla Tahran kulelerinin en
yükseklerinden biridir. İnşaatı 1978 yılında başlamış ve 1982 yılında sona ermiştir. İnşaat yapısı betondur ve proje
İtalyan şirketleri tarafından yürütülmüştür.

Tahran Uluslararası Kulesi, 162 metre
Kule iskeleti: 31 metre genişliğinde ve 3 ve 4/6 metre derinliğinde geniş bir temel. 
Kule yapısı: Üç taraflı yıldız formunda üç ana duvardan oluşan betonarme taşıyıcı duvarlar, ana duvarlarda 120 derece
açı ve dikey alt duvarlar, basit Dal tavan ile dikey ve yatay güçlere dayanıklı. Park yapısı sistemi: Kiriş ve sütun, basit Dal
tavanlı beton bölme duvarı.
Tahran Uluslararası Kulesi tasarım açısından Las Vegas, ABD’de bulunan Mandeli Bay Hotel and Casino’ya benzemektedir.

Shiraz Chamran Hotel, 110 metre
Bu kulenin yapısı metal ve eğme çerçevedir, otel odalarının çeşitliliği nedeniyle ve rüzgar tutucuları kullanmamak
amacıyla, cephede kullanılmaktadır.

Milad Kulesi, 435 metre
Tablo 1) İran’daki önemli kuleleri karşılaştıran tablo
(Kaynak: Yazarlar)

Milad Kulesi
Milad kulesi beş bölümden meydana gelmektedir: Temel, kule ayağındaki konstrüksiyon, lobi (şaft), tepe konstrüksiyonu
ve telekomünikasyon ve TV kulesi. Yaklaşık 150.000 kg ağırlındadır ve yapı tepesinde maksmum çap 60 metre, zeminde
180 metredir.  Proje için toplam çimento hacmi 63.000 m3’tür ve tüketilen cam miktarı yaklaşık 17.000 m2’dir (Şekil 1).
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Gövdenin genel şekli, bazı iç duvarları ve gövdeye bağlı dört trapez kanadı bulunan merkezi sekizgen formundadır.
Gövdede kullanılan yöntem kayar kalıp teknolojisidir ve beton boyutu yaklaşık 33.000 m2'dir.

Kule tepesi konstrüksiyonu: Kulenin en büyük ölçekte kullanılan bölümüdür, 12 kat halinde beton şaft olarak inşa
edilmiştir, ortalama alan 12.000 m2'dir ve yerden yüksekliği 245 ile 315 metre arasındadır. Metal yapısı yaklaşık 2000
ton ağırlığındadır, minimum çap 25 metre ve maksimum çap 60 metredir, tepe metal yapısının toplam ağırlığı ise 2100
tondur. Milad Kulesi’nin tepe konstrüksiyonu dünyadaki telekomünikasyon kulelerinin en büyüklerinden biridir.

Şekil 1) Milad Kulesi gövdesi inşaat halinde
Şekil 2) Toronto Kulesi

Milad Kulesi kesinlikle dünyanın en büyük kulelerinden biridir. Ancak en göze çarpan ve eşsiz özelliği yüksekliği değil
uzun inşaat süresidir. Toronto, Moskova ve Chicago'da dünyanın en büyük üç kulesinin inşaatı üç yıldan kısa sürerken,
Milad Kulesi inşaatına başlandıktan on bir yıl sonra dahi tamamlanmamıştır. Milad Kulesi’ni dünyanın diğer kule
inşaatlarıyla karşılaştıran bir çalışma, bundan yaklaşık 70 yıl önce New York Kulesi'nin inşaatının iki yıldan kısa sürdüğü
düşünüldüğünde söz konusu inşaat prosedürünün, zaman bakımından eşsiz olduğu sonucuna varmıştır. Finansal
nedenlerin yanı sıra, yetersiz yönetim ve kentsel işlerden sorumlu müdürlerin sürekli olarak değişmesinden ötürü
inşaatı uzamıştır. 

Daha doğru bir inceleme için, Milad Kulesi için ilham kaynağı olarak alınan Toronto Kulesi'ne (Şekil 2) bakalım. İlk ve en
yüksek telekomünikasyon ve iletişim kurulumlarından biri olarak, Kanada’nın ulusal kulesi Toronto eyaletinde
Toronto'nun ticari bölümünde yer almaktadır. İnşaat faaliyetleri 1973 itibariyle başlamıştır. Temel bölümü için Toronto
sahilinin yakınında bazı büyük çukurlar açılmıştır ve yaklaşık 62.000 ton kazı yapılmıştır. Temeli mümkün olduğunca
sağlamlaştırmak için bu çukurlar beton ve çelikle doldurulmuştur. Temel inşaatı yaklaşık 4 ay sürmüştür. 40 ay süren
inşaat faaliyetlerinden sonra 553,33 metrelik kule Ekim 1976’da resmi olarak açılmış ve Guinnes Rekorlar Kitabı’na
girmiştir.

Tablo 2) Milad ve Toronto kulelerinin karşılaştırması
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Takhti Stadyumu
İran’daki çatılı tek stadyum olan Takhti Stadyumu zamanında dünyanın en modern yapılarından biri olarak görülmüştür.
Bu denli geniş bir kapsama alanında kablo sisteminin kullanıldığı ilk stadyumdur. Temel amaç olarak, koltuk bölümleri
için stadyumun 2/3'lük kısmına gölgelik oluşturmak üzere kablo sistemi bulunan bir çatı tasarlanmıştır. Çatı iskeleti bir
taraftan stadyumun beton kısmına bağlanmış ve diğer taraftan beton olmayan iç kısımda kablo yığınından eyer
vurulmuş bir at gibi görünmektedir. Kenardaki kablonun her iki tarafı da 70 ve 71 metre yükseklikte, birbirlerinden 235
metre mesafede, stadyumun çapraz eksenine iki simetrik noktadan dolanmaktadır. 

Şekil 3) Takhti Stadyumu

Rafsanjan Spor Kompleksi
Rafsanjan’daki üç spor-kültürel kompleksten biri olan bu yapı inşaatı 1994 yılında Rafsanjan spor-kültürel kompleksinin
batı bölümünde 7.500 metre alanda sağ açılı trapez arazi üzerinde başlamış ve 2001 yılında tamamlanmıştır. Tasarımcısı
NaghshJahan Pars Şirketi’nde danışman olan Hadi Mirmiran’dır.

Bu kompleks temel olarak Rafsanjan bölgesinde yer alan geleneksel mimariyi temsil eden bir anıttan esinlenilmiştir.
Yeni ve modern uygulamalarla yenilenen eski bir soğutucudur. İnşaat iki bölümden oluşmaktadır: Şeffaf ve şeffaf olmayan
bölüm.

Eski soğutucunun kubbe benzeri rezervuarlarından elde edilen şeffaf olmayan bölüm jimnastik faaliyetleri için
önerilebilecek tamamlanmamış bir koni biçimindedir ve soğutucunun yüksek duvarlarını hatırlatan şeffaf bölüm, camlı
ve keskin yapılı çatısıyla (duvardan zemine giden ve duvara yaslanan bir gölge hattını temsil eden cam) yüzme havuzu
veya sauna amaçlı düşünülmektedir. Bu iki bölüm arasındaki zıtlık mimarisinin en belirgin özelliklerinden biridir. Giriş
ve kompleksi bölen ana bölüm duvar ve koninin iki bölümünü bir araya getirmektedir. 

Şekil 4) Rafsanjan Spor Kompleksi
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Beyaz ve koyu renkli şeritler halinde uzanan eğimli çatı forma tazelik katmakta ve tavanın fonksiyonunu yerine
getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu eğimli çatının yapısı modern uzay kafes sistemi türündendir, havuzun içinden
şeffaf camla kaplı metal borularla aydınlık ve şeffaf bir görüntü alınmaktadır, tavan kaplaması içerideki havuzu aydınlatır,
su üzerinde gölge oyunları elde edilir ve parlaklık arttırılır. 

Ardabil Stadyumu
Proje yapısı döner parçalar şeklinde çember halinde yerinde döküm bir yapıdan oluşmaktadır. Tavan, salonun dışında
açıkta duran beton sütunlar üzerine monte edilmiş 80 metre açıklıklı iki 3 boyutlu kiriş üzerinde kemeri bulunan bir
uzay yapısıdır.  Yapı tasarımı tamamen betondur.

Tavanın iki katlı alüminyum kaplaması 6.500 metre entegre yüzel oluşturan sıkıştırılmış 80 metrelik bileşenler şeklindedir.
Bu türden kaplama İran’da ikinci kez yapılmıştır, ilki İmam Khomeini Havalimanı’nda kullanılmıştır. Yukarıdaki kaplama
iki katmanlıdır ve tavan sızdırmazdır, Alman Interphase Şirketi bu projenin ortağıdır.  

Şekil 5) Ardabil Stadyumu

Kirişlerin altındaki yüzey salonda doğal ışık elde etmek üzere polikarbonat plakalarla kaplanmıştır. Dış duvarlar iki
katman halinde prefabrik beton paneller şeklinde inşa edilmiştir ve iç duvarlar kalın tuğla, fiberglas, beton veya panelden
yapılmıştır.

9.000 m2 alanı bulunan bu proje 1999 yılında, Hamgorouh Danışman Mühendisler Şirketi’nden mimarlar, yapı ve
kurulum mühendislerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple başlamış ve 7.000 izleyici kapasitesiyle Mayıs 2007’de
tamamlanmıştır.

Tablo 3) Özel yapıları bulunan stadyumların karşılaştırılması
(Kaynak: Yazarlar)
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Şüphesiz ki mimari eleştirisi kuramı geleneksel ve gelişmemiş toplumlarda yaygın olarak kabul görmemektedir çünkü
buralarda yeni teknolojiler gelişmemiştir. Bu nedenle geleneksel ve eski inşaat yöntemlerine eğilim görülmektedir.
Vatandaşlarının mali, sosyal ve kültürel olumsuzluklar içinde olduğu gelişmemiş toplumlarda tasarım hedefleri açıkla
belirlenmeden yeni teknolojilerin uygulanması umut verici sonuçlar doğurmayacaktır. Bu toplumlar müşteriler olarak
modern yapıların uygulanmasına karşı koyarlar ve bu durum düşünce ve deneyimin bir araya getirilememesine işaret
etmektedir.

İnşaatlara yatırım sağlanamaması, müşterilerin mali zorlukları, yanlış planlama, proje kontrolü ve verimlilik müşteriler
ve yöneticilerin modern teknolojilere karşı koymasına neden olmaktadır.

Yapının tasarım yollarından biri her projenin eşsiz bir niteliğinin tespit edilmesidir. Şu şekilde oluşturulan düşünce, yeni
ve estetik özellikle ve yöntemler organize edilir. Burada asıl sorun fikrin değil alanın organize edilmesidir. Yeterli modern
eğitim bulunmaması ve inşaat mühendislerinin bilgisizliği nedeniyle, yeni boyutlar ve yöntemler henüz organize
edilmemiştir. Bu nedenle tasarımcılar fikirlerini ortaya koymak için modern yapılar inşa etmeye ve proje için istisnai
durumlarda yaratıcı güçlerini kullanmaya cesaret edememektedir.

Teknik idareler, tasarımcılar ve yapı mühendisleri arasında bir birlikteliğin olmaması, projenin yürütülmesi sırasında
mimar ve tasarımcının ortalıkta görünmemesi ve 2. aşama planlarının tamamlanmamış olması planda çeşitli olumsuz
değişikliklere neden olmaktadır ve asıl planın özgünlüğüne zarar vermektedir. 

Modern fakülteler ve enstitülerin kuruluşu mimarların bilim ve yeni gelişmelere olan duyarlılığını arttırmıştır. Mimarlı
fakültelerinin İran mimarisi üzerindeki etkisi çarpıcı boyuttadır. Mimarlık fakültelerinden yeni mezun olanlar bazı
açılardan daha önceki mezunlara kıyasla daha iyi konumdayken, bazı konularda daha kötü konumdadır. Yeni mimarların
zayıf noktası deneyimsizliktir. Geleneksel mimari konunun uzmanlarının deneyimi altında yıllardır var olmuştur, bu
kişiler meslekleri ve alan koşulları konusunda belirgin bir bakış açısına sahiptir ve insanlarla sürekli etkileşim halinde
olmaları fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda önemli beceriler sağlamıştır. Bunun aksine, yeni mezunlar yeterli pratik
bilgiye sahip değildir, gerekli deneyimi edinmeyi amaçlamaktadırlar ancak ticari trendlere daha fazla odaklanarak aynı
alan formlarını üretmeye ve sonunda tüm artistik yaratıcılıklarını kaybetmeye başlayan kaba veya düşük kaliteli mimari
yapılar oluşturmaktadırlar. Diğer yandan, yeni mezunlar beslendikleri bilimsel alan nedeniyle güçlü bir teorik temele
sahiptir. Bunlardan bazıları dikkat çekici teorik çalışmalar hazırlayabilmekte ve mimari alanında kayda değer araştırmalar
yapabilmektedir. Örneğin batı mimarisinin bilimsel metodolojisinin yardımıyla, İran’daki bölgesel figürler ve geleneksel
mimari oluşumunun nedenlerini araştırabilir ve İran mimarisinde form ve şekil açısından yeni figürler oluşturabilirler.
Bu araştırmaların sonucunda İran’daki sosyal ve bölgesel durumla geleneksel ve modern estetiğin bir kombinasyonu
elde edilebilir.

Mimari öğrencileri sürekli ilgili yayınları takip ederek veya web sitelerini gezerek inşaat alanındaki yeni teknolojilerden
haberdar olsalar da, bu teknolojileri eğitim merkezlerine ithal edebilecek kişilerle iletişim kurulmaması nedeniyle, fikirler
yeni teknolojilerin yardımıyla gerçekleştirilememektedir ve sonuç olarak mimarlar ve tasarımcılar da yeni yöntemler
uygulama konusunda gönülsüz davranmaktadır.

Sonuç olarak, yeni yapı sistemleri konusunda yetersiz bilgi ve yetersiz finansman ve süre nedeniyle, bu alandaki liderler
olan müteahhitler yeni teknolojilerin muhtemel hasarlarını telafi etmek için geleneksel yöntemleri tercih etmektedir.
İran’daki yapıların yüksek yapılar ve geniş açıklıklı yapılar olarak sınıflandırılması ve Tablo 1, 2 ve 3’te verilen bilgiler
göz önünde bulundurulduğunda, modern yapılarımızda dünyanın diğer bölgelerindeki benzer örneklere kıyasla çok
yavaş bir inşaat sürecinin yaşandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle İran’da modern yapıların daha iyi kullanılması
adına, aşağıdaki çözüm önerileri getirilmektedir:

- Mimarlık eğitiminin desteklenmesi
- Üniversitelerin, inşaat faaliyetlerini yerine getiren kuruluşlarla iletişim kurması
- İnşaat sektöründe müdürler ve yatırımcıların farkındalıklarının arttırılması
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- Planlama, verimlilik ve proje kontrolüne önem verilmesi, verimliliğinin arttırılması, zaman, bakım ve maliyetlerden
tasarruf edilmesi için yeni teknolojiler hakkında bilgilendirme yapılması
- Küçük ve büyük ölçekli müteahhitlerin eğitilmesi ve modern yapılar hakkındaki bilgilerinin artırılması
- İnşaat alanındaki uzmanların pozisyonunun desteklenmesi ve mesleki birliklere önem verilmesi
- Faaliyetlerin, örneğin mimarlık ve kentsel gelişim yüksek kurulu veya mühendislik kurulu gibi devlet veya sendika
kuruluşlarıyla kanunlar kapsamında düzenlenmesi. 
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B.R. Akhmadov, K.M. Kurbоnov
Tacik Sh. Shotemur Ziraat Üniversitesi, Duşanbe, Tacikistan

Piyasa ilişkilerinin geliştirilmesinde üniversite yönetimi etkinliği sorunu, özellikle Tacik Ziraat Üniversitesi’nin tam üyesi
olduğu iş piyasası ve eğitim hizmetleri piyasası nedeniyle yükseköğretim kurumlarına yönelik yeni gereksinimlerin
ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır. 

Günümüzde, Bolonya sürecini başlatanlar ve katılımcıları dikkatlerini, en temel görevi uzman profesyonel eğitiminde
gerekli kaliteyi sağlamak ve geliştirmeye yönelik mekanizmaları araştırmak olan Avrupa yükseköğretimine vermiş
bulunmaktadır.

Buna göre, üniversitemizin temel görevi de eğitim hizmetlerinin kalitesini sağlamaya yönelik mekanizmalar
oluşturmaktır. Kalite güvence ve eğitim sisteminin oluşturulmasına yönelik sorunlar gündeme gelmiştir.

Eğitim sektörü geleceğin toplumunu oluşturan sosyal bir kurum olarak görülmektedir. Bu yaklaşım toplumun değişmesi
için, eğitim sisteminin geliştirilmesiyle bireylerin değiştirilmesinin gerekli olduğu liberal kalkınma politikasını
tanımlamaktadır. Bu durumda, eğitim sisteminin, kişinin kendi geleceğine ilişkin tercihlerde bulunması konusunda çok
sayıda farklı yöntemi teşkil eden kişisel gelişim, özel sorunların çözümü için hazırlıklı olma ve sosyal, profesyonel ve
coğrafi mobilitenin geliştirilmesine odaklanması gerekmektedir.

Kalite eğitime yapılan yatırımların etkinliğinin kilit bir göstergesidir. Yenilik gelişimindeki temel potansiyelin
yükseköğretim kurumlarına odaklanmış olması ve bu potansiyel seviyesinin doğrudan yükseköğretim kalitesi ile
belirlenmesinden dolayı, eğitim modernizasyonunun temel yönelimlerinden biri yükseköğretim kalite yönetiminde
farklı modellerin geliştirilmesidir. 

Sorunun çok boyutlu olması farklı alanların sorunun çözümüne katkıda bulunmasını gerektirmektedir – ekonomi,
yönetim, matematik, istatistik, psikoloji ve sosyoloji. 

Yapılan araştırmalar üniversitedeki uzman profesyonel eğitim kalitesinin eğitim sisteminin bir yandan gerekli
kalifikasyonlara sahip uzmanlara yönelik iş piyasası ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan bireyin rekabet gücü sağlayan
bilgileri edinme ihtiyacını karşılama becerisi olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Ancak pratikte kurum seviyesindeki eğitim kalitesi yönetimi aşağıdaki unsurlar arasında çok sayıda anlaşmazlığı ortaya
koyabilir:
1. Yükseköğretim kalitesine ilişkin mevcut iş piyasası gereksinimleri ve bu gereksinimlerin karşılanması için eğitim
süreçlerinin yönetimine yönelik geleneksel yaklaşımlar temelinde sınırlı fırsatlar;

TACİK SH. SHOTEMUR ZİRAAT 
ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLONYA EĞİTİM 
SİSTEMİNE GEÇİŞTE EĞİTİM KALİTESİ 

YÖNETİMİ
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2. Mesleki eğitimdeki yenilik süreçleri ve bunların eğitim hizmetlerinin kalitesi üzerindeki tutarlı ve olumlu etkilerini
sürdürecek bir mekanizmanın bulunmaması;
3. Bireyin iş piyasasında rekabet avantajına sahip olmasını sağlayan entelektüel, kültürel ve profesyonel gelişimi ve
profesyonel kimliğine ilişkin ihtiyaçları ile bunları yükseköğretim kurumlarının sunduğu koşullarda karşılama fırsatı;
4. Üniversite tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin güvence altında olması ve bunun başarılması için
geliştirilmiş yöntemsel bir araç bulunmaması;
5. Farklı sosyal sistemlerde kalite güvence sistemlerinin uygulanmasına yönelik teorik ve pratik bilgilerin seviyesi ile
lise eğitiminde bu yönde sağlanan gelişme seviyesi.

Kalite evrenin tüm özelliklerini, sosyal düzen ve insan faaliyetlerinin faktörlerini belirleyen temel bir kategoridir. “Kalite”
kategorisi, “miktar”, “sistemlilik”, “organizasyon”, “tahmin”, “kalite seviyesi”, “kalite gereksinimleri”, “kalite ölçümü”
ve eğitim kalitesinin diğer bileşenleri olan eğitim içerik kalitesi, eğitim teknolojisi, öğretim yöntemleri kalitesi ve
başarıların kalitesi ile ilişki içerisindedir.

“Kalite” kategorisinin temel içeriğine ilişkin mevcut kavramlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
- yükseköğretim kalitesi
- yükseköğretim kalite yönetimi
- yükseköğretimle uzman yetiştirme kalitesi
- yükseköğretimle uzman yetiştirme kalitesi sorunları
- yükseköğretim kalitesinin sistemleri araştırması
- yükseköğretim kalite kriterleri
- yükseköğretim kalitesinin takibi
- yükseköğretim kalite güvencesi
- kalite yönetim araçları
- eğitim hizmetlerini değerlendirme yöntemleri
- eğitim etkinliğinin değerlendirmesi.

Matriste, kalite modeli söz konusu olgunun niceliksel ve niteliksel özelliklerine ilişkin dualite fikrini desteklemekte,
kalitenin rakamdan önce geldiğini akılda tutarak, değerlendirmenin rakama kaymasına ve geri gelmesine izin
vermektedir, bu nedenle kalitenin açıklanması miktarın doğru şekilde anlaşılmasının birincil koşuludur. Bu durumda
miktar evrensel bir meta faktör görevi görür, paradigmatik ve kısmen öznel olan bilgiye ilişkin mevcut yaklaşımların
tutarlı bir bütün halinde entegre edilmesini sağlar. Entegrasyonun temelinde sinerjistik bir yaklaşım vardır, eğitimsel
gelişimin uzun vadeli yönelimini (yaklaşımlar), gelişim sağlayabilen, doğrusal olmayan bir kalite sistemi oluşturarak,
yapının öz gelişimiyle bir araya getirmektedir. 

Kalite yönetim sistemi modeli aşağıdaki şekilde üç blok halinde ifade edilebilir:
1. Herhangi bir eğitimsel faktörün niteliksel olarak değişmesini hedefleyen belirli görevler için kullanılan yönetim
yaklaşımlarından oluşan alt sistem;
2. Genel bilimsel, stratejik, pratik odaklı, somut, bilimsel ve faktör seviyelerinde sunulan teorik ve yöntemsel
dayanaklardan oluşan alt sistem;
3. Farlı türlerde eğitim özelliklerine değer veren (spiritüellik, motivasyon, yetkinlik vb.) bileşenler ve faktörlerden oluşan
alt sistem.

Entegre edici bir faktör olarak, kalite yönetim sisteminin organize edilmesinde, kavramsal-terminolojik bir araç ve
kurum seviyesinde eğitim sisteminin yorumsal kavrayışı olarak bir dizi ilke tespit edilmiştir.

Bu nedenle üniversite içinde kalite yönetimi kavramı teorik-yöntemsel ve teknolojik bilgiden oluşan karmaşık, hedef
odaklı bir sistemdir, kalitenin evrensel meta faktör olarak kabul edilmesine dayalı bir eğitim sisteminin gelişimin yönünü
oluşturur ve paradigmatik ve kısmen öznel bilgileri entegre ederek bir bütün haline getirir.

Eğimin kalite yönetim sistemi hedeflerinin ayrıştırılması genel ve özel amaçlar seviyesinde gerçekleştirilmelidir ve kalite
yönetiminde teoride ve pratikte Kaizen olarak bilindiği üzere, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik stratejik
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yaklaşımı yansıtmalıdır. Kaizen felsefesinin temel alınması değişiklik süreçlerinin uyum ve dengesine dayalı olarak
yenilik kapasitesinin geliştirilmesiyle üniversite gelişimini sağlamaktadır.

Referanslar:
1. N. A. Seleznev – Karmaşık araştırma modernizasyonun temel unsurları olarak çalışma alanlarında kalite güvence ve
yükseköğretim kalite yönetim sistemi: Slaytlar haline rapor: “Eğitim kalitesi sorunları” konulu XIV Rusya Konferansı’na
ait materyaller – 2. basım – M. – Ufa, 2004 – sayfa 45. 

2. V.S. Sobolev, S.A. Stepanov – yükseköğretimde üniversite içi kalite yönetim sistemi kavramı, modeli ve performans
kriterleri // Üniversite yönetimi. – 2004. – No. 2 (31). – sayfa 102-110. 

3. V.P. Solovyov,  A.I. Kochetov, E.Yu.Tishina, O.V. Blinkova, E.A. Utkina –  yükseköğretim kurumlarında uzman eğitim
kalitesinin sağlanmasına yönelik temel yaklaşımlar // Eğitim kalitesi sorunları: XIV Rusya Konferansı’na ait materyaller
– M. – Ufa, 2004. 

4. Yu.G. Tatur – Yüksek mesleki öğrenimde sonuçların açıklanması ve standartların oluşturulmasında yetkinlik yaklaşımı:
Metodoloji çalıştayı ikinci toplantısına ait materyaller – M. 2004. 

5. Eğitim kalitesi yönetimi / Editör M.M. Potashnik - M., 2000.
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Giorgi Abesadze   
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Gürcistan

Gürcistan 3000 yıllık geçmişe sahip bir ülkedir.  Tıbbın kökenleri Argonauts tarafından kaçırılan Gürcü Prenses Medea’ya
dayanmaktadır. Medea “Medea cina” adı verilen antik gizli bilginin bir yansımasıdır. Tiflis Devlet Üniversitesi Gürcü
Kralı David’i anma gününde, 8 Şubat 1918 tarihinde (Eski takvime göre 26 Ocak) resmi olarak açılmıştır. Bu tarih ülke
tarihinin en önemli olaylarından birini temsil etmektedir. 1930 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi yeniden yapılandırılmıştır
ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi kurulmuştur. Bu durum Gürcistan’daki Yüksek Tıp Öğrenimi ve Tıp Bilimleri’nde güçlü
bir etki yaratmıştır. Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi kurulduğu tarihte üç fakülteden meydana geliyordu: Tıbbi-Önleyici
(Stomatoloji Birimi dahil), Sıhhi Hizmetler – Önleyici ve Farmakokimya. Üniversite’nin 80 yıllık geçmişinde farklı
dönemlerde aşağıdaki fakülteler kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir: Pediatri (1931), Stomatoloji (1936), Askeri Tıp (1993),
Medikal-Biyoloji (1994), Psikosomatik tıp ve Psikoterapi (1996).

Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi’nde beş fakülte bulunmaktadır: Tıp, Stomatoloji, Eczacılık, Kamu Sağlığı, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon. Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi’nde dört yükseköğretim Programı mevcuttur: Pratisyen Hekimlik, Hemşirelik
ve Ebelik, Tıbbi Cihaz Teknisyenliği ve Eczacılık Teknisyenliği.

Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi
• 2005 yılında Bolonya’ya katılmıştır
• TSMU WHO Dünya Tıp Okulları Listesi’nde yer almaktadır 
• TSMU WHO/WFME AVICENNA listesinde yer almaktadır 
• TSMU AT Kalite Kültürü projesine katılan ilk Sovyet Sonrası ülkeler arasındadır ve EUA uzmanlarının harici
değerlendirmesine tabi olmuştur (2002-2003)
• 2009-2010 – AT “Gürcistan’da Bolonya Eylem Planlarının Uygulanması için Kapasite Geliştirme” eşleştirme projesini
finanse etmiştir; lisans düzeyinde tıp eğitimi için ulusal standartlar TUNING/MEDINE öğrenim sonuçlarıyla aynı
doğrultudadır 
• 2009 yılında bu yana TSMU amacı tıp eğitiminin Bolonya süreci ile uyumlaştırılması olan MEDINE 2’de (Avrupa’da
Tıp Eğitimi) çalışma gruplarında yer almaktadır. 

AB Doğu Komşusu Bölgede Lisans Seviyesinde Tıp Eğitiminin Modernize Edilmesi (MUMEENA), TEMPUS – AB Tıp Okulları
kilit paydaşları ve düzenleyicileri ile birlikte ve üç partner ülkeyi kapsayan (Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna), Ekim
2011 ve Ekim 2014 arasında yürütülecek 3 yıllık projenin hedefleri şunlardır:
• Lisans seviyesinde tıp programlarında entegre müfredatların geliştirilmesi
• Yeni ve güncellenmiş içerik, öğrenim ve öğretim yaklaşımlarının uygulanması (vaka temelli öğrenim/düşünce ve
araştırma becerileri metodolojisi), AMEE/WFME standartlarına uygunluk

TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ’NİN 
YENİ PROJELERİ 
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• Sürekli Fakülte gelişimi amacıyla Tıp Öğretmeni Eğitim Merkezi’nin oluşturulması
• Ortak okullar arasında kapasite geliştirme ve 2014 sonrasında da Doğu komşu ülkelerinde yeni müfredat ve personel
geliştirme modellerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesi 
Üniversitemizin Ortak Kuruluşları
• Leeds Tıp Eğitimi Enstitüsü, Leeds Üniversitesi, Birleşik Krallı 
• Üniversite Tıp Merkezi, Tıp Fakültesi, Utrecht Üniversitesi, Hollanda 
• Tıp Fakültesi, Granada Üniversitesi, İspanya 
• Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi, Milan, İtalya 
• Ulusal Bohomolets Tıp Üniversitesi, Ukrayna 
• Ivano-Frankivsk Ulusal Tıp Üniversitesi, Ukrayna 
• Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan 
• Nahcıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan 

Ortak Üniversiteler:
ABD – Emory Üniversitesi, Scranton Üniversitesi, Missouri Üniversitesi, John Snow Corporation, Kuzey Carolina
Üniversitesi, New York Devlet Üniversitesi Albany Kamu Sağlığı Fakültesi. Avusturya – Viyana Tıp Üniversitesi, Innsbruck
Tıp Üniversitesi, Gratz Tıp Üniversitesi Ermenistan - Erivan Devlet Tıp Üniversitesi Azerbaycan – Devlet Tıp Üniversitesi,
CAVCAS Üniversitesi. Bulgaristan – Varna Tıp Üniversitesi, Sofya Tıp Üniveristesi. Belçika – Louvain Katolik Üniversitesi,
Liege Üniversitesi. Fransa – Marseille Akdeniz Üniversitesi, Paul Sabatier Üniversitesi, Rene Descartes Üniversitesi, Paris
5; Nantes Üniversitesi Tıp Fakültesi. Almanya – Oldenburg Kalp Cerrahisi Kliniği, Friedrich Schiller Tıp Fakültesi, Jena
Üniversitesi, Ludwig-Maximilan Üniversitesi (Münih), Duisburg-Essen Üniversitesi, Karlsruhe Üniversitesi Nörocerrahi
Kliniği, Luebeck Üniversitesi, Charite Üniversitesi (Berlin), Borstell Bilimsel Araştırma Merkezi. İtalya – Rome “Tor Vergata”
Üniversitesi, Naples İkinci Üniversitesi, Genoa (Deli Studi) Üniversitesi. İspanya – Barcelona Üniversitesi. Türkiye -
Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Rize Üniversitesi (Rize), Erzincan Üniversitesi, Ondokuz
Mayis Üniversitesi (Samsun), Ege Üniversitesi (Izmir), Ibrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı), Kafkas Üniversitesi (Kars). Birleşik
Krallık – Glasgow Üniversitesi, Leeds Tıp Okulu, Edinburgh Üniversitesi.  Norve. – Bergen Üniversitesi. Kanada – Quebec
Chikutim Üniversitesi Özbekistan – Semarkant Devlet Tıp Üniversitesi. Macaristan – Szeged Üniversitesi. Letonya – Riga
Stradin Üniversitesi.

2012 yılından bu yana Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi’nde iki yeni uluslararası program uygulamaya geçirilmiştir:
• TMSU Tıp Fakültesi’ndeki Amerikan MD (Tıp Doktoru) programı Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi (Atlanta, ABD) ve
Tiflis Devlet Tıp Fakültesi arasında ortak olarak yürütülmüştür; öğrenim dili İngilizce’dir. 
• TSMU Kamu Sağlığı Fakültesi’nde Ortak Kamu Sağlığı Lisans Programı – program UniMan Yönetim ve Performans
Akademisi- Grenoble Üniversitesi (Fransa) ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında ortak olarak yürütülmüştür;
programdan mezun olduktan sonra Gürcistan diplomasının yanı sıra Fransa’da iş bulma fırsatı sunan yasal olarak
tanınmış Fransız diploması da verilmektedir.  Öğrenim dili Gürcüce ve İngilizce’dir.
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Doç. Dr. Liliya Abdullina
Başkurt Devlet Üniversitesi Sterlitamak Kampüsü
Sterlitamak, Başkurdistan, Rusya

Okulun en önemli görevi zamanın gerekliliklerini karşılayan yüksek kaliteli eğitim sunmaktır. 21. yüzyıl bilgi teknolojileri
ve eğitimde mükemmel fırsatların bulunduğu bir dönemdir. Okuldaki matematik öğretimi ve derslerin bilimsel açıdan
düzenlenmesi için yaratıcı bir yaklaşım gerekmektedir. Zamanın gerekliliklerine uygun eğitim yalnız eğitimin yenilikçi
gelişiminin sonuçlarından biri değil aynı zamanda bunun uygulamaya geçirilmesi için de önemli bir koşuldur. Yeni
standartlara bağlı olarak eğitim temel olarak yön aldığı hedefler şunlardır:

a) Öğrencileri bilgi edinme konusunda eğitmek, yani eğitimsel problemleri çözmek için kendilerini eğitme becerilerini
geliştirmek
b) Öğrencilerin ilkokulda başarıyla eğitimlerine devam etmelerini sağlayan evrensel yöntemleri kullanmak 
c) Olgunun temelini kavrama ve tek başına karar verme becerilerini geliştirmek

Bir öğretmenin program temelinde öğrencileri sağlam bilgileri donatması gerekmektedir.

Eğitim programlarının uygulanması ve okulda öğrenilen bilgi kalitesi eğitimsel çalışmanın sonuçlarıyla bağlantılıdır.
Ortaokulda öğrencilerin bilgi edinme merakını uyandırmak, onları kendi başlarına öğrenmeye hazırlamak ve kendi
iradeleriyle ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmek önemlidir, bu matematik biliminde ilerleme kat etmenin temeli
olarak gerekli bilgilerin edinilmesi ve problem çözümüne ilişkin becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu
nedenle öğretim yöntemlerini geliştiren ve ileti teknoloji kullanan bir öğretmen her bir dersin besleyici, öğretici ve ilgi
çekici olması için gerekli tüm çabayı sarf etmesi gerekmektedir.

Ders planlarında öğretmenin yalnızca bilgi aktarımı ve görevlerin yerine getirilmesini planlamaması, aynı zamanda
çocukların becerilerini ortaya çıkarması ve gelişimlerini desteklemesi, tek başına çalışma sorununun altını çizmesi,
çözüm için algoritma geliştirmesi, iş sürecini kontrol etmesi ve sonuçların nasıl değerlendirileceği öğretmesi
gerekmektedir. Öğrencilerin erken yaşlardan yaratıcı becerilerini genişletmeleri ve geliştirmeleri ülkelerini seven ve
kendi kimliklerini bulmayı hedefleyen öz güvenli insanların yetişmesi anlamına gelmektedir.

Yaratıcı becerilerin geliştirilmesi konusundaki çalışmanın içeriği oldukça kapsamlıdır. Bu çalışma dersin her aşamasında
vurgulanır ve sayılar, aritmetik denklemler, tarihi bilgilerle aktif eylemlerin gerçekleştirilmesini içerir. “Uzunluk”, “ağırlık”,
“zaman”, “ölçüm” gibi kavramların geçmişinin bilinmesi, ilgili bilgilerin araştırılması, toplanması ve doğrulanması ve
problemlerin çözümü öğrencilerin yaratıcı becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir.

MATEMATİK BİLİMİNDE TARİHİ
MATERYALLERİN KULLANIMI
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Oluşumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmadan bir konuda çalışma yapmak imkansızdır. Matematik biliminde
tarihi olaylar ve ünlü tarihsel figürlerin keşiflerinden faydalandığımızda, çocukların da konuya olan ilgisi artacaktır,
verilen örnekler öğrenciler tarafından ilgi çekici bulunacak ve tarihi bilgileri daha iyi kavrayacaklardır.

Ölçü birimlerinin kökeni
Uzunluk ölçümünün geçmişi
İnsanların ölçüm ve hesaplama yapmadan yaşadıklarını hayal etmek çok zordur. Antik zamanlarda bile insanlar ölçü
birimleri kullanarak evlerini inşa ederlerdi.

İlk ölçü birimleri parmak, el, ayak ve adımdır. Örneğin, Antik Mısırlılar ölçüm için dirseklerini kullanırdı. 1 cubit 7 ele
eşittir, 1 el ise 4 parmağa eşittir.

İki cubit uzunluğunda olan şeylere bazen sadece iki cubit adı verilmiştir. Sonrasında Mısırlılar tutarsızlıkları engellemek
yerine dirsek, el ve parmağa benzer şekiller kullanmış ve işaretli bir çubuk yardımıyla ölçümler yapmıştır. Bu çubukları
inşaatta veya alet yapımında kullanmışlardır. Bir tapınakta papazlar tarafından “kutsal” cubit standardı kullanılmıştır.
İngiltere’de ölçü birimleri vücut bölümlerine ilişkindir. Örneğin, bir inç (Flemenkçe’de “başparmak” anlamına
gelmektedir) İngilizce’de “ayak” anlamına gelen 3 arpa tanesine eşittir. 1101’de yarda olarak bilinen yeni bir ölçü birimi
kullanılmıştır. Bir yarda Henry I’in burnundan başparmağına kadar olan mesafeye eşittir.

Çok sayıda ülkede uzunluk adımlar ile ölçülmüştür. Bazen ölçüm için dört adım uzunluğunda ikili ip kullanılmıştır.
Roma, İtalya, Asya ve Afrika’da milattan önce uzun mesafelerin ölçümü için yüzlerce ip kullanılmış ve sonuç olarak yeni
bir ölçü birimi ortaya çıkmıştır. Bu ölçü birimi mildir (Latincede “bin” anlamına gelmektedir). Uzun mesafeler gün olarak
da ifade edilmiştir. Örneğin, iki şehir arasındaki mesafe 3 gün uzunluğunda şeklinde ifade edilmiştir.

Japonya’da “at nalı” olarak adlandırılan bir birim kullanılmıştır. Hasır at nalının eskidiği gün sayısı ile uzaklık ifade
edilmiştir. Moğolistan kabileleri de yolda oldukları günleri saymış ve yolculuklarını ifade ederken “iyi veya kötü durumda
yolculuk ettiğimizde” gibi ifadeler kullanmıştır. 

Diğer ülkelerde okun veya top ateşinin aldığı mesafe ile ölçüm yapılmıştır.

Rusya’da dirsek ve sazhen adı verilen ölçü birimleri kullanılmıştır: Yassı ve sallanan olmak üzere iki tür sazhen vardır.
Sallanan sazhen iki el arasındaki mesafedir, yassı sazhen ise sağ ayak parmaklarından sol el parmak uçlarına kadar olan
mesafedir. Rusça’da geniş omuzları olan iri yapılı bir kişiyi ifade etmek için “косая сажень в плечах” deyişi
kullanılmaktadır. 

Versta uzun mesafeleri ölçmek için kullanılmıştır, 500 sazhene eşittir.

17. yüzyılda ticaretin gelişmesiyle arşın kullanılmaya başlamıştır. Bir arşın 71 cm 12 mm’dir. Rusya’da uzak ülkelerden
gelen tüccarlar sayesinde arşın bir ölçü birimi haline gelmiştir.

O günlerde tüccarlar ülkeye çeşitli mallar getirmekteydi: Kaliteli Çin ipeği, altın ve gümüş sırmalı Hint kumaşları vb. Bu
ürünler zanaatkarların pahalı işleri olarak satılırdı. Günümüzde bu malzemelerden yapılan kral ve kraliçe kıyafetleri
müzelerde sergilenmekte ve 500 yıldır ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Tüccarların kullandıkları ölçü birimleri de
araştırmalara konu olmuştur.

Günümüzde dükkanlarda ölçüm için tahta bir çubuk kullanılmaktadır. Ancak doğulu tüccarlar ölçüm için hiçbir şey
kullanmıyordu: Ölçü birimi olarak parmak ucundan omza kadar olan mesafeyi kullanmışlar ve buna arşın adını
vermişlerdi. Bir taraftan bu ölçü birimi oldukça kullanışlıyken (çünkü elleriniz hep sizinledir) diğer yandan uzunluğun
aynı olmaması nedeniyle sorunlara yol açıyordu. Birinin elleri uzunken diğerinin elleri kısaydı. Alıcının elleri küçükse
tüccar kara geçebiliyordu. 
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Bir süre sonra devlet yönetimi ticarette arşın kullanımını yasakladı. Yalnızca devlet tarafından standart haline getirilen
arşın kullanımına izin verildi.

Sabit arşın uzunluğuna uygun olarak Moskova’da ahşap bir cetvel yapıldı ve tüm Rusya’ya dağıtıldı. Ahşaptan yapılan
arşının kesilerek kısaltılmasını engellemek için uçlarında demir parçalar eklendi. 

Günümüzde arşını ölçü birimi olarak kullanmasak da, “arşın” kelimesi hala insanlar tarafından kullanılmaktadır. Uzağı
iyi gören insanlar için şu ifade kullanılmaktadır: “3 arşın boyu görmek”. Diğerlerini kendi düşüncelerine göre yargılayan
insanlar için de kendi arşınına göre ölçmek deyimi kullanılmaktadır.

Sonrasında standart ölçü birimlerinin kullanılmaması tüm dünyada çeşitli sorunlara neden olmuştur. 

18. yüzyılın ortalarında Fransız bilim adamları doğal olguya dayalı bir ölçü birimi tespit etmeye karar vermiş ve farklı
sistemlerde farklı uzunluk ve ağırlık birimleri kullanmıştır. Bu sorunlara çözüm getirmek için Dünya’nın bir meridyen
boyu ölçülmeye çalışılmıştır.

Fransız bilim adamları çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. İnsanlar hedeflerini anlamamış ve kötü şans getireceklerine
inanmıştır. Bu bilim adamlarını öldürmüş ve aletlerini de yok etmişlerdir. Özellikle İspanya’da çalışma yapmak oldukça
tehlikeli hale gelmiştir. Örneğin, bir Fransız bilim adamı yakalanmış ve köle olarak satılmıştır, ancak tüm zorlukların
üstesinden gelerek vatanına geri dönmüştür. Akademisyen Meshen arkadaşına yazdığı mektupta şunları ifade etmiştir:
“Malzeme ve işçi bulmanın ne kadar zor olduğunu ve ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı hayal bile edemezsin.
Bunun yanında yürümek için de çok çaba harcıyoruz. Bazı istasyonlara kayalardan tırmanarak ve ağaç dallarına
tutunarak ulaşabiliyoruz. Dört saatten uzun sürüyor. Aşağı inmek ise daha zor. Sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli
rüzgarlar esiyor. Çadırlarda hasır üzerinde uyuyoruz.

Ama tüm zorluklara rağmen çalışmamı bitirene kadar eve dönmeyeceğim…”
Bu çalışma 6 yıl sürmüştür. Uzunluk birimi bulunmuştur.

Bu birime metre adı verilmiştir ve kutuptan ekvatora kadar uzanan çeyrek daire (dünyanın çevresinin dörtte biri) boyunca
dünyanın meridyen uzunluğunun on milyonda birine eşittir.

Metre ve buna bağlı diğer ölçü birimleri 1799 yılında ortaya çıkmıştır. Ancak insanların metreyi kullanması 90 yıl almıştır.
En iyi malzemelerden uzunluk ve ağırlık birimleri yapılarak diğer ülkelere gönderilmiştir. Temel uzunluk ve ağırlık birimi
şekilleri Paris’in yakınındaki bir kasabada uluslararası merkezde saklanmaktadır.

Birim şekillerimiz ise St. Petersburg’da
özel olarak inşa edilen bir binada
saklanmaktadır ve diğer birimler de bu
ana şekillere göre oluşturulmuştur.

Aradan yıllar geçtikten sonra, bilim
adamları sabit doğal olguları temel alan
bir ölçü birimi araştırmaya başlamıştır.
Sonunda metreyi ışık ışını uzunluğu
olarak tanımlamışlardır.

Ülkemizde metrik ölçüm sistemi de o yıl
uygulamaya girmiştir.
Bazı ülkelerde ise (örn. İngiltere, ABD) şu
birimler kullanılmaktadır: Fit, libre, inç. 
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Uzunluk ölçümü soruları
1. Balinanın uzunluğu 26 m fokun uzunluğu 2 m’dir. Balina foktan ne kadar daha uzundur?
2. Gerda’nın çiçeğinin boyu 5 cm’dir. Her gün 2 cm uzamaktadır. Çiçeğin boyu bir haftada kaç cm olacaktır?
3. Ördek 3 adım ileri 2 adım geri zıplamaktadır. A ve B arasındaki mesafe 7 adımdır. Ördek B noktasına varmak için kaç
kere zıplamalıdır?
4. Kurdele 10 m uzunluğundadır. 2 m uzunluğunda eşit parçalara bölünmüştür. Kurdele kaç parçaya bölünmüştür?
5. 8 m yükseklikten suya atladığınızı düşünün. 5 m geçtikten sonra kararınızı değiştirdiniz. Suya girmeden önce kaç m
mesafe daha havada kalırsınız?
6. Salyangoz 6 m uzunluğunda bir ağaca tırmanıyor. Gündüz 4 m yukarı tırmanıyor ve gece 3 m aşağı iniyor. Salyangozun
ağacın tepesine ulaşması için kaç gün gerekir?
7. Evim ve okulum arasındaki mesafe 60 m. 20 m yürüdükten sonra kalem kutumu evde unuttuğumu fark ettim. Eve
geri döndüm ve sonra tekrar okula gittim. Ne kadar mesafe yürümüş oldum?
8. 6 m uzunluğunda bir tahta 5 parçaya bölünmüştür. Her bir parçanın uzunluğu ne kadardır?
9. İki çizgi çizin. Birinci çizgi ikinci çizgiden 2 cm daha uzun ve toplam uzunlukları 14 cm.
10. İki salyangoz birbirine doğru ilerliyor. Biri 9 cm ilerlerken diğeri 2 cm daha az yol kat ediyor ve bir araya geliyorlar.
Aradaki mesafe ne kadardır?
11. Çocuklar iki tane kaktüs yetiştiriyor. Kaktüslerden birinin uzunluğu 1 dm ve diğerinin uzunluğu 5 cm’dir. İkinci
kaktüs birinciden 7 cm daha kısadır. İkinci kaktüs 9 cm daha uzarsa boyu ne kadar olur?
12. İlk sırada 8 tane taş var. Aralarındaki mesafe 2 cm. İkinci sırada ise 15 tane taş var ve aralarındaki mesafe 1 cm.
Hangi sıra daha uzun?

Ağırlık ölçü birimleri
İnsanlık geliştikçe mal ticareti yapılması da zorunlu hale gelmiştir (arpa, et ve diğerleri).

İlk önceleri insanlar taneleri ve sıvıları elek veya kova ile (=pint) ölçmüştür. Ancak çeşitli zorluklar yaşanmıştır. Taneler
ve sıvıların dışında, demir ve inşaat malzemelerinin de ölçülmesi gerekmiştir. Ürünlerin kütlesini ölçme ihtiyacı nedeniyle
teraziler geliştirilmiştir.

Terazilerin nerede ve nasıl ortaya çıktıkları kesin olarak bilinmemektedir. Mısır anıtlarında teraziler yer almaktadır.

Mısırlılar terazilerin oldukça hassas aletler olduklarını düşünüyordu. Yeraltı dünyası tanrısı Osiris’in insanların
günahlarını teraziler ile ölçtüklerine inanıyorlardı. İnanışlarına göre, Osiris insanın günahlarını terazinin bir kefesine
ve sevaplarını da diğer kefesine koyuyordu. Sevap ve günahlarının ağırlığına göre kişinin cennete veya cehenneme
gideceğine karar veriyordu.

Bir ağırlık ölçü birimi bulunması zorunluluk haline gelmişti. Antik insanlar ağırlığı da uzunluk gibi doğal olgulara dayalı
birimlerle ölçüyordu. Tahıllar, arpa ve diğer mahsuller sıklıkla ağırlık birimi olarak kullanılmış ve insanlar bu mahsullerin
ağırlığına eşit demir ağırlıklar kullanmaya başlamıştır.

Rusya’da önceleri ağırlık birimi olarak grivna kullanılmış, sonrasında libre kullanıma geçmiştir. Diğer ölçü birimleri gibi
ağırlık birimleri de deyimlerdeki yerlerini almıştır: “Senin için bir libre üzün etmez” (sıkı çalışma hakkında) vb.

Libre Rusya’da eski bir ölçü birimi haline gelmiş olsa da, ABD’de hala kullanılmaktadır. Amerikalılar cisimleri, kişileri ve
arabaları libre cinsinden ölçmektedir. Örneğin “Gemini” uzay gemisinin ağırlığı 7.000 libre ve “Apollo” (Ayın etrafına
dolaşarak Dünya’ya geri dönen uzay gemisi) 11.700 libredir. İngiliz libresi Rus libresinden daha büyüktür ve 453.5
gramdır. Rusya’da daha az sayıda ağırlık ölçü birimi kullanılmıştır. Bunlar arasında yarım ons, porsiyon ve zolotnik yer
almaktadır. Bu birimler de deyimler ve atasözlerinde kullanılmaktadır.

Rusya’da ağır cisimleri ölçmek için pood kullanılmaktadır (40 veya 16.32 kg).

Arabalar ve inşaat malzemelerinin yanı sıra mücevherlerin de ağırlığı ölçülmüştür. Ancak mücevherler karat olarak
ölçülmüştür. Karat yalnızca 0.2 g ağırlığında bir tanedir.
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Ağırlık ölçümü soruları
1. Ildar ve büyük annesi 1 kg soğan, 2 kg pancar, 2 kg havuç ve 3 kg lahana satın alıyor. Büyük annesi Ildar’ın 4 kg’dan
fazla taşımasına izin vermiyor. Ildar hangi sebzeleri taşıyabilir?
2. 6 kg ağırlığında tahılı, 8 kg, 5 kg ve 3 kg ağırlıklarla nasıl ölçebilirsiniz? Yalnızca tek bir ölçü birimi kullanabilirsiniz.
3. Aç bir kurt 10 kg et yiyebilir. 5 kurt ne kadar et yiyebilir?
4. Üç top içinden kırmızı olan kahverengiden daha ağır ve kahverengi olan yeşilden daha ağırdır. Kırmızı top mu yeşil
top mu daha ağırdır?
5. Bir ördeği beslemek için 8 kg tahıl, bir tavuğu beslemek için 5 kg tahıl gerekmektedir. Ördeği ve tavuğu beslemek için
bir ayda ne kadar tahıl gerekir?
6. Jeologlar 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 kg ağırlığında 7 tane taş buluyor. Bu taşları ağırlıkları birbirine eşit 4 torbaya nasıl
yerleştirirler? 
7. İki çocuk birlikte 6 kg bal yiyor. Çocuklardan biri 3 kg bal yiyor. Diğer çocuk ne kadar bal yemiş olur?
8. Bir kurt 2 kg et yiyor. Çok aç olduğunda ise 5 kat daha fazla yiyebiliyor. Aç kurt ne kadar et yiyebilir?
9.  Kaşık çataldan daha ağır. Bıçak kaşıktan daha hafif. Hangisi daha hafif?
10. Baba ve oğul manavdan 6 kg patates ve 5 kg lahana alıyor. Çocuk 3 kg patates ve 2 kg lahana taşıyor. Kim daha fazla
ağırlık taşıyor?
11.  Tek bacağı üzerinde duran horozun vücut kütlesi 4 kg. Her iki ayağı üzerinde durduğundaki ağırlığı ne kadar olur?

Zaman ölçümünün geçmişi
İnsanlar bin yıldan uzun bir süre uzay ve zaman problemini çözmeye çalışmıştır. Yunan felsefeci Aristo (MÖ 384-322)
zamanın doğadaki en bilinmez olgu olduğunu, çünkü kimsenin zamanın ne olduğunu ve onu nasıl yöneteceğini
bilmediğini söylemiştir.

Antik zamanlarda bile insanlar yalnızca uzayda hareket etme, sayı sayma, mesafe ve alanları ölçme, ağırlık ve kapasiteyi
tespit etme ihtiyacıyla değil aynı zamanda zaman içerisinde yönelme ve zamanı ölçme ihtiyacıyla da karşı karşıya
kalmıştır. Bir zaman ölçü birimi bulunması zorunluluk haline gelmişti. Parmaklar ve adımları zaman ölçümünde
kullanmak imkansızdı.  Durum çok daha karmaşıktı. Ve bu ölçü biriminin doğada bulunması gerekiyordu.

Asla bozulmayan ve durmayan en antik “saatin” güneş olduğu ortaya çıktı. Antik çağlarda insanlar gündüz ve gecenin
düzenli olarak değiştiğini fark ettiler: Sabah, akşam ve gece ve sonra tekrar en baştan. İnsanlar çalışma ve dinlenme
saatlerini de bu olguya göre düzenlediler. İlk önce 24 saatlik gün fikri ortaya çıktı (Yunanca’da gün anlamına gelen
“noschedenstvie).

Zaman içerisinde insanlar zamanı daha küçük birimler halinde ölçmeyi öğrendiler: Gün güneşle, gece yıldızlarla
ölçülüyordu. Yıldızların gökyüzünde yavaş bir şekilde, görünmeyen iplerle parlak ve hareket etmeyen bir yıldıza bağlı
olarak hareket ettikleri fark edildi. Bu yıldızın ismi Polaris’tir (bazıları ona gökyüzünün çivisi adını verir) ve Kuzey’i
gösterir. Kuzey yıldızından uzakta kova şeklinde dizilmiş yedi yıldız vardır. Bu yıldız kümesi büyük ayıdır.

Büyük ayı Kuzey Yıldızı’nın etrafında 24 saatte tam tur döner; gece – yarım tur. Böylelikle gökyüzünde yıldızların
konumlarından oluşan doğal bir gece saati ortaya çıkar. Zamanın güneş ve yıldızlarla ölçülmesi ne kadar elverişli olsa
da insanların daha büyük zaman ölçü birimlerine ihtiyacı vardı. Ayın düzenli olarak değişen evrelerinin gözlemlenmesi
ikinci doğal zaman birimi olan ayın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ay, bir yeni aydan sonraki yeni ay evresine geçene
dek yaklaşık 30 gün süren zaman aralığıdır. Bu nedenle Rusça ve diğer bir çok dilde “ay” kelimesi hem Ay’ı hem de
zaman uzunluğunu ifade etmektedir. Bir ay evresinden diğerine (yeni aydan ilk dördüne) kadar geçen süreye yedi günlük
hafta adı verilir. Bazı dillerde haftanın günlerinin isimleri Güneş, Ay ve beş gezegenin isimleriyle ilişkilendirilmiştir.
Antik çağlarda insanlar haftanın farklı günlerinin farklı gezegenlerin yönetiminde olduğuna inanmıştır.

Haftanın günleri şu isimlerle ortaya çıkmıştır:
Cumartesi – Saturday – Satürn günü
Pazar – Sunday – Güneş günü
Pazartesi – Monday – Ay günü
Salı – Tuesday – Mars günü
Çarşamba – Wednesday – Merkür günü
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Perşembe – Thursday – Jüpiter günü
Cuma – Friday – Venüs günü.

Haftanın günlerinin isimleri oldukça basit bir şekilde açıklanabilir. Antik çağlarda tatil gününe “hiçbir şey yapmamak”
anlamına gelen “nedelya” adı veriliyordu, sonra rahipler tarafından “Sunday” olarak değiştirildi. Ukraynaca’da hala
“недiля”. “Nedelya”dan sonraki güne Monday, ikinciye Tuesday, dördüncüye Thursday, beşinciye Friday ve haftanın
ortasındaki güne Wednesday adı verilmiştir. Saturday dinlenme ve sakinlik anlamına gelen İbranice “Shabbat”
kelimesinden gelmektedir.

Ay isimleri ve süreleri Roma hakimiyetiyle ilişkilidir. Bazı aylara tanrılar ve imparatorların onuruna isimler verilmiştir:
- Yılın ilk ayının ismi, biri ileriye bakan (gelecek) ve diğeri geriye (geçmiş) bakan iki yüzlü tanrı Janus’un onuruna January
adı verilmiştir.
- Tahminlere göre February ismi tazelenme anlamına gelen Latince “februm” kelimesinden türemiştir (dini günah
çıkarma ayıdır).
- March, savaş tanrısı Mars onuruna isimlendirilmiştir.
- April açma anlamına gelen Latince “aperire” kelimesinden gelmektedir (Nisan ayında ağaçlar tomurcuklarını açar).
- May, büyümenin koruyucu azizi olan Tanrı Mayusa onuruna isimlendirilmiştir.
- June – cennetin kraliçesi Juno’dan gelmektedir.
- July ve August, diktatör Julius Caesar ve İmparator Agustus’un onuruna isimlendirilmiştir. İmparator Augustus’u
gücendirmemek adına, Şubat ayından kısılarak Ağustos ayı 31 güne uzatılmıştır.
- Son dört ay, yılın başlangıcının 1 Mart olduğu kabul edildiği duruma dayanılarak, sıra sayılarına göre isimlendirilmiştir.
September – yedinci, October – sekizinci, November – dokuzuncu, December – onuncu.

Sonrasında Nisan ve Mayıs da İmparator Nero ve Claudius onuruna tekrar isimlendirilmiştir ancak bu isimler
korunmamıştır. İmparator Domitsiant zorla Ekim ayına kendi adını vermeye çalışmıştır, ancak isim kısa sürede
kullanımdan düşmüştür.

Kısmen Ukrayna ve Belarus dillerinde kullanılmaya devam eden eski Slav-Rus ay isimleri gündelik işler ve mevsimsel
doğal olgularla ilişkilidir. Örneğin “Fierce” (Şubat) – vahşi kar fırtınalarını; “Berezen” (Mart) – huş ağacı tomurcuklarının
ortaya çıkışı; “Traven” (Mayıs) – çimenlerin yeşermesini; “Lipen” (Temmuz) – ıhlamur ağaçlarının çiçek verdiği zamanı;
“Serpen” (Ağustos) – hasat zamanını vb. ifade eder.

İnsanlar göçebe hayatından yerleşik hayata geçtikleri ve tarıma başladıklarında, o günlerde inanıldığı üzere güneşin
hareketlerine bağlı olarak bahar, yaz, son bahar ve kış sürelerinin de bilinmesi gerekiyordu. Daha büyük bir zaman
dilimi ortaya çıktı. Bu zaman dilimi yıldı. Ama sayı saymaya başlayacaksanız, bir başlangıç noktanızın olması gerekir.
Zaman nerede başlıyor? Başı ve sonu yok, sürekli akıyor. Zamanı ölçmek için bir başlangıç noktası oluşturmak gerekli.
Bizim takvim yılımız 1 Ocak’ta başlıyor, İran’da 21 Mart’ta, Etiyopya’da 11 veya 12 Eylül’de başlıyor. Antik toplumların
yılı ise bizdeki gibi kışta değil yaz mevsiminde başlıyordu. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran başlangıç olarak alınmıştı.
Antik Rusya’da Tatischev’in oluşturduğu takvim Mart’ta başlıyordu.

Antik Mısırlılar yılı Nil Nehri’nin taşmasına ve parlak Siryus yıldızının ortaya çıkmasına göre hesaplıyordu. Zaman
içerisinde güneş yılının süresi 365 gün olarak sabitlendi.

Bazı ülkelerde ayın hareketleriyle oluşan ay yılı kullanılmaktadır. Bazı güney ülkeleri de ay yılını kullanmıştır (bu geleneği
hala sürdürmektedirler). Bu durumun nedenlerinden biri insanların sıcaklık nedeniyle güney çöllerini genellikle geceleri
geçmesi ve sonuç olarak zamanın da ay ile tespit edilmesidir.

Kameri ay (iki dolunay arasındaki süre) 29.5 gün olarak alınmıştır, bu durumda ay yılı 354 güne karşılık gelir, dönencel
yıl ise (güneşin gökkubede aynı noktaya dönene kadar geçen süre) 365.24.22 gündür.

Daha büyük aralıkların ölçümü için yüzyıllar kullanılmaktadır. İnsanlar tarihsel olaylardan bahsederken yalnızca yüzyıl
terimini değil aynı zamanda çağ terimini de kullanır. Çağ terimi çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Önemli olayların
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kaydedildiği bakır plaklar anlamına gelen Latince kelimeden veya Augustus hükümdarlığının başlangıcında kullanılan
kelimenin ilk iki harfinden türemiştir.

Hicri takvim adı verilen Müslüman kronolojisinde 16 Temmuz 622’dir – Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç
ettiği tarih. Tarihlerin Avrupa kronolojisinden İslam kronolojisine çevrilmesi için özel bir tablo kullanılmaktadır çünkü
ikincisi ay takvimidir.

Bilimde şu çağlar yer almaktadır: Arkeen (900 milyon yıl), Proterozoik (200 milyon yıl), Paleozoik (340 mil yon yıl),
Mesozoik (163 milyon yıl), Senozoyik (67 milyon yıl sürer – bu çağın dördüncü dönemi).

Aynı zamanda dönem kelimesi de kullanılmaktadır. Örneğin feodalizm veya Puşkin dönemi denmektedir.

Antik çağlardan beri insanlar zamanı yüzyıllar içerisinde büyük bir evrim geçiren saatle ölçmüştür. İlk saatler güneş
saatleridir. Taş içerisindeki bir oyuğa veya yarım küre şeklindeki bir tuğla kasenin içine dikey olarak yerleştirilen çubuklar
şeklinde, önce Babil’de, sonra antik Yunan ve Roma’da ortaya çıkmıştır. Gün, çubuğun kasenin kenarlarına düşen gölgesi
sayesinde parçalara ayrılmıştı. Zaman içerisinde saatler gölgeyi oluşturan bir değneğin bulunduğu kadran şeklini aldı.
Başka güneş saati tasarımları da bulunuyordu, örneğin Mısırlıların kullandığı saatlerde iki köşe çubuğu bir araya

getiriliyordu. Sabah güneş yeni doğduğunda, uzun bir tahta üzerinde gölgenin yeri işaretleniyordu. Gölge bir seviyeden
diğerine ulaştığında bir saatin geçtiğine inanılıyordu. Öğleden sonra saat diğer tarafa döndürülüyordu ve gölge tekrar
işaretlenen noktalardan geçiyordu. Altı saat sabah ve altı saat akşam ile on iki saat gündüz elde ediliyordu.

Ancak güneş saatleri yalnızca güneşli günlerde işe yarıyordu. Peki diğer zamanlarda? Konuya bir çözüm getirildi. Antik
Mısır ve Babil’de su ve kum saatleri keşfedildi. Bunlara gece saati adı verildi. Su saati deliğinden su akan bir kaptan
oluşmaktadır. Delik boyutu tüm suyun bir saat boyunca aralıksız olarak akmasını sağlamaktadır. Sonrasında kap tekrar
suyla doldurulur. Tabi ki bu saat çok kullanışlı değildir, ancak zaman ölçümünde doğru tespit sağlamaktadır. Genellikle
şöyle bir deyim kullanırız: Zaman doldu. Bu ifade su saati kullanımından kaynaklanmaktadır.

Saat çarkının olduğu ilk mekanik saatler 13. yy’da ve yaylı saatler 16. yy’da ortaya çıkmıştır. Galileo’nun sarkaç hakkındaki
çalışmasından faydalanan Joost Bürgi 1612 yılında sarkaçlı Prag saatini yaratmış, sonrasında H. Huygens spiral yaylı
saatleri üretmiştir. 1680 yılında ilk cep saatinin üretimiyle birlikte, dakikanın doğruluğu da kanıtlanmış ve dakikayı
gösteren kol da saate eklenmiştir.

Kadranın yirmi dört parçaya bölünmesi fikri kabul görmemiştir ve 16. yy sonlarında Rudolf kadranı 12 parçaya bölmüştür.
Yunanlar gece gündüzü üç saate bölmüştür, ancak Aristo zamanından beri (MÖ 4. yy) gün 24 saate bölünmüştür.
Batlamyus zamanında astronomide gün başlangıcı öğle idi. Saatin 60 dakikaya ve dakikanın 60 saniyeye bölünmesi
çemberin dereceler ve dakikalara bölünmesiyle ilgilidir.

“Dakika” ve “saniye” kelimeleri Latince’den gelmektedir. Romalılar şu ifadeleri kullanmıştır: Prima minute – ilk kesir
1/60, minute second – ikinci kesir 1/3600.

Sonrasında birinci kısma dakika ve ikinci kısma saniye adı verilmiştir. Zaman ölçümündeki temel birimler yıl, ay ve
gündür, bunlar arasındaki ilişkiler tam sayı değildir ve genellikle zaman ölçümünde karmaşıklığa neden olmaktadır.
Takvimlerin oluşturulmasında da zorluklar yaşanmıştır. Takvim kelimesinin bağırmak anlamına gelen Latince “kahlere”

kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Bazı görevliler ay başında hilalin göründüğünü ilan ederlerdi. Ancak “takvim”
kelimesinin Roma’da borç defteri anlamına geldiği yönünde de bir açıklama vardır. Borçlular ayın ilk günü olan Calends
gününde faiz öderdi.

Yılın başlangıcını (21 Haziran) gösteren ilk takvim 4.000 yıl önce oluşturuldu. Taştan yapılan bu takvim günümüze kadar
saklanmıştır. Şu anda İngiltere’dedir.

Peru’daki Andes Inca anıtlarında keşif yapan Amerikalı bilim adamı J. Diborn, bir tapınak olduğu düşünülen Torreon’un
taştan yapılmış eşsiz bir takvim olduğunu ortaya çıkarmıştır. Torreon’un pencerelerinden biri yontuktur ve kış
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gündönümünde yükselen güneşi göstermektedir. Bu kutudan gün doğumu izlenerek takvimin başlangıcı işaretleniyordu,
bu tarih Inkalar tarafından yılın en önemli tatili olarak kutlanırdı.

Yaz gündönümünü belirlemek için – genç erkeklerin yetişkinliğe kabul edildiği festival – bir kaya çıkıntısı tarafından
örtülerek saklanan bir pencereden oluşan bir sistem kullanılıyordu. Yaz gündönümü başladığında güneş ışınları odaya
yalnızca belirli bir açıdan girebiliyordu.

Meksika’daki Ulusal Antropoloji Müzesi’nde tuhaf karakterlerle çemberlerin çizildiği Güneş Taşı yer almaktadır. Bilim
adamları bu çemberlerin kronolojiyi ve Aztek ay isimlerini temsil ettiklerine inanmaktadır. Taştan yapılmış bu takvim
tüm ziyaretçileri büyülemektedir.

Polonya’nın Gdansk şehrindeki arkeoloji müzesi çalışanları M.Ö. 6.-7. yy’a ait Pomoryan antik takvimini bulmuşlardır
(Batı Slav kabileleri). Üzerinde şeritler ve işaretler bulunan seramiklerden meydana gelen bir sistemdir. Pomoryanlar
tarafından Balçık Denizi’ne açıldıklarında ve tarım işlerinde kullanılmıştır.
Eski takvimlerin en başarılısı Mısırlılar tarafından icat edilmiştir. Mısırlılar 30 günden oluşan 12 ay ve 5 ek gün ile güneş
takvimini oluşturmuştur.

Sonrasında bu takvimi geliştirmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Zaman ölçümünde temel alınan şey dünyanın kendi
ekseni ve güneş etrafında dönmesidir, ancak ay ve yıl tam sayıda günden oluşmamaktadır. Güneş ayının süresi 29 gün,
12 saat, 44 dakika ve 3 saniyedir ve güneş yılının süresi 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46.1 saniyedir.

Voltaire’in romanında yer aldığı gibi Sirius gezegeninden bir kişi tarafından Dünya hakkında oldukça hileli bir şekilde
yapılan yoruma göre, hiciv ustası Kurochin şu satırları yazmıştır:

Yangın, kanat çırpan bir kelebek gibi,
Solgun yüzlü yoldaşıyla, Ay
Küre uçup gidiyor,
Üstündeki ayrımların farkında değil.

Antik takvimde yapılan reformlardan biri Roma imparatoru Julius Caesar (MÖ 46) emri üzerine astronom Sozigenom
tarafından idare edilen bir grup bilim adamı tarafından gerçekleştirilmiştir. Takvime Julius Caesar onuruna Jülyen adı
verilmiştir. Bu takvime göre yıl 365 günden oluşuyordu, her dört yılda bir 366 gün oluyordu (artık yıl – 6 kere daha
fazla). Ancak bu koşullarda takvimin gerçeğinden ortalama 11 dakika 14 saniye uzun olduğu ortaya çıktı ve 128 yılda
bu fark bir güne karşılık geldi. MS 325 yılında Jülyen takvimi İznik Konsili tarafından Hrıstiyan Takvimi olarak kabul
edildi. Zaman içerisinde takvim ve gerçek yıl arasındaki farklılık sürekli olarak büyüdü ve 16. yy’da 10 güne ulaştı.
Takvimde düzenlemeler yapmak zorunluluk haline geldi.

1582 yılında Papa Gregory XIII Luigi Lilio tarafından önerilen reform teklifini onayladı. Papalık kararına göre, 4 Ekim
1582’den sonra 15 Ekim tarihi geldi. Buna ek olarak, farklılığı ortadan kaldırmak için artık yılların 400 yılından sonra
100 tane değil 97 tane olduğuna karar verildi. Yeni takvime göre (Gregoryen), son iki sıfır çıkartıldıktan sonra kalan
rakamın 4’e tam olarak bölünebildiği yıllar dışında (1600, 2000, 2400 vb.), tam yıldan oluşan yüzyılların (1700, 1800,
1900 vb.) artık yıl olmadığına karar verildi.

Lilio projesi takvim ve gerçek yıllar arasındaki farklılığı büyük oranda azalttı ve eski Jülyen takviminden ayırt edebilmek
için yeni takvim adı verildi. Yeni takvim yılı gerçek güneş yılına çok daha yakındı ve 24 saatlik gündeki farklılık eski
takvimde olduğu gibi 128 yıl değil 3300 yıl ediyordu.

Antik takvim oluşturucular yılın ilk gününü kontrol eden gezegenin hava da dahil olmak üzere tüm yıl boyunca meydana
gelecek olayları etkilediği düşüncesine dayalı olarak tahminler yürütmeye çalışıyordu. Bu düşünceye göre Satürn’ün
etkisi altındaki yıl soğuk, yağışlı ve sel felaketleriyle dolu olacaktı. Jüpiter yılı genellikle kurak değil yağışlıydı, yaz ve ilk
baharda bolca yağmur yağardı ve bereketli olurdu. Mars yılında sıcak ve kurak bir yaz yaşanırdı. Güneş yılı ılık ve
bereketli, Venüs yılı soğuk ve sisli ancak yazları ılı olurdu. Merkür yılı ise soğuk ve kurak, bazen bereketli iken Ay yılı
yağışlı ve soğuk olurdu.



147Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYEAtatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Bu tahminler 4 solar döngü (bir döngü 28 yıl), yani 112 yıl için yazılır ve yüzyıllık takvim adı verilirdi. Tamamen tesadüfe
dayalı da olsa, bu tahminlerin bazen gerçek olduğu görülmüştür. Ancak bunlar yalnızca hipotezdir ve tahminler hiçbir
bilimsel temele dayanmamaktadır.

Çok sayıda insan Rusya’da yeni takvimin kullanılmasını istemiştir, bunlar arasında en isteklileri Dmitry Mendeleyev’dir,
ancak Ortodoks kilisesi buna karşı çıkmıştır. Ülkemizde yeni takvim 25 Ocak 1918 tarihinde Sovyet hükümetinin kararıyla
uygulamaya geçmiştir. O tarihe kadar eski takvim ve yeni takvim arasındaki fark 13 gün olmuştur, bu nedenle 2 Ocak
1918 aynı yıl 15 Ocak olarak kabul edilmiştir.

6. yy’da İtalyalı rahip Küçük Dionysius tarafından modern çağ önerilmiştir. MS 25 Aralık 753 (Hz. İsa’nın doğduğu tahmin
edilen gün) tarihinden itibaren sayılmasını teklif etmiştir. Küçük Dionysius’un önerisinden önce, zaman “Roma’nın
kuruluşundan” itibaren sayılıyordu. Bu çağ Romalı yazar Varro (II-I MÖ) tarafından önerilmişti. Tabi ki bu iki olay da çok
önemlidir, ancak en önemli nokta astronomik olarak sabit ve değişmeyen bir noktanın kronolojide yer almasıdır. 

1700 yılına Rusya’da yıl 1 Eylül’de başlıyordu ve zaman geleneksel olarak seçilmiş bir andan, “dünyanın yaratılışı” adı
verilen bir andan itibaren devam ediyordu. Bunun MÖ 1 Mart 5508 Cuma olduğuna inanılıyordu. 1700 yılından sonra,
Peter I özel bir kararla “sözleşmeler ve anlaşmalarda Avrupalı uluslararası daha iyi anlaşabilmek amacıyla” yılın
başlangıcını 1 Ocak’a kaydırdı ve “dünyanın yaratılışı” 1 Ocak 7209’un MS (Jülyen takvimine göre) 1 Ocak 1700 olarak
kabul edilmesi söylendi.

Rusya’da 13.-14. yy’da günler bir elin parmaklarıyla sayılıyordu. Bu yönteme Yunan teolog adına “Domaskin’in elleri”
adı verilmişti. Bu amaçla kullanılan Slav alfabesinin 7 harfinin haftanın günleriyle ilişkili olduğu kabul edilmişti. Bu
harfler ve parmaklarla haftanın günleri belirleniyordu ve herhangi bir yılın herhangi bir ayında herhangi bir rakama
karşılık geliyorlardı. Parmaklar yoluyla ayın evreleri de hesaplanıyordu. Gördüğünüz gibi parmaklar yalnızca ölçümde
değil aynı zamanda takvimlerin oluşumunda da önemli bir rol almıştır.

Yeni takvim çeşitli dezavantajları da beraberinde getirmiştir; bunların başında ayların birbirine eşit olmaması ve farklı
zaman birimleri arasında tutarsızlık olması gelmektedir. Bir ay veya bir yıl tam hafta sayısına bölünememektedir, ayların
aynı günleri haftanın farklı günlerine denk gelmektedir vb. Bu nedenle son zamanlarda yeni bir reform yapma ve tek
bir küresel takvim kullanma önerisi getirilmiştir. BM girişimiyle yeni takvime ilişkin farklı projeler geliştirilmiştir. Bu
projelerden birinde yıl 91 günden oluşan dört çeyrekten meydana gelmektedir, her bir çeyreğin ilk ayı Pazar günü
başlamaktadır ve 31 gün bulunmaktadır. İkinci 30 günlük ay Çarşamba ve üçüncü ay Cuma günü başlamaktadır. Her
bir yılın 365. günü haftalar ve aylara dahil değildir, sıralama yapılmamıştır ve “Barış ve Halkların Kardeşliği Günü” adı
verilmiştir. Artık yıldaki ek gün de sıralama dışında bırakılmıştır ve tüm aylarda aynı sayıda iş günü vardır.

Zaman birimlerinin ondalık birimlere ayrılması konusunda da çeşitli öneriler getirilmiştir. Bu konuda yalnızca teorik
argümanlar yapılmamış aynı zamanda pratik girişimlerde bulunulmuştur. Moskova Kremlin Silah Deposu’nun eseriyle
de kanıt sunulmuştur. Bu kanıt Parisli bir şirket tarafından 18. yy’da yapılan altın bir cep saatidir. Bu saatteki kadranın
temel ölçeği 12 değil 10 saate bölünmüştür. Yedi küçük minyatür kadranda da aylar, günler, tatiller ve on yıllar
gösterilmektedir.

Bilim ve teknolojinin bu denli gelişmesi yalnızca uzunluk birimlerinin değil aynı zamanda zaman ölçü birimlerinin de
– saniyenin - yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki turunun tam sayı olmaması ve
saniyenin güneş gününün 1/86400’ü olarak tanımlanması nedeniyle modern teknolojinin gereksinimleri karşılanamaz
hale gelmiştir. 1960 yılında Paris’te toplanan Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Birimleri Konferansı’nda saniye için yeni bir
tanımlama kabul edilmiştir. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine dayalıdır. Bu tanımlamaya göre, saniye, efemeris
zamanda saat 12’de 0 Ocak 1900 dönencel yılının 1/31556925,9747’lık kısmıdır. Bu zamanın yeni natürel bir referansıdır.
Söz konusu tanımlama yeni bir zaman birimini oluşturmamaktadır ancak gök cisimlerinin hareketleriyle belirlenen
doğal bir standardın daha dikkatli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
Zamana yönelik tüm önemli ölçü birimlerinin doğadan alındığı görülmektedir.
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Zaman ölçümü soruları
1. Erkek kardeş 12 yaşında kız kardeş 9 yaşındadır. Kız kardeş erkek kardeşinin şu anki yaşına geldiğinde erkek kardeş
kaç yaşında olacaktır?
2. İşçiler okul inşaatını bir yıl dört ayda tamamlamak zorundadır. Ancak işi planlanan tarihten 4 ay önce tamamlarlar.
Okul inşaatı kaç ay devam etmiştir?
3. Alsu grip olduğu için iki hafta boyunca evde dinlenir. Kaç gün okula gidememiştir?
4. İki çocuk iki saat boyunca satranç oynar. Çocuklardan her biri kaç saat boyunca satranç oynamıştır?
5. Azamat 10 dakikada 10 kaşık çorba içebilir. Aynı süre içinde iki katı kadar şeker yiyebilir. Azamat 2 saatte kaç tane
şeker yiyebilir?
6. İki yıl sonra Yamil iki yıl önceki yaşının iki katı olacaktır. Yamil iki yıl sonra kaç yaşında olacaktır?
7. Bir turna kuşu bir baykuştan 10 yıl daha az yaşamaktadır, bir baykuş ise bir sığırcıktan 40 yıl daha uzun yaşamaktadır.
Turna kuşunun ömrü sığırcığın ömründen ne kadar uzundur?
8. Yulay Perşembe günü büyük annesinin evine gelir ve sonraki hafta Cuma günü kendi evine döner. Büyük annesinin
evinde kaç gün kalmıştır?
9. Mektuplar posta kutusundan günde 5 kere alınmaktadır. İlki sabah 7’de ve sonuncusu akşam 7’de alınmaktadır. İkinci,
üçünü ve dördüncü seferler arasındaki süre eşittir. Bu mektuplar hangi saatlerde alınmaktadır?
10. Çocuk babasının ağaç kesmesine yardım eder. Her bir kütüğü 5 parçaya ayırırlar. Bir parçayı kesmek 3 dakika
almaktadır. 4 kütüğü kesmek için ne kadar zaman gerekir?
11. Bir saksağan 27 yıl yaşayabilir, bir sığırcık saksağandan 18 yıl daha az yaşayabilir ancak bir karga bir sığırcıktan 40
yıl daha uzun yaşayabilir. Karga kaç yıl yaşayabilir?
12. Hamit 10 dakikada 8 kaşık çorba içer ancak aynı sürede bunun 3 katı kadar şeker yiyebilir. Hamit 1 saatte kaç tane
şeker yiyebilir?

Sıfır Hakkında Bir Hikaye
Bir zamanlar sayılardan oluşan bir ülke varmış. Burada oldukça dürüst ve çalışkan rakamlar yaşarmış. İçlerinden yalnızca
Sıfır tembelmiş. Ona bir iş vermek hiç fayda etmez derlermiş.

Bir gün çölün diğer tarafında bir krallık olduğunu duymuşlar. Kral’ın farklı mesleklerde işçileri göreve aldığını öğrenmişler.
Rakamlar da davet edilmiş. İşsizlikten yakındıkları için daveti memnuniyetle kabul etmişler. 

Çölde yolculuk etmek oldukça problemli ve tehlikeli olduğu için rakamlar birlikte gitmeye karar vermişler. Yolculuklarına
gece başlamışlar.  Sonra uzun süre güneşin altında yürümekten yorulmuşlar. Susuz kalmışlar. En sonunda Toplama
pınarına ulaşmışlar. Rakamlar su içmeye başlamış. Ama pınar şöyle söylemiş: “Kendinizi ikili gruplar halinde toplarsanız
su içebilirsiniz. Toplam sayı ne kadar büyük olursa o kadar su içebilirsiniz. Rakamlar pınarın dediğini yapmış. Yalnızca
Sıfır ile toplanan rakam yeterince su alamamış. 
a + 0 = a
Rakamlar yollarına devam etmiş. Güneş kavuruyormuş. Tüm gün yürüyen rakamlar çok yorulmuştur. Sonunda çıkarma
nehrine varmışlar. Temkinli nehir şu kuralı koymuş: “İkili gruplarınızda büyük olandan küçük olanı çıkarmalısınız. Sonuç
ne kadar küçük olursa o kadar çok su içersiniz”. 
a - 0 = a

Sıfır ile eşleşen rakam yine yeterince su alamamış.
Çarpma nehri de rakamlara ikili gruplar halinde birbirleriyle çarpılmalarını söylemiş. Sıfır ile eşleşen rakam bir damla
su bile alamamış. 

En sonunda rakamlar böle nehrine ulaşmışlar. Bu sefer hiçbir rakam Sıfır ile eşleşmek istememiş. Tüm rakamlar ona
küsmüş. Rakamlar Sıfıra bölünmüyormuş.

a : 0
Rakamlar ülkesinin akıllı kralı çözüm sağlamak için bir hileye başvurmuş.
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1                  2               3
10                20             90            çarpı 10
100              200           900          çarpı 100  
1000            2000         900          çarpı 1000  

Kral rakamları Sıfırla nasıl barıştırmış?

Eski ölçü birimleri
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Özet
Arnavutluk’un fiziki ve coğrafi özellikleri ülkenin çok çeşitli bir iklime sahip ve yenilenebilir enerjiler bakımından zengin
olmasını sağlamaktadır. Gelişen son teknolojiler ve yenilenebilir rüzgar enerjisi, solar enerji dönüşümü, biyokütle, deniz
dalgası enerjisi vb. Arnavutluk'ta diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek ekonomik verimlilik sağlayacak avantajlı bir
ortam oluşturmaktadır. Bu sunumun amacı daha yüksek bir ekolojik seviye elde etmek üzere çevreyi ve turizmi korurken,
Arnavutluk'ta tamamen yeni ve avantajlı bir turizm sağlayan iklime ilişkin belirli özellikler hakkında görüşler sunmaktır.
Yılın 300 günden fazlasını güneşli geçiren, m2 başına yıllık küresel radyasyonun optimale ters doğrultuda modüller
için 1800kWh olduğu, yıllık rüzgar hızının 5m/sn olduğu, rüzgar enerjisinin kullanılabileceği yüzeyden 20, 50 veya 80m
yükseklikte özel alanları bulunan, bitki kütlesini kullanma yönünde büyük bir fırsata sahip, deniz dalgası enerjisini
kullanma ve bunu elektriğe dönüştürme opsiyonlarının bulunduğu Arnavutluk alternatif enerji teknolojilerinin
uygulanması konusunda oldukça uygun bir ortam oluşturmaktadır. Köyler veya turist merkezleri, turist odakları, turist
bölgelerindeki ulaşım ve iletişim sistemleri ve çok sayıda başka hizmet bağımsız ve başarılı yenilenebilir enerji
kullanımını temsil edebilir, turizmin çekiciliğini arttırabilir ve maliyetleri düşürerek turistlerin daha uzun süre kalmalarını
sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:  İklim, Turizm, Yenilenebilir Enerji, Arnavutluk. 

Genel hususlar
Fosil temelli enerji kaynaklarına gösterilen talebin azalması, iklim değişiklikleri ve etkilerinden emniyetli enerji
kaynaklarına sahip olmamız gerektiği sonucu çıkmaktadır, enerjiye küresel bir talep gösterilen bu çağda, kaynaklara ve
yenilenebilir enerjiye odaklanmamız gerekmektedir. Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan yenilenebilir kaynakların
%90’ından fazlası hava performanslarına bağlıdır, diğer bir deyişle tamamen hava sistemleri/iklime dayanmaktadır.

Bu yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlardan (kömür, petrol, doğal gaz) kurtulmamızı sağlama şansına sahip olsa
da farklı dengelerin bulunduğu bir oyunda yer almamızı ve başka bir bağlılığa sahip olmamızı gerektirmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları, oluşumlarından mevcut ağlara entegrasyonuna dek hava koşullarına bağlı olmamızı
sağlamaktadır. Aşağıda (Resim 1) tüm dünyada geçtiğimiz yıla ilişkin performans ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen
enerji miktarı gösterilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ARNAVUTLUK
EKOLOJİK TURİZMİNİN GELİŞİMİNE KATKISI
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Şekil 1: Farklı yenilenebilir enerji kaynakları.

Yenilenebilir enerjiler bağlamında Arnavutluk iklimi
Arnavutluk, bölgede görece küçük bir ülke olsa da, özellikle doğusunda Akdeniz ve karasal iklim özelliklerine sahip,
ülkemizin çoğu açıdan ilk sırada ele alması gereken, birbirine geçmiş oldukça farklı alternatif (yenilenebilir grup) enerji
potansiyelleri bulunan bir ülkedir.

Bulunduğumuz kıtada çok az sayıda ülkede su kaynakları ve gözlemlenen kaynaklar ve rüzgar, güneş ve biyokütle
enerjisi bir arada bulunmaktadır, bu faktörlere teknik göstergeler adı verilmektedir ve ciddi ve dikkatli bir şekilde ele
alınması gereken potansiyel bir ilk durak teşkil etmektedir. Ülkemiz yalnızca enerji sektöründe değil aynı zamanda
sosyoekonomik gelişimin farklı yönlerinde de geliştirme politikalarında radikal değişiklikler gerçekleştirme potansiyeline
sahiptir.

Özetle, bu çalışmada Arnavutluk ikliminin özellikleri açıklanmakta ve diğer ülkelerle kıyaslanmaktadır, ülkemiz ikliminin
bu hedefe ulaşmada hangi noktalarda ve ne derece uygun olduğu ve uygun ise, bu enerji kaynaklarının turizm alanında
kullanılma potansiyeli tartışılmaktadır.

Yenilenebilir enerjiler bağlamında Arnavutluk iklimi
Arnavutluk, bölgede görece küçük bir ülke olsa da, özellikle doğusunda Akdeniz ve karasal iklim özelliklerine sahip,
ülkemizin çoğu açıdan ilk sırada ele alması gereken, birbirine geçmiş oldukça farklı alternatif (yenilenebilir grup) enerji
potansiyelleri bulunan bir ülkedir.

Bulunduğumuz kıtada çok az sayıda ülkede su kaynakları ve gözlemlenen kaynaklar ve rüzgar, güneş ve biyokütle
enerjisi bir arada bulunmaktadır, bu faktörlere teknik göstergeler adı verilmektedir ve ciddi ve dikkatli bir şekilde ele
alınması gereken potansiyel bir ilk durak teşkil etmektedir. Ülkemiz yalnızca enerji sektöründe değil aynı zamanda
sosyoekonomik gelişimin farklı yönlerinde de geliştirme politikalarında radikal değişiklikler gerçekleştirme potansiyeline
sahiptir.

Özetle, bu çalışmada Arnavutluk ikliminin özellikleri açıklanmakta ve diğer ülkelerle kıyaslanmaktadır, ülkemiz ikliminin
bu hedefe ulaşmada hangi noktalarda ve ne derece uygun olduğu ve uygun ise, bu enerji kaynaklarının turizm alanında
kullanılma potansiyeli tartışılmaktadır.

Hidrolik Kaynaklar
Arnavutluk’un sahip olduğu 44 bin km2 yüzey alanı boşaltma havzası bulunması nedeniyle daha yüksek enerji
kapasitesine sahip olunmasına olanak tanımaktadır ve yalnızca iç talebi karşılamanın ötesinde ihracat da yapılabilecek
enerji üretimi sağlamak için bilimsel ve teknik seviyelerde yönetim olanakları bulunmaktadır. Yağış miktarı ülkenin VP
bölümünün V kısmında yılda 2500-3000 mm, merkezi kısımda 100-1500 arasında değişmekte ve Gjirokastra yakınında
SW kısmında 2000 mm seviyesine kadar çıkmaktadır, bu rakamlara göre JL bölümünün aşağı VL kısmında yağış miktarı
sırasıyla 800-900 ve 650-700 mm seviyelerine ulaşmaktadır.
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Bu yağış miktarları Arnavutluk nehir ve göl havzalarını içine alan sınırların dışında
kalan bölgelerdeki rakamlarla birleştirilmektedir. Aynı zamanda özel bir rezerv olan
yağmur ve kar yağışı, belirli seviyede su yüksekliğinin korunmasını ve denize doğru
aktarım ve serbest akım zamanlarının etkilenmesini sağlamaktadır. 

Arnavutluk’un su kaynakları ve hali hazırda bilinen bir gerçek olan yatırım değerlerine
ilişkin potansiyelinin değerlendirmesi VP haritasında gösterilmektedir, bu haritada
küresel indeks değerlendirmesi ve su kaynaklarının kullanımına yapılan yatırımların
etkinliği neredeyse %90 seviyesinde, oldukça pozitif bir değerdedir.

Orografik ve coğrafi pozisyon Güney bölgeleri dışında Saranda ve Kukes psh kuzey bölgeleri yakın potansiyel değerlere
sahiptir ve iklimin bu iki bölgedeki oluşturduğu fırsatlar benzerdir. Bu haritada küresel radyasyona ilişkin yıllık değerler
verilmektedir ve güneş enerjisinden elde edilen kWh/m2 yıllık gelir 40 derece eğim göstermektedir. 

Rüzgar enerjisi kaynakları
Rüzgar yenilenebilir enerji kaynakları içinde önemli bir unsurdur. Bu bağlamda, bu unsura ilişkin az sayıda kanıt
bulunmasına ve farklı sonuçlar elde edilmesine rağmen, detaylı çalışmalar yapılması ve söz konusu potansiyelin
değerlendirilmesinde kılavuz oluşturacak bazı ön tahminlerin yapılması mümkündür.

Buna ek olarak, haritada rüzgar gülü dağılımı ve meteorolojik istasyonlar gösterilmektedir. Enerji bakımından
değerlendirildiğinde, ülkemizde söz konusu enerji tesislerine yönelik standartlar hali hazırda oluşturulmuş ve hız
seviyesi hakkında değerlendirmeler yapılmıştır, bazı standartlarda yükseklik 25, 50 ve 80 m olarak verilmektedir, bu
standartlar ülkemiz için uygundur. Bu bağlamda, rüzgar enerjisinden elektrik elde etme potansiyeli açısından belirli
bir seviyeye kadar, 80 m yükseklik göstergesi aşağıdaki haritada verilmektedir.

Şekil 2-Güneş enerjisi
kullanımını gösteren fotoğraf

Prof. Petrit Zorba

Şekil 3: Fotovoltaik panellerin optimal
oryantasyonu için potansiyel enerji 

Bilim Akademisi İklim Atlası Arnavutluk Versiyonu
IHM 1990

Şekil 4 -  Yıllık küresel radyasyon, Bilim Akademisi
İklim Atlası Arnavutluk Versiyonu IHM 1989
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Rüzgar ekipmanları değerlendirmesi 80 m’dir ve yükseklik
değerleri %68 güven aralığındadır. Haritada 41,216° enlem,
20,379° boylam ve 80.0m ile gösterilen noktada aralık 4.7-
9.1 m/sn’dir.

Ülkemizin yer aldığı bölgedeki hava dolaşımı ve hareketleri
konusunda teorik bilgilerin gelişmesi beklenmektedir,
yapılan gözlemler en yüksek enerji üretimi potansiyelinin
ülkenin yüksek ve iç bölgelerinde ve bazen kıyaya yakın
yerlerde olduğunu göstermektedir. Buradaki sorun,
yukarıda sayılan göstergelerin, genellikle rüzgar enerjisi
kullanımı için minimum olan 5 m/sn yıllık ortalamaya sahip
olmasıdır.

Arnavutluk dar bir alana sahiptir. İkinci olarak, dar alan
sahip olmasına rağmen ulusal enerji ağıyla en yakın
bağlantı noktasına olan uzaklığı, daha büyük kayıpların
yaşanacağına ve tesisin daha düşük verimlilik sağlayacağına
işaret etmektedir.

Arnavutluk dar bir alana sahiptir. İkinci olarak, dar alan sahip olmasına rağmen ulusal enerji ağıyla en yakın bağlantı
noktasına olan uzaklığı, daha büyük kayıpların yaşanacağına ve tesisin daha düşük verimlilik sağlayacağına işaret
etmektedir.

Şekil 5 -  Arnavutluk Rüzgar Gülleri – Bilim
Akademisi İklim Atlası Arnavutluk Versiyonu IHM,

1988.

Şekil 6 – Librazhd bölgesinde rüzgar enerjisi kaynağı
değerlendirmesi
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Farklı göstergelerin ele alınmasına ek olarak, özet oluşturması amacıyla
verilen haritada US bölgesindeki enerji kaynaklarına, yatırım yapılabilecek
önemli noktalarda odaklanılmaktadır. Ülkenin VP bölgesinde küresel
gösterge değerlendirmesine göre rüzgarın %83 seviyesinde olduğu
gösterilmektedir.   

Arnavutluk Coğrafi Atlası
Biyokütle, jeotermal enerji ve deniz dalgaları da göz önünde bulundurulmalı, bu enerjilerden birlikte faydalanılmalı ve
yapılan çalışmalar incelenerek potansiyel tespit edilmelidir.

Şekil 7: Yıllık ortalama rüzgar hızı m/sn.

Şekil 8 – Arnavutluk’ta rüzgar enerjisine dair genel değerlendirme
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Turizm ve kaynakların kullanımına ilişkin bazı tahminler
Öncelikle belirtmek gerekir ki turizm ülkemizde özellikle yaz sezonunda gerçekleşmektedir, çok sayıda katılımcıya
sahiptir ve özellikle hizmet sektöründe çok daha yüksek seviyelerde kaynak ve enerji kullanımı gerektirmektedir.

Aşağıda Shkodra istasyonu için işlenen veriler, radyasyon değerlendirmesine ilişkin göstergeler ve üretilen olası enerji
miktarı verilmektedir.

Aşağıdaki tabloda güneş ışınımına ait referans değerler ve ilgili göstergeler verilmektedir. 
Güneş ışınımı – Aylık ortalama
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Ed: Verilen sistemden elde edilen günlük ortalama enerji (KWh)
Em: Verilen sistemden elde edilen aylık ortalama elektrik (KWh)
Hd: Verilen sistem modülleri için metre kare başına günlük ortalama ışınım miktarı (KWh/m2)
Hm: Verilen sistem modülleri için metre kare başına ortalama küresel ışınım miktarı (KWh/m2)

İki sabit sistem için.

Sistem iki eksene göre hareket etmektedir, aşağıdaki tabloda verilen göstergeler enerji değerlerini temsil etmektedir,
Shkodra bölgesinde bir modül için yıl boyunca 1760 kWh seviyesine ulaşmaktadır. 

Ed: Verilen sistemden elde edilen günlük ortalama enerji (KWh)
Em: Verilen sistemden elde edilen aylık ortalama elektrik (KWh)
Hd: Verilen sistem modülleri için metre kare başına günlük ortalama ışınım miktarı (KWh/m2)
Hm: Verilen sistem modülleri için metre kare başına ortalama küresel ışınım miktarı (KWh/m2)
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Söz konusu koşullarda özellikle turizmin yoğun olduğu sıcak mevsimde tüketici değerleri ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurulduğunda, bu sistemlerin uygulamaya geçirilmesinin ve kullanılmasının aydınlatma ve kamusal hizmetlerin
yanında ulusal ihtiyaçları da karşılayacağı görülmektedir. 

Şekil 9 – Shkoder bölgesinde farklı modüllerin ürettiği
enerji değerleri 

Şekil 10 – Pratik güneş enerjisi kullanımı



158 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Sonuç
Henüz kullanmadığımız enerji potansiyeli diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birleştirildiğinde ülkemizde, özellikle
nüfusun yoğun olduğu, turistlerin yaz aylarında artış gösterdiği Batı bölgesinde elektrik üretimini memnun edici
seviyelere taşımak için yeterlidir ve kentsel bölgeler, binalar, alt yapı ve evlerdeki toplam enerji harcamalarının %15-
25'ini oluşturan aydınlatma harcamalarını da kapsamaktadır. 
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Z.Yekeyeva 
Rektör Yardımcısı, Goncharov Kazak Otomotiv - Yol Akademisi, Kazakistan
A.Kabashev   
Rektör Yardımcısı, Goncharov Kazak Otomotiv - Yol Akademisi, Kazakistan

Uzaktan eğitimin geliştirilmesi Kazakistan eğitim sistemi genelinde geliştirilmesi gereken öncelikli sorunlardan bir
tanesidir. Ülkede ulusal uydu iletişim ağı (DAMA) kurulmuştur. Ülkedeki büyük şehirleri ve bölge merkezlerini birbirine
bağlayan Ulusal bilişim ağının fiber optik iletişim hatları ile oluşturulmasına ilişkin devlet programı modern iletişim
kanalları tarafından da uygulanmaktadır. 

Kazakistan’da uzaktan eğitimin büyük bir alanı kapsaması özel bir değer taşımaktadır. Uzaktan eğitim yerel eğitimi
desteklemekte, bunları geliştirmekte ve iyileştirmekte, değişik eğitim sistemlerinin entegrasyonunu sağlamaktadır.
Uzaktan eğitim sisteminin sınırları yoktur, bu eğitim sistemi herkes içindir ve yaşam boyu devam eder. 

“Uzaktan eğitimin geliştirilmesinin sosyal önemi ekonomik sorunların çözülmesiyle halledilemez. Küresel enformasyon
toplumumun en büyük sorunlarından bir tanesi yaşam boyu eğitim imkânı verilecek şekilde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin özellikle eğitim  ve meslek eğitimini farklı bir şekilde alamayacak olan vatandaşlar için kullanılmasıdır”[1]

Kazak Goncharov Otomotiv-Yol Akademisi (KazADI) Kazakistan Cumhuriyeti’nde otomotiv sektörü için Lisans ve Yüksek
Lisans düzeyinde bilimsel eğitim veren tek kurumdur. Akademi bünyesinde “Kolej-Yükseköğretim Kurumu” sisteminde
uzmanlar yetiştirmeye devam eden Almatı Otomotiv-Yol Koleji faaliyet göstermektedir. Devletin 2011-2020 eğitim
kalkınma programına göre, elektronik olarak desteklenen eğitimin (e-eğitim) geliştirilmesi eğitimde erişilebilirliğe ve
kaliteye öncelik tanınması ile mümkündür [2].

Uzaktan eğitimin uygulanmasına yönelik program KAZADI’de 2007 yılından bu yana devam ettirilmektedir. Kazakistan’ın
7 şehrinde (Astana, Kokshetau, Kostanay, Taraz, Sara-Agash, Shymkent, Aktobe) uzaktan eğitim ihtiyacı oluşmuştur ve
burada KazADI tarafından 5000’den fazla öğrenciye eğitim verilmektedir.  

“KAZAK GONCHAROV OTOMOTİV-YOL
AKADEMİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM: ŞARTLAR

VE GELİŞMELER”



160 Ekim 13,15  2013   •  Erzurum/TÜRKİYE Atatürk Üniversitesi

3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Şekil 1. KazADI temsilcilikleri

Bu makalenin yazarlarının da dâhil olduğu uzaktan eğitim çalışma grubu kurulmuştur. 
Projede uzaktan eğitimin üç seviyeli bir sistem olarak organize edilmesi planlanmıştır:.
- Almatı Uzaktan Eğitim merkezi 
- Temsilciliklerde Uzaktan Eğitim merkezleri 
- İnternet üzerinden portala ücretsiz erişim. 

Şekil 2. Yükseköğretimde e-eğitim

KazADI’de uzaktan eğitim projesinin gerçekleştirilmesi eğitim ağı modelleri ve özel teknolojilere dayalıdır. 
Ağ üzerinden eğitim ve özel teknolojilerden oluşan modelin amacı eğitimde çeşitliliğin sağlanmasıdır: 
• var olan ders kitaplarına dayalı olarak, kompakt disklerde elektronik dersler oluşturulmaktadır, bu derslere ek olarak
ana konular, uygulamaya yönelik ek çalışmaların organizasyonu, laboratuvar çalışmaları ve animasyonlarla daha detaylı
açıklamalar yapılmaktadır. 
• var olan ders kitapları, elektronik dersler ağlarda yürütülen bilgilendirme sürecinin idaresinde ve elektronik disklere
temel teşkil etmektedir. 
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3.Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: “Yönetiminizin En Başarılı Projeleri”

Bu sistemin oluşturulması amacıyla KazADI insan, teknik ve yönteme dayalı bir destek sistemi oluşturmuştur. 2003
yılından bu yana kredi teknolojisine dayalı eğitim verilmekte ve uzaktan eğitim teknolojileri (DLT) geliştirilmektedir;
hâlihazırda uygulanmakta olan her türden eğitim alan öğrencilere yönelik vaka araştırması yöntemi onlara elektronik
ortamda gerekli olan tüm akademik ve akademik yöntem materyallerini sunmaktadır; Internet kullanan eğitim
süreçlerinin organize edilmesi için Yeni Teknolojiler Merkezi (CIT) kurulmuştur. KazADI’de ayrıca bir elektronik kütüphane
bulunmaktadır. Öğrenciler belirli bir alanla ilgili tüm gerekli akademik, yöntem ve bilgilendirme materyallerine
www.kazadi.kz web sitesinden ulaşabilir. 

Yeni nesil elektronik eğitim ve yöntemlerin geliştirilmesi uzaktan eğitim için KazADI tarafından yapılan en önemli
çalışmadır. Öğretmenler tarafından 400’den fazla elektronik kompleks oluşturulmuştur. Elektronik eğitim
komplekslerinin oluşturulmasında en büyük sorun laboratuvar uygulaması çalışmalarının hayata geçirilmesidir. 

Haziran 2010’da KazADI ve Gent Üniversiteleri Birliği “HOWEST” (Belçika) bir İşbirliği Anlaşması imzalayarak
Kazakistan’da ilk defa ulaşım araçlarının hidrolik sistemlerinin araştırılmasında kullanılan ve Belçika’dan gelen pahalı
ekipmanların kullanıldığı interaktif laboratuvarı kurmuştur. 13 Ekim 2010 tarihinde, Kazakistan’a yaptığı resmi ziyaret
esnasında Belçika Prensi, Brabant Dükü Phillippe bu interaktif laboratuvarın açılışını yapmıştır. 

KazADI’nin uzaktan eğitim teknolojisi ağın tüm esas fonksiyonlarının ve özel teknolojilerin kullanılmasını sağlayan bir
eğitim portalından faydalanmaktadır. Eğitim portalı yükseköğretime yönelik PLATONUS-Otomatik Bilgi Sistemine
dayalıdır. Portal akademik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü direkt bir platform ve geri bildirim sistemi olarak kullanılan
üniform bir iletişim kanalıdır.  

Portalda eğitim süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi için gerekli olan tüm araçlar mevcuttur. Tüm Kazakistan’daki
KazADI öğrencileri, eğitmenleri ve uzmanları özel eğitim sorunlarının çözümlenmesi için sanal topluluklar
kurabilmektedirler, örneğin bir elektronik dersin ya da ders kitabının oluşturulması, interaktif iletişim  yoluyla bilimsel
araştırmaların yapılması amacıyla akademisyenler veya öğrenciler tarafından görüntülü ve sesli konferansların yapılması. 
Yenilikçi teknolojiler merkezi uzaktan eğitimden faydalananlar için bir program geliştirmiştir. Program eğitim sürecinde
ve akademinin güncel faaliyetlerinde kullanılan modern bilgi teknolojilerini kullanarak eğitim vermektedir. Akademide
çalışan her bir personel veya eğitmenin çalışma izni alması için bu programı başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

KazADI uzaktan eğitim programının gelişmesine ilişkin gelecek beklentileri: 
• Elektronik eğitim materyalleri bankasının geliştirilmesi;
• İnteraktif uzaktan eğitim laboratuvarlarının, görüntülü konferansların, sanal forumların uygulanması;
• Eğitmenlerin uzaktan profesyonel gelişiminin sağlanması. 

Modern bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim kalitesinin artırılması amacıyla akademi tarafından kapsamlı
bilgi kontrol sisteminin geliştirilmesi stratejik KazADI gelişim programının hedeflerinden bir tanesidir. 
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