TÜSEM toplantısı YYÜ'de başladı
Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) toplantısı Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nde (YYÜ) başladı.
YYÜ ev sahipliğinde Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Gürol Zırhlıoğlu günümüz koşullarında fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık
bilimleri alanlarındaki gelişmelerin çok hızlı bir şekilde yaşandığını ifade ederek, "Bu
gelişmeleri takip edebilmek ve bu alanlarda diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için hızlı ve
doğru adımlar atmak gerekir. Üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri bu bağlamda çok
önemli roller üstlenmektedir. Bu merkezler sadece kişisel gelişimi değil kamu ve özel
kurumlara yönelik her türlü gelişimi sağlayacak özel programlar oluşturmakta ve bu
programları etkili bir biçimde sunmaktadır” dedi.
YÜSEM hakkında bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Zırhlıoğlu çok kısa sürede bine yakın
katılımcıya eğitim verdiklerini kaydetti.
TÜSEM Genel Sekreteri Dr. Tamer Atabarut Sürekli Eğitim Merkezlerinin birçok fonksiyonu
olduğunu belirterek, “Bunlardan bir tanesi Üniversitelerdeki bilgiyi, birikimi toplumla
paylaşmak. Bunun yanı sıra yine yer aldığımız bölgelerde, şehirlerde ki kalkınmaya katkı
sağlamak ve nitelikli insan gücüne katkı sağlamak gibi fonksiyonları da sayabiliriz” diye
konuştu.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, insanın yaradılışı itibari ile her zaman için eğitim
almaya ve öğrenmeye müsait olan bir varlık olduğunu dile getirerek, "Bunu iki türlü
değerlendirmek gerekir. Birincisi almış olduğu bilgiyi kullanma düzeyinde, bir de o bilgiyi
hayatını kolaylaştırma ve yaşamı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bilgiler var. Şimdi Sürekli
Eğitim Merkezleri'nde tabi ki öğrencilerimize yönelik şehirlerdeki değişik kurumlara yönelik
kurslar veriyoruz. Ancak bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle öğrencilerimiz için
önemli. Hepimiz biliyoruz ki, insanlar her zaman mezun olduğu bir bölümle ilgili çalışma
alanlarına yöneliyor. Ancak bugün gelinen noktada Amerika'da, Avrupa'da, ülkemizde artık
insanlar, oransal olarak her geçen gün şu noktaya doğru kayıyor. Yani bitirdiği alanların
dışında bir alana ilgi duyuyor ve o alanda iş yapıyor. Çünkü üniversiteye başlama yaşında
iken, ilgi alanını tam belirlememiş olabiliyor. Bir yere yöneliyor üniversiteyi bitiriyor,
üniversiteyi bitirdiği dönemde 'ben başka alanda daha başarılı olurum' diyor. Peki o alanda
deneyim ve bilgisini nasıl artıracak? İşte Sürekli Eğitim Merkezleri orada devreye giriyor.
Toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden toplantıya Van Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Fazıl Kaya, İl Bilim, Sanayi ve Ticaret Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can, İl Milli
Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ve 30
üniversiteden 60 akademisyen katıldı.

