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G ü l g û n  A k b a b a

Birçok ö¤rencinin yaflam›n›n dönüm noktas›
olarak gördü¤ü ÖSS yaklaflt›kça tabii ki heye-
canlar da art›yor. “Güzel bir üniversite ve güzel
bir bölüm” kazanma hayaliyse, ö¤rencilerin bu
artan bask› ve heyecana katlanmas›n›n en önem-
li yolu oluyor. Ülkemizde geçmifl y›llar›n ÖSYM
istatistiklerine bakt›¤›m›zda, bu y›l da ö¤rencile-
rin büyük bir k›sm›n›n mühendislik e¤itimini he-
defledi¤ini söyleyebiliriz. Sonuçta, böyle bir psi-
kolojik süreçten geçen ö¤rencilerin büyük çaba-
larla kazand›klar› mühendislikten ve e¤itimin-
den beklentileri son derece büyük olabiliyor. Bu
noktada akla flu soru gelebilir: Ülkemizdeki üni-
versitelerin mühendislik fakülteleri bu beklenti-
leri ne kadar karfl›layabilmekte? Ayr›ca bu fakül-
teler yaln›zca ö¤rencinin de¤il, dünyadaki de¤i-
flen mühendislik e¤itimi ve sanayiinin beklentile-
rine ne kadar yan›t verebilmekte? Ortaya ç›kan
görüntü çok karamsar olmasa da bu sorular›n
yan›tlar› bizi ülkemizdeki mühendislik fakültele-
rinde yaflanan baz› sorunlara yöneltmekte.

Mühendislik e¤itiminin ne kadar önemli ol-
du¤unu bizzat yaflayarak ö¤rendi¤imiz ülkemiz-
de, depremlerde yaflanan can ve mal kay›plar›
ayr›ca mühendislik e¤itim sisteminde de etik ve
teknik sorunlar kendilerini son derece ac› bir fle-
kilde ortaya koydular. Peki mühendislik fakülte-
lerinde yaflanan ve bazen böyle ac› sonuçlar do-
¤uran sorunlar ve nedenleri neler? Burada göz-
den kaçmamas› gereken önemli bir nokta, so-
runlar›n kayna¤›n› araflt›r›rken genifl bir pers-
pektifle bakmak gereklili¤i. Yani, sorunlar›n çö-
zümünü yaln›zca fakülte yönetimlerinde aramak
yerine, ö¤rencinin, siyasal ve ekonomik durumu-
nun da içinde bulundu¤u denklemde aramak ge-
rekiyor. Çok genifl bir yelpazeye yay›lan sorunla-
r› belli bafll›klar alt›nda inceleyebiliriz.

AAllttyyaapp›› vvee SSoorruunnllaarr
Mühendisli¤i; matematiksel ve do¤al bilim-

lerden, ders çal›flma deneyim ve uygulama yolla-
r›yla kazan›lm›fl bilgileri ak›ll›ca kullanarak, do-
¤an›n madde ve kuvvetlerini insano¤lu yarar›na
sunmak üzere ekonomik yöntemler gelifltiren bir
meslek dal› olarak tan›mlayan ABET’in (Accredi-

tation Board for Engineering and Technology)
tan›m› do¤rultusunda mühendislik e¤itiminde
altyap›n›n son derece önemli oldu¤unu söyle-
mek zor olmayacak. Genel kan›n›n aksine, altya-
p› denildi¤inde akla yaln›zca s›n›flar, laboratu-
varlar gelmemeli. Bir ö¤rencinin üniversiteye
bafllad›¤› zamanki bilgi birikimi de, üniversitele-
rin sahip oldu¤u ö¤retim üyesi potansiyeli de in-
san kaynakl› altyap›lar olarak de¤erlendirilmeli. 

ÖSYM taraf›ndan 1999’da ÖYS’den ÖSS’ye
geçilerek de¤ifltirilen ö¤renci seçme s›nav› siste-
miyle her ne kadar ö¤rencilerin üzerinden
önemli bir yük kalksa da, bu yük büyük oranda
üniversite e¤itimi üzerine bindi. Yaflanan bu so-
runu özellikle mühendislik fakültelerinde daha
da belirgin olarak görebilmekteyiz. Çünkü mü-
hendislik e¤itiminin temellerini oluflturan trigo-
nometri, türev ve integral uygulamalar› lise müf-
redat›nda 3. s›n›fta yer almakta ve bu konular
birçok okulda ÖSS s›nav›n›n yaklaflmas› ve bu
konulardan ÖSS’de soru ç›kmamas› nedeniyle

gerekli ilgiyi görmemekte. Sonuçta üniversiteyi
kazanan ö¤renciler e¤itimleri boyunca mühen-
dislik konular›n› kavramada büyük sorunlar ya-
flayabilmekteler.

Bir di¤er insan kaynakl› altyap› sorunu da ni-
cel ve nitel olarak üniversitelerde yaflanan ö¤re-
tim üyesi s›k›nt›s›. YÖK ve Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n 2001 y›l› verilerine göre lisans düzeyinde-
ki örgün ö¤retim programlar›nda ö¤retim üyesi
bafl›na düflen ortalama ö¤renci say›s› sa¤l›k bi-
limlerinde 9’iken mühendislik fakültelerinde
26,7’dir. Bu say›lar Türkiye ortalamas› oldu¤u
için Ankara, ‹stanbul, ‹zmir’deki üniversiteler is-
tatistikten ç›kar›ld›¤›nda ö¤retim üyesi bafl›na
düflen ortalama ö¤renci say›s› mühendislik fa-
kültelerinde 60’lara ç›kabilmekte. Türkiye’nin
bu soruna karfl› uygulad›¤› politikalardan biri
olan, ö¤retim üyesi adaylar›na tamamen yurtd›-
fl›nda lisansüstü e¤itim ald›rmak, k›sa vadede
bir çözüm gibi gözükse de, son 10 y›l içinde
gösterilen yo¤un çabaya karfl›n yaln›zca 1247
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araflt›rma görevlisinin doktoralar›n› tamamlay›p
geri dönmesi asl›nda yeterli bir çözüm olmad›¤›-
n› kan›tlamakta. Ayr›ca YÖK verilerine göre
yurtd›fl›ndaki bir ö¤rencinin y›ll›k giderinin
25.000 dolar oldu¤u ve Türkiye’nin son y›llarda
toplam 5000’den fazla ö¤retim üyesi aday›n›
yurtd›fl›na gönderdi¤i düflünülürse, bu uygula-
nan politikaya Türkiye’nin 600 milyon dolar›
aflan bir yat›r›m yapt›¤› görülür. Yaflanan bu so-
runa çözüm olarak gelifltirilen ve flu an için OD-
TÜ öncülü¤ünde ilerleyen “Ö¤retim Üyesi Yetifl-
tirme Program›-ÖYP” ile maddi kay›plar›n azal-
t›lmas› ve yeterli say›da, kaliteli ö¤retim üyesi
yetifltirilmesi hedeflenmekte. ÖYP, üniversitele-
raras› bir iflbirlik a¤› kurma ve bu programda ye-
tifltirilen ö¤retim üyesi adaylar›n› tüm e¤itimleri
yerine, e¤itimlerinin belli bölümlerinde proje
amaçl› olarak yurtd›fl›na gönderme temelleri
üzerine kuruldu. Ayr›ca program›n en önemli ye-
niliklerinden birisi, mezun olan ö¤retim eleman-
lar›na kendi üniversitelerine dönebilme olana¤›-
n› vermesi. ÖYP’nin sa¤lad›¤› daha birçok avan-
tajlar sayesinde, lisans e¤itimin bitirmifl ö¤renci-
ler için, ö¤retim üyeli¤i cazibesini tekrar kaza-
nabilecek.

Bu konuda bir baflka sorun da
teknik altyap›dan kaynaklan›yor.
Genel olarak ekonomik nedenler-
le ortaya ç›kan bu sorunlar›n en
önemlilerinden biri teorik e¤iti-
min prati¤e dönüfltürüldü¤ü labo-
ratuvarlar›n yeterli olmamas›. Bu-
nun yan›nda, yaln›zca mühendis-
lik fakültelerinin de¤il, tüm üni-
versitelerin sorunu olan, ö¤renci-
ye yeterli bilgisayar erifliminin
sa¤lanamamas› en az teknik labo-
ratuvarlar kadar önemli. Günü-
müz bilgi ça¤› koflullar›nda tekno-
lojik geliflmeleri yak›ndan takip
etmesi gereken mühendislik ö¤-
rencileri için bilgisayar ve ‹nter-
net çok önemli. Tüm bu sorunlar›
çözebilmemiz için gerekli olan maddi ödenekler-
se, devlet bütçesinden e¤itime ayr›lan pay›n az
olmas› nedeniyle yeterli olmamakta. 

ÜÜnniivveerrssiittee--SSaannaayyii ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii
Bilim ve teknolojinin ayr›lmaz bütünlü¤ünün

bir unsuru olan üniversite-sanayi iflbirli¤i, birçok
yönüyle akademisyenlerin, sanayicilerin, politi-
kac›lar›n tart›flma konusu. Dünyada 19. yüzy›l
Sanayi Devrimi ile bafllayan ve gittikçe h›zlanan
bu birliktelik, bilginin çok k›sa bir süre içinde
ekonomik de¤er kazanmas›n› sa¤layarak ülkele-
rin gelifliminde önemli bir rol oynad›. Bu sistem-
de temel olarak sanayide yaflanan sorunlarla ilifl-
kili oluflturulan projeler, sanayinin finansman,
üniversitelerinse nitelikli insan gücü ve laboratu-
var gibi altyap› deste¤iyle sürdürülmekte. Her
iki taraf›n da bu sistemden yararlar sa¤lad›¤›n›
düflünmek olas›. Üniversiteler aç›s›ndan en
önemli yarar›, yürütülen projelere mali deste¤in
sa¤lanmas›. Ayr›ca bu birliktelikle projelerde
görev alacak üniversite ö¤rencilerinin ö¤renim
süresinde pratik anlamda deneyim kazanmalar›

ve mezunlar›n nitelikli ifl bulmalar› sa¤lanm›fl
oluyor. fiirketler aç›s›ndan bak›ld›¤›ndaysa daha
kârl› bir tablo ortaya ç›kmakta. Öncelikle flirket
bütçelerinde çok büyük bir yer tutan ARGE har-
camalar›, üniversitelerin haz›r laboratuvar ve bil-
gi birikimleri kullan›larak büyük oranda azalt›la-
bilmekte. Ayr›ca çal›flma yaflam›nda bizzat göz-
lemlenen üst düzey ö¤renciler erken aflamalarda
flirkete kazand›r›lmakta ve yetenekleri do¤rultu-
sunda yönlendirilebilmekte. 

‹lk örne¤ini Stanford Üniversitesi Silikon Va-
disi’nde gördü¤ümüz Teknoparklar arac›l›¤›yla
üniversite-sanayi iflbirli¤ini daha etkin hale getir-
mek hedeflenmekte. Üniversite yerleflkesi içeri-
sinde teknik altyap›s› haz›r belli alanlara flirket-
lerin kurulmas›yla oluflan sistemde, fiziksel ya-
k›nl›¤›n getirdi¤i sürekli iletiflim ortam› sayesin-
de verimlilik artmakta ve maliyetler düflmekte.
Böylece iletiflim kopuklu¤u nedeniyle do¤acak
zararlar, gecikmeler ve hatalardan uzaklafl›lmak-
ta. 

Ülkemizde flu anda bu konudaki en önemli
çal›flma ODTÜ’de yap›l›yor. Genel olarak yaz›l›m
ve elektronik sanayiinin a¤›rl›kta oldu¤u ODTÜ
Teknokent’te flirketler kesintisiz üniversiteyle

iletiflim halindeler. Teknokent’te bugün için 62
ODTÜ ö¤retim üyesi, 15 firmada, 30’un üzerin-
de projede çal›flmakta, ö¤retim üyelerinin kur-
du¤u 3 flirket, Teknokent içinde faaliyet göster-
mekte. Bu rakamlar dünya standartlar›na göre
son derece az olmakla birlikte, ODTÜ Teknoken-
ti’nin geliflim sürecinin bafl›nda oldu¤u düflünü-
lürse asl›nda cesaret verici. 

Son olarak ‹TÜ’de de bafllat›lan teknopark
projesiyle Türkiye’nin önemli bir sorunu olan
üniversite-sanayi iletiflim kopuklu¤u giderilebile-
cek. Genel olarak montaj sanayiinin a¤›rl›kta ol-
du¤u Türkiye sanayisi, bu sayede kendi gereksi-
nimleri do¤rultusunda tasar›m ve üretim yapabi-
len, teknolojiyi izlemek yerine yaratan bir sana-
yi halini alabilecek.

OOrrttaakk SSttaannddaarrtt SSiisstteemmii vvee AABBEETT
Yukar›da bahsedilen mühendislik e¤itimi so-

runlar›n›n ülke genelinde çok çeflitlilik göster-
mesi, fakülteler aras› ortak bir e¤itim standard›-
n›n ortaya konmas›n› gerekli k›l›yor. Bu stan-
dart sorunuyla çok önceden karfl›laflan ABD ya

da Avrupa’daki geliflmifl devletler, kurduklar›
denetleme kurumlar›yla bu sorunu çözmeye ça-
l›flm›fllar. Örne¤in 1930’lu y›llar›n bafl›nda
ABD’nin de¤iflik mühendislik disiplinlerine ait
meslek odalar›n›n deste¤iyle kurulan ABET o y›l-
lardan bu yana ABD üniversitelerinde lisans dü-
zeyinde yürütülmekte olan mühendislik e¤itimi-
ni de¤erlendirmekte ve ilgili programlara akre-
ditasyon (yetkinlik) vermekte. Ülkemizde bu
amaçla çal›flan bir kurumun olmamas› nedeniy-
le, üniversitelerimiz akreditasyon gereksinimle-
rini yabanc› kurulufllardan sa¤lamaktalar. Özel-
likle ‹ngilizce e¤itim yapan üniversitelerin e¤i-
tim sistemlerinin Kuzey Amerika e¤itim sistemi-
ne benzer olmas› nedeniyle ABET, akreditasyon
için baflvurulan yabanc› kurulufllar aras›nda en
önde gelmekte. Önce 1994’te kimya ve maden
mühendislikleri için, daha sonra 1996’da elekt-
rik-elektronik, makina, inflaat, metalurji ve mal-
zeme mühendislikleri için ABET’e baflvuran OD-
TÜ, belli bir de¤erlendirme sürecinden sonra ak-
reditasyon belgesini ald›. 2001’deyse ODTÜ’nün
tüm mühendislikleri ABET de¤erlendirme süre-
cinden geçti. Bu arada Bo¤aziçi Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi kapsam›ndaki tüm program-

lar ile Bilkent Üniversitesi Elekt-
rik-Elektronik ve Endüstri Mühen-
disli¤i programlar› da 1990’l› y›l-
lar›n ikinci yar›s›nda ABET tara-
f›ndan de¤erlendirildi. ‹çinde bu-
lundu¤umuz y›l içindeyse ‹TÜ, bir
k›s›m program›n›n akreditasyonu
için ABET ziyaretini bekliyor.
ABET de¤erlendirme sisteminin
sa¤lad›¤› en önemli yararlardan
biri, mühendislik e¤itimi dahilin-
de ö¤rencilere etik ve sorumluluk
bilincinin yerlefltirilmeye çal›fl›l-
mas›. Etik bilincin eksikli¤inden
kaynaklanan, depremlerde yafla-
d›¤›m›z facialar ve buna benzer
mühendislik hatalar›, ABET siste-
miyle birlikte gelen “Mühendislik

Eti¤i” dersi verilerek engellenmeye çal›fl›lmakta.
Dersin içeri¤inde bir mühendisin karfl›laflabilece-
¤i çeflitli senaryolar yarat›lmakta ve etik bilince
sahip mühendisin böyle bir durumda ne yapma-
s› gerekti¤i irdelenmekte.

ABET de¤erlendirme sistemine göre bir mü-
hendiste flu özellik ve becerilerin bulunmas› bek-
leniyor: Matematik, fen ve mühendislik bilgileri-
ni uygulama; deney tasarlama, yapma ve sonuç-
lar›n› analiz etme; disiplinler aras› çal›flmalar›
yürütecek tak›mlarda çal›flma; etik ve sorumlu-
luk bilinci; sözlü ve yaz›l› olarak etkin iletiflim
kurma; yaflam boyu ö¤renmenin gerekli oldu¤u
bilinci; güncel sorunlar› mesle¤iyle iliflkilendir-
me.

De¤erlendirme sistemini bu özellikler do¤-
rultusunda kuran ABET, fakültelerin e¤itim
programlar›n›, ö¤retim üyesi ve ö¤rencilerin ye-
terliliklerini, fakülte bünyesindeki sosyal aktivi-
teleri inceler ve uygun buldu¤u kurulufllara ak-
redite belgesini verir.

Ülkemizdeki koflullar›n ve gereksinimlerin
yabanc› ülkelerden farkl›l›k göstermesi, kendi

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr 

Bilim ve Teknik Kulübü



30 Haziran 2003B‹L‹M veTEKN‹K

ulusal akreditasyon sistemimize sahip olmam›z›
gerekli k›l›yor. Bu do¤rultuda 2001 içinde Türki-
ye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti üniversite-
leri, mühendislik fakülteleri dekanlar›n›n girifli-
miyle oluflturulan “Mühendislik Dekanlar› Konse-
yi” gündeminin ilk maddesi olarak ulusal akredi-
tasyon sisteminin kurulmas›n› benimsedi. ABET-
2000 sistemini temel alan, ülke ç›karlar› do¤rul-
tusunda flekillendirilen sistemi kullanacak “Mü-
hendislik De¤erlendirme Kurulu-MÜDEK”
2002’de kuruldu. fiu anda akreditasyon süreci
için gönüllülük ilkesi benimseniyor ve bu do¤rul-
tuda baflvuruda bulunan 6 üniversitenin toplam
19 program›n›n 2003’ün ikinci yar›s›nda ulusal
akreditasyondan geçmesi planlanlan›yor. 

MMüühheennddiisslliikk EE¤¤iittiimmii SSeemmppoozzyyuummuu
fiu ana kadar bahsedilen mühendislik e¤itimi

sorunlar›n›n ülkemizde tart›fl›laca¤› ortak bir
platformun olmamas›, bu konuda ciddi bir ileti-
flimsizlik yaratmakta. Geçti¤imiz ay ODTÜ’de dü-
zenlenen 1. Ulusal Elektrik Elektronik ve Bilgisa-
yar Mühendislikleri E¤itimi Sempozyumu ise bu
iletiflimsizli¤i giderme yolunda at›lan çok önemli
bir ad›m. Sempozyum konular› her ne kadar
elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendislikle-
riyle k›s›tlansa da tart›fl›lan birçok konunun as-
l›nda tüm mühendislikleri ilgilendirdi¤i de orta-
da. Türkiye’de mühendislik e¤itiminin tart›fl›ld›¤›
ilk düzenli platform olma özelli¤ini tafl›yan bu
sempozyumda 5 davetli konuflma, 45 bildiri ve
15 poster sunumu, toplam 17 ayr› oturumda su-
nuldu. Sempozyumun konular› aras›nda EEBM
e¤itiminde ülkemiz üniversitelerinin bugün için-
de bulunduklar› durumun saptanmas›, genel so-
runlar›n belirlenmesi oldu¤u kadar, e¤itimde ye-
ni yaklafl›mlar›n, de¤iflik üniversitelerin de¤iflik
uygulamalar›n›n tart›fl›lmas› da var. Ayr›ca temel
baz› noktalarda ortak anlay›fl›n yerleflmesi yö-
nünde yap›lan akreditasyon çal›flmalar› da sem-
pozyumun konular› aras›ndayd›. De¤iflik üniversi-
telerden ve çeflitli sanayi kurulufllar›ndan birçok
kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen ve ileride iki
y›lda bir yap›lmas› planlanan sempozyumun, ku-
rumlararas› deneyimlerin ve bilgi birikimlerinin
paylafl›lmas›n› sa¤lamas›yla, mühendislik e¤itimi
konusunda iletiflim eksikli¤ini gidermek amac›na
ulaflt›¤›n› söyleyebiliriz.

Biyoloji Ö¤renci

Kongresi
Geçti¤imiz y›l Bolu

Abant ‹zzet Baysal Üniver-
sitesi'nde düzenlenen Bi-
yoloji Ö¤renci Kongresi
bu y›l Marmara Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si bünyesindeki Biyoloji
Kulübü taraf›ndan düzen-
lenecek. Ö¤rencilerin y›l
boyunca yapm›fl olduklar›
bilimsel çal›flmalar› sözlü
sunum ve poster çal›flma-
s› fleklinde sunacaklar›
10. Biyoloji Ö¤renci
Kongresi, ‹stanbul'da

Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü’nde, 5-9 Ekim tarihle-
ri aras›nda gerçekleflecek. Kat›-
l›m için ö¤rencilerin 18 Hazi-
ran’a kadar Biyoloji Kulübü'nün
sitesinden kay›t olmalar› gereki-
yor. Kay›t formu için
http://www.bioclub-marma-
ra.com adresine baflvurabilirsi-
niz.

Zümrüt Kavuncuo¤lu

TBD Biliflim Dergisi

Bilimkurgu Öykü

Yar›flmas›
Türkiye Biliflim Derne¤i, Biliflim
Dergisi, düfl güçlerini bilime ko-

flan tüm öykücülerimizi, bu y›l beflincisini düzenle-
necek olan Bilimkurgu Öykü Yar›flmas›’na davet
ediyor. Yar›flmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile
TBD Biliflim Dergisi Yay›n Kurulu Üyeleri d›fl›nda
herkes kat›labilecek. Konu serbestisi olan yar›flma-
da, öykü Türkçe yaz›lacak. Ayr›ca öykünün daha
önce herhangi bir yar›flmada ödül almam›fl olmas›
gerekiyor.

Yar›flmay› kazanan öyküler 14 Ekim’de aç›kla-
nacak. Yar›flma sonucunda birinciye kiflisel bilgisa-
yar, ikinciye avuçiçi bilgisayar, üçüncüye de MS of-
fice XP yaz›l›m paketi verilecek. ‹lgilenenlerin 6
kopya olarak haz›rlad›klar› yap›tlar›n›, 8 A¤ustos’a
kadar “Türkiye Biliflim Derne¤i, Çetin Emeç Blv.
4.C. No 3/11-12 06450 A. Öveçler-Ankara” adre-
sine elden teslim etmeleri gerekiyor. 
Bilgi ve iletiflim için: Tel: 312 479 34 62  Faks 312 479 34 67  
e-posta: tbd-merkez@tbd.org.tr 
web: www.tbd.org.tr

Haberler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .Haber ler . . .

BBTTKK:: Türkiye’nin en önde gelen mühendislik
bölümlerinden birinin bölüm baflkan› olarak, ver-
di¤iniz mühendislik e¤itimiyle ö¤rencilerinize
hangi özellikleri kazand›rmay› hedefliyorsunuz?

MMDD:: Bölümümüz, ana misyonunu evrensel
düzeyde yetkinli¤i olan mühendisler yetifltirmek
olarak belirlemifltir. Bu misyonumuz do¤rultu-
sunda öncelikle ö¤rencilerimizin temel bilimler
ve matematikte belirli bir e¤itim düzeyine ulafl-
malar›n› istiyoruz. Daha sonra ö¤rendikleri bilgi-
leri meslekleri do¤rultusunda yorumlayabilmele-
rini ve derinlemesine analiz yapabilmelerini bek-
liyoruz. Bunlar›n d›fl›nda disiplinler aras› çal›fl-
malarda uyumlu olarak çal›flabilmelerine ve etki-
li iletiflim kurabilmelerine önem veriyoruz.

BBTTKK:: Dünyadaki mühendislik e¤itimlerini göz
önüne al›rsak Türkiye’deki mühendislik e¤itimini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

MMDD:: Türkiye’deki mühendislik e¤itimi dünya-
daki mühendislik e¤itiminden daha afla¤›da de-
¤ildir. Mezunlar›m›z›n hem Amerika’da hem de
Avrupa’da kolay ifl bulmalar›, verdi¤imiz e¤itimin
kalitesini kan›tlamaktad›r. Biz burada gerçekten
evrensel düzeyde bir e¤itim veriyoruz ve Türki-
ye’deki birçok üniversitede de durum bizimkin-
den farkl› de¤il.

BBTTKK:: Türkiye’deki mühendislik e¤itiminin te-
mel sorunlar› hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

MMDD:: Her ne kadar bizim bölüm için olmasa

da Türkiye’nin ciddi bir ö¤retim üyesi sorunu
vard›r. Planlanmadan aç›lan yeni bölümler bu so-
runu daha da derinlefltirmifltir. Ayr›ca uygulanan
ücret politikalar› nedeniyle ö¤retim üyelerimizin
üniversitelerde kalmalar› gittikçe güçleflmekte-
dir. Di¤er bir sorunsa bana göre üniversitelerin
kendilerini yenileme yeteneklerinin olmamas›d›r.
Üniversiteler giderek adeta eskiyorlar ve d›flar›ya
kapan›yorlar. “D›flar›ya kapanmak” deyimi ile
anlatmak istedi¤im mühendislik fakültelerinin di-
¤er üniversiteler ve sanayi ile olan iliflkilerindeki
yetersizliktir. Yaflad›¤›m›z bir di¤er sorun da üni-
versite bütçelerinin yetersiz olmas›d›r.

BBTTKK:: Türkiye’de ilk defa gerçeklefltirilen 1.
Ulusal Elektrik Elektronik ve Bilgisayar E¤itimi
Sempozyumu’nun baflkanl›¤›n› yapt›n›z. Bu sem-
pozyumun yap›lma amac›n› ve sonuçlar›n› k›saca
aç›klar m›s›n›z?

MMDD:: Sempozyumun amaçlar›ndan bir tanesi
üniversitelerin di¤er üniversiteler ve sanayi ile
aras›ndaki iletiflim eksikli¤ini gidermekti. Çok
çeflitli konular›n tart›fl›ld›¤› sempozyumun bu aç›-
dan son derece yararl› oldu¤unu düflünüyorum.
Bu tip devam› yap›lacak sempozyumlar en az›n-
dan ayn› amaca hizmet eden kurumlar aras›nda-
ki iletiflimsizli¤i bir ölçüde azaltacakt›r.

BBTTKK:: Bilim ve Teknik dergisi ad›na bize za-
man ay›rd›¤›n›z için çok teflekkür ederiz. 

Prof. Dr. Mübeccel Demirekler ile Mühendislik

E¤itimi Üzerine Bir Sohbet
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Yeni do¤um yapm›fl annelerin anne sütünün öne-
mi konusunda bilgi düzeylerini ölçmek, toplumumu-
zun gelece¤i aç›s›ndan çok önemli. Çünkü sa¤l›kl› bir
toplum olabilmenin koflullardan biri, dengeli ve yeter-
li beslenme. Yeterli ve dengeli beslenme de do¤umla
birlikte bafll›yor. Bebeklerin sa¤l›kl› büyümesi ve gelifl-
mesi için en ideal beslenme yöntemiyse emzirme. Ya-
flam›n ilk aylar›nda gereksiz su ve ek g›daya bafllanma-
s›, ishal baflta olmak üzere enfeksiyon hastal›klar› ve
ileri yafllarda ortaya ç›kacak alerji ve di¤er hastal›kla-
ra zemin haz›rl›yor. Peki toplumumuzdaki annelerin,
anne sütünün önemi konusunda bilgi düzeyleri ne? 

Bu önemli bilgiye ulaflmak için EÜ. Kad›n Sa¤l›¤›
ve Hastal›klar› Hemflireli¤i Ana Bilim Dal› ö¤retim
üyelerinden, Prof. Dr. Ahsen fiirin’in dan›flmanl›¤›nda
bir ölçme-de¤erlendirme çal›flmas› gerçeklefltirdik.
Çal›flman›n sonuçlar›n›ysa, istatistik yöntemlerinden
ki-kare ve yüzdelik testlerini kullanarak elde ettik. Ve-
rileri toplad›¤›m›z deneklerde de baz› özellikler ara-
d›k. Örne¤in, sa¤l›kl› bebe¤i olan, emzirmeye baflla-

m›fl, en az ilkokul mezunu, iletiflim
sorunu olmayan ve bu araflt›rmay› ka-
bul eden kifliler araflt›rmam›za kat›l-
d›. Bu koflullar› tafl›yan annelerin %32,5’i 27-31,
%8,3’lük k›sm› da 17-21 yafllar› aras›ndayd›. 

Baflar›l› bir emzirmenin bafllat›lmas› ve sürdürül-
mesinde do¤um öncesi, do¤um an› ve do¤um sonras›
ilk haftal›k dönem, en hassas dönemler. Bu dönem-
lerde annenin özgüven azl›¤›, kayg›, stres, emzirmeye
karfl› isteksizlik, bebe¤ini kabullenmeme ve yorgun-
luk, emzirmeyi olumsuz etkileyen unsurlar. Çal›flma-
m›z›n can al›c› noktas›n› oluflturan bu konuda elde et-
ti¤imiz veriyse %65. Yani toplumumuzdaki annelerin
%65’i anne sütünün önemini biliyor. Ne yaz›k ki bu
oran ülkemiz için yeterli de¤il. Çünkü tüm annelerin,
ne koflulda olursa olsun bebe¤in bu 6 ay boyunca an-
ne sütüyle beslenmesi ve baflka hiçbir ek besine ge-
reksinim duymad›¤›n› bilmeleri gerekiyor. Dünya Sa¤-
l›k Örgütü, emzirmenin iki yafl›na kadar ek besinlerle
sürdürülmesi gerekti¤ini de bildirmekte. Anne sütün-

de bulunan enzimler, vitaminler, im-
münglobulinler ve hormonlar, bebeklerde
hastal›klara karfl› direnç sa¤l›yor. Ayr›ca
içindeki maddeler nedeniyle beyin gelifli-
minde de anne sütünün önemi büyük.
Dolay›s›yla anne sütünden bebeklerin ya-

rarlanmas›n› önlemek, hem bebek, hem de anne aç›-
s›ndan büyük bir kay›p. 

Çal›flmam›zda elde etti¤imiz önemli bir sonuç da-
ha var: Anneler, anne sütü hakk›ndaki bilgiyi %39,7
oran›nda sa¤l›k kurumlar›ndan ve %33,8 oran›nda
dergi, TV, radyo ve gazetelerden al›yorlar. Okul e¤iti-
mi s›ras›nda bu bilgiyi ald›m diyenlerin oran›ysa
%14,7. Bu bilgi, yaz›l›, görsel ve iflitsel bas›n›n yak›n-
dan ve düzenli izlendi¤ini, sa¤l›k kurumlar›n›n da bu
konuda etkili çal›flt›¤›n› göstermekte. Ülkemizde bafla-
r›l› emzirme oran›n›n art›r›lmas› ve anne sütünün öne-
minin tüm anneler taraf›ndan bilinmesini sa¤lamak
için ne yapmak gerekiyor sorusuna gelince: Örgün ve
yayg›n e¤itim müfredat›na bu konular›n bir an önce
eklenmesi gerekiyor. Dahas›, sa¤l›k personeli hizmet
içi e¤itimle daha da gelifltirilmeli. 

Anne Sütü mü?

Kongre, eczac›l›k alan›ndaki son geliflmeleri tart›fl-
mak, Avrupa'daki tüm eczac›l›k ö¤rencileri aras›ndaki
dayan›flmay› art›rmak, EPSA yönetimi ve di¤er ö¤ren-
ci birliklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek hem
kendi ö¤renci birli¤ini tan›tmak, hem EPSA baz›nda
gerçeklefltirilecek olan yeni projeler üretmek amac›yla
düzenlendi. Kongre süresince yap›lan uzun ve yorucu
Genel Kurul toplant›lar› haricinde düzenlenen paneller-
de eczac›l›k e¤itimindeki yenilikler, soruna da-
yal› ö¤renme (Problem Based Learning),
eczac›l›k ve küreselleflme gibi konular
hakk›nda bilgi verildi. Elbette bu bir
hafta içinde çok say›da sosyal faali-
yet de düzenlendi: Lubliana flehir
turu,  Sloven müzi¤i ve danslar›n›n
tan›t›ld›¤› Sloven akflam› (Slovenya
çok küçük bir ülke olmas›na ra¤men
-ülkenin toplam nüfusu 2 milyon ka-
dar- son derece zengin bir tarih ve kültü-
rel mirasa sahip.),  Lubliana Kalesi'nde akflam
yeme¤i bunlardan birkaç›. 

Kongrenin son günündeyse EPSA Yönetim Kurulu
seçimleri yap›ld›. Türkiye temsilcisi “Tan›t›m ve Destek
Sorumlusu” seçildi. Seçimler s›ras›nda Baflkanl›¤a
aday ç›kmad›¤› için EPSA Baflkan› Atina'da düzenlene-
cek ilk Yönetim Kurulu toplant›s›nda belirlenecek. 

EEPPSSAA''nn››nn ttaarriihhççeessii
1978 y›l›nda "Association Nationale des Étudiants

en Pharmacie de France”’in (Frans›z Ulusal Eczac›l›k
Ö¤rencileri Birli¤i) Fransa-Nancy'de düzenlenen kong-
relerine Avrupa'n›n çeflitli ülkelerinden ö¤renci grupla-
r›n› davet etmesi, EPSA'n›n kuruluflundaki en önemli

ad›mlardan biri olmufltur. Ard›ndan Edinburgh'da dü-
zenlenen 29. IPSF (Ulusal Eczac›l›k Ö¤rencileri Fede-
rasyonu) Avrupa Alt Komitesi'nin (The European Sub-
Committee) kurulmas› ve 1982’de ESC'nin IPSF'den
ba¤›ms›z olarak, Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri Komite-
si (European Pharmaceutical Students' Committee,
EPSC) ad›n› almas›yla EPSA'n›n kurulmas› için uygun
bir zemin oluflmufltur.

IPSF'den ba¤›ms›z bir kimlik kazand›ktan 10
y›l sonra Helsinki'de düzenlenen 15.

EPSC Kongresinde bugünkü ismi
olan Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri
Birli¤i (European Pharmaceutical
Students' Association, EPSA) ad›-
n› alm›flt›r. fiu an EPSA, üyesi
olan 32 ülkeden 120,000'in üze-

rinde eczac›l›k ö¤rencisini temsil
etmekte.

EPSA kongreler d›fl›nda da etkinliklerde
bulunuyor. Örne¤in,  Twin Project, EPSA üye-

si olan 2 ülkenin birbirini kardefl seçmesiyle birlikte
aralar›ndaki iletiflimi ve bilgi al›flveriflini art›ran bir pro-
je. Bir ülke di¤erini özel ya da Genel Kurul toplant›la-
r›na davet edebilir, ortak toplant›lar düzenleyip, spor
müsabakalar›, kamp.. vs. düzenleyebilir.

Yaz Üniversitesi (Summer University) ise, EPSA'ya
üye olan ülkelerin eczac›l›k ö¤rencilerinin yan›nda t›p,
difl hekimli¤i gibi sa¤l›k bilimleri ö¤rencilerinin yaz ay-
lar›nda (temmuz ya da a¤ustos) bir hafta süreyle bir
araya gelmesini sa¤layan, her y›l baflka bir üye kuru-
lufl taraf›ndan farkl› bir ülkede düzenlenen, bilimsel ve
e¤itici konular› kapsayan e¤itim program›n›n yan›nda
sosyal etkinliklerin de yer ald›¤› bir EPSA etkinli¤i. 22-

28 Temmuz 2001
tarihleri aras›nda dü-
zenlenen Yaz Üniversitesi’ne IUPSA-‹stanbul Üniversi-
tesi Eczac›l›k Ö¤rencileri Birli¤i ev sahipli¤i yapm›flt›.
Bu y›lki Yaz Üniversitesi’yse, 13-19 Temmuz tarihleri
aras›nda Makedonya, Ohrid'te düzenlenecek.

EPSA Sailing Cup, her y›l may›s ay› ortalar›nda
CROPBSA (H›rvatistan) taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
spor etkinli¤i. Bir hafta boyunca Adriyatik denizinde
yelken yar›flmalar›, ayn› zamanda yöreye has bitkilerin
incelenmesi ve farmakognozi ile ilgili dersler yap›lmak-
ta.

Gidilmek istenen fakülte ve ülkeyle ilgili tüm bilgi-
lereyse EPSA veritaban› sayesinde ulaflabilirsiniz. EP-
SA Database, fakültelerin ders programlar›, kulland›k-
lar› kitap listeleri, iklim, para birimi, görülmeye de¤er
yerler, önemli kentler, kal›nabilecek yerler, ülke hak-
k›nda genifl ölçüde bilgiler içeren web sitesi adresleri,
staj yerleri ve benzeri tüm bilgileri içeriyor.

Uluslaras› Eczac›l›k Ö¤rencileri Federasyonu Ortak
Sempozyumlar› ve Avrupa Klinik Eczac›l›k Derne¤i Or-
tak Sempozyumu da EPSA’n›n etkinliklerinden.

E¤er siz de farkl› ülkelerdeki eczac›l›k uygulamala-
r›n› yerinde görüp, eczac›l›k alan›ndaki yeniliklerden
haberdar olmak, Avrupa'n›n farkl› ülkelerinden arka-
dafllar edinmek istiyorsan›z EPSA'ya kat›labilirsiniz.
EPSA dünyas›na kat›lmak isteyen, fakat fakültesinin
EPSA ile ba¤lant›s› olmad›¤› her eczac›l›k ö¤rencisi EP-
SA'ya bireysel üye olabilir. Bireysel üye olmak için yap-
man›z gereken, üyelik formunu doldurup y›ll›k üyelik
aidat›n› yat›rmak. Ayr›ca ‹ngilizce bilmek de gerekiyor.  
‹lgilenenler için: www.epsa-online.org  
e-posta:pso@epsa-online.org, htekiner@hotmail.com (EPSA Tan›t›m ve Des-
tek Sorumlusu Halil Tekiner)

European Pharmaceutical Students' Association (Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri Birli¤i) y›ll›k kongresi 21-27 Nisan 2003
tarihleri aras›nda, Türkiye dahil 32 Avrupa ülkesinden 39 ö¤renci organizasyonunun kat›l›m›yla  Slovenya'n›n Portoroz flehrinde
düzenlendi. Kongrede ülkemizi Ankara Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakülteleri
ö¤rencilerinden oluflan 13 kiflilik bir grup temsil etti. Muhabirimiz Halil Tekiner de oradayd›.

Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri Slovenya’da

‹zmir muhabirimiz ve Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu 4. s›n›f ö¤rencisi Banu Karagöz, yeni do¤um yapm›fl annelerin, anne
sütünün önemi konusundaki bilgi düzeylerini inceledi. Banu çal›flmas›n› geçti¤imiz y›l içinde Ege Üniversitesi Do¤um Servisi’nde gerçeklefl-
tirdi. Elde etti¤i sonuçlar› bize aktar›yor.

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
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Ülkemizdeki e¤itim kurumlar›nda ders olarak
verilen çevre e¤itimi konular›n›n durumunu, verim-
lili¤ini ve ö¤rencilerin bilgi düzeylerini  belirlemek
bu projenin ilk hedefi. Di¤er hedeflerse flöyle:  Ül-
kemizde okulöncesi e¤itime haz›rlanan potansiyel
ö¤renci say›s›n›n fazlal›¤›na dayanarak, e¤itimin
ilk kurumundaki çocuklar›m›z› “Çevre E¤itimi” ko-
nusunda ak›lda iz b›rak›c› materyallerle e¤iterek
gelecek kuflaklara nitelikli ve bilinçli bireyler yetifl-
tirmek ve bu e¤itimi yaflam boyu kullan›l›r hale ge-
tirmek; bunun için tüm dünya ülkeleri aras›nda ya-
p›lan “çevre” konulu konferans ve sempozyumlar›
incelemeden geçirmek; çevreyi korumak, gelifltir-
mek ve sa¤l›¤›n›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak için bi-
reylere ve toplumlara düflen görevleri belirlemek;
bireylere okulöncesi e¤itimden bafllayarak sorunu
saptama, sorun için çözüm önerileri üretme ve bu
önerilerden bir tanesini seçerek sorunu gidermele-
rine rehber olmak; üniversite ö¤rencileri ve yük-
sek lisans ö¤rencilerinin “çevre e¤itimi” tutumlar›-
n› ölçmek; halk e¤itim merkezlerinin çal›flanlar›n›n
e¤itim tutumlar›n› ölçmek (kalorifer yak›c›lar›n›n
e¤itimi); ev han›mlar›n›n tutumlar›n› ölçmek (at›k
malzemeleri de¤erlendirebilmek için); esnaf,  za-
naatkâr ve çiftçilerin tutumlar›n› ölçmek; fabrika
ve iflyeri sahipleriyle iflçilerin tutumlar›n› ölçmek.
Birazdan anlatacaklar›m›zsa, projenin ilk aflama-

s›nda gerçeklefltirilen ve gerçekleflti-
rilecek çal›flmalar› kaps›yor. 

Proje, ilk aflamada ilkö¤retime
devam eden ö¤renciler aras›nda ger-
çeklefltirildi. Elde edilen veriler yüz-
delik ve temel istatistik yöntemleri
kullan›larak de¤erlendirilecek. Veri-
lerin topland›¤› ö¤rencilerde bulun-
mas› gereken özelliklerse flöyle belir-
lendi: Anas›n›f› araflt›rmas›nda; ana-
s›n›f› ö¤rencisi olan; örgün e¤itim
araflt›rmas›nda; örgün e¤itim ö¤ren-
cisi olan; araflt›rmay› kabul eden ve
iletiflim sorunu olmayan; söylenenleri anlayabilen
ve söyledikleri anlafl›labilenler.

Projenin bütünüyle tamamlanmas› için gereken
süreyse 324 gün.  Proje kapsam›nda yaz›fl›lacak
kurum ve kurulufllar, “Baflbakanl›k  Devlet Planla-
ma Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Çevre Bakanl›¤›, MEB
Okulöncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü, MEB ‹lkö¤-
retim Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Tabiat›n› Koruma
Derne¤i, Çevre Dostlar› Vakf›, Çevre Koruma  ve
Araflt›rma Vakf›, Çevre Koruma ve Yaflatma Derne-
¤i, Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i, Ekoloji ve Çev-
re Dostlar› Derne¤i, Greenpeace  Akdeniz-Türkiye,
Türkiye Çevre E¤itim Vakf›, Türkiye Çevre Vakf›,
TEMA, TRT.

Çevresinin bilincinde olmayan insan onu nas›l
koruyaca¤›n›, gelifltirece¤ini ve devaml›l›¤›n› sa¤la-
yaca¤›n› bilemez. Bilimsel çal›flmalardan da görül-
dü¤ü gibi bireylere  “çevre e¤itimi”nin  verilmesi
okul öncesi e¤itimden bafllamal› ve yaflam› boyun-
ca sürmelidir. Temeli sa¤lam olan bir e¤itim ileri-
ki y›llarda kesinlikle y›k›lmaz. Bunun için de “çev-
re e¤itimi”nin e¤itim sistemimizin temelini olufltu-
ran okul öncesi e¤itimden bafllamas› gerekir. Ço-
cu¤un ilk e¤itimini ald›¤› ailenin örnek ve e¤itim
ald›¤› ö¤retmeninin, izledi¤i televizyon program›-
n›n ve içinde yaflad›¤› toplumun çevre e¤itiminde
ne kadar önemli bir yer tuttu¤u yads›namaz bir
gerçek. Art›k çocuklar›m›za fabrikalar›n çevreyi
kirletti¤i, her gün onlarca filin diflleri için öldürül-
dü¤ü, flehir içinden akan pis derelerin mikrop kay-
na¤› oldu¤unu anlatmaktan çok, bunlar› neden-
araflt›rma-sonuç ve çözüm dörtlüsü içinde yorumla-
malar›n› ve yaflamlar›na sokmay› ö¤retmemiz ge-
rekmekte. Bunu ö¤renmeleri için de öncelikle aile-
lere ve ö¤retmenlere görev düflmekte. Kaliteli bir
ö¤retmen e¤itimi, gelecek kuflaklar›n da kaliteli ve
bilinçli olmas›n›n ön koflulu. Avrupa ülkelerinde
her gün bir ad›m daha ilerleyen “çevre e¤itimi”ni
ülkemizde gelifltirmek, yaymak ve koordine bir fle-
kilde bilgi al›fl-veriflinde  bulunmak için küçük bir
ad›m olan bu proje, umar›z baflka araflt›rmac›lar›n
katk›lar›yla daha da ileri gider.

Fatih Bozyi¤it ile ba¤lant› kurmak isteyenler için: 
Zafertepeçalköy Beldesi, Zafertepeçalköy ‹lkö¤retim Okulu Fen Bilgisi

Ö¤retmeni Alt›ntafl-Kütahya
Tel: 0 535 869 47 32   e-posta: fbozyigit@yahoo.com

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri

Çevre E¤itimi

Çevre e¤itimi, son y›llarda tüm dünyan›n gündeminde olan çevre sorunlar›n›n ortaya ç›kard›¤› bireysel ve toplumsal bir gereksinim.
Bu gereksinim, her yafl, e¤itim ve meslekteki kiflilere belli bir program dahilinde verilmeli. Ancak e¤itimin do¤ufltan itibaren bafllad›¤›
görüflünden hareketle, öncelikle okul öncesi çevre e¤itimine a¤›rl›k verilmeli, çocuklara çevreyi tan›t›c›, do¤ay› sevdirici mesajlar
yan›nda, çevre sorunlar›n›n yaratt›¤› tehlikeler de anlafl›l›r bir flekilde vurgulanmal›. ‹zmir muhabirimiz Fatih Bozyi¤it, ayn› zamanda
Zafertepe Çalköy ‹lkö¤retim Okulu Fen Bilgisi ö¤retmeni. Fatih’in de amac› önce köyündeki ö¤rencilerine, sonra ulaflabildi¤i herkese
çevre bilincini afl›lamak. Amac›na ulaflma yollar›ndan biri olarak da, Bilim ve Teknik Kulübü projeleri kapsam›nda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E¤itim
Fakültesi ‹lkö¤retim Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Teoman Kesercio¤lu dan›flmanl›¤›nda, “Çevre E¤itimi” konulu bir projeyi geçti¤imiz aylarda bafllatt›.  

Projenin Basamaklar›

a. Projede yer alacak kurum-kurulufllar ve okullar
belirlenecek  ve yaz›flma yap›lacak: 10 gün

b. Çevre e¤itimiyle ilgili makale, kitap, dergi, ga-
zete ve ‹nternet literatür taramas› yap›lacak: 30 gün

c. Elde edilen bilgiler merkezde toplanacak: 6 gün
d. Bilgiler okulöncesi, ilkö¤retim, ortaö¤retim,

yüksekö¤retim olarak ayr›lacak: 15 gün
e. Her türlü bilgi kendi alan›nda analiz edilerek

sentezlenecek: 15 gün
f. Projenin uygulanaca¤›  “uygulama okullar›nda”

bulunan ö¤retmenlere (kabul edilmesi durumunda)
“çevre e¤itimi” verilecek. Okulda yap›lacak plan bir-
likte belirlenecek: 15 gün

g. Proje okulunda yap›lagelen çevre etkinlikleri ra-
por halinde tutulacak: 10 gün

h.Eldeki verilere dayal› olarak uygulama okuluna
gidilerek çal›flma yap›lacak: 15 gün

I. okulöncesi ö¤rencilerine boyama kitab› olarak
II. ilkö¤retime anket ve ön test uygulanacak

›. Elde edilen ön test sonuçlar› merkezde toplana-
cak: 3 gün 

i. Ön test sonuçlar›na göre belirtke tablosu yap›la-
cak: 10 gün

j. Okulöncesi ve ilkö¤retim ö¤retmenlerine gazete
ka¤›d›ndan ka¤›t yap›m›n›n  uygulamal› olarak göste-
rilmesi ve ka¤›t, teneke kutu ve cam›n geri dönüflü-
mününün poster fleklinde sunulmas›: 5 gün

k. Ö¤renim kurumlar›n›n düzeylerine göre çevre
e¤itimi konusunda e¤itim verilecek. (asetat, resim,
levha ve slayt gösterisi kullan›lacak) : 30 gün

• Ö¤rencilere geri dönüflüm için çöp kutular› yap-
malar› ( ka¤›t, cam, plastik, pil) ve böyle bir kampan-
ya bafllatmalar› 

• Çevresiyle ilgili pano ve köfle oluflturmalar› (bu
panolar ve köflelerde resim, karikatür, grafik, foto¤-
raf, makale ve köfle yaz›lar›n› asmalar›)

• Ö¤rencilere mahallelerinde at›k ka¤›t, cam,
plastik ve pil toplama kampanyas› bafllatmalar›

• Plastik su ve içecek fliflelerinden “plastik ev”
yapmalar›

• Okul ve s›n›f duvarlar›n›n çevre konulu poster-
lerle donat›lmas›

• Bahçesi uygun okullarda tohum, fidan ve a¤aç
dikiminin yap›lmas›.

l. Uygulama okullar›ndaki koordinatör ö¤retmen-
lerle ara durum de¤erlendirilmesinin yap›lmas›: 10
gün

m. Uygulama okullar›na 50 gün sonra tekrar gidi-
lerek okulda meydana gelen de¤ifliklikler rapor edile-
cek ve  g maddesindeki durum ile yeni durum aras›n-
daki iliflki tablosu yap›lacak: 55 gün

n. Ö¤rencilere uygulanan › maddesindeki ön-test
tekrar uygulanarak son-test yap›lm›fl olacak. Bu  veri-
lere göre ön-test/ son-test tablosu yap›lacak: 25 gün

o. Sonuçlar merkezde toplanarak  gerekli tablolar
ve grafikler  yap›lacak: 70 gün


