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Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan bazı Türk 

bilim adamları Haziran 2004 tarihinde Washington DC’de 

Turkish-American Scientists and Scholar Association (TASSA-

Türk Amerikan Bilim Adamları ve Alimleri Derneği) adı ile bir 

dernek kuruyorlar. Kuruluşunun üzerinden daha henüz 7 ay 

geçmeden, bu dernek önemli bir konferans düzenlemeyi 

başararak, kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Belki şu anda bir 

konferans düzenlemek çok mu önemli diye düşünenleriniz 

olabilir. Ama eğer düzenlediğiniz konferans gerek Türkiye’den 

ve gerekse Amerika’dan birçok kişinin bir araya gelmesini 
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sağlayabilmişse, o konferansın organizasyonunun başarılı 

olduğu ve amacına ulaşıldığı anlamı çıkartılabilir.  

Birçok konferans ve seminer düzenlemiş kimliğim ile 

bu konuları değerlendirebileceğim olgusundan hareketle, 

konferansı sizler için yorumlamak istiyorum. Konferansa 

katılanlardan bazılarının isimlerini vermem gerekiyor ki 
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Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü, Yükseköğretim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Aybar Ertepınar, Türkiye’nin 

Washington Büyükelçisi Sayın Dr. Faruk Logoglu, Türkiye’nin 

bazı üniversitelerinden rektörler (Prof. Dr. Ayşe Sosyal-

Boğaziçi, Prof. Dr. Engin Ataç-Anadolu, Prof. Dr. Metin Lütfi 

Baydar-Süleyman Demirel, Prof. Dr. Uğur Büyükburç-Harran, 

Prof. Dr. Semra Ülkü-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 

DPT’den Kamil Ayanoğlu, TUBITAK’tan Dr. Yavuz Oruç, 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Emin Aksu ve farklı üniversiteden 

dekanlar öğretim üyeleri, bu toplantıya katılmak için 

Türkiye’den gelmişlerdi. Amerika’da yaşayan ve yaptıkları 

bilimsel çalışmalarla ün kazanmış birçok Türk bilim adamı 

toplantıya katılarak adeta güç gösterisinde bulundular. New 

york Devlet Üniversitesinden Robert R. Gosende, Ulusal Sağlık 

Enstitüsünden (NIH) Sharon Hrynkow, Ulusal Fen 

Kurumundan (NSF) Kerri-Ann Jones, Dış İşleri Bakanlığından 

Danışman George H. Atkinson, Uluslararası Para Fonundan 

(IMF) Michael Deppler ve diğer isimlerini hatırlayamadığım 
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Amerikalılar toplantının seviyesi hakkında yeterli mesajı bizlere 

aktardıkları kanısındayım.  

TASSA isimli bu dernek, yeni kurulmasına karşın bini 

aşan üyesi vardır. Yakın gelecekte bu sayının 3 bini bulacağı 

iddia ediliyor. Derneğin amacı, Amerika’da oluşturulacak lobi 

ile Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak dinamiklerin 

harekete geçirilmesidir. .  

Birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldım ve almaya 

da devam ediyorum. Şu anda Amerika’da ATAA (Assembly of 

Turkish American Associations) nın Morgantown temsilciliğini ve 

PTAA ( Pittsburgh Turkish American Association) Başkan 

Yardımcılığı görevlerini sürdürmekteyim. Tecrübelerime 

dayanarak bir hususu dile getirmek istiyorum. Özellikte Türkiye’de 

kurulan derneklerin birçoğunun atıl durduğunu yakından 

bilmekteyim. Hatta bu konuda bir araştırma da yayınladım. Bu 

nedenle dernek kurmak bir bakıma kolay ama o derneği amacına 

uygun sürdürmek büyük özveri ister.  

TASSA derneğini kuranlar genç Türk bilim 

adamlarından oluşmaktadır. İlk etkinlikleri ile üstlendikleri 

misyonu başarı ile yürütecekleri kanısındayım. Kurulan bu 

derneğim amacı mademki Türkiye’ye hizmeti amaçlıyor, 

bizlere düşen görev, bu dermeği maddi manevi 

desteklememizdir. Türkiye için belki de bu hareket, yeni bir 

başlangıcın ilk meşalesi olacaktır. Derneği kuranları kutluyor ve 

başarılar diliyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 10 Mart 2005 (Perşembe) 

 

ABD’DE KONUKSEVERLİK GÜNLERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

ABD’de yaşayan Türkler fırsat buldukça Türk 

kültürünü ve Türkiye’yi tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler 

düzenlemeye çalışırlar. Bu tür etkinliklerde iyi organize olmak, 

büyük önem taşır. Çünkü gelecek misafirlerin karşısına bireysel 

olarak çıkılmamakta, 70 milyonluk bir Türk halkı temsil 

edilmektedir.  

4 Mart 2005 tarihinde Morgantown’da Türk 

Konukseverlik günü adı altında güzel bir etkinlik düzenlendi. 

Bu etkinliği üç sivil toplum örgütü bir araya gelerek organize 

etti. Atatürk’ün Kızları, West Virginia Üniversitesi Türk 

Öğrenci Derneği (TSA at WVU) ve Pittsburgh Türk Amerikan 

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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Derneği (PTAA) birlikte düzenledikleri bu etkinlik, başarılı bir 

biçimde sonuçlandı.  

Davet ettiğimiz Amerikalı konuklarımız hem Türk 

yemeklerini tattılar, hem de yapılan sunular sayesinde Türkiye 

ve Türk kültürü hakkında bilgi sahibi oldular. Etkinliğin en 

önemli özelliklerinden biri, burada yaşayan Türk ailelerinin 

hepsi evlerinde bir şeyler hazırlayarak misafirlere sunulmak 

üzere getirmiş olmaları idi. İşte dayanışma ve işbirliği böyle 

yapılmalı.  

Prof. Dr. İsmail Çelik tarafından “Hoş geldiniz” 

konuşması yapıldı. Akabinde Dr. Müge Akpınar Elçi hazırladığı 

slaytlarla Türkiye’nin bütün yörelerinden kısa ve önemli bilgiler 

verdi. Türkiye’nin coğrafi konumundan başlayarak, Türk 

kültürünü motifleri ile işledi. Daha sonra Prof. Dr. İlkin Bilgesu 

moderatörlüğünde soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümün en 

ilginç yanı Türkiye’yi daha önceden ziyaret eden bazı 

Amerikalıların söz alarak ülkemizi tanıtmaları oldu. Özellikle 

konuşmacıların bazıları hem Türk halkını hem de Türkiye’yi 

övmeleri, diğer Amerikalılar için önemli bir mesaj niteliği 

taşıyordu.  

Bu etkinliğimize PTAA Başkanı Prof. Dr. Atilla Soran, 

Doç. Dr. Müjdat Balkan ve eşi Yrd. Doç. Dr. Arzu Balkan da 

Pittsburgh’tan gelerek bizlerle destek oldular.  
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 Türk gençleri de burada boş durmuyorlar. Bugün West 

Virginia Türk Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Serkan 

Varol ile Dernek üyesi Fırat Güngör Cheatlake İlkokuluna 

giderek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıttılar. Okulun tüm 

sınıflarındaki öğrenciler dönüşümlü olarak bir sınıfa 

toplatılarak, Türkiye hakkında anlatılanları dinlemeleri 

sağlandı. Daha henüz ilkokul öğrencileri olmasına karşın, 

konuşmacılara ilginç sorular yönelterek Türk kültürünü ve 

Türkiye’yi tanımaya çalıştılar.  

İşte gönüllü tanıtımlarla ilgili iki güzel örneği bugün 

sizlere aktardım. Kültürümüzü tanıtmak ve yabancıların 

kafasındaki farklı ve yanlış Türk halkı imajını değiştirmenin en 

güzel yöntemlerinden biri, bu tür etkinlikleri sıkça 

düzenlemekle sağlanabilir.  

Tanıtımlarda başarılı olmanın en güzel yolu, sivil 

toplum kuruluşları aracılığı ile bu tür faaliyetlerin 

sürdürülmesidir. Özellikle ABD’de birçok gönüllü çalışan sivil 

toplum örgütleri bulunmakta ve bu kuruluşlar çok değişik 

alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Buradaki Türklerin 

en önemli sorumluluğu ise kanımca, Türk kültürünü ve 

Türkiye’yi tanıtmak için ellerinden geleni mutlaka 

yapmalarıdır.   
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Yayınlandığı tarih: 16 Mart 2005 (Çarşamba) 

 

SOYKIRIM 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Soykırım “ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları 

nedeniyle insan gruplarının yok edilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. Soykırım denildiğinde hemen ikinci dünya 

savaşı sırasında Almanya’da Yahudilere ve diğer etnik gruplara 

karşı girişilen olaylar akla gelmektedir. O dönemlerde çeşitli 

milletlerden oluşan ve sayıları on milyonun üzerinde olan insan, 

soykırıma uğramıştır.  

Şu günlerde Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeni 

lobisi tarafından yoğun bir biçimde faaliyetler 

sürdürülmektedir. Ermeni soykırım iddialarının başlangıcının 

90. yıldönümü olarak andıkları 24 Nisan’ın yaklaşması ile 
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birlikte propaganda faaliyetleri aşırı şekilde fazlalaştırmakta ve 

Ermenilere karşı soykırımın yapıldığı iddiasının ABD yönetimi 

tarafından tanınması amaçlanmaktadır.  

Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi, ABD’de yaşayan 

Ermeni kökenli vatandaşların Başkan George W. Bush’a mesaj 

göndermelerini talep etmektedir. Yoğun e-posta sonrasında 

“soykırımın ABD tarafından kabul göreceği” beklenmektedir.  

Ermeni lobisinin ABD’de çok güçlü olduğu, özellikle 

Senatörler ve Kongre üyeleri üzerinde etkili oldukları 

bilinmektedir. Şu anda Ermeni sivil toplum örgütleri yoğun bir 

biçimde faaliyet sürdürmekte ve Türkiye aleyhine medyayı da 

çok iyi kullanmaktadırlar. Özellikle 2005 yılı ile birlikte 

ABD’nin yazılı ve görsel medyasında çok yoğun bir biçimde 

Türkiye aleyhine programlar yapılmaktadır. Maalesef bu tür 

programlar da ABD halkı üzerinde etkili olmaktadır.  

Bir süreden beri Türk Kültürü ve Türkleri tanıtıcı 

faaliyetler sürdürmekteyiz. Etkinliklerimize çağırdığımız 

Amerikalılarla kurduğumuz ilişkiler sonrasında, kendilerinden 

Türk-Amerikan dostluğunun kuvvetlendirilmesi yönünde 

taleplerimiz olmakta ve bu amaçla ortak stratejiler belirlemeye 

çalışmaktayız. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki, medya da 

Türk halkı aleyhine gösterilen filmler Amerikalılar üzerinde 

Türkler hakkında yanlış bilgi edinmelerine sebep 

olabilmektedir.  
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Etkinliğimize katılan bir Amerikalı, 9 Ocak’ta Fox 

televizyonunda yayımlanan Türkiye aleyhine olan programdan 

etkilendiğini, ama bizleri tanıyınca Türkler hakkındaki 

düşüncelerinde çok değişmeler olduğunu söyledi. Belki de 

etkinliğimize gelen diğer Amerikalılardan bazıları da söz 

konusu programı izlemiş olabilir.  

Bu günlerde kritik bir süreç yaşıyoruz. Ermenilerin 

yoğun elektronik posta göndermeleri sonrasında korkarım ki 

ABD yönetimi Ermenilerin istekleri doğrultusunda bir karar 

açıklayabilir. Çünkü bu tür işler, kim daha yoğun propaganda 

yaparsa onun leyine dönebiliyor.  

Sonuç olarak Türkiye’nin geleceğini ve menfaatlerini 

düşünen herkesin şu günlerde ülkemizin leyine olacak bazı 

faaliyetlere girişmesinde yarar var. Bu faaliyetleri sürdürürken 

de organize olunmalı. Aksi takdirde bireysel faaliyetler 

sonrasında “kaş yapayım derken göz çıkarılabilir”.  

  

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Yayınlandığı tarih: 24 Mart 2005 (Çarşamba) 

 

INTERNET HAFTASI VE E-TİCARET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Bu yıl 11-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de 

Internet haftası adı altında birçok etkinliğin yapılması 

bekleniyor. Bilindiği üzere Internet Haftası münasebetiyle 

Türkiye’deki birçok ilde Valilikler, İl Telekom Müdürlükleri, 

liseler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli faaliyetler 

düzenlenerek, Internet’in ülkemizde yaygınlaştırılması 

amaçlanıyor.  

Geçen yıl Tunceli ve Erzurum’da Internet haftası 

münasebetiyle konferanslar vermiştim. Özellikle Tunceli’de 

konferansa halkın gösterdiği ilgi oldukça büyük olmuştu. 

Konferansa katılanların büyük bir bölümünün orta yaşın 

üzerindeki kişilerden olmasının ayrı bir önemi vardı. Çünkü 
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orta yaşın üzerindeki kişiler, başlangıçta bu teknoloji ile 

tanışmaları kolay olmamıştı. Ama zamanla Internet’in önemi bu 

kuşak tarafından da benimsenmeye başladı.  

Türkiye’de Internet’in kullanımı gene maalesef düşük 

seviyelerde seyretmektedir. Özellikle Amerika Birleşik 

Devletlerinde Internet’in ne kadar yoğun kullanıldığını 

gördükten sonra, bu farkı kıyaslamak daha kolay oluyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Internet her yaştan vatandaşın 

iletişim araçlarından en önemlisi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Birçok evde hızlı Internet bağlantısı bulunuyor. Zaten kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, işlerinin önemli bir 

bölümünü Internet üzerinden yürütmektedir.  

ABD’de Internet üzerinden e-ticaret de çok hızlı bir 

gelişme göstermektedir. Her gün yeni sitelerin açıldığına şahit 

oluyorum. Bu şirketler üzerinden alış-veriş de inanılmayacak 

bir hızda ilerliyor. Artık bir eşya almak isteyen bir kişi, 

Internet’ten gerekli araştırmayı yapmadan alış-verişe çıkmıyor. 

Hatta vatandaşın önemli bir bölümü Internet üzerinden alış veriş 

yapmayı daha tercih edebiliyor. Çünkü aradığı birçok ürünü 

Internet üzerinden inceleyebiliyor. Fiyat kıyaslaması 

yapabiliyor üstelik bazen Internet üzerinden aldığı bir eşyaya 

vergi dahi ödemiyor. Bu nasıl oluyor derseniz, Amerika Birleşik 

Devletlerinde bulunan eyaletlerde çok farklı vergilendirme 

sistemleri uygulanabilmektedir. Örneğin Virginia eyaletinde 

gıda maddelerinden vergi alınmıyor. Bu nedenle gıda maddesini 



32 

 

Internet üzerinden satmayı düşünen şirketlerin bu eyalette daha 

fazla açıldığı görülüyor. Delaware’de ise elektronik eşya dan 

dahi vergi alınmıyor. O nedenle Internet üzerinden elektronik 

cihaz satıcılarının ise Delaware’de toplandığını görüyoruz.  

Vergi ödenmediğinde de Internet üzerinden mal almak 

daha ucuza geliyor. Üstelik Internet üzerinden satış 

yapıldığında, daha az elemanla ve işyeri kirası ödemeden 

işlemler yürütülüyor. Bu durum fiyatlarda önemli bir düşüşe 

neden oluyor. Bazı şirketler Internet üzerinden belirli bir 

meblağın üzerinde alış veriş yapanlardan kargo ücreti de 

almıyor. Üstelik satışlar garantili ve beğenmediğiniz malı tekrar 

iade edebiliyorsunuz.  

Sonuç olarak Türkiye’ye girişi henüz 12 yıl olmasına 

karşın, Internet birçok alanda kullanılmaya başlandı. Ama tüm 

ülke geneli düşünüldüğünde kullanma oranı hala düşük 

seviyelerde. Internet kullanımının yaygınlaştırılması, Internet 

haftası gibi etkinliklerle daha çabuk yaygınlaştırılabilir.  

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Yayınlandığı tarih: 30 Mart 2005 (Çarşamba) 

 

HARPUT’TA BİR AMERİKALI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

 

Osmanlıların son dönemlerinde batılılar Harput’a özel 

bir önem vermişler ve burada Amerikan (Harput Fırat Koleji 
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1878), Alman ve Fransız kolejleri kurmuşlar. Bu okullar 

Harput’taki yaşam biçimini yakından etkilemiş ve bu nedenle 

Harput’tan Amerika’ya birçok insan gidip gelmiş. Yazar Cevat 

Fehmi Başkut 1955 yılında “Harput’ta Bir Amerikalı” isimli 

kitabı yazarak, 1800’lü yıllarda Harput’taki gelişmeleri 

anlatmış.  

 

Batılıların Harput’a ilgisi, daha sonraki yıllarda da 

devam ettiğini biliyoruz. Bu ilginin sebepleri hakkında çeşitli 

yorumlar yapılıyor. Bu konu ile ilgili olarak 22 Ocak 2004 

tarihinde bir yazı kaleme alıp yayınlamıştım (http://www. 

elaziz. net/yazar/asaf/75. htm).  

Pittsburgh Turkish-Amerikan Association tarafından 26 

Mart’ta düzenlenen “Türk Misafirperverlik Günü” etkinliği 

sırasında masamıza iki Amerikalı oturdu. Judy-Ed Friedman 

isimli Amerikan çifti bana dönüp Türkçe konuşmaya 

başlamaları, kendileri ile derin bir sohbete başlamamıza neden 

oldu. Elazığlı olduğumu belirtince, Bayan Judy, dönemin 

başkanı Kennedy’nin başlattığı bir program çerçevesinde, 

kendisinin 1964-66 yılları arasında “Barış Gönüllüsü” olarak 

Elazığ’a gittiğini, orada Kız Öğretmen Enstitüsünde 

öğretmenlik yaptığını ve çok güzel günler yaşadığını anlattı.  

Bayan Judy’nin kendisi Yargıç, Eşi Ed ise Avukat. Her 

ikisi de Türk dostu. Kürsüde söz alarak, Türkiye ile ilgili 

http://www.elaziz.net/yazar/asaf/75.htm
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anılarını Türkçe anlattılar. Kendileri açısından Türkiye’nin bir 

başka önemi daha vardı. Judy, daha sonra Ankara’da Ed ile 

tanışacak ve evleneceklerdi. Yani Türkiye, onlar için evlilikleri 

açısından da bir dönüm noktası olmuş.  

Kolay değil aradan 40 yıl geçmiş ama Judy, hafızası o 

kadar güçlü ki benim Elazığ’da hangi mahallede oturduğumu 

öğrenmek istedi. Harput’ta Arap Baba türbesi duruyor mu? 

dedi. Alış veriş yaptığı bakkal, ilk dönemlerde kendisine “Sen 

Türkçe bilmiyorsun, nasıl Türk öğrencilere öğretmenlik 

yapıyorsun?” diyormuş.  

Kendileri Türklerin misafirperverliğinden, Türkiye’nin 

güzelliklerinden konuştular. Ed Türkçe’yi unutmamak için, 

PTAA tarafından açılan Türkçe kursuna gitmeyi de ihmal 

etmiyor. Aslında bizim masa ilginç simalardan oluşuyordu. 

Bulgar Stefan ve Radka Kerpedjiev çifti de Türk dostu olarak, 

etkinliğe katılanlardandı. Stefan Kapıkule’ye 12 km mesafede 

bir yerde doğmuş. Türklere ilgi duyan bir aile.  

İşte bundan daha iyi bir tanıtım olabilir mi? Bizler 

kendimizi yabancılara ne kadar tanıtmak istesek de, doğrudan 

yabancıların kendilerini yapacağı tanıtım kadar etkili olmaz. Bu 

nedenle ABD’de düzenlenen “Türk Misafirperverlik Günü” 

etkinliklerinde, Türkiye’yi bilen yabancıları konuşturmak, en 

etkili tanıtım olsa gerek.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Nisan 2005 (Pazar) 

 

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM 

ELEMANLARININ PROFİLİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite sayıları 

oldukça fazla ve Üniversitelerde okuyabilmek için önemli 

tutarlarda öğrenim harcı ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne 

kadar fazla öğrenciniz varsa, kurum olarak bütçeniz o kadar 

yüksek olabiliyor. ABD’deki üniversitelerin gelirleri, sadece 

öğrencilerin ödediği harçlardan elbetteki oluşmuyor. Yapılan 

projelerden, hayırsever vatandaşların verdikleri bağışlardan ve 

bağlı oldukları eyaletten de gelirleri var.  

Amerika üniversitelerinde dikkatimi çeken bir durum, 

özellikle teknik branşlarda görev yapan yabancı öğretim 

elemanlarının sayılarının oldukça fazla oluşudur. Örneğin bir 
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mühendislik fakültesinin bölümlerine baktığınızda, bazen ders 

veren hocalarının yarısından fazlasının başka ülkelerden 

geldiğini görürsünüz. Şu dönemlerde Çinli ve Hintli öğretim 

elemanlarının sayısı oldukça hızlı çoğalıyor.  

Orijin olarak Amerikalı olan doktoralı öğretim 

elemanları sayısında hızlı bir düşüşün nedenini öğrenmek 

istediğimde, ilginç cevaplar aldım. Amerikalılar genelde lisans 

eğitimini tamamladıktan sonra hemen kazanç getirecek bir işte 

çalışmaya yöneliyorlar. Çalıştıkları kurumlarda idareci olmak 

ve nispeten biraz daha fazla maaş almak isteyenler ise en fazla 

bir de yüksek lisans eğitimi alıyorlar. Tanıdığım bazı Amerikalı 

yüksek lisans öğrencilerine, neden doktora yapmak 

istemediklerini sordum. Verdikleri bazı cevapları sizlere 

aktarayım.  

Doktora yaptıklarında unvanları yükseldiği için iş 

bulmalarının çok güçleştiğini belirttiler. Çünkü yasa gereği 

burada unvanlara bağlı olarak bir kişiye ödenebilecek ücretlerin 

bir alt sınırı varmış. Yani doktoralı bir kişi bir şirkete gidip de 

“ben bin dolara sizde çalışırım” dese bile o şirket bu fiyata 

kişiyi kadrosuna alamıyormuş.  

Doktora yaptıklarında genelde ancak bir araştırma 

kurumunda iş bulunabileceğini söyleyenler oldu. Yani çalışma 

alanı olarak ya üniversiteler ya da çeşitli araştırma merkezleri 

olabilirmiş. Bazıları ömür boyu öğrenci gibi çalışmaktan 
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hoşlanmadıklarını belirttiler. ABD’de de iş bulmak artık kolay 

değil. Üniversite mezunu olup da pizzacıda çalışanlara 

rastladım. Amerikalı vatandaşların özellikle doktora 

eğitiminden kaçışlarının sonucudur ki üniversitelerin bazı 

doktora programlarında yüzde doksanlara varan sayılarda 

yabancı öğrencilere rastlanmakta.  

Ülkede bulunan yabancı öğrenciler arasında en 

kalabalık gurubu uzak doğu ülkelerinden gelenler oluşturuyor. 

Avrupa ülkelerinden ise genelde eskiden doğu bloğu ülkeleri 

diye adlandırılan ülke öğrencileriyle karşılaşıyorsunuz. Latin 

Amerika’dan gelenlerin sayısının fazlalığı da dikkati çekiyor. 

Ama bir gerçek var ki 11 Eylül sonrasında Müslüman ülke 

vatandaşlarından gelen öğrenci sayılarında önemli düşüşlerin 

olduğudur. Sıkı vize uygulamaları sonrasında örneğin Suudi 

Arabistan’dan gelen öğrenci sayıları çok düşmüş.  

Sonuç olarak Amerika Üniversitelerinin önemli bir 

bölümünde öğretim üyeliği yapanların oranı genelde yabancı 

ülkelerden gelenlerin leyine hızla değişiyor. Çünkü üniversiteler 

bir şirket misali çalışmakta ve kalabalık olan öğrencileri 

eğitmek için de öğretim elemanlarına gereksinim duyulmakta.  
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Yayınlandığı tarih: 10 Nisan 2005 (Pazar) 

 

 KÜLTÜREL DEĞİŞİMLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika’da sadece bilimsel açıdan kendimi yenilemek 

ve alanımdaki son gelişmeleri öğrenmek için bulunmak 

amacında değilim. Amerikalı vatandaşların yaşam biçimlerini 

öğrenmek için arkadaşlıklar kuruyorum ve Türkleri tanıtmak 

için kendileriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılmaya büyük 

önem veriyorum. Bugünkü yazımda sizlere Amerikalı 

vatandaşlarla olan bazı ilişiklerim sonucu meydana gelen 

davranış değişimlerini sizlere aktarmak istiyorum.  

Bilimsel bir çalışmaya katılmak için Atlanta’ya 

gitmiştim. Seminerin etkinliğini artırmak için 4 kişilik bir grup 

oluşturulmuştu. Sayı az olunca, samimiyet kurmak daha rahat 

oluyor. Her gün yoğun çalışma yaptığımız için yemeklerimizi 
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yanımızda götürüyorduk. Görgü ve geleneğimiz gereği, aynı 

odada yemek yerken mutlaka odada bulunanları da yemeğe 

davet ediyordum. İlk gün biraz zorlayarak götürdüğüm 

yiyeceklerden kendilerinin tatmalarını sağlayabildim. İkinci gün 

özellikle yemeğe önce Amerikalıların başlamasını bekledim. 

Çıkardılar yiyeceklerini ve beni davet etmeden yemeye 

başladılar. Sonra ben yiyeceklerimi çıkardım ve kendilerini 

davet ettim. Almak istemediler ama biraz ısrar ederek ve Türk 

mutfağı deyip benim yiyeceklerimden yemelerini sağladım.  

Derken üçüncü gün geldi ben gene aynı davranışları 

sergiledim ve amacım, acaba Amerikalılar da yedikleri yemeği 

yanında bulunanlara ikram etmeyi deneyecekler mi onu 

görmekti. Belki inanmayacaksınız ama Amerikalılar daha 

sonraki günlerde yediklerini birbiri ile paylaşmaya başladılar. 

Şimdi söz konusu Amerikalılarla biri birimizden çok uzaklarda 

olmamıza rağmen sürekli mesajlaşıyoruz ve kurduğumuz güzel 

dostluğu sürdürüyoruz.  

Üniversitede kaldığım odada Amerikalılar da 

bulunmakta. Aynı durumu odamdakilerle de sağladım. Demek 

ki kültürden kazanılan davranışlar, istenirse çok çabuk karşılıklı 

birbirine benimsetilebiliyor.  

Kültürel değişimleri sağlamanın en önemli yollarından 

biri, birlikte bir arada bulunmaktır. Amerikalılar sadece çok 

samimi ve dost oldukları kişileri evlerine yemeğe davet ederler. 
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Eğer birisi ile birlikte yemeğe çıkıyorlarsa, bu iyi bir dostluğun 

işaretidir. Buraya geldiğimden beri iyi ilişkiler kurmak amacıyla 

tanıştığımız veya bir arada sık bulunduğumuz Amerikalıları 

evimize yemeğe davet ediyoruz. İlk girişimleri her zaman bir 

başlattık. Ama onlar da artık bizi evlerine yemeğe alıyorlar. 

Karşılıklı ziyaretler başladı.  

Hangi toplum veya hangi kültürden gelirse gelsin, 

insanlarla iyi diyaloglar kurulursa, karşılıklı olarak birbirinin 

kültürel davranışlarına saygı gösteriliyor. Örneğin, bizim eve 

gelen tüm Amerikalılar ayakkabılarını çıkartmaları gerektiğini 

öğrendiler ve bu konuda “Biz çıkartmayabilirsiniz” desek de 

ayaklarımıza bakıp terlikli görünce, ayakkabılarını çıkarıyorlar.  

Kültürel değişimleri sağlamayı ve kültürümüzü 

yabancılara öğretmeyi istiyorsak, fedakârlık yapmamız şart 

oluyor. İlk girişimleri eğer siz başlatırsanız ve gelişmelerin 

takipçisi olursanız, mutlaka amacınıza ulaşmış olursunuz. Yeter 

ki bu konuda ısrarlı davranın, er geç mutlaka arzu ettiğiniz 

değişimleri karşınızdaki yabancıda görürsünüz.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Nisan 2005 (Cumartesi) 

 

ERMENİ SOYKIRIM İDDİASININ TANINMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika Birleşik Devletlerinin 32 senatörü ve 

temsilciler meclisinden de 175 milletvekili, Başkan George W. 

Bush’tan 24 Nisan tarihinde Ermenilerin soykırım iddiasını 

tanıması talebinde bulundu. Bush’tan bu yıl Ermeni soykırımını 

tanımasını isteyen senatörler arasında Demokrat Parti 

Massachusetts senatörü John Kerry de var. Ermeni lobisi, ABD 

kongresinde düzenlediği anma törenine, John Kerry’yi de 

getirdi. Bu ismi özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Hatırlanacağı üzere Kerry geçen yıl Kasım Ayındaki Başkanlık 

seçiminde, Bush’un karşısındaki kişi idi.  

Kerry seçim propagandaları esnasında seçim 

meydanlarında Başkan seçilmesi halinde Ermeni Soykırımı 
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iddiasını tanıyacağını söylemişti. O dönemlerde buraya yerleşen 

ve oy kullanma hakkı olan Türklerin büyük bir bölümü Kerry’i 

destekliyorlardı. Aslında göçmenlerin ekseriyetinin Kerry 

taraftarı olduğu görülüyordu.  

Amerikan vatandaşlığını elde etmiş bazı Türk ailelerle 

seçim atmosferini tartıştığımızda, Kerry’nin seçilmesinin 

Ermeni Soykırımı meselesi nedeniyle Türkiye’nin aleyhine 

olabileceğini söylemiştim. Dostlarımız bunun seçim söylemleri 

olduğunu ve seçim sonrasında birçok politikacı gibi Kerry’nin 

de sözlerinden çark edeceğini iddia etmişlerdi. Şimdi anlaşılıyor 

ki eğer Kerry Başkan olarak seçilmiş olsaydı, ABD’deki güçlü 

Ermeni lobisinin tekliflerini aynen kabul edecekti.  

Ermeni lobisi karşısında burada yaşayan Türklerin veya 

Türk dostlarının direnişi kanımca çok yetersiz kalıyor. Daha 

önceki bazı yazılarımda da belirttiğim gibi bir türlü yeterince 

organize olamıyoruz ve etkin hareket edemiyoruz. Senatörlere 

ve kongre temsilcilerine gönderilmek üzere bir mektup 

kampanyası sürdürüyoruz. Mektubu imzalatacağımız kişilerin 

işini kolaylaştırmak için, her birinin adreslerini tek tek araştırıp 

mektuplara yazdım, zarflara pul yapıştırarak ve posta kutusuna 

atma görevini dahi üstlendim. İnanın bazı kişilerin sadece 

imzasını almak dahi, deveye hendek atlatmaktan daha zor oldu.  

Ama şunu belirteyim ki çoğu Amerikalılara mektubu 

imzalatmak, Türk kökenli bazı Amerikan Vatandaşlarına 
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imzalatmaktan çok daha kolay oldu. Söz konusu Türk 

vatandaşlarının ne Türklüklerinden ne de 

vatanseverliliklerinden asla şüphem yok. Mesele işi ciddiye alıp 

almamaktan kaynaklanıyor. Bazıları, bir mektubun fazla veya 

eksik gönderilmesinin büyük önem taşımayacağı yönünde 

görüşleri ön plana çıkıyordu. . Sonuç olarak gene de 

bulunduğum eyalette tahminlerimin üzerinde mektup 

göndermeyi başardık diyebilirim. Mektubu sadece oy kullanma 

yetkisi olanlara imzalattık.   

Ermeni soykırım meselesi ile ilgili olarak 24 Nisan 

günü Washington DC’de Beyaz Saray önünde Türk 

derneklerinin ve Türk dostlarının ortak düzenleyeceği bir 

gösteri yapılacak. Bu gösteri büyük önem taşıyor. Mümkün 

olduğunca kalabalık bir görüntü sağlamak gerekiyor. Gösteri 

deyip geçmemek lazım. Bu tür gösterilerin, karar veren 

mekanizmalar üzerinde bazen çok önemli etkiler yaptığı 

bilinmekte. 24 Nisan’da neler olacak hep birlikte göreceğiz. 

Umarım Türkiye’nin aleyhine olacak gelişmeler yaşanmaz.  
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Yayınlandığı tarih: 24 Nisan 2005 (Cumartesi) 

 

BAŞKAN BUSH ERMENİLERİ ÜZDÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@yahoo. com 

 

Sevgili Okurlarım. Önceki yazılarımı takip edenler, 24 

Nisan tarihinin Türkiye açısından önemli bir gün olduğunu 

vurguladığımı hatırlayacaklardır. Bu gün önemliydi çünkü; 

Ermeni lobisinin yoğun baskıları sonrasında Başkan Bush’un 24 

Nisan münasebetiyle Ermenilere yapacağı yıllık mutat 

konuşmasında, Türklerin Ermenilere karşı “Soykırım” 

uygulandığını kabul ettiğini söyleyebilirdi. Ama korkulan 

olmadı ve Başkan Bush Ermenilerin beklediği cümleleri 

konuşmasında kullanmadı. Ermenilerin Başkan Bush’un 

ifadelerinden hiç memnun kalmadıklarını, Amerikan Ermeni 

Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanının açıklamalarından 

fark edebilirsiniz.  
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Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) 

bildirdiğine göre; “210 meclis üyesinin imzasını taşıyan yazılı 

çağrıyı aldırmayan Başkan Bush, yıllık 24 Nisan açıklamasında 

Ermeni Soykırımını tam “soykırım” olarak tanımak için verdiği 

söze, bir kez daha saygı göstermedi. ” 

“24 Nisan gününün Ermeni Soykırımı günü olarak 

anımsanması amacıyla verilen demeçte, 1915-1923 yılları 

arasında Türkiye’nin Ermeni halkına karşı soykırım yaptığı 

gerçeğini örtmek için, Başkan tekrar kaçamaklı ve örtülü 

ifadeler kullandı. Verdiği sözden kaçan Başkan; 178 

Temsilcinin ve 32 Senatörün Ermeni Soykırımını tam anlamıyla 

tanıması için yaptığı ısrarlı yazılı çağrıyı da böylece 

görmezlikten geldi. ” 

ANCA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Aram Hamparian, 

“Başkanın Dünya daki Ermenilerle bir araya gelmeyi kendisinin 

istediğini ve dolayısıyla (Ermenilerce) beklenildiği biçimde bir 

demeç vereceğini bizler değerlendirirken, kendisinin sürekli 

kaçamaklı ve örtülü ifadeler kullanması karşısında şaşkın 

kaldık. Bu demeç, üzüntü vericidir ve insanlığa karşı işlenen 

cinayetleri inkâr etmek için bir kez daha Türk Hükümetinin 

utanç verici kampanyasına yardakçılıktır” dedi.  

Sizlere tercüme ettiğim metinden de anlaşılacağı üzere, 

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi beklediği sonucu bu yıl da 

alamamış oldu. Ancak maalesef California Eyaleti Valisi 
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Arnold Schwarzenegger, 24 Nisan 2005 tarihini Ermeni 

soykırımını anma günü olarak kabul etti.  

Ermenilerin yürüttüğü lobicilik faaliyetleri karşısında 

buradaki Türk dernekleri de boş durmadılar ve yoğun bir 

biçimde mücadele verdiler. ATAA Başkanı Vural Cengiz 

Başkanlığında organize olup iyi bir mektup kampanyası 

sürdürdük. Elbette ki ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşları da 

yoğun bir kampanya sürdürdüler. Ama bizler her yıl 24 Nisan 

tarihi yaklaştıkça gene sıkıntıya düşeceğiz. Bu yüzden 

Türkiye’de tarihçilerimize gerçekten çok büyük görev ve 

sorumluluklar düşüyor. Osmanlı arşivlerini çok iyi 

değerlendirip bu bilgileri yabancı meslektaşları ile 

paylaşmalıdırlar. Yoksa her yıl aynı senaryo ve oyunlar 

sergilenmeye devam edecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 08 Mayıs 2005 (Cumartesi) 

 

HOTSPRINGS VE CLINTON 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

4-6 Mayıs 2005 tarihleri arasında Little Rock’da 

“Global Educational Technology Symposium” adı altında bir 

bilimsel etkinlik yapıldı. Bu sempozyuma katılmak için Little 

Rock’a gelince, Hotsprings kentini ve açılışı Mart 2005 ayı 

içerisinde gerçekleştirilen Bill Clinton kütüphanesini gezme 

imkânı buldum.   

Hotsprings şirin küçük bir şehir. George W. Bush 

öncesinde ABD’nin Başkanlığını üst üste iki kez yapan Bill 

Clinton bu şehirde dünyaya gelmiş. Little Rock’a tahminen 80 

km mesafede bulunan Hotsprings’in en önemli özelliği, termal 

kaplıcaları. Akın akın yerli turistlerin ziyaret ettiği bu kent 

içerisinde birçok termal otel yer alıyor. Termal otellerin 
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kurulmaya başladığı yıllar 1915’li dönemlere rastlıyor. Gezi 

esnasında bir sandık bize gösterildi ve bu sandığın adı “Türk 

küveti” olarak tanıtılınca, şaşırdık. Çünkü kapaklı olan sandığın 

içerisine girdiğinizde vücudunuz sandık içinde kalırken, başınız 

bir kafanın ancak geçebileceği bir deliğin dışında kalıyor. Böyle 

bir sandık biçiminde küvete Türkiye’de rastlamamıştık. 

Anladığım kadarıyla bizdeki meşhur “Hamam” kavramı nedeni 

ile bize ait olmayan sistemler de bizimmiş gibi gösteriliyor. 

Tabi dolayısıyla ziyaretçiler Türkiye’nin adını bu vesile ile 

duymuş oluyorlar.  

Hotsprings’de Arkansas Üniversitesine ait Garvan 

Woodland Gardens botanik bahçesini dolaştığımızda, dikkatimi 

bir şey çekti. Botanik bahçesinde size rehberlik edenler, 

gönüllülerden oluşuyor. ABD’de gönüllü hizmet vermek için 

emekli vatandaşların yarıştıklarını söylesem belki sizlere tuhaf 

gelecek ama bu durum gerçek. Emekliliğe ayrılan kişiler boş 

durmuyor ve gönüllü olarak özellikle de turizme yönelik 

sektörde hizmet veriyorlar. Bu hizmetleri karşılığında da para 

almıyorlar.  

Başkan Clinton adına Arkansas Eyaleti başkenti Little 

Rock’da büyük bir kütüphane Mart 2005 tarihinde açılmıştı. 

Yaklaşık 165 milyon dolara mal olan kütüphane, bağışlanan 

paralarla yapılmış. Şehrin merkezinde yapılan kütüphane, aynı 

zamanda kent için de çok önemli bir gelir kaynağı. Kütüphaneyi 

ziyaret etmek için meblağı hiç de az olmayan giriş parası 
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ödemek zorunda kalıyorsunuz. Kütüphaneyi dolaşırken bize 

rehberlik edenler gene gönüllü hizmet verenlerdi.  

Kütüphanede Bill Clinton’un görüştüğü dünya ülkeleri 

liderleri ile çekilmiş fotoğraflarına da yer verilmiş. Türkiye’den 

kimin fotoğrafı ile karşılaşacağım heyecanı ile resimleri çok 

dikkatli inceledim. Bizim liderlerin fotoğrafı yoktu. 

Türkiye’den sadece 1999 yılındaki depremde Adapazarı’nda 

yıkılmış bir cami resmi bulunuyordu.  

ABD’liler bu kütüphaneyi kurarak kanımca Little 

Rock’a yerli turistlerin daha çok gelmesine vesile oldular. Oysa 

Clinton dönemi üzerinden sadece 5 yıl geçti. Bizde politik 

çekişmeler yüzünden, belli dönemlere damgasını vuran liderler 

anısına ne bir kütüphane ne de o dönemleri hatırlatacak müzeler 

kuruluyor. Politik görüş farklılıklarımız da olsa, ülkeye önemli 

hizmet vermiş liderlerimizi unutmamalıyız ve hatırlanmaları 

için kendi dönemlerine ait kütüphane ve müze benzeri mekânlar 

açmalıyız.   
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Yayınlandığı tarih:15 Mayıs 2005 (Pazar) 

 

BAHAR ŞENLİKLERİ VE MEZUNIYET 

TÖRENLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Türkiye’deki üniversitelerinin büyük bir bölümünde 

Mayıs ayı içerisinde bahar şenlikleri adı altında bir dizi etkinlik 

düzenlenir. Bu şenliklerin amacı, bir akademik yıl süresince 

ders çalışmaktan yorgun düşen gençlerin, düzenlenen sosyal 

etkinlikler sayesinde eğlenmelerini sağlamak. Özellikle son 

yıllarda bu tür etkinliklerin her üniversite tarafından her yıl 

düzenli yapılmış olması, yetkili organlarca bu yönde ortak bir 

kararın alındığının göstergesidir.  

Bahar şenlikleri nedeniyle üniversitelerin bütçelerine bu 

amaçla yüklü miktarda para konulabilmektedir. Bahar şenlikleri 

sayesinde yeni profesyonel şirketlerin kurulduğunu ve hatta bu 
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tür şenliklerin ihalelerini almak için kıyasıya bir mücadelenin 

verildiğini bilmekteyiz.  

Bahar şenliklerinin yapılıp yapılmaması konusunda 

farklı görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bazı kimseler 

bu tür şenlikler için harcanan paraların israf olduğunu, şenlik 

yerine o paralarla çok daha güzel yararlı işlerin yapılabileceğini 

savunurken, diğer bir grup ise bu şenlikler sayesinde 

öğrencilerin eğlenerek stres attıklarını ve bir bakıma psikolojik 

rahatlama sürecine girdiklerini belirtmektedirler.  

15 Mayıs Pazar günü West Virgina Üniversitesinde 

mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet aşamasına gelmiş bazı Türk 

öğrencilerin daveti üzerine törenlere katıldım ve bizde yapılan 

törenlerden farklı olan yanlarını gördüm. Muhtemelen daha 

fazla sayıda öğrenci ailelerinin de katılabilmelerini sağlamak 

amacıyla törenler, cumartesi ve pazar gününe sığdırılmıştı. Her 

fakülte kendi mezuniyet törenini ayrı bir kapalı mekânda yaptı. 

Çok büyük salonlarda düzenlenen törenlerde, mezun durumda 

olan öğrenci ailelerinin kalabalıklığı, dikkatimi çekti. Hatta 

Amerikalı olmayan ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda aile 

fertlerine rastladım.  

Doktora payesinden başlanılarak, yüksek lisans ve 

lisans mezunlarının hepsi, sıra ile sahneye çıkıyorlar. Mezun 

olan öğrencilerin bölüm başkanı isimleri tek tek okurken, 

fakülte dekanı her öğrenci ile tokalaşıyor ve hatıra fotoğrafı 
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çektiriyor. Bu işlemler çok düzenli bir biçimde sürdürülüyor. 

Öğrenci aileleri ve dostları, çocuklarının mezuniyetlerini 

doyasıya yaşıyorlar.  

Gerek bahar şenlikleri ve gerekse mezuniyet törenleri, 

öğrencilik hayatında kanımca güzel anılar. Bizim 

öğrenciliğimiz yıllarında ne bahar şenlikleri ne de mezuniyet 

törenleri yapılırdı. Bizim dönemlerde üniversitelerde boykotlar 

ve kavgalar hâkimdi. Bu tür etkinlikler zaten gündeme 

gelemezdi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Keşke de 

bizim dönemlerde üniversitelerde kavga-dövüş nedeniyle 

gençlerin hayatları karartılacağına, bu tür etkinlikler yapılarak 

gençlerin kucaklaşmasına ve biri birini anlamalarına imkân 

tanınsaydı. Derslerine düzenli çalışan ve gerektiğinde sosyal 

etkinliklerde ahlaki sınırlar çerçevesinde eğlenmesini bilen 

gençlerimiz, bu etkinlikleri fazlasıyla hak ediyor! 
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Yayınlandığı tarih:16 Mayıs 2005 (Pazartesi) 

 

LOBİCİLİK VE ERMENİ SOYKIRIMI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Soykırım “ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle 

insan gruplarının yok edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Soykırım 

denildiğinde hemen ikinci dünya savaşı sırasında Almanya’da 

Yahudilere ve diğer etnik gruplara karşı girişilen olaylar akla 

gelmektedir. O dönemlerde çeşitli milletlerden oluşan ve sayıları 

on milyonun üzerinde olan insan, soykırıma uğramıştır.  

Ermeni lobisinin ABD’de çok güçlü olduğu, özellikle 

Senatörler ve Kongre üyeleri üzerinde etkili oldukları 

bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeni lobisi 

tarafından yoğun bir biçimde Türkiye aleyhinde faaliyetler 

sürdürülmektedir. Her yıl 24 Nisan öncesinde sözde Ermeni 

soykırım iddiaları gündeme getirilerek, Ermenilere karşı 

soykırımın yapıldığı iddiasının ABD yönetimi tarafından tanınması 

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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amaçlanmaktadır. Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi, ABD’de 

yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların Başkan George W. Bush’a 

mesaj göndermelerini talep etmektedir. Bu tür faaliyetler 

yoğunlaştırmakta ve organize biçimde sürdürmektedir. Ermeniler, 

Türkiye aleyhine medyayı da çok iyi kullanmaktadırlar. Özellikle 

2005 yılı ile birlikte ABD’nin yazılı ve görsel medyasında yoğun 

bir biçimde Türkiye aleyhine programlar yapılmaktadır.  

24 Nisan 2005 tarihi, Türkiye açısından önemli bir gün 

idi. Bu gün önemliydi çünkü Ermeni lobisinin yoğun baskıları 

sonrasında Başkan Bush’un 24 Nisan münasebetiyle Ermenilere 

yaptığı yıllık mutat konuşmasında, Türklerin Ermenilere karşı 

“Soykırım” uygulandığını kabul ettiğini söyleyebilirdi. Başkan 

Bush Ermenilerin beklediği kelimeleri konuşmasında kullanmadı. 

Ermenilerin; Başkan Bush’un ifadelerinden hiç memnun 

kalmadıklarını, Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) 

Yönetim Kurulu Başkanı Aram Hamparian açıklamalarıyla basına 

yansıtmıştı. Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi beklediği sonucu 

bu yıl da alamamış oldu. Ancak maalesef California Eyaleti Valisi 

Arnold Schwarzenegger, 24 Nisan 2005 tarihini Ermeni 

soykırımını anma günü olarak kabul etti.  

Bir süreden beri Türk Kültürü ve Türkleri tanıtıcı 

faaliyetler sürdürmekteyiz. Etkinliklerimize çağırdığımız 

Amerikalılarla kurduğumuz ilişkiler sonrasında, kendilerinden 

Türk-Amerikan dostluğunun kuvvetlendirilmesi yönünde 

taleplerimiz olmakta ve bu amaçla ortak stratejiler belirlemeye 

çalışmaktayız. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki, medya da Türk 
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halkı aleyhine gösterilen filmler ve yapılan programlar, 

Amerikalılar üzerinde Türkler hakkında yanlış bilgi edinmelerine 

sebep olabilmektedir. Bir etkinliğimize katılan bir Amerikalı, 9 

Ocak’ta Fox televizyonunda yayımlanan Türkiye aleyhine olan 

programdan etkilendiğini, ama bizleri tanıyınca Türkler hakkındaki 

düşüncelerinde değişmeler olduğunu söyledi.  

ABD’deki Türk dernekleri olarak lobicilik faaliyetlerini 

sürdürüyoruz. Bu amaçla her eyaletin Kongre Temsilcilerine ve 

Senatörlerine ulaşıp onlarla iyi diyaloglar kurmayı amaçlıyoruz. 

Senatörlere gönderdiğimiz mektuplarımıza, bazı senatörlerden 

olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Başarılı olabilmemiz için 

mücadelemizi sürdürmede kararlıyız.  

Eğer lobicilik hareketleri yapamıyorsanız, bir konuda ne 

kadar haklı olursanız olun, derdinizi anlatmanız mümkün 

olamıyor. Bu nedenle de şu anda ABD’de yaşayan Türk veya 

Türkiye sevdalısı kimler varsa, bu çorbada tuzlarının olması 

gerekir. Bu amaçla Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen kişilere 

önerim, bu tür faaliyetleri desteklemeleri ve güç birliği 

sağlamalarıdır. Unutmayınız ki “Bir elin nesi var, iki elin sesi 

var”. Kalın sağlıcakla.  
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Yayınlandığı tarih: 24 Mayıs 2005 (Salı) 

 

BÖLGESEL KALKINMADA YENİ UFUKLAR VE 

DAP’IN GELECEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

1998-2000 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT) Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve Atatürk. Fırat, 

İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri Ortak Girişimi 

aracılığı ile tamamlanan Doğu Anadolu Projesinin(DAP) 

tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bölgeler arasında 

gelişmişlik farklarının azaltılması ve gelişme imkânlarının 

belirlenmesi amacıyla, bu proje, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Erzincan, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve ayrıca 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bayburt ve Gümüşhane 

illerini kapsıyordu. Bu projenin en önemli özelliği, 500 kişiyi 

aşan uzman bir ekip ile Doğu Anadolu Bölgesinin Mevcut 
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Durum Ön Raporu, Mevcut Durum ve Analizi Raporu, Strateji 

ve Yeniden Yapılanma Senaryoları, Ana Plan Raporu, Ön 

Fizibilite ve Fizibilite Etütleri ve Yönetici Özeti başlıklarını 

taşıyan 20 bin sayfanın üzerinde Türkçe ve İngilizce olmak 

üzere toplam 72 adet kitabın yayınlanmasıydı. Hazırlanan 

raporların tümüne Devlet Planlama Teşkilatının web sayfasında 

ulaşmak mümkündür.  

Bu projenin başlangıcından tamamlanmasına kadarki 

sürenin her safhasında DAP Fırat Üniversitesi Koordinatörü 

olarak görev aldım. Bu büyük projenin Genel Koordinatörlüğü 

görevi Fırat Üniversitesine verildiğinden, tüm koordinasyon ve 

bilgilerin toplandığı merkez, Fırat Üniversitesi idi. Dolayısıyla 

tüm bilgiler ve organizasyon işlemleri bende toplanıyordu. Bu 

nedenle projenin tüm detaylarını en iyi bilen kişilerinden birisi 

olduğuma inanıyorum. Bu projenin Genel Koordinatörlüklerini 

ise dönemin Fırat Üniversitesi Rektörlerinden Prof. Dr. Eyüp 

Günay İsbir Ağustos 1998-Ağustos 2000 ve Prof. Dr. Ahmet 

Feyzi Bingöl ise Ağustos 2000-Aralık 2000 dönemleri arasında 

yapmışlardır. O dönemlerde diğer dört üniversitenin rektörleri 

Prof. Dr. Erol Oral, Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz (Atatürk), Prof. 

Dr. Ömer Şarlak, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu (İnönü), Prof. Dr. 

Nihat Bayşu, Prof. Dr. Necati Kaya (Kafkas); Prof. Dr. Cengiz 

Andiç ve Prof. Dr. Yücel Aşkın (Yüzüncü Yıl) rektörlük 

yaptıkları dönemlerde, DAP Yürütme kurulunda görev 

yapmışlardı. Projenin Ana Plan çalışmaları safhasında ise Gazi 
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Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Kuntay başkanlığında bir ekip 

görev yapmıştı.  

Özellikle Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye 

için büyük önem arz etmektedir. Enerji alanında büyük 

hidroelektrik santrallerin bulunduğu bu bölgelerimiz, aynı 

zamanda hayvancılık ve el sanatları açısından da önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu bölgelerimizde yaşayan halkımızın bir 

bölümünün okuryazar olmayışı, ekonomik yönden düşük gelire 

sahip olmaları, iş yapabilme kaynaklarının azlığı vb. birçok 

etkenler yüzünden, bölgede büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Bölgede yer alan üniversitelerimiz, kuruldukları günden 

beri bu bölgenin çehresini değiştirmek amacıyla büyük 

gayretler sarf etmektedirler. Üniversitelerin kurulmasıyla bu 

bölgelerdeki sosyal yaşam dengelerinde de önemli değişiklikler 

görülmüştür. Söz konusu bu üniversitelerimizde yapılan 

çalışmalar sadece öğrenci eğitmekle kalmamakta, bölge halkına 

düzenlenen kurslar vb. faaliyetlerle halkın el becerileri 

kazanmasına ve dolayısıyla yeni iş kaynaklarının 

oluşturulmasına çalışılmaktadır. Ancak bu faaliyetler sınırlı 

kalmakta ve bölgenin gelişmesi için yeterli seviyelere 

çıkarılamamaktadır.  

 

Ülkemizin gelişmiş ülkeler içerisinde yer alabilmesinin 

en önemli yollarından birisi de Devlet Planlama Teşkilatı 
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tarafından yoğun ve titiz bir çalışma sonrası ortaya çıkarılan beş 

yıllık kalkınma planlarının hayata geçirilebilmesidir. Beş Yıllık 

Kalkınma Planları büyük bir uzman kadro tarafından 

hazırlanmakta ve ülkenin gerçeklerini ortaya koymaktadır. 

Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 

liberalizm gibi kavramların ortak değerler olarak önem 

kazandığı; mal ve finans piyasalarının, bilgi ve teknolojinin 

ülke sınırlarını aştığı günümüzde, ekonomik ve diğer alanlarda 

bir küreselleşmeye doğru gidilmektedir. Yani ülkeler, 

gelişmelerini diğer ülkeleri göz ardı ederek sağlamaları artık 

mümkün değildir.  

Dünya da enformasyon ve haberleşme 

teknolojilerindeki hızlı gelişme, ekonomik ve sosyal yaşamdaki 

değişimin nesnel tabanını oluşturmaktadır. Artık klasik 

öğretmen merkezli eğitim ve öğretimin yerini; uzaktan eğitim, 

tele öğretim, video konferans, Internet gibi kavramlar 

alabilmektedir. Üretim sistemlerindeki ve bunun dayandığı 

teknoloji tabanındaki köklü değişmelerle bilgi toplumuna geçiş 

sürecinin yaşandığı çağımızda, ileri otomasyon teknolojisi, 

sadece basit işgücünü değil, belirli ölçüye kadar beyin gücünü 

de ikame edebilme imkânını vermiştir. Kaliteli insan gücüne 

dayanan bilgi, yoğun sanayiler ve ileri üretim yöntemleri hızlı 

gelişmenin katalizörü olmuştur.  

Kopenhag’da Mart 1995’de toplanan Birleşmiş 

Milletler Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde; ekonomik ve sosyal 
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politikaların iç içe olduğu, piyasa  mekanizması temelinde insan 

merkezli bir kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelen bütüncül bir 

kalkınma ve gelişme yaklaşımı üzerinde durulmuştur. 

Demokratikleşme ve insan haklarının gerek dünya çapındaki 

öneminin, gerekse ülkelerin dünya daki konumları üzerindeki 

etkisinin arttığı, belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sorunlar arasında 

sağlık problemi önemli bir yer tutmaktadır. Doğum kontrol 

yöntemlerini bilmeyen bir kısım insanlarımız, adeta insan 

üretme fabrikaları haline dönüşmüşlerdir. Birden çok kadınla 

evlenme, 10 sayısının üzerinde çocuk sahibi ailelerin varlığı, 

sağlıksız yaşam koşulları, ortaya bırakılan çocuklar büyük bir 

sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. O halde sağlık, kadın 

ve ailenin güçlendirilmesi, gelişmeye muhtaç diğer önemli 

sektörleri oluşturmaktadır.  

Doğu Anadolu Bölgesi, su potansiyeli açısından 

oldukça iyi durumda olmasına karşın, bu bölgede yer alan 

dağlarımızın önemli bir bölümünün ağaçtan yoksun olması, 

erozyonu kamçılar niteliktedir. Keban Hidroelektrik Santrali ve 

diğerlerinin su biriktirme havzalarının, erozyon nedeniyle yıllar 

sonra dolacağı ve bu santrallerin devre dışı kalabilecekleri 

tehlikesi bulunmaktadır. Dağların çıplak oluşu, yabani 

hayvanların çoğalmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Oysa bu 

canlılar, tabiatın doğal üyesi konumundadır ve doğal denge 

bunlarla sağlanmaktadır. Var olan ormanlarımız ise yeterince 
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korunamamakta, hatta küçük çıkarlar nedeniyle tahrip 

edilebilmektedir. Ormanların tahrip olmasının nedenleri 

arasında cahillik yani eğitimsizlik, bencil kazanç duyguları, 

erozyon vb. etkenler sayılabilir. Bu nedenle ormancılık, bitkisel 

üretim, hayvancılık sektörleri konusunda Doğu Anadolu 

Bölgesi, adeta gelişmeye susamıştır.  

Balık üretimi önceleri yeterli düzeyde olmadığı için, 

buna bağlı beslenme, üretim vb. unsurlar tamamen Karadeniz 

Bölgesi’ndeki balıkçıların inisiyatifine bırakılmıştı. Oysa bugün 

durum değişmiştir. Örneğin sadece Fırat nehri üzerindeki 

barajların oluşturdukları göllerde yetiştirilen su ürünleri 

sayesinde, bölge halkının önemli bir bölümü için yeni iş 

kaynakları ortaya çıkmıştır. Halk daha ucuza satılabilen su 

ürünlerini yiyebilme imkânına kavuşmuştur. Ancak problem, su 

ürünleri ile ilgili çalışmaların yetersizliğidir. Büyük su ürünleri 

potansiyeline karşın, üretim çok düşük seviyelerdedir. O halde 

Doğu Anadolu Bölgesi, su ürünlerinin değerlendirilmesi 

açısından da önemli gelişmelere muhtaçtır ve Fırat Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi bu alandaki çalışmaların lokomotifliğini 

üstlenebilir potansiyeldedir.  

İmalat sanayi, bir ülkenin gelişmesinin temel taşıdır. 

İmalat sanayi denilince, mutlaka çok büyük kapsamlı fabrikalar 

düşünülmemelidir. Küçük ve orta ölçekli organize sanayi 

bölgelerinde kurulacak imalat atölyeleri sayesinde, önemli 

derecede iş alanları yaratılabilir. Dolayısıyla KOBİ’lerin 
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geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Bu bağlamda, DAP 

Projesi kapsamında yer alan 16 kentin her biri için dört tane 

olmak üzere toplam 64 adet fizibilite raporu hazırlamıştık. Bu 

raporların mutlaka girişimcilere dağıtılmasını öneriyorum. Daha 

geçen hafta Elazığ ve Tunceli’nin de dâhil edilmesi ile DAP 

Projesi kapsamındaki illerin tümü, Teşvik yasası kapsamına 

alınmış bulunmaktadır. Bu yasa çerçevesinde nelerin 

yapılabileceği hususu, Valilikler ve bölgedeki üniversiteler 

aracılığı ile çok iyi tanıtımı yapılmalıdır.   

Bölge halkının diğer uğraş verebileceği alanlar arasında 

ticaret ve inşaat sektörü gelmektedir. Özellikle kooperatifçilik 

yöntemi ile inşaat sahasında Türkiye genelinde 1985’li yıllardan 

beri süregelen çalışmalar desteklenmeli, bölgede dar ve düşük 

gelirlilere düşük faizli kredi sağlanarak, konut sahibi olmaları 

teşvik edilmelidir.  

Telekomünikasyon açısından Türkiye, büyük hamleler 

içerisinde yer almaktadır. Özel televizyonların devreye girmesi 

ile görsel yayıncılığın büyük gelişme gösterdiği bilinmektedir. 

Uydular kullanılarak ve uygun omurgalar oluşturularak Internet 

ile uzaktan eğitim çalışmalarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

geliştirilmesi, bu yöntemle bölge gençlerimizin daha üst 

seviyelerde eğitim görebilmelerinin sağlanması 

hedeflenmelidir.  
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Yıllardır bölgede görülen batıya göç hareketinin 

durdurulması gerekir. Göç hareketleri, çeşitli nedenlerden 

kaynaklandığı bilinmektedir. Bölge halkı geçimini sağlayacak 

düzeyde bir gelire sahip olabilirse; doğduğu, kültürü ile yetiştiği 

topraklarını terk etmek istemeyecektir. Böylece gerektiğinde 

işini-gücünü kaybetmemek için teröre karşı da direnecek ve 

mücadele edecektir.  

Çevre, Türkiye’nin genel sorunları arasında önemli yer 

tutmaktadır. Özellikle Türkiye’nin batısında sanayi, yoğun 

nüfus yoğunluğu vb. nedenlerle çevre kirliliği önemli derecede 

hızlanmıştır. Oysa Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok doğal 

güzelliklerine henüz dokunulmamış yöreler bulunmaktadır. 

Doğanın bu bakireliği, turizm sektörünün canlandırılması için 

önemli bir potansiyeldir.  

Bu projenin en önemli diğer bir özelliği ise Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafıdır. Çünkü Türkiye’nin iktisadi 

kalkınmasında ve ekonomik geleceğinin belirlenmesinde, bu 

kurumumuz lokomotif görev üstlenmiştir. Halen Devlet 

Planlama Teşkilatında üst düzey yöneticiliği yapanların önemli 

bir bölümü, DAP projesinin çeşitli kademelerinde o dönemlerde 

görev almışlardı. Burada sadece birkaç ismi zikretmem bile, 

DAP Projesinde görev alanların, DPT’nin şimdiki beyin takımı 

olduğunu fark edeceklerdir.  
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Devlet Planlama Teşkilatında üç Müsteşar Yardımcılığı 

pozisyonu bulunmaktadır. Müsteşar Yardımcılarından ikisi, 

Sayın Lütfü Elvan ve Sayın Halil İbrahim Akça, DAP 

Projesinde sorumluluk konumunda görev alan kişilerdi. Hatta 

Sayın Lütfü Elvan o dönemlerde Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Uyum Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktaydı.  

Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini 

yürüten Sayın Cevdet Yılmaz ve Müsteşar yardımcısı Sayın 

Halil İbrahim Akça ile birlikte fizibiliteler konusunda önemli 

çalışmalar yapmıştık. Şu anda Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Uyum Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Nevin 

Sorguç, o dönemlerde uzman olarak bu projeye çok önemli 

katkılar sağlamıştı. Cemalettin Kaymak o dönemlerde uzman 

olarak görev almıştı, şu anda daire başkanı.  

Şimdi üzerinde durmak istediğim asıl konu, DAP 

Projesinin geleceğidir. Çünkü bu proje tamamlandı ancak 

kitaplar içinde yer alan bilgilerin nasıl hayata geçirileceği, 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan 

raporlarda belirtilen hedeflere ulaşmak için çalışmalar 

başlatılmadıkça, bu projenin de bir önemi kalmayacaktır. O 

dönemlerde bu projede canla başla çalışanlar, şimdi DPT’nin 

yöneticileridir. Yani fırsat ellerindedir ve projelerin hayata 

geçirilmesi işlemleri konusunda kapsamlı bir atılım 

gerçekleştirebilirler.  
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Fırat Üniversitesinde bu hafta “I. Doğu Anadolu 

Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar)” konulu 

bir sempozyum yapılıyor. Katılımcı listesine bakıldığında, 

bölgesel kalkınma konularında önemli bir sorumluluk taşıyan 

DPT Müsteşarlığının da üst düzey yöneticilerle bu sempozyuma 

katılacağı anlaşılıyor. Umarım bu sempozyumun sonuç 

bildirgesinde, DAP Kalkınma projesinin hayata geçirilmesi 

hususunda bir tavsiye kararı alınarak, DPT Müsteşarlığına yazılı 

iletilir.  
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Yayınlandığı tarih: 05 Haziran 2005 (Pazar) 

  

TRAFİK BİLİNCİ VE İNSANIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Trafik terörü açısından ele alındığında, ülkemizin 

olumsuzluklarının çok fazla olduğunu üzülerek görüyoruz. Her yıl 

yüzlerce insanımızı trafik canavarı alıp götürüyor. Bilinçsiz 

sürücüler veya başkalarının hayatını hiçe sayanlar, nice insanları 

yok etti ve etmeye devam ediyor. Memleket trafik terörü açısından 

öyle bir hal aldı ki, artık yaya kaldırımlarında, hatta otobüs 

duraklarında dahi güvende değilsiniz ve birileri gelip canınıza 

kıyabiliyor.  

Geçenlerde bir okurum bana ilginç bir kaza video 

görüntüsünü gönderdi. Olay Akhisar bölge trafiğine bağlı bir ekip 

otosunun kamerası tarafından çekiliyor. Bir otobüs seyir halinde 

gelirken, kavşaktan hızla bir ticari taksi yola aniden dalıyor ve 

yolcu otobüsü taksiye çarpmamak için sol şeride kırıyor. Tabi 

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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yolcu otobüsünün hızına da bağlı olarak, otobüs dengesini 

kaybediyor ve karşı yolun kenarına devriliyor. Bu olay Mart 

ayında oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam o kazada da dört kişi 

canından oluyor. İlginç olan ise ticari taksi hiç arkasına bakmadan 

son sürat yoluna devam ediyor ve polis otosunun yanından geçip 

kaçıyor. Yani artık insanlık denen şey de kalmamış. En kolay yol 

kaçmak.  

Geçen günlerde Elazığ’da. Çayda çıra benzin istasyonunu 

ilerisinde yol kenarında durakta bekleyen bir anne ve kızına, birbiri 

ile yarışan bir otomobil gelip çarpıyor, kız ölüyor ve anne komada. 

Ben o kazada ölenlerin Fırat Üniversitesi Öğretim üyelerinden 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Saatçi’nin aile fertlerini olduğunu yeni 

öğreniyorum ve dostuma başsağlığı diliyorum. Şimdi a 

yavrucağızın ve annesinin ne suçu vardı ki bir kazanın gazabına 

uğradılar. Kendini bilmez şımarık sürücülerin bazıları direksiyon 

başına geçtiklerinde, “küçük dağları ben yarattım” misali, 

canavarlaşıp başkalarının canına kıyıyorlar ve maalesef bu kazaları 

yapanlar da bir süre sonra elini kolunu sallayarak hapisten 

çıkıyorlar.  

Yeni Türk Ceza Kanunda artık trafik canavarlığı yapanlara 

çok ağır cezaların verileceğini basından duydum ve gerçekten bu 

değişikliğe çok sevindim. Belki bu cezalar, biraz olsun trafik 

canavarlarını durduracaktır.  

Peki, acaba ABD’de trafik canavarlığı yapanların durum 

nedir biraz o konuya değineyim. Burada trafik cezaları gerçekten 
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çok yüklü para. Polislerin yetkileri de çok fazla. Arkanızdan bir 

polis arabası gelip de lambalarını yakıyorsa ve sirenlerini 

çalıyorsa, cesaretiniz varsa durmayınız da görün gününüzü. Birden 

peşinizde birkaç polis arabası bitiverir ve ölümüne bir kovalamaca 

başlar. Bugüne kadar kaçıp da kurtulan pek nadir olmuştur. Kaçan 

kişilerin bir bölümü kovalamaca sonunda canından olmuştur ya da 

polis tarafından vurulmuştur. Evet, yanlış duymadınız, kaçmak 

isterken vurulanların sayısı da bu ülkede az değil.  

Burada herkes kuzu kuzu kurallara uyuyor, uymazsa da 

hak ettiği ders kendisine veriliyor.  

İşte gene yaz ayları geldi tatil münasebetiyle yola çıkanlar 

çoğalacak ve gene çok canlarımızı trafik canavarları katledecek. 

Bu canavarların önüne geçmenin bir yolu da, ihbar 

mekanizmasının çalıştırılmasıdır. Yani göz göre göre canavarlık 

yapanların araç plakalarını 155 numaraya anında bildirelim. Belki 

bir ihbar, birazdan o canavarın işleyeceği bir cinayetin önüne 

geçebilir. En önemli bir yanlışlığımız da diyelim ki güzergâhımızın 

karşı şeridinde radarla kontrol yapan polis ekiplerini, ileride 

karşımızdan gelen araçlara selektör ve el işareti yaparak ceza 

vermelerine engel olma alışkanlığımızdan vazgeçelim. Bu iyilik 

yaptığımız anlamına alsa gelmemeli. Çünkü belki de o sürücü 

birazdan bir kazaya sebebiyet vererek, başkalarının canını alacak. 

Trafik kazası az bir yaz geçirmeniz dileği ile… 
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Yayınlandığı tarih: 10 Haziran 2005 (Cuma) 

 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ NEREYE 

YÖNLENDİRİLMEK İSTENİYOR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süreden beri 

Avrupa Birliği projesi olarak “Mesleki ve Teknik Eğitimin 

Modernizasyonu Projesi” adı altında bir dizi çalışmalar 

yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Teknik Eğitim 

Fakültelerinin müfredat programları da sil baştan yenileniyor. 

Zaten daha 1990’lı yıllarda “YÖK/Dünya Bankası II. 

Endüstriyel Eğitim Projesi” adı altında büyük bir proje yapılmış 

ve ders müfredatları tümden yenilenmişti. Aradan 15 yıl geçti 

ve yeniden bir revizyon yapılması, ilk bakışta anlamlı geliyor. 

Çünkü teknoloji ve eğitim sistemleri çok hızlı gelişme 

gösteriyor. Ancak gerçekten de modernizasyon mu yapılıyor, 

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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yoksa eğitimimiz yazboz tahtasına çevrilerek iyice karmaşık bir 

duruma mı sürükleniyor, bu konu şüpheli!  

1985 yılından beri Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesinde görev yapıyorum ve kadrom bu fakültededir. Fırat 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin gelişmesinde de 

oldukça önemli katkılarımın olduğunu, ilgili kişilerin çoğu 

yakından bilir. Bu fakülte ile ilgili büyük projelerde görev aldım 

ve bu fakülte içerisinde 3 ayrı bölümün kuruculuğunu yaptım 

(Makine, Elektronik & Bilgisayar ve Elektrik). Dolayısıyla 

Teknik Eğitim Fakültelerinin yapısını çok iyi biliyorum.  

Modernizasyon adı altında elime bazı dosyalar geçti ve 

bu dosyaları kabaca incelediğimde, maalesef modernizasyondan 

uzak bazı gelişmenin olduğunu tespit ettim. Bu incelemeyi 

yaparken, sadece Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünü 

inceledim. Dolayısıyla aşağıda yazdıklarım sadece bu bölümü 

kapsıyor. Eminim ki diğer bölümlerde de benzeri sıkıntılar ve 

çelişkiler bulunmaktadır.  

Bu konuda görüşlerimi; deneyimlerimle ve Amerika 

Birleşik devletlerindeki eğitim sistemini incelememin bana 

kazandırdığı avantajlarla dile getirmek istiyorum. Çünkü eğitim 

sisteminde yaptığınız bir değişiklik, bazen ülke çıkarlarının 

tersine olabiliyor ve o aksaklıkları gidermek de kolay olmuyor. 

İşte size gazete için uzun sayılabilecek bir yazı. Ancak bu alanla 
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ilgili herkesi yakından ilgilendirecek önemli bazı tespitlerimi 

burada yayınlayarak, kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.  

 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü içerisinde yer 

alan Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliklerine ait ders 

müfredatlarında bariz birçok çelişki yer almaktadır. Örneğin 

elektronik bölümünde yer alan uygulamalı derslerin büyük bir 

bölümü sadece teorik gösterilirken, bilgisayar bölümünde bu 

durumun tersi yapılmıştır.  

 

Tablo 1 de Bilgisayar ve Elektronik Öğretmenliği programlarında 

okutulan aynı isimli derslerin uygulama saatlerindeki farklılık, bu 

çalışmaların yeterince dikkatli yapılmadığı veya nedeni farklı 

olabilecek bazı düşüncelerin ürünü olabileceği kanaatini doğurmuştur.  

Tablo 1: Bilgisayar ve Elektronik öğretmenliği programlarındaki 

uygulama saatleri arasındaki çelişkiler 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 

BİL

-12 

Ölçme ve 

Enstrümantasy

on 

2 2 3 ELT

-12 

Ölçme ve 

Enstrümantasy

on 

3 0 3 

BİL

-28 

Bilgisayar 

Ağları-2 

3 2 4 ELT

-

SEÇ

-5 

Bilgisayar Ağları 3 0 3 
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BİL

-29 

Web 

Programlama 

3 2 4 ELT

-

SEÇ

-16 

Web 

Programlama 

3 0 3 

 

Modüller hazırlanırken farklı komisyon üyeleri arasında 

bir koordinenin olmadığı görülmektedir. Örneğin Elektronik ve 

Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinde okutulması planlanan 

aynı başlıklı “Ölçme ve Enstrümantasyon” dersinin modül 

içerikleri de farklılık göstermektedir. Bu ders, temel kuralları 

değiştirilmeden okutulduğu alanın özelliklerine bağlı olarak 

farklı içeriklerde okutulabilir. Ancak bu farklılık, modülün kısa 

tanımına yansıtılmamalıdır. Diğer taraftan bu ders, adından da 

anlaşılacağı üzere ölçme işlemlerini kapsayacaktır. Yani 

uygulama gerektirecektir. Bilgisayar bölümünde bu ders için 

uygulama önerilirken, elektronik bölümünde uygulamaya gerek 

görülmemesi, bir çelişkidir.   

Derslere ait kodlama sistemlerinde de büyük çelişkiler 

yer almaktadır. Aynı fakültenin ayrı bölümlerinde aynı başlıklı 

dersler, farklı kodlarla okutulması önerilmektedir. Dünya da 

gelişmiş üniversitelerin ders programları incelendiğinde, 

özellikle bir fakülte içerindeki dersler, bölümlerin alanlarına 

göre dağıtımı yapılarak, o fakülte içerisinde tek bir birim 

tarafından verilir. Yani aynı başlıklı ve aynı içerikli bir ders, 
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aynı fakülte içerisinde farklı birimler tarafından ayrı kodlarla 

okutulması, gelişmemiş üniversitelerin uyguladığı bir yöntem 

konumuna düşmüştür.  

Tablo 2 incelendiğinde çok ilginç bir durumun ortaya çıktığı 

görülecektir. Örneğin Bilgisayar Öğretmenliği programında BİL-16 

Denetim Sistemleri-1 (3 2 4) ve seçmeli ders olarak da BİL-22 

Denetim Sistemleri-2 (3 0 3) dersleri müfredata konulmuştur. Aynı 

içerikli ders Elektronik Öğretmenliği programında EEO-4 Kontrol 

Sistemleri (3 2 4) ve EEO-6 Kontrol Sistemleri II (2 2 3) olarak 

adlandırılmıştır. Aslında adı değişik de olsa bu derslerde Denetim 

sistemlerine giriş, dinamik sistemlerinin matematiksel modellenmesi, 

Denetim sistemlerinin zaman bölgesi karakteristikleri, Denetleyiciler 

ve kompanzatörler, köklerin yer eğrisi ile denetim sistemlerinin 

analizi ve tasarımı, MATLAB (Özellikle SIMULINK bölümü) 

uygulamaları ve konularını içerir. Dersin başlığı ve kodları 

değiştirilerek sunulmasına anlam verilememektedir.  

Tablo 2: Aynı içerikli derslerin farklı ad, kod ve kredilerle 

okutulması çelişkisi 

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 

BİL-

16 

Denetim 

Sistemleri-1 

3 2 4 EEO-

4 

Kontrol 

Sistemleri I 

3 2 4 

BİL-

22 

Denetim 

Sistemleri-2 

3 0 3 EEO-

6 

Kontrol 

Sistemleri 

2 2 3 
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II 

 

Özellikle ABD’deki üniversitelerde bilgisayar 

mühendisliği veya bilimi bölümlerinde okutulan programlama 

veya yazılımların adı açık bir biçimde verilir. Yani eğer Java 

veriliyorsa bu dersin ismi açık bir biçimde öğrenim belgesinde 

(transkript) yer alır. Oysa yeni hazırlanan müfredatta Bilgisayar 

Bölümündeki dersler Bilgisayar Programlama Dili I, Bilgisayar 

Programlama Dili II şeklinde gösterilmiştir. Bu durum şu 

sakıncayı ortaya koymaktadır. Öğrenci mezun olduktan sonra 

öğrenim belgesinde okuduğu programlama dili açıkça 

görülmemekte ve bu yüzden öğrenci, adı açıkça belli olmayan 

dersler için, ders içeriği de sunmak durumunda kalmaktadır. 

Tablo 3 incelendiğinde, West Virginia Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimi ve Elektrik Mühendisliği bölümünde okutulan bilgisayar 

programlama dilleri ve yazılım isimlerinin açık olarak 

belirtildiğini fark edilecektir.  

Tablo 3: Ders isimlerinin açık bir biçimde yazılması 

(WVU Örneği) 

(http://www. lcsee. cemr. wvu. edu/courses/details. 

php?detail=no&dept=2&level=ugrad&orderBy=subDepartment

&subDept=CS) 

http://www.lcsee.cemr.wvu.edu/courses/details.php?detail=no&dept=2&level=ugrad&orderBy=subDepartment&subDept=CS
http://www.lcsee.cemr.wvu.edu/courses/details.php?detail=no&dept=2&level=ugrad&orderBy=subDepartment&subDept=CS
http://www.lcsee.cemr.wvu.edu/courses/details.php?detail=no&dept=2&level=ugrad&orderBy=subDepartment&subDept=CS
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Undergraduate Computer Science Courses
2

 

Course Title Web Site 

 

CS 101 Introduction to Compter Appliations  

CS 101 Introduction to Computer Applications - Extended 

Learning 
 

CS 110 Intro. to Computer Science   

CS 111 Introduction to Data Structures   

CS 210 File Structures   

CS 220 Discrete Mathematics   

CS 221 Analysis of Algorithms   

CS 230 Introduction to Software Engineering   

CS 310 Principles of Programming Languages   

CS 315 Java Programming   

CS 350 Computer System Concepts  

CS 410 Compiler Construction   

CS 420 Design of Algorithms   

CS 422 Automata Theory   

CS 426 Discrete Mathematics 2   

CS 430 Advanced Software Engineering   

CS 440 Database Design and Theory   

CS 450 Operating Systems Structures  

javascript:%20coursePopUp('CS','101')
javascript:%20coursePopUp('CS','101.')
javascript:%20coursePopUp('CS','110')
javascript:%20coursePopUp('CS','111')
javascript:%20coursePopUp('CS','210')
javascript:%20coursePopUp('CS','220')
javascript:%20coursePopUp('CS','221')
javascript:%20coursePopUp('CS','230')
javascript:%20coursePopUp('CS','310')
javascript:%20coursePopUp('CS','315')
javascript:%20coursePopUp('CS','350')
javascript:%20coursePopUp('CS','410')
javascript:%20coursePopUp('CS','420')
javascript:%20coursePopUp('CS','422')
javascript:%20coursePopUp('CS','426')
javascript:%20coursePopUp('CS','430')
javascript:%20coursePopUp('CS','440')
javascript:%20coursePopUp('CS','450')


87 

 

CS 451 Advanced Operating Systems  

CS 453 Data and Computer Communications   

CS 455 Computer Organization and Architecture  

CS 465 Introduction to Computer Security   

CS 470 Introduction to Computer Graphics   

CS 472 Artificial Intelligence   

CS 480 Senior Design Seminar   

CS 481 Senior Design Project  

CS 490 Teaching Practicum   

CS 491 Professional Field Experience  

CS 493 Special Topics  

CS 494 Seminar   

CS 496 Senior Thesis   
 

  

En önemli konulardan biri de Teknik Eğitim 

Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümleri 

mezunlarının istihdam alanlarıdır. Birinci önceliğin mezunların 

meslek liselerinde öğretmenlik yaptıkları gerçeğidir. Bu arada 

az miktarda mezun ise (özellikle bilgisayar öğretmenliği 

bölümü) kendi iş yerini kurmakta veya özel sektörde 

çalışmaktadır. Bilgisayar mezunlarının hemen hepsinin çalıştığı 

alan bilgisayar yazılımı olmaktadır. Yıllardan beri süregelen bir 

tartışmanın, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN 

javascript:%20coursePopUp('CS','451')
javascript:%20coursePopUp('CS','453')
javascript:%20coursePopUp('CS','455')
javascript:%20coursePopUp('CS','465')
javascript:%20coursePopUp('CS','470')
javascript:%20coursePopUp('CS','472')
javascript:%20coursePopUp('CS','480')
javascript:%20coursePopUp('CS','481')
javascript:%20coursePopUp('CS','490')
javascript:%20coursePopUp('CS','491')
javascript:%20coursePopUp('CS','493')
javascript:%20coursePopUp('CS','494')
javascript:%20coursePopUp('CS','496')
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MODERNİZASYONU PROJESİ kapsamında düzeltilmesi 

gerekir. Bu tartışmanın odağı, bilgisayar öğretmenlerine 

gereksiz elektronik derslerinin okutulup okutulmaması 

meselesidir. Gerçekten bu konu detaylı bir şekilde ele alınmalı 

ve mezunların çalıştığı alanlar incelenmelidir. Bilgisayar 

öğretmeni olup da şu andaki mevcut duruma göre elektronik 

alanında çalışanların sayısı çok azdır. Yani bilgisayar 

öğretmenleri, bilgisayar yazılımı alanında hizmet 

vermektedirler. Bu durumda da Tablo 4’de adı geçen derslerin 

karşılarında belirtilen kredilerde okutulmasının gerekli olup 

olmadığı konusunda ciddi adımlar atılmalıdır.  

 

Tablo 3, ABD’de Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) 

alanında okutulan dersleri göstermektedir. Birçok üniversite benzer 

müfredatı uygulamaktadır. Liste dikkatli incelenirse, Türkiye’de 

bilgisayar öğretmenliği bölümünde okutulmaya çalışılan Tablo 4’deki 

derslerin yer almadığı bariz olarak fark edilecektir. Bu nedenle 

gençlerimizi kendi alanları dışında meşgul etmememiz gerekir.  

Tablo 4: Bilgisayar Öğretmenliği için gerekli olmayan 

derslerin listesi 

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 

(GEREKSİZ DERSLER) 

NEREDE OKUTULABİLECEĞİ 

BİL-3 Devre Analizi 3 2 4 BİL- Elektronik 3 2 4 



89 

 

BİL-6 Elektronik 

Devreler 

3 2 4 1 Teknolojisin

e Giriş 

BİL-

12 

Ölçme ve 

Enstrümantasyo

n 

2 2 3 

EBO-

4 

Mantık 

Devreleri 2 

3 2 4 EBO

-2 

Mantık 

Devreleri 

3 2 4 

BİL-

22 

Denetim 

Sistemleri-2 

3 0 3 BİL-

16 

Denetim 

Sistemleri 

2 2 3 

EBOI

-3 

Uygulamalı 

Diferansiyel 

Denklemler 

3 0 3  Sayısal 

Analiz 

2 2 3 

BİL-5 İstatistik ve 

Olasılık 

2 0 2 

BİL-7 Meslek 

Matematiği 

3 0 3 

 

 

Tablo 4’de kaldırılacak dört ders yerine, aşağıda Tablo 5’de ismi 

verilen dersler konulabilir.  

Tablo 5: Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü için yeni ders önerileri 

 

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 

 Dosya Yapıları 3 0 3 
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 Algoritma Analizi ve Tasarımı 3 0 3 

 Yapay Zekâ 3 0 3 

 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 

 

 Elektronik Öğretmenliği bölümünde 7. ve 8. 

yarıyıllarda seçmeli derslerin kredi toplamları yanlış verilmiştir. 

6 ders seçileceğine göre, teorik, uygulama ve kredi saat 

toplamları VII. Yarıyıl için18+2=20 saat ve VIII. Yarıyıl için de 

18+2=20 saat olarak değiştirilmelidir. Ayrıca Elektronik 

Öğretmenliği bölümünde VII. Yarıyılda ELT-SEÇ-8 Bilgisayar 

Programlama Dili 2 (2 2 3) dersinin teorik, uygulama ve kredi 

saat toplamları diğer seçmeli derslere uydurulması için (3 0 3) 

olarak değiştirilmeli ve bu dersin ismi açık olarak 

belirlenmelidir.  
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SONUÇ 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi 

kapsamında yapılan çalışmalar, Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümleri için geliştirilen 

müfredatlar maalesef modernizasyondan uzak bir görünüm 

vermektedir. Ayrıca bu müfredatların hazırlanmasında sayıları 

15 olan Teknik Eğitim Fakültelerinin tümünün temsil edilmesi 

yerine, sadece birkaç Teknik Eğitim Fakültesi temsilcilerinin 

yer alması mükemmel bir müfredatın hazırlanmasını olumsuz 

etkilediği kanaati hasıl olmuştur.  

Teknik Eğitim Fakülteleri içerisine yer alan “Elektronik 

ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü” yerine “Elektronik 

Öğretmenliği” ve “Bilgisayar Öğretmenliği” adlarında iki ayrı 

bölüm oluşturulmalıdır. Çünkü hem elektronik hem de 

bilgisayar alanları hızla büyümekte ve hatta kendi içlerinde yeni 

alanlar doğmaktadır. Bu nedenle Mesleki ve Teknik Eğitimin 

Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılacak işlerin başında, 

tek ad altında birleştirilmiş bu iki programı biri birinden 

ayırarak, bağımsız yeni iki öğretmenlik bölümü (Bilgisayar 

Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği) oluşturulmalıdır.  

Yukarıda sadece bir kısmı belirtilen aksaklıklar ve 

çelişkiler göstermektedir ki bu yeni müfredatın uygulanmaya 

konulması, birçok sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Bu 

nedenle söz konusu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve 
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mümkün olduğunca tüm teknik eğitim fakülteleri temsilcilerinin 

çalışmalara katılımlarının sağlanması, yukarıda belirtilen 

hususların giderilmesine katkı sağlayacaktır.   
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Yayınlandığı tarih: 18 Haziran 2005 (Cumartesi) 

 

ÖSS ÇİLESİ VE ABD KIYASLAMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Öğrenci seçme sınavına her yıl girenlerin sayısı yıldan 

yıla artış göstermekte ve sınav sonuçlarının açıklanması 

sürecinde hem öğrencileri hem de velileri büyük heyecan 

sarmaktadır. Sonuçlar açıklandıktan sonra da büyük bir öğrenci 

kesimi, üniversiteye girme hayalini bir sonraki döneme 

bırakmak zorunda kalmaktadır. ÖSS sınavının öğrencinin 

bilgisini yeterince ölçüp ölçemediği konusu üzerinde, uzun 

yıllardır tartışmalar sürüyor. Çok farklı görüşler var. Ama 

gerçek şu ki 3 saatlik çoktan seçmeli bir sınav sonrasında, 

öğrencinin gerçek bilgisinin ölçülmeyeceğidir.  

Peki, ne yapılabilir? Üniversitelerimizin sayıları sınırlı 

ve kapasiteleri de ortada. Ancak, üniversite sayılarını ve 
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kontenjanlarını artırmakla arzu edilen hedefe ulaşılabilir. Ama 

bu artışları sağlamak için de kaliteden taviz verilmeden nasıl bir 

çözüm bulunur, o konu üzerinde kafa yormak gerekir.  

ABD’de parası olan herkes üniversiteye gidebiliyor. 

Yani yeterince üniversite var ve de kontenjanları çok fazla. 

Ama iş paraya dayanınca da burada da konuya maddi bakılıyor. 

Örneğin mühendislik eğitimi veren birçok üniversitede öğrenci 

sayılarının bazı derslerde 80-90 kişiye ulaştığını görüyorsunuz. 

Laboratuvarın guruplara bölündüğünü ve bir bilgisayar önüne 

iki öğrencinin oturtulduğuna rastlıyorsunuz. Hoca bulunamayan 

dersler için de genelde master ve doktora çalışması yapanlardan 

öğretim görevlisi olarak faydalandığı görülüyor. Çünkü öğrenci 

sayısı ne kadar fazla olursa, üniversiteye gelecek gelir de o 

kadar artmış oluyor. Yani burada üniversiteler, aynen ticari 

sektör gibi işliyor.  

ABD’de üniversiteyi bitirmek asla iş bulma garantisi 

vermiyor. Mezun olursunuz ama eğer müracaat ettiğiniz 

işyerinizin aradığı özelliklere sahip değilseniz, iş bulamazsınız 

ve ortada kalırsınız. Acımazsız bir rekabet söz konusu.  

Peki, Türkiye’de bu soruna kısa sürede bir çözüm 

bulmak mümkün mü? Elbette ki hayır ama üniversite çoğaltma 

süreci hızlandırılabilir. Bunun yollarından biri birkaç tane 

fakültesi olan illere üniversite açmak, diğeri ise vakıf 

üniversitelerinin çoğalmasını sağlamak.  
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Vakıf üniversitelerinin çoğaltılmasının bazı avantajları 

da var üstelik. Kuruluşunu bir vakıf yapıyor. Ayrıca bu 

üniversiteler öğretim elemanı alırken, devlet üniversitelerinden 

başarılı olanları kadrolarına çekmeye çalışıyor. Çünkü diğer 

üniversitelerle yarışmak zorunda. Oysa devlet üniversitelerinin 

birçoğu, rektörlerin çiftliği gibi kullanılıyor. Çünkü para 

devletten, icraat rektörden ve dolayısıyla rektörün kesesinden 

maddi bir şey çıkmıyor. O nedenle şimdi mevcut üniversitelerin 

birçoğu özelleştirilse, eminim ki mevcut rektörler çarkı 

döndürmek için ilk yapacakları iş, çalışmayan ve üretmeyen 

öğretim elemanlarını kurumlarından kovmanın yollarını 

arayacaklardır ve gene eminim ki daha fazla öğrenci çekmek 

için hem kalitelerini artırma yollarını arayacaklar ve hem de şu 

anda sınıflarda 40 kişi olmasına dahi tahammül edilmezken, 

kontenjanlarını aniden 80 li rakamlara çıkartacaklardır.   

Türkiye’de üniversitelere daha fazla öğrenci 

alınmasının yollarından birinin tüm üniversitelerinin 

özelleştirilmesinde görüyorum. Evet belki bazılarınız için çok 

ütopik bir düşünce olarak gelebilir ama en kısa kestirme yol, 

üniversiteleri özelleştirmekten geçecektir. O zaman rektörler ne 

adam kayırabilir ne de bazı üniversitelerimiz aynı politik 

görüşlü insanların toplandığı parti merkezilerin arka bahçeleri 

gibi kullanılabilir. Çünkü üniversite yönetimi nereden para 

bulabilirim diye çaba harcayacak, nereden tasarruf edebilirim 

diye atıl öğretim elemanlarını dışarı koyacak ve bir rekabet 
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başlayacaktır. Gidin araştırın Anadolu üniversitelerinin bile bir 

kısmında bazı bölümlerde bir yarıyıl içinde sadece 3-4 saat ders 

vermekle yetinen profesörlerimiz var. Nasıl olsa çalışmasalar da 

maaşları düzenli geliyor. Adam niye proje almanın peşinde 

koşsun veya fazla ders verip yorulsun, yan gelip yatmak ve 

dedikodu yapmak varken! 
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Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2005 (Pazar) 

 

ABD’DE LİSANS EĞİTİMİNE DAİR BAZI 

ANEKDOTLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

 

Türkiye’de gençlerin bir kısmı tahsillerini ABD’de 

yapmak istiyorlar. Bunun nedenleri çok farklı olabilmektedir. 

Örneğin çok iyi bir İngilizce’ye sahip olmak, çok iyi bir eğitim 

almak vs. ABD’de lisans eğitimi için gelmek isteyenlere şu 

tavsiyeleri yapmak isterim. Bir kere ABD rüyalar ülkesi 

söylemine inanıp büyük hayaller kurarak buralara gelmesinler. 

Gençlerimiz zannediyorlar ki ABD’ye gidince her şey 

kendiliğinden hal olacak, eğitimlerini doğru dürüst çalışmadan 

tamamlayabilecek ve kolay yoldan diplomalarını alabilecekler. 

Kesinlikle burada işler tahmin edildiği gibi kolay değil.  
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Tabi ABD’de lisans eğitimi yapmak istiyorsanız, 

öncelikle her okulun farklı istediği dil barajını geçmeniz 

gerekecek. TOEFL diye adlandırılan bu sınavda, üniversiteler 

genellikle 500-550 (Bilgisayarlı sınav ise 173-213) arasında bir 

puan istiyor.  

 Burada üniversiteye gidebilmek için ödenen harçlar hiç 

de az değil. Normal okul ücretleri yıllık ortalama 12-15 bin 

dolar arası değişiyor. Buna bir de yeme-içme, kira vb. giderler 

eklenince, en iyimser bir tahmin ile yılda 20-25 bin dolar para 

harcamak gerekecek. Lisans eğitiminde olan öğrenciler haftada 

20 saate kadar çalışabiliyorlar. Yani ayda işine göre 400-500 

dolar gelirleri olabilir.  

 

Eğitim sistemleri bizdeki klasik anlayışa göre çok 

farklılıklar göstermektedir. Bizde genelde öğretim elemanı 

merkezli bir eğitim yapılıyor. Yani hoca gelir dersini anlatır, 

öğrenciler notlarını tutarlar ve klasik sınavlarla öğrenciye not 

verilir. Oysa burada öğrenci merkezli bir eğitim hâkim 

denilebilir. Öğrenciyi olabildiğince çok çalıştırmak için alışık 

olmadığımız sayıda öğrenciye ödev yaptırılıyor. Her hafta çok 

kapsamlı ödev hazırlamak zorunda kalabilirsiniz. Ödevleri 

yapmak için de maalesef kimse yardımcı olmuyor. Yani burada 

öğrenciler biri birini rakip gördükleri için bizde olduğu gibi 
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ödevi yapıp arkadaşına vermiyor. Tabi küçük istisnalar her 

zaman her yerde olabilir.   

Gene her hafta quiz diye adlandırılan sınavlar yapılır. 

Dersin bitmesine 15-20 dakika kala yapılan bu sınavlarda, 

öğrenciye kısa sorular sorulur. Öğrencinin devamına puan 

verilmesi de söz konusu olabiliyor. Örneğin tam devam 

edenlere 10 ek puan verilmesi gibi. Bu sınavlar haricinde Test 

diye adlandırılan ve sayıları genelde iki olan sınavlar yapılır. Bu 

sınavlar kapsamlıdır ve toplam not üzerindeki etkisi 30-40 

puana kadar varabilir. Dönem sonunda final sınavı yapılarak 

dönem bitirilir.  

Dersin hocası burada oldukça yetkilidir. Nasıl ve kaç 

sınav yapacağına, devamın önemli olup olmadığına, notlara 

ilaveler yapıp yapmayacağına kendisi karar veriyor. Ancak nasıl 

bir yöntem uygulayacağını dönem başında yazılı (syllabus) 

bildiriyor. Hocaların büyük bir bölümü ders notlarını Internet 

üzerinde de yayınlıyor. Üniversitelerin birçoğu WebCT Vista 

denilen hazır yazılımı kullanıyor.   

Öğrencinin ifadelerine ve söylemlerine büyük önem 

veriliyor. Eğer bir öğrenci “Uykuda kalmışım bu yüzden sınava 

yetişemedim” diyorsa, bu mazereti dahi olumlu karşılanıp o 

öğrenci için telafi (Makeup) sınavı yapılabiliyor.  

Hocalar öğrencilerine karşı birçok konuda iyi 

davranmak durumunda. Çünkü her yarıyıl sonunda öğrenci 
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hocası ile ilgili anket dolduruyor. Burada hoca değerlendirme 

anketi çok önemli bir konu. Çok başarılı olduğunuzu 

zannedersiniz ama eğer öğrencilerin verdikleri notların 

ortalaması, belirli bir sınırın altına düşmüşse, üniversite ile 

ilişkiniz dahi kesilebilir. Öğrenciyi azarlamak, not ile tehdit 

etmek, isteklerini reddetmek, vb. davranışlar ABD’de çok az 

rastlanır.  

Hoca ile ilgili doldurulan anketlerde bir konuya açıklık 

getirmek istiyorum. Öğrenciler anketleri doldururken, genelde 

gerçekleri yansıtıyorlar. Yani hissi davranıp gerçeği 

yansıtmayan notlar vermeleri çok nadir görülüyor.  

Özellikle Türkiye’den gelen gençler hayal ettikleri bir 

ortamı ilk geldiklerinde göremedikleri için bunalıma 

girebiliyorlar. Bazıları kendilerini kısa sürede toparlayabiliyor. 

Bir kısmında ise dengesiz hareketler baş gösteriyor. Buraya 

lisans eğitimi için gelip de tahsilini tamamlamadan dönenlerin 

sayısı azımsanmayacak seviyelerde. Ama normalde bazı 

öğrenciler de Türkiye’deki klasik eğitimde çok başarısız bir 

çizgi sergilerken, buradaki öğrenciye verilen aşırı değer ve 

hürriyet karşısında şahlanıp çok başarılı sonuçlar alabiliyor.  
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Yayınlandığı tarih: 04 Temmuz 2005 (Pazartesi) 

 

BAŞKAN BUSH WEST VIRGINIA 

UNİVERSİTESİNDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

4 Temmuz 1776 da Amerika Birleşik Devletleri 

İngiltere’den bağımsızlığını aldığı tarih olup, bu ülkede 

demokrasinin doğduğu gün olarak kutlanır. Her yıl 4 

Temmuz’da Amerikalılar hürriyet ve bağımsızlığı 

kazanmalarının yıl dönümü kutlamalarını piknik yaparak, havai 

fişekler atarak ve aileler bir araya gelerek kutlarlar. Bu üçüncü 

defadır (1990, 2003 ve 2005) kutlamaları yakından görmek ve 

ne yaptıklarını öğrenmek için 4 Temmuz etkinliklerine 

katılıyorum.  

Bu yıl katıldığım 4 Temmuz Bağımsızlık Gününün bir 

ayrıcalığı vardı. Başkan Bush bu gün vesilesi ile yapacağı yıllık 
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konuşması için West Virginia Üniversitesini seçmişti. 

Bulunduğum Üniversitede gerçekleşecek olan bu kutlama 

törenini kaçırmak istemedim ve etkinliklere katıldım.  

Çok büyük güvenlik tedbirleri alınmış ve binaların 

tepelerine keskin nişancılar konulmuştu. Konuşmanın 

yapılacağı alana girmek için çok sıkı bir aramadan geçmek 

zorundasınız. Başkan Bush’un konuşma yaptığı her mekânda 

artık sürekli görmeye alıştığımız protesto gösterisinde bulunan 

Amerikalıların sayısı 700 civarında idi. Bush’un konuşmasını, 

nasıl olsa ulusal medya akşam defalarca vereceğini düşünerek, 

protesto gösterisi yapanların davranışlarını görüntülemenin 

daha cazip olacağına karar verdim.  

Protesto gösterisine katılanların profillerini dikkatlice 

izledim. Göstericiler, her yaştan insanlardan oluşuyordu. 

Çocuğunu kucaklayan bazı aileler, ellerinde pankartlar 

avazlarının çıktığı kadar bağırıyorlardı. Topluca haykırdıkları 

sözler ve gösterdikleri pankartlar arasında “Yalancı Bush”, 

“Artık Bush’a Yeter’, “Demokrasiye Evet, Krallığa Hayır”, 

“Bush’un Yalanı Yüzünden 1750 ölü”, “Çocukların Babalarına 

İhtiyacı Var”, “Bush Yalan Söylüyor, Peki Kim Ölüyor?”, 

“West Virginia Yalancıdan Nefret Ediyor”, “Bush Teröristtir”, 

“Bush Kötüdür”, “Ben Barıştan, Bush ise Cinayetten Yanadır”, 

“Savaş Aile Değerleri ile Örtüşmez” biçiminde çeşitli sloganlar 

yer alıyordu.  
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Başkan Bush tahminen göstericilerden 200 metre ileride 

konuşmasını sürdürürken, protestocular sonuna kadar 

gösterilerini sürdürdüler. Ben göstericilerin davranışlarını tahlil 

etmeye çalışıyordum. Taşkınlık yapmadan ve birbirine fiili 

tecavüzde bulunmadan gösterilerini devam ettirdikleri, 

gözümden kaçmadı. Başkan Bush konuşmasını tamamlamasının 

ardından, Bush’u dinleyenler gelip protestocuların arasından 

geçip gittiler. Bu geçiş esnasında karşı görüşteki insanlar burun 

buruna geldi ve de karşılıklı slogan atmayı sürdürdüler. Ama 

ilginç olan bizdeki gibi ne kimse birbirinin üzerine yürüdü ne de 

itişme kalkışma oldu. Kendi kendime “İşte gerçek demokrasi bu 

olsa gerek” dedim.  

Aynı sahneyi Türkiye’de görmek ve yaşamak imkânsız 

gibi. Yani düşünün bir parti liderimiz bir yerde konuşma 

yapacak ve taraflar yan yana sakin bir biçimde karşılıklı slogan 

atacak! Bu mümkün mü? Her halde kim güçlü ise 

karşısındakine indirir yumruğu, hatta yanında getirdiği bıçağı da 

çaktırmadan rakibinin kalçasına dürtüverir. Gerçek demokrasi 

çok güzel bir şey, ülke olarak biz ise kanımca gerçek 

demokrasiyi ancak sanal ortamda rol gereği canlandırabiliriz.  
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Yayınlandığı tarih: 17 Temmuz 2005 (Pazar) 

 

SAKIN HA TUZAĞA DÜŞMEYİN! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Sevgili okurlarım bu haftaki yazımın sizler için çok 

önemli olacağını düşünüyorum ve mutlaka okumanızı 

diliyorum. Bu başımdan geçen gerçek bir olay ve 17 Temmuz 

günü yaşandı.  

Gazeteniz Günışığı ile Messenger üzerinden 

haberleşiyoruz. Bu imkân sayesinde anında yazılarımı gazeteye 

iletebiliyorum ve hatta karşılıklı sohbet ettiğimiz durumlar da 

oluyor. Pazar günü “Günışığı” ile Messenger üzerinden 

haberleşmek istedim. Messenger’i kullanırken her zaman 

tedbirliyim. Karşımdakinin gerçekten konuşmak istediğim kişi 

olup olmadığını önce çapraz sorularla anlar, ondan sonra 

konuşmamı sürdürürüm.  
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Günışığı gazetesinin kullanıcı kodu ile giren kişinin 

gerçek kişi olmadığını yazışmalarından hemen anladım. 

Kendisinden emin olmak için soru sormaya başlayınca, 

Messenger’den hemen kaçması ile bu kişinin Cracker (Internet’i 

genelde kötü amaçlı kullanmak isteyen kişi) olduğu kesinleşti.  

Tam o anda başka bir kullanıcı kodu ile birisi beni 

Messenger listesine davet etti. Bu kişinin az önceki Cracker 

olacağını düşünerek, davetini kabul ettim. Benimle sohbete 

devam etmek için Messenger’de kullandığım kullanıcı kodunu 

ve şifreyi girmemi isteyen bir sayfa karşıma çıktı. Bu tuzak 

acemice yapılmıştı. Çünkü benimle sohbet etmek isteyen bir 

kişi niye Messenger kullanıcı kodumu ve şifremi yazmamı 

istesin ki? 

Bu olay üzerine ben Cracker’in giriş yaptığı IP 

numarasını, giriş yaptığı ülkeyi vb. bilgileri anında tespit 

ederek, çapraz sorularla kimliğini tespite çalıştım. Bu arada da 

gözdağı da verdim. Birazdan polislerin evine geleceklerini ve 

bilişim suçu işlediği için kendisini tutuklayacaklarını 

söyleyince, karşımdaki kişi iyiden iyi telaşlandı.  

Almanya’dan çıkış yapan bu kişi Almanca, Türkçe, 

İngilizce ve başka bir yabancı dil daha biliyordu. Farklı dillerle 

kendisiyle yazışmamdan anladım ki bu kişi profesyonel bir kişi. 

Çünkü dört dil biliyor ve de bilgisayarda her türlü illegal işlerde 

profesyonel.  
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Yazdıklarımdan epeyce huylandı ki başladı yalan 

cevaplar vermeye. İlk söylediği şey kendisinin Internet 

Cafe’den bağlandığını, adresini tespit edemeyeceğimi vb. 

gerekçeleri önüme sürdü. Ben de şu anda Almanya’dan çıkış 

yaptığını, saatin sabah 7 olduğunu, IP adresini vs. bilgileri 

kendisine söyleyince ve de Almanca yazışmaya devam edince, 

bu kişi iyiden iyi korkmaya başladı. Bu noktadan sonra benim 

kendisine sorduğum sorulara masumca cevaplar vermeye 

başladı. Bu işi eğlence olsun diye yaptığını, kimseye zarar 

vermeyi amaçlanmadığını açıkladı.  Bu şifreleri elde ederek 

neler yapılabileceğini kendisine sıralayınca, bu defa o kişi 

kendisini savunmaya yöneldi. Hele polisin kendisini 

tutuklayacağını söyleyince de ikide bir “Hani polis niye 

gelmiyor?” demeye başladı.  

Bu kişinin bilgileri bende mahfuz. İleride açılabilecek 

tazminat davalarını önlemek için bu bilgileri 

yayınlayamıyorum. Ama bu kişinin elde ettiği kullanıcı kodu ve 

şifrelerle neler yapabileceğini sizlere aşağıda etraflıca anlatmak 

istiyorum. Çünkü telafisi mümkün olmayan tuzaklara 

düşebilirsiniz.  

 En büyük tehlike banka hesaplarınızın boşaltılması 

olabilir. Nasıl mı? Internet bankacılığını kullanan 

birçok kişi, ikide bir kullanıcı adı ve şifre 

değiştirmemek ve de kolay hatırlayabilmek amacıyla; 

bazen Messenger’de kullandığı kullanıcı kodu ve 
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şifreyi, aynı zamanda Internet bankacılığı işlerinde de 

kullanıyor. Bu kişilerin hesapları her an anında 

boşaltılabilir artık!  

 İkinci tehlike bu kişi büründüğü sahte kimlik ile bazı 

kişilerden sır bilgiler alabilir ve bunu çeşitli amaçlar 

için kullanabilir. Örneğin bir örgüte bilgi sızdırmak 

gibi.  

 Üçüncü tehlike ise büründüğü kişi kimliği ile fertler 

arasında tatsız olayların yaşanmasına neden olabilir.  

Şimdi bu kişi büyük bir ihtimalle Günışığı Gazetesinin 

Messenger (habercı23@hotmail. com) üzerinden haberleştiği 

kişilerin büyük bir bölümünü tuzağa düşürerek, Messenger 

kullanıcı kodlarını ve şifrelerini elde etti. Bu kişilerle de aynı 

oyunu oynayarak, diğer kişilerin şifrelerini öğrenmeye devam 

edecektir. Sır bilgilere sahip olacak bu bilgileri belki başka 

organizasyonların kullanımına sunacaktır. Bu tuzağın 

kurbanlarının yapması gereken tek şey önce Cracker tarafından 

Hotmail e-posta şifreleri değiştirilmeden, o şifreleri kendilerinin 

değiştirmesi olmalı. Böylece Cracker denen bu kişi, en azından 

sahte kimliği kullanarak, başkalarını aldatması önlenir.  

Eğer aynı şifreleri ve kullanıcı kodlarını Internet 

Bankacılığı işlemlerinde kullanıyorlarsa, bankacılık 

işlemlerinde kullandıkları şifre ve parolalarını hemen 

değiştirmelidir. Messenger üzerinden konuştukları kimselerin 

mailto:habercı23@hotmail.com
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kimliklerinden emin olmalı ve diğer arkadaşlarını uyarmalıdır. 

Geçmiş olsun diyor ve umarım sır nitelikli bilgiler bu cracker in 

eline henüz geçmemiştir.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Temmuz 2005 (Pazartesi) 

 

REKTÖR AŞKIN’IN MÜZEYE BAĞIŞ YAPMA 

İSTEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Son günlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında görünümü hiç de hoş olmayan 

gelişmeler yaşanıyor. Rektörün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı 

iddia ediliyor. Bu olayları ibretle gazetelerden okuyunca, 

bildiğim bazı gerçekleri açıklamak zorunluluğunu hissettim.  

Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın ile 26 Nisan 1999 

tarihinden sonra Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) 

nedeniyle çok sıkı ilişkiler içerisine girdik. Çünkü Doğu 

Anadolu Kalkınma Projesi Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin aralarında kurdukları bir Ortak 

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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Girişim aracılığı ile yürütülen büyük bir proje idi ve Rektör 

Aşkın yürütme kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.  

Projenin yürütülmesi sırasında sık sık Van’a gitmemiz 

gerekiyordu ve bu nedenle de Rektör ve ekibi ile yoğun ilişkiler 

kurmak durumunda idik. Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın ve eşi 

Yrd. Doç. Dr. Oya Aşkın mütevazı, iyiliksever, Atatürk İlke ve 

İnkılaplarına bağlı, laik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele 

veren değerli insanlardır. Van ziyaretlerimiz esnasında bizleri 

evlerinde ağırlar ve evlerindeki eserleri büyük bir zevkle bize 

tanıtırlardı.  

Rektör Aşkın ve eşi Oya hanım 1999 Ağustos ayında 

güneş tutulması esnasında Elazığ’a gelmişlerdi. Birlikte 

Elazığ’da antika eşya satan mağazalara gittik. Bu mağazalarda 

satılan eşyalar, ilgili kurumlarca denetlenen ve satışların yasal 

olduğu yerlerdir. O mağazalardan oldukça fazla sayıda eşya 

satın aldılar.  

“Bu kadar çok fazla para harcadınız ve birçok eşya 

aldınız. Hocam paranıza yazık değil mi diye sorduğumda” bana 

çok ilginç bir cevap verdi. “Asaf Bey biz ileride bunları bir 

müzeye bağışlayacağız. Güzel bir koleksiyonumuz oldu. Bunlar 

Anadolu kültürünü yansıtıyor. Bunları mutlaka müzeye 

kazandırmamız lazım” demişti.  

Van’da Rektör konutunda bulunduğumuzda da, 

kendileri eşyaların nereden alındıklarını, hangi yöreye ait 
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olduklarını uzun uzun anlatır, bu eşyaların hepsinin Van 

Müzesinde kayıtlı olduğunu belirtirlerdi. İleride bu eşyaları bir 

müzeye bağışlayacağını da her defasında üstüne basarak 

söylerlerdi.  

Tarihini bu kadar benimsemiş, kültürünü yaşatmak için 

çırpınan aynı rektör, maalesef şu anda tarihi eser kaçakçılığı ile 

suçlanıyor. Bu haberi gazeteden okuyunca şok olduk. Böyle bir 

yakıştırma nasıl yapılır diye? Eminim ki Rektör Prof. Dr. Yücel 

Aşkın’ı birazcık tanıyanlar, kendisine karşı haksızlık yapıldığı 

konusunda hem fikirdirler. Tarihi değerlerini korumak ve o 

eserleri bir müzeye bağışlamayı hedef almak ve üstelik bu 

hobileri uğruna maaşlarını kısıntısız harcayanlara yapılan 

yakıştırmayı hiç mi hiç doğru bulmuyorum.  

Eminim ki Türk adaleti de bu yanlışlığı fark ederek, 

Rektör Aşkın’a hak etmediği bir biçimde yapılan bu tarihi eser 

kaçakçılığı yakıştırmasını düzeltecektir. Artık “Çamur at izi 

kalsın” felsefesinden vazgeçip, güzel işler başaran kişileri 

korumalıyız diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2005 (Cumartesi) 

 

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TİCARETHANE Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

ÖSS sınavına giren öğrenciler şu sıralar tercihlerini 

yapıp arzu ettikleri üniversitelere ve bölümlere girmek için 

mücadele veriyor. Çok büyük bir kısmı istedikleri bölümlerde 

zaten okuyamayacaklar. Ama mecburen boş kalmamak ve işe 

yaramasa da bir üniversite diplomasına sahip olmak için, 

kazanacakları bölümlere kayıt yapacaklar.  

Şu anda devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere iki 

tip üniversite var ülkemizde. Devlet üniversitelerin sayısı 53 ve 

24 tane de vakıf üniversitesi var. Vakıf üniversiteleri denilince 

ilk kurulan Bilkent Üniversitesi akla gelir. Bu üniversite, 

sergilediği eğitim kalitesi ve alt yapısı ile ülkemizdeki en gözde 

üniversitelerinden biri. Son 13 yıl içinde vakıf üniversitelerinin 
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sayısı süratle nerede ise devlet üniversitelerinin sayısının 

yarısına yükseldi.  

Peki, bu kadar vakıf üniversitesinden acaba kaç tanesi, 

kuruluş amacına uygun olarak eğitim ve öğretim yapıyor? 

Gerçek yüzleri nedir pek araştırıp soran yok. Akla gelen ilk soru 

ise acaba bu vakıf üniversitelerinin asıl amacı ticaret mi 

yapmak? Asıl amaçlarını görmek için de eğitim veren 

kadrosunu ve fiziki alt yapılarını birazcık incelemek yeterli 

olur.  

Son zamanlarda futbolcu transferi misali vakıf 

üniversiteleri arasında öğretim üyeleri transferleri yapılabiliyor. 

Özellikle biraz tanınmış öğretim üyeleri adeta vakıf 

üniversiteleri arasında gezinip duruyor. Diğer taraftan bir vakıf 

üniversitesi bölümleri içinde bir öğretim üyesinin ismi, kadroyu 

kalabalık göstermek için birkaç bölümde birden ayrı ayrı 

verilebiliyor. Bölümlerde gerçek anlamda hizmet veren öğretim 

üyeleri sayıları da genelde minimum düzeylerde tutulabiliyor. 

Mümkün olduğunca az öğretim üyesi ile çok iş yapmak 

amaçlanabiliyor. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarını 

düşük düzeylerde tutmak için bir başka bölümdeki öğretim 

üyeleri sayıları ortak gösterilebiliyor.  

Burslu aldıkları öğrenciler de oyuna gelebiliyor. Çok 

yüksek puanla girmesine karşın hemen ikinci yıl bursu 

kesilenlerin sayıları da bir hayli kabarık. Bu yüzden hüsrana 
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uğrayan burslu öğrenciler, vakıf üniversitelerini tercih ettikleri 

için çok pişman olabiliyorlar.  

Bazı vakıf üniversitelerinin fiziki imkânları da çok 

yetersiz. Türkiye’de tek bir binada hizmet veren üniversiteler 

kurulmaya başlandı. Yani bazı vakıf üniversitelerinin birkaç 

bölümü, sadece bir bina içerisine sıkıştırılmış durumda. Bazı 

mütevelli heyeti başkanları da genellikle yönetimin tek hâkimi 

olabiliyorlar. Diğer üyelerin sözü genelde geçmeyebiliyor.  

Vakıf Üniversitelerinin bir kısmında maalesef manzara 

kabaca böyle. Şimdi bu okullarda okuyacak öğrencilerin 

durumlarını aklıma getirince de beni rahatsız eden birçok konu 

karşıma çıkıyor. En ürkütücüsü ise Vakıf üniversitelerinin 

öğrenciler üzerinden para kazanma ve kar etme unsuru olur. 

Umarım bu okullar çok sıkı denetlenir ve amaçları sadece daha 

fazla para kazanmak olacakların, yolları bir an önce kesilir.  
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Yayınlandığı tarih: 04 Ağustos 2005 (Perşembe) 

 

ABD’DE TİCARET OYUNLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde ticaret sektörü daha fazla 

mal satmak ve kazanç sağlamak için akıl almaz yöntemler 

uyguluyor. Eğer alış verişlerinizde göz göre göre aldatılmamak 

istiyorsanız, oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız.  

Burada ticarette öncelikli amaç, müşteriye mümkün 

olduğunca fazla mal satmak. Bunu sağlamanın yolu da önce 

müşteriyi kendi mağazanıza alıştırmak. Örneğin bir mağazada ilk 

defa alış veriş yapıp kasada ödeme yaptığınız esnada size ilk 

sorulan soru, “Mağazamızın üyesi misiniz?” sorusu oluyor. Hayır 

dediğinizde üye olduğunuzda önünüze ne tür avantajlar 

sergileneceği konusunda bilgiler veriliyor. Örneğin alış verişlerde 

% 15’lere varan indirimler olacağı söyleniyor. Bunu 

duyduğunuzda üye olmaya karar veriyorsunuz. Çünkü malı daha 

ucuza almış oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da evinize belirli 
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aralıklarla kataloglar gönderiliyor. Bu kataloglar içinde belirli 

mallar için indirim kuponları yer alıyor. Artık bu andan itibaren 

kupon biriktirme süreci başlıyor.  

Bazen alış veriş yaptığımda önümdeki müşterinin sunduğu 

bir kupon ile aldığımız aynı bir mal için daha az para ödediğimi 

gördüğümde, kapitalist düzenin modern geliştirdiği yöntemlerle 

aldatıldığım hissine kapılıyorum. Çünkü aramızdaki tek fark o bir 

yerlerden kupon kesip getirmiş olmasıdır.  

Alış verişte süreklilik sağlamak için bir şey aldığınızda 

size sonradan posta ile bir iade çeki gönderiliyor. Yani siz örneğin 

100 dolara bir mal aldığınızda, bunun 20 doları size tahminen 2 ay 

sonra bir alış veriş çeki olarak geri gönderiliyor ve bu çeki aynı 

mağazalar zincirinde yapacağınız yeni bir mal alımı için 

kullanabiliyorsunuz. Taktiği görüyor musunuz? 2 ay süresince 

sizin paranız çalıştırılıyor. Sonra siz bu çek ile gene aynı 

mağazalar zincirinde, çek boşa gitmesin diye alış veriş yapmak 

zorunda bırakılıyorsunuz.  

Rebate in mail (posta ile geri ödeme) diye adlandırılan bir 

yöntem hakkında daha önceden bir yazı yazmıştım. Oradaki tuzak 

çok daha farklı. Aldığınız malın tam ücretini başlangıçta 

ödüyorsunuz. Sonra tahminen 2 ay sonra size kısmi bir geri ödeme 

yapılıyor. Buradaki amaç çok farklı. Önce rebate için posta yolu ile 

gönderdiğiniz mektuba, aldığınız malın kutusu üzerinde UPC diye 

adlandırılan bir kısmını da kesip göndermek zorundasınız. Böylece 

artık o malı iade edememiş oluyorsunuz. Çünkü ABD’de 
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beğenmediğiniz bir malı tahminen 2 ay içinde geri 

verebiliyorsunuz. Örneğin Wal-Mart mağazalar zincirinde bazı 

aylar geri iade edilen mal miktarı %81 rakamlarına ulaşıyor. Evet, 

yanlış yazmadım yani satılan malların %81’i geri iade edilmiş. 

İadeleri önlemek için bu rebate kuralı geliştirilmiş.  

Rebate için kutu üzerindeki etiketi kesip faturası ile şirkete 

göndermeniz gerekiyor ve bu işlemler süreli. Eğer süreyi 

geçirdinizse veya postalamayı unuttunuzsa, o zaman size herhangi 

bir iade yapılmadığı için kanımca aldatılmış oluyorsunuz. Bazen 

rebate işlerini takip etmek için de düzenli listeler tutmanız 

gerekiyor. Çünkü hangi malın geri ödemesini alıp almadığınızı 

kontrol etmeniz güçleşebiliyor. Bu ise işi yoğun olanlar için tam 

bir eziyet.  

Sonuç olarak ABD’de kuponlu ve geri ödemeli satışlara 

insanlar zaten alıştırılmış. 1 dolar daha ucuza mal almak için 

farkında olmadan daha uzak bir mesafe yol gittiğinizin ve 

dolayısıyla zaten harcadığınız benzinin o miktardan daha fazla 

olabileceğinin farkına varmadan koşuşturuyorsunuz. Bu alış veriş 

düzenine “Kapitalist ülkelerin modern aldatma usulleri” demek 

daha doğru olacak ve ister istemez sizler bu düzenin piyonları 

olarak üstlendiğiniz rolü oynuyorsunuz.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Ağustos 2005 (Salı) 

 

TERÖR VE HEDEFLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Artık gün yok ki terör haberi duymayalım. Dünyanın 

birçok yeri adeta kaynıyor. Kan, ceset ve saldırılarda sakat 

kalan insanların dramı haberlerinden bıktık artık. Haber ağırlıklı 

televizyon kanalları sürekli terör, cinayet, tecavüz haberleri ile 

dolu. Sanmayın ki ABD’de durum farklı. Haber kanallarının en 

sıcak gündemini, bu bahsettiğim konular oluşturuyor.  

ABD’de haber ağırlıklı görsel ve yazılı basının 

öncelikli konusu hep Irak Terörü adı altında işlenmektedir. Tam 

1 yıl oldu ABD’ye geleli ve bu gündem burada değişmedi. 

Rüyalar ülkesi diye adlandırılan ABD’de bazı eyaletler var ki 

adeta suç işleme merkezleri. Özellikle çocuk kaçırma, tecavüz, 

öldürme olayları sıkça gündeme oturuyor. Ülkede diğer büyük 

bir sıkıntı ise 11 Eylül sonrasındaki aşırı güvenlik önlemlerinin 
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vatandaşı bezdirdiğidir. 11 Eylül yüzünden yurt dışında yaşayan 

yabancılar ve özellikle de Müslüman ülkelerden gelenler 

sıkıntılı günler geçiriyor. Çünkü basının etkisi ile sade 

vatandaşlar, Müslüman ülkelerden gelenleri terörist gibi 

algılayabiliyor.  

Türkiye’deki terör olaylarını da basından anında 

duyuyoruz. Maalesef son zamanlarda artan terör olayları ve 

işbirlikçilerinin uluslararası platformda yer alan bazı önemli ve 

dost sandığımız ülkelerce desteklendiğini bilmek de artık sır 

olmaktan çıktı. Amaç, ülke insanını birbirine kırdırırken, hem 

silah ticaretini artırmak hem de bazı ülkeler terörle zaman 

kaybederlerken, “Atı Alan Üsküdar’ı geçti” misali kendilerinin 

süratle yollarına devam etmelerini sağlamaktır.  

 Uluslararası platformda bu tür terör olaylarının 

piyonları genellikle kandırılarak ve çok küçük maddi çıkarlara 

razı kalarak, kendilerini bu ortamlarda bulabiliyorlar. Bir kısmı 

ise aşırı milliyetçilik duyguları alevlendirilerek, terör belasına 

bulaştırılıyor.  

Avrupa Birliğine gireceğiz hayali ile taviz üstüne taviz 

verilirken, sonuçta ülkemiz açısından olumlu bir değişikliğin 

olmayacağını da göreceğiz. Amaç, Türkiye’yi bölmek ve Doğu 

ve Güney Doğu Anadolu’yu içine alacak şekilde Irak, İran ve 

Suriye üçgeninde bir Kürt Devleti kurdurmak. Bunun için de 
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dünyanın gelişmiş ülkeleri ittifak halinde işbirliğini 

sürdürüyorlar.  

13 Ağustos günü Elazığ Valimiz Sayın Dr. Kadir 

Koçdemir ve beraberindekiler de az kalsın terör örgütünün 

çirkin emellerinin kurbanı olacaklardı. Sayın Koçdemir’e ve 

beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, aynı 

topraklarda tarih boyunca bir arada yaşamış, karşılıklı olarak 

evlilikler yapmış ve adeta et-tırnak misali biri birinden 

ayrılamayacak durumda olan Türk-Kürt halkları arasına nifak 

tohumları serpilerek, bir bakıma kardeşkanı döktürüyorlar. Bu 

çirkin tuzağın kurbanı olmak, dünyayı istedikleri biçimde 

yönetmeye çalışan güçlü devletlerin oyunu olduğunu bile bile 

bu oyun içinde yer almak ise, çok acı verici bir durum. Terörün 

bittiği ve herkesin kardeşçe yaşayabildiği günlerin hasreti ile… 
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Yayınlandığı tarih: 23 Ağustos 2005 (Salı) 

 

BAŞKAN BUSH’UN TÜRK-ERMENİ MESELELERİ 

KONUSUNDAKİ YORUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

 Sevgili okurlarım, konuyu takip edenler 

ABD’de Ermeni Soykırım iddiaları ile ilgili bir süreden beri 

mücadele verdiğimizi hatırlayacaklardır. Başkan Bush’a Ermeni 

Soykırımı ile ilgili bir mektup yazmıştım. Başkan Bush’un 

talimatı üzerine, Güney Avrupa İşleri Bürosu Direktörünce 

cevap verileceği bildirilmişti. Bu konuda beklenilen mektup 

tarafıma gönderildi. Mektubun tercümesini sizlerin takdirlerine 

yorumsuz olarak sunuyorum.  

 

Ağustos 9, 2005 

Dr. Asaf Varol 
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455 B Wilson Avenue 

Morgantown WV 26501 

 

Sayın Dr. Varol, 

Başkan Bush Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili 

mektubunuza cevap vermemi istedi.  

Başkan Bush Osmanlı İmparatorluğunun zayıfladığı 

dönemde, Doğu Anadolu’da meydana gelen trajik olayların 

tanınmasının önemli olduğuna inanıyor. Kendisinin 24 

Nisan’daki demeci, bu trajedinin 90. yıldönümü anısına yapıldı.  

Amerika Birleşik Devletleri; tüm tarafların geçmişle 

ilgili dürüstçe yüzleşmelerine yardımcı olmak için, bu 

meselenin akademik çevrelerce ve sivil toplum örgütleri olarak 

diplomatik düzeyde tartışılmasını ve de Türk-Ermeni 

Hükümetleri arasında ekonomik ve politik diyalogu teşvik 

etmeyi, sürdürecektir. Bu hassas konuda birbirleri ile 

görüşmelere başlamaları için Türkiye ve Ermenistan tarafından 

son günlerde ileri sürülen teklifleri memnuniyetle karşılıyoruz. 

Başbakan Erdoğan ve Başbakan Kocharian arasında karşılıklı 

mektupların gönderilmesi ve Türk Hükümetinin olumlu 

yaklaşımından memnun olduk ve kurulmak istenen bu diyalog 

çabalarının devam edeceğini ümit ediyoruz. İstanbul’da bu 

konuda yapılması gereken toplantının beklenmedik biçimde 
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kesilmesinden de düş kırıklığına uğradık ve bu gibi toplantıların 

ileride yapılacağını ümit ediyoruz. Bölgede barış ve istikrarın 

sürdürülmesini başarmak için, geçmişte yaşanan trajik olaylarla 

ilgili sonuç getiren ve anahtar rol üstlenecek olan bir diyalogun 

kurulması gerektiğine olan inancımızı devam ettireceğiz.  

Sizi temin ederim ki, Birleşik Devletler; müttefik ve 

NATO üyesi olarak terörizm karşısında verilen küresel savaşta, 

Türkiye’yi bir dost olarak göz önünde bulundurmayı 

sürdürecektir. Bu mesele hakkında düşünceli yorumlarınız için 

teşekkür ederim.  

Saygılarımla 

Douglas A. Silliman 

Güney Avrupa İşleri Bürosu Direktörü 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Yayınlandığı tarih: 10 Eylül 2005 (Cumartesi) 

 

İLGİNÇ TİCARET YÖNTEMLERİ ve AMERİKA 

ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde ticaret sektörü daha fazla 

mal satmak ve kazanç sağlamak için akıl almaz yöntemler 

uyguluyor. Eğer alış verişlerinizde göz göre göre aldatılmamak 

istiyorsanız, oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız.  

Burada ticarette öncelikli amaç, müşteriye mümkün 

olduğunca fazla mal satmak. Bunu sağlamanın yolu da önce 

müşteriyi kendi mağazanıza alıştırmak. Örneğin bir mağazada ilk 

defa alış veriş yapıp kasada ödeme yaptığınız esnada size ilk 

sorulan soru, “Mağazamızın üyesi misiniz?” sorusu oluyor. Hayır 

dediğinizde üye olduğunuzda önünüze ne tür avantajlar 

sergileneceği konusunda bilgiler veriliyor. Örneğin alış verişlerde 

% 15’lere varan indirimler olacağı söyleniyor. Bunu 

duyduğunuzda üye olmaya karar veriyorsunuz. Çünkü malı daha 



133 

 

ucuza almış oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da evinize belirli 

aralıklarla kataloglar gönderiliyor. Bu kataloglar içinde belirli 

mallar için indirim kuponları yer alıyor. Artık bu andan itibaren 

kupon biriktirme süreci başlıyor.  

Bazen alış veriş yaptığımda önümdeki müşterinin sunduğu 

bir kupon ile aldığımız aynı bir mal için daha az para ödediğimi 

gördüğümde, kapitalist düzenin modern geliştirdiği yöntemlerle 

aldatıldığım hissine kapılıyorum. Çünkü aramızdaki tek fark o bir 

yerlerden kupon kesip getirmiş olmasıdır.  

Alış verişte süreklilik sağlamak için bir şey aldığınızda 

size sonradan posta ile bir iade çeki gönderiliyor. Yani siz örneğin 

100 dolara bir mal aldığınızda, bunun 20 doları size tahminen 2 ay 

sonra bir alış veriş çeki olarak geri gönderiliyor ve bu çeki aynı 

mağazalar zincirinde yapacağınız yeni bir mal alımı için 

kullanabiliyorsunuz. Taktiği görüyor musunuz? 2 ay süresince 

sizin paranız çalıştırılıyor. Sonra siz bu çek ile gene aynı 

mağazalar zincirinde, çek boşa gitmesin diye alış veriş yapmak 

zorunda bırakılıyorsunuz.  

Rebate in mail (posta ile geri ödeme) diye adlandırılan bir 

yöntem hakkında daha önceden bir yazı yazmıştım. Oradaki tuzak 

çok daha farklı. Aldığınız malın tam ücretini başlangıçta 

ödüyorsunuz. Sonra tahminen 2 ay sonra size kısmi bir geri ödeme 

yapılıyor. Buradaki amaç çok farklı. Önce rebate için posta yolu ile 

gönderdiğiniz mektuba, aldığınız malın kutusu üzerinde UPC diye 

adlandırılan bir kısmını da kesip göndermek zorundasınız. Böylece 
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artık o malı iade edememiş oluyorsunuz. Çünkü ABD’de 

beğenmediğiniz bir malı tahminen 2 ay içinde geri 

verebiliyorsunuz. Örneğin Wal-Mart mağazalar zincirinde bazı 

aylar geri iade edilen mal miktarı %81 rakamlarına ulaşıyor. Evet, 

yanlış yazmadım yani satılan malların %81’i geri iade edilmiş. 

İadeleri önlemek için bu rebate kuralı geliştirilmiş.  

Rebate için kutu üzerindeki etiketi kesip faturası ile şirkete 

göndermeniz gerekiyor ve bu işlemler süreli. Eğer süreyi 

geçirdinizse veya postalamayı unuttunuzsa, o zaman size herhangi 

bir iade yapılmadığı için kanımca aldatılmış oluyorsunuz. Bazen 

rebate işlerini takip etmek için de düzenli listeler tutmanız 

gerekiyor. Çünkü hangi malın geri ödemesini alıp almadığınızı 

kontrol etmeniz güçleşebiliyor. Bu ise işi yoğun olanlar için tam 

bir eziyet.  

Sonuç olarak ABD’de kuponlu ve geri ödemeli satışlara 

insanlar zaten alıştırılmış. 1 dolar daha ucuza mal almak için 

farkında olmadan daha uzak bir mesafe yol gittiğinizin ve 

dolayısıyla zaten harcadığınız benzinin o miktardan daha fazla 

olabileceğinin farkına varmadan koşuşturuyorsunuz. Bu alış veriş 

düzenine “Kapitalist ülkelerin modern aldatma usulleri” demek 

daha doğru olacak ve ister istemez sizler bu düzenin piyonları 

olarak üstlendiğiniz rolü oynuyorsunuz.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Eylül 2005 (Cumartesi) 

 

ERMENİ KONFERANSI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 24-25 Eylül tarihleri 

arasında ‘‘İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı 

Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları’’ adı 

altında gerçekleştirilen konferansın yankıları hala devam 

ediyor. Bu konferansın Avrupa ve Amerika’da yayımlanan 

gazetelerde yankı bulması üzerinde, etraflıca düşünmek gerekir. 

Türkiye’de değişik konularda çok ilginç konferanslar 

düzenlenmiştir ama hiçbiri bu kadar ses getirmemiştir. Çünkü 

dünya daki Ermeni lobileri söz birliği yaparak, aynı oyunu 

sahneleme çabası içindedirler. Hedeflerine ulaşmak için de 

arkalarına süper güçleri ve özellikle de medyayı alıyorlar.  

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşan Türkler olarak 

Ermeni Soykırım iddialarına karşı bir mücadele içindeyiz. Bu 
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amaçla ulaşabildiğimiz kadarıyla ABD Senatörlerine ve Kongre 

Temsilcilerine mektuplar gönderdik. Bazılarından olumlu 

yanıtlar da aldık. Ayrıca Başkan Bush’a da bir mektup 

yolladım. Mektubun son iki paragrafında, “Osmanlı 

İmparatorluğu dönemindeki Ermeni Trajedisi gibi tarihsel 

ihtilafların tarihçiler ve yasal otoritelere sahip bilim 

adamlarınca çözümlenmesi gerektiğini, buna işlerlik 

kazandırmak ve bu meseleyi incelemek için Türk Hükümetinin, 

Türk-Ermeni paneli önerdiğini, fakat bu teklifin Ermeni 

Hükümetince reddedildiğini ve Ermenilerin bilimsel tartışma 

yerine aşırı milliyetçi resmi açıklamalara yöneldiklerini”, 

yazmıştım.  

Ayrıca “ırk, din ve dil ayrımı gözetilmeksizin tüm etnik 

grupların dostça bir arada yaşamaları gerektiğine inandığımı 

ve eski tarihsel yaraların yeniden açılmasının bu dostça 

yaklaşımları tehlikeye düşüreceğini”, belirtmiştim. Son cümle 

olarak da “Amerikan yurttaşları gözünde Türkiye 

Cumhuriyetinin ve halkının bu konuda yanlış anlaşılan imajını 

düzeltmek için benim gibi binlerce Türk ve Amerikan vatandaşı 

tarafından sürdürülen bu kampanya da bizi yalnız 

bırakmayacağınız ümidindeyim” diyerek mektubumu 

sonlamıştım.  

Bu mektubuma 9 Ağustos’ta Güney Avrupa İşleri 

Bürosu Direktörü Douglas A. Silliman aşağıdaki mektubu 

gönderdi.  
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“Başkan Bush Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili 

mektubunuza cevap vermemi istedi. Başkan Bush Osmanlı 

İmparatorluğunun zayıfladığı dönemde, Doğu Anadolu’da 

meydana gelen trajik olayların tanınmasının önemli olduğuna 

inanıyor. Kendisinin 24 Nisan’daki demeci, bu trajedinin 90. 

yıldönümü anısına yapıldı.  

Amerika Birleşik Devletleri; tüm tarafların geçmişle 

ilgili dürüstçe yüzleşmelerine yardımcı olmak için, bu meselenin 

akademik çevrelerce ve sivil toplum örgütleri olarak diplomatik 

düzeyde tartışılmasını ve de Türk-Ermeni Hükümetleri arasında 

ekonomik ve politik diyalogu teşvik etmeyi, sürdürecektir. Bu 

hassas konuda birbirleri ile görüşmelere başlamaları için 

Türkiye ve Ermenistan tarafından son günlerde ileri sürülen 

teklifleri memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Erdoğan ve 

Başbakan Kocharian arasında karşılıklı mektupların 

gönderilmesi ve Türk Hükümetinin olumlu yaklaşımından 

memnun olduk ve kurulmak istenen bu diyalog çabalarının 

devam edeceğini ümit ediyoruz. İstanbul’da bu konuda 

yapılması gereken toplantının beklenmedik biçimde 

kesilmesinden de düş kırıklığına uğradık ve bu gibi 

toplantıların ileride yapılacağını ümit ediyoruz. Bölgede barış 

ve istikrarın sürdürülmesini başarmak için, geçmişte yaşanan 

trajik olaylarla ilgili sonuç getiren ve anahtar rol üstlenecek 

olan bir diyalogun kurulması gerektiğine olan inancımızı devam 

ettireceğiz.  
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Sizi temin ederim ki, Birleşik Devletler; müttefik ve 

NATO üyesi olarak terörizm karşısında verilen küresel savaşta, 

Türkiye’yi bir dost olarak göz önünde bulundurmayı 

sürdürecektir. Bu mesele hakkında düşünceli yorumlarınız için 

teşekkür ederim. ” 

 Evet, şimdi gönderilen mektup ve verilen cevap 

dikkatli incelenirse, ABD’deki Ermeni lobilerinin çok iyi 

çalıştıklarını ve ABD yönetimini kendi arkalarına aldıklarını 

bariz olarak görebilirsiniz. Çünkü ABD yönetimi iptal edilen 

toplantının yapılmamasını düş kırıklığı olarak yorumluyor ve 

bu gibi toplantıların ileride yapılacağını ümit ettiğini 

söylüyor. Bu talimatların bazıları tarafından yerine getirilmesi 

gerekiyordu ve nitekim de bu konferans yapıldı.  

Ben konferansın yapılmasına karşı değilim. Ancak bu 

konferansa bildiri ile katılanların hemen hepsinin aynı görüşün 

temsilcilerinden oluştuğu görülüyor. Peki, neden acaba aksi 

görüşe sahip bilim adamları bu konferansa bildiri sunamadılar? 

Müracaat eden mi olmadı yoksa yazılan senaryoyu bozabilecek 

düşüncelere kapı aralanmak mı istenmiyordu! 

Şimdi bu konferansta ortaya atılan ve konuşulan 

söylemler çok titiz bir biçimde irdelenmeli ve karşı görüşleri 

içeren alternatif bir konferans daha düzenlenmeli. Ancak bu 

düzenlenecek konferans da eğer bu gerçekleştirilen konferans 

gibi tek sesli olacaksa, sonuç getirmeyecek ve cılız kalacaktır.  
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 Türkiye’yi çok zor günler bekliyor ve üzülerek 

belirtmek gerekir ki AB uyum yasaları, AB’ye girme hayalleri 

uğruna bir de bakacağız ki güzelim ülkenin toprakları bir bir 

elden çıkıyor ve iş savaş başlıyor. Oyunlara gelmemeliyiz ve 

hele hele perdelenen bu çirkin emellerin piyonları asla 

olmamalıyız.  
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Yayınlandığı tarih: 02 Ekim 2005 (Pazar) 

 

ELAZIĞSPOR VE TARAFTAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yurtdışında olmam nedeniyle Elazığspor maçlarını 

seyretmeyeli bir yılı aşkın süre oldu. Ama Elazığspor sevdalılığı 

yüzünden maçın oynandığı saatlerde Internet dünyasında gezinerek 

anında sonuçları alabiliyor, yorumları okuyabiliyorum. Bu yazıyı 

kaleme aldığımda A. Sebatspor-Elazığspor maç sonucunun 

berabere kaldığı kesinleşiyordu. Seviniyorum çünkü maç 

deplasmanda idi.  

Başlangıçtaki kötü gidiş nedeniyle yönetim olağanüstü 

kongre kararı alıyor. Ama başlangıcı iyi yapamamış bir Elazığspor, 

günden güne iyiye doğru gidiyor. Kongrenin Elazığsporun 

yakalamış olduğu bu başarıyı daha da ivmelendireceğini ümit 

ediyorum. Bu yazımda ABD’deki Amerikan futbolu ile seyircinin 

ilişkisini gözler önüne sermek istiyorum.  
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Bulunduğum West Virginia Üniversitesinin güçlü bir 

futbol takımı var. Korkunç bütçesi ile bu takım her yıl toplam 11 

defa maça çıkıyor. Kura gereği bir takım diğer bir takımla ya 

içeride ya da dışarıda oynuyor. Yani takımlar birbirleriyle sadece 

bir maç karşılaşıyor. Eylül ayında başlayan maçlar, kasım ayı 

sonlarında bitiyor.  

Ama gelin görün bütün maçlar final havasında. Şehrin 

nüfusu 100 binin altında. Yani nerede ise Elazığ’ın üçte biri. Maçın 

bir seyirciye maliyeti ise 40 dolar civarında. Ama statları 65 bin 

kişilik ve tıklım tıklım. Ekim 1’de önemli bir maç oynandı. West 

Virginia Üniversitesi ile Virginia Tech (Diğer bir eyaletin 

üniversitesinin takımı) karşılaştı. Statta maç öncesi muhteşem 

müzik gösterisi ve her iki takımın kız ve erkeklerden oluşan 

amigolarının ilginç akrobasi türü hareketleri. Statta kurulu dev TV 

ekranında seyirciyi coşturacak sloganlar ve tutulan tempolar.  

West Virgina Üniversitesi bu maçı 34’e karşı 17 kaybetti. 

Ama maçın sonuna kadar seyircinin tezahüratı hiç mi hiç 

eksilmedi. Yani son dakikaya kadar destekte hiç eksilme olmuyor. 

Karşı takımın tahminen 500 kişilik gurubu da statta. Üstelik bu 

misafir takımın seyircileri giydikleri formaları ile ev sahibi takımın 

tribünleri içerisine dağılmış. Tribünler içindede polis kordonları 

yok. Türkiye’de olsa herhalde rakip takımın seyircileri mağlup 

durumda iyi bir dayak yerdi!  

Burada vurgulamak istediğim konu seyircinin takıma 

desteği. Baştan sonra takım mağlup ama seyirci etkilenmiyor. 
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Çılgın tezahüratını sürdürüyor. Seyirci profili ise çok daha ilginç. 

İnanmayacaksınız ama seyircilerin yarısı bayan desem abartmamış 

olurum. Aileler çocukları ile maçta. Stat çevresi sanki piknik alanı. 

Takımları mağlup oldu ama seyirci kendi takımına kızgın değil.  

Elazığspor maçları aklıma geliyor. Biraz kötü gidişat varsa 

statlarımız boş. Her maçta statlar asla da tıklım tıklım olmadı. 

West Virginia Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi öğrenci sayıları 

denk sayılır. West Virginia Mountaineers bir üniversite takımı, 

fakat stat tamamen doluyor. Yani bir an için üniversitenin tüm 

öğrencilerinin maça gittiğini kabul etsek dahi geride gene nerden 

bakarsanız 40 binin üzerinde şehirde yaşayanlar maça geliyor.  

Sonuç olarak şu noktaya gelmek istiyorum. Elazığspor şu 

anda gidişatı düzeliyor. Umarım bu gidişat kongre ile daha da 

iyileşecek. Ama Elazığ halkı artık ne zaman statları tıklım tıklım 

dolduracak? Sadece iyi gün dostları gibi mi davranacağız? Yani 

takım arka arkaya iyi sonuçlar aldığında mı sadece statlar dolacak? 

Haydi, bu sezon stadımız artık boş kalmasın! 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ekim 2005 (Pazar) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE ABET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

ABET, Üniversitelerin Uygulamalı Bilimler, 

Bilgisayar, Mühendislik ve Teknoloji programlarının 

kredilendirilmesini yapan bir Amerika Birleşik Devletleri 

kredilendirme şirketidir. Kısaca “ABET, Akreditasyon edilmiş 

bir Üniversite veya fakültenin öğrencilerinin kaliteli bir 

eğitim aldıklarını belgelenmesidir”, diyebiliriz. 1932 de 

kurulan ABET, şu anda Uygulamalı Bilimler, Bilgisayar, 

Mühendislik ve Teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 30 

civarında mesleki ve teknik kurumlarının temsil ettiği bir 

federasyon konumuna gelmiştir.  

Yoğun çalışmalar sonucunda ve 1500’ün üzerindeki 

gönüllünün katılımı ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 
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550 in üzerindeki fakülte ve üniversitelerin 2700 programı 

akredite edilmiştir.  

1989 yılında Avustralya, Kanada, İrlanda, Hong Kong, 

Yeni Zelanda, Güney Afrika, İngiltere ve Amerika Birleşik 

Devletleri arasında imzalanan Washington Anlaşması ile 

Mühendislik Lisans programlarının akreditasyon işlemleri de 

ABET tarafından yapılmaktadır. Bu anlaşma ile söz konusu bu 

ülkelerin akredite edilmiş mühendislik programlarından mezun 

olanların diplomaları karşılıklı eşdeğer kabul edilmektedir.  

Araştırmalar yaptığım West Virigina Üniversitesinin 

mühendislik programları da ABET kriterlerini sağlamayı 

başarmış. Örneğin Makine Mühendisliği 1936, Endüstri 

Mühendisliği 1953, Bilgisayar Mühendisliği 1992 yılından beri 

ABET akreditasyonuna sahip bölümler.  

ABET kreditasyonuna sahip olmak, çok emek ve 

kaliteli bir eğitim gerektiriyor. Sistem dinamik bir yapıya sahip. 

Yani bir kez ABET kriterini sağlamak yeterli olmuyor ve belirli 

aralıklarla gözetleniyorsunuz. Eğer önceden ABET kriterlerini 

sağlamış olsanız bile daha sonradan bu seviyeyi eğitimde 

yakalayamadığınızda, ABET listesinden çıkartılıyorsunuz. 

ABET akreditasyonu kapsamda bazı derslerin dosyalarını 

hazırladığım için, sistemin işleyişi ve koşulları hakkında detaylı 

bilgi edinmek mecburiyetinde kaldım.  
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ABET kriterlerini sağlamak için ne yapmak gerektiğini, 

şöyle özetleyebilirim. Dersinize ait öğretim izlencesi (syllabus), 

ders notlarınız, verdiğiniz ödevler, yaptığınız tüm sınavlar 

(testler, quizler, ara ve final sınavları) vb. bilgileri düzenli bir 

biçimde dosyalamak zorundasınız. Öğrencilerin ödevleri ve 

sınav kâğıtlarından örneklerin dosyaya konulması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Örneğin 50-60 kişilik bir sınıfta rasgele seçilmiş 

5 öğrenciyi izlemeye alıyor, bu öğrencilerin ödev ve sınav 

kâğıtlarının fotokopilerini dosyalıyorsunuz.  

Derslerin belirli kriterleri sağlayıp sağlamadıkları çok 

önemli bir konu. Derste kaliteli bir eğitim verip vermediğiniz, 

sürekli gözetim altında tutuluyor. Bu amaçla bölüm içinde 

ABET inceleme komisyonları oluşturuluyor. Yani bir dersin 

belirli kriterler altında işlenip işlenmediğini tespit amacıyla aynı 

bölümden farklı öğretim üyeleri ders dosyalarını inceliyor ve 

hazırlanan raporlar belirli aralıklarda yapılan toplantılarda 

analiz ediliyor. Eğer bir ders bölüm içerisinde yeterli bir puan 

alamıyorsa, ilk yapılan iş ilgili öğretim üyesi ikaz ediliyor ve 

hatta bir daha o ders kendisine verilmiyor.  

Bunun haricinde her sömestri sonunda öğrencilerin 

hocaları hakkında doldurdukları anketler de göz önüne alınıyor. 

Bu hazırlıkları yapmak için korkunç bir kırtasiye sarfiyatı var. 

Örneğin bir derse ait dosyayı hazırlamak için bazen binlerce 

sayfa fotokopi hazırlamak zorunda kalabiliyorsunuz.  
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Bunları şunun için yazıyorum. Kadrosunda yer aldığım 

Fırat Üniversitesi’nde birçok fakülte ve yüksekokul yer alıyor. 

Eğer gerçekten kaliteli bir eğitim hedefliyorsak, ABET 

kriterlerine göre, verilen dersleri gözetim altına almamız 

gerekecek. Sadece lafla biz iyi ve kaliteli eğitim veriyoruz 

demekle bu işler olmuyor. Görelim kaç ders ABET 

kriterlerine göre kendi içimizde akredite edilebilecek.  

Artık öğrencilerimiz de hocaları hakkında anketler 

doldurabilmeli. Fırat Üniversitesinde öğrencilerin hocaları 

hakkında anket doldurmalarını ilk profesyonel anlamda 1997 

yıllarında kendi derslerime uygulamış ve sonuçlarını bir 

makalede yayınlamıştım. O yıllarda optik okuyucu ile anketler 

uyguladım ve sonuçlarını SPSS yazılımı ile bilgisayarda analiz 

ederek, makaleye dönüştürmüştüm. (VAROL, A. ; 

HUMPHREYS, M. : Öğretim Elemanlarının Mesleklerindeki 

Başarı Seviyelerinin Bilgisayarla Tespiti, Mesleki ve Teknik 

Eğitim Sempozyumu I, F. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 22-23 

Haziran 1995, Cilt: Eğitim Bilimleri, S:342-351, Elazığ).  

Türkiye’de bazı üniversitelerin kendi kurumları 

bünyesinde ders akreditasyonları yaptığını biliyoruz. Uzaktan 

eğitim alanında verilen dersleri yaygınlaştırmak ve on-line 

verilecek derslerle ilgili akreditasyon işlemlerini 

gerçekleştirmek için, 1999 yılında YÖK bünyesinde Enfomatik 

Milli Komitesi kurulmuştur. Bu komite 2000 yılında uzaktan 

eğitim dersleri için ilk akreditasyon işlemlerini 
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gerçekleştirmiştir. 2000 yılında akredite edilen ilk 6 dersten biri 

de “Robotik” dersi olup, bu dersin tüm hazırlıkları ve on-line 

verilmesi tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Robotik dersinin 

akreditasyonu neticesinde, bu ders 2002 ve 2003 yıllarında 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Sakarya 

Üniversitesi öğrencilerine web tabanlı uzaktan eğitim biçiminde 

başarı ile toplam üç sömestri verilmiştir.  

ABET çalışmaları konusunda West Virginia 

Üniversitesinde Bölüm tarafından gerçekleştirilen ABET 

komisyon çalışmalarına katıldım. Çünkü bir sistemi en kısa 

sürede öğrenmenin yolu, o sistemin bir parçası olmaktan geçer. 

Üniversiteme geri döndüğümde de şayet yöneticilerimizin 

desteğini alabilirsem, kadromun bulunduğu bölümde ABET 

kriterlerine göre bir pilot uygulama başlatmayı planlıyorum. 

Yakın gelecekte bu uygulamanın Fırat Üniversitesinin birçok 

biriminde uygulanabilmesi, hedefim olacaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Ekim 2005 (Cuma) 

 

ABD’DE DOĞAL AFETLER VE ÇARESİZLİK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Dünyanın her köşesinde büyük tahripler yapan doğal 

afetlerin ardı arkası kesilmiyor. En son Pakistan ve Hindistan 

bölgelerinde meydana gelen depremde, binlerce insan hayatını 

kaybetti. İnsanlar aç ve susuz, çaresizlik içerisinde bir yerlerden 

yardım bekliyor.  

ABD’de de şiddetli doğal afetler ile karşı karşıya. Su 

baskınları sonucunda bazı bölgelerin tamamen sular altında 

kaldığı ve binlerce insanların öldüğünü görüyoruz. Süper güç 

ABD’nin doğal afetler karşısında bazen düştüğü çaresizlikleri 

görünce, demek ki süper güç olmanın bazen pek işe yaramadığı 

da bir kez daha kendini tescil etmiş oluyor.  

Bir dönemler Türkiye’de elektrik kesintileri o kadar sık 

yaşanırdı ki, artık toplum olarak çok sık cereyan kesilmelerine 
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aldırış etmez olmuştuk. Özellikle bizim gençlik dönemlerimizde 

(1970 li yıllar) akşam saatleri geldiğinde, cereyanlar kesilirdi. 

Hatta hiç unutmuyorum, genellikle ramazan aylarında bu tür 

kesilmeler o kadar çok yaşanırdı ki, kesinti olaylarının kasten 

yapıldığı dahi yaygın bir kanı olarak halk arasında 

konuşuluyordu.  

25 Ekim’de West Virginia Eyaletinde kar yağdı. Bu yıl 

kar yağışı erken geldi. Ama gelin görün, yaşam alt üst oldu. 

Okulların büyük bir bölümü tatil edildi. Ağaç devrilmeleri 

yüzünden birçok yol kapalı idi. Bir taraftan yol açma 

çalışmaları var hızı ile sürerken, diğer taraftan da elektrik 

kesilmelerini giderme çalışmaları yapılıyordu. Bir yılı aşkın 

dönemdir buradayım, ilk defa elektriğin saatlerce kesildiğini 

yaşıyorum.  

Akşam eve geldiğimde cereyanın hala gelmediğini 

gördüm. Şöyle evdeki tüm cihazlara bir göz gezdirdim, baktım 

ki cereyansız hiçbir alet yok. Mutfaktaki fırın, sıcak su, 

kalorifer sistemi, her şey elektrikle çalışıyor. Üstelik posta 

kutularına bırakılan uyarı mesajları ile evlerde mum yakmak, 

gaz lambası kullanmak yasak. Burası hak arama ülkesi bilinir 

ya, ben de elektriğin ne zaman verileceğini sormak üzere, içinde 

yaşadığım ev komplekslerinin şirketini aradım.  

Dedim ki “evdeki tüm cihazlar elektrikli, üstelik mum 

yakmayı dahi yasaklıyorsunuz. Şimdi ben bu evde nasıl 
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yaşarım?”. Bu telefon üzerine şirket tam bir telaş içerisine 

düştü. Elektrik kesintisinin özel bir şirketin sorumluluğunda 

bulunduğunu, şu anda 15 binin üzerinde vatandaşın elektriksiz 

kaldığını, tüm çalışmaların yapıldığını söyleyerek, bu olağan 

üstü durum için özür üzerine özür dilemeye başladılar.  

Bir cereyan kesilmesi karşısında burada yaşanan 

çaresizliği görünce, ülkem insanının bu tür olağan üstü olaylar 

karşında daha hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde 

çok sık olumsuzluklar yaşadığımız için, ya da bana mı öyle 

geliyor?  
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Yayınlandığı tarih: 31 Ekim 2005 (Pazartesi) 

 

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yanlış hatırlamıyorsam, bir yıl içerisinde en çok resmi 

ve dini bayramı olan ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. 

Bazen de bayramlar hafta arasına denk geldiğinden, o hafta 

tamamen tatil olabiliyor. Bayramlarımızın çokluğu, zengin 

tarihimizin geçmişi hakkında da bize ışık tutuyor.  

Cumhuriyetin ilanının üzerinden 82 yıl geçti. Bu yıl 

büyük bir coşku ile Cumhuriyet Bayramını kutladık. Kutlamalar 

sadece ülke içi ile sınırlı kalmadı. Hemen her ülkede eğer 

sayıları birkaçı bulan Türk veya kendisini Türk dostu kabul 

edenler bir arada yaşıyorlarsa, kendi çaplarında kutlamalarını 

gerçekleştirdiler.  

ABD’de Cumhuriyet Bayramının hemen her eyalette 

kutlandığını saptadık. Arkadaşlarla telefonlaşırken, 
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“Cumhuriyet Bayramınız nasıl geçti?” türünden sorular 

sormaya başladık. Dikkat edilirse her geçen yıl, özellikle 

Cumhuriyetimizle ilgili törenler, daha da büyük bir zevkle 

kutlanıyor. Bunun nedenlerini herkes rahatlıkla tahmin edebilir. 

Artık insanlarımızın büyük bir bölümü; savaş, kan, katliam vb. 

olaylardan bıktılar ve insanca yaşamayı arzuluyorlar. Sade 

vatandaşlar; ayırım yapmaksızın tarih boyunca hep bir arada 

yaşamış halkların arasına nifak sokularak düşman 

ettirilmelerine, artık tahammül edemiyorlar.  

Son 20 yıldır Türkiye’de yaşanan terör olaylarından 

halkımız çok çekti. Evlatlarını kaybeden annelerin feryatları 

kulaklarımızda çınlıyor. Bu akan kardeşkanını durdurmak, bir 

türlü mümkün olamıyor. Kardeşkanı diyorum, çünkü 

Anadolu’da yaşayan halklar arasında tarihten süregelen 

evlilikler nedeniyle akrabalıklar oluşmuştur. Etle tırnak misali, 

farklı kökenli vatandaşlarımız arasında sıkı hısımlık köprüleri 

atılmıştır. Şimdi bu farklı kökenli halklar arasında ırkçılık 

yapıp, insanları biri birine düşürmek, bence sadece Türkiye’yi 

bölüp küçültmek isteyen ülkelerin işine yarayacaktır.  

Artık uyanmak lazım! Birlik beraberlik ve ülkemizi 

daha hızlı kalkındırmak için ne gerekiyorsa, o konuda mücadele 

etmek gerekir. Türk bayrağı altında kimler toplanabiliyorsa, 

etnik kökenine bakmaksızın, onlarla dost olmamız gerekir. Sen 

Kürt’sün, sen Laz’sın, sen Çerkez’sin, sen Ermeni’sin veya 

Rum’sun vs. diyerek, bir arada yaşayan vatandaşlarımızı 



158 

 

tedirgin etmenin kimseye fayda sağlamadığını, tarih boyunca 

yaşamışız.  

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı 

arasında sadece birkaç gün fark vardı. Bu yazıyı kaleme 

aldığımda üç gün sonra da Ramazan Bayramını kutlamış 

olacağız. İnsanlık olarak her toplumun kendine has dini 

bayramlarına saygı göstermek durumundayız. Yani ne 

Müslüman’ız diye Katolikleri, ne Ortodoks’uz diye Budistleri 

vs. hor görmemeliyiz. Yeter ki bu dinlere mensup kişiler, din 

adına deyip diğer insanlara zarar vermesinler ve insanları din 

konusunda kendileri gibi düşünmeye zorlamasınlar! 

Dini Bayramlarımız sayesinde dostlarımızı, 

akrabalarımızı ziyaret etme fırsatı da bulmuş oluyoruz. 

Özellikle yakınları aynı ilde oturmayanlar için bayramlar, bir 

araya gelme, aile bireylerinin birbiri ile kucaklaşarak hasret 

gidermesine de vesile olması açısından, daha da önemli bir hal 

alıyor.  

Sonuç olarak ayırımcılık yaparak insanların bir yere 

varamadıklarını çok iyi bilmeliyiz. Kanımca en önemli 

olgulardan biri, 82 yıl önce gerçekleşen Cumhuriyetimizin 

ilelebet yaşatılmasını sağlamak için herkesin gayret 

göstermesidir. Aksayan demokrasi kurallarımız olsa da, bir gün 

onların da düzeleceğine inanmak durumundayız ve gerçek 

demokrasiyi yaşayabilmek için mücadele etmeliyiz. Bu amacı 
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gerçekleştirirken de Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Laik, 

Cumhuriyet savunuculuğu ilkelerinden taviz vermememiz 

gerekir diye düşünüyorum. Farkı dış ülkeleri gördükçe de, 

önderimiz Atatürk’ün ne denli büyük devrimler yaparak 

Türkiye’de yaşayan insanların geleceğini aydınlattığını, daha da 

iyi görebiliyoruz. Bu vesile ile herkesin Ramazan Bayramını 

kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice resmi ve dini bayramlara 

dileklerimi sunuyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Ekim 2005 (Pazar) 

 

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK 

DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde Üniversitelerin bir 

bölümü akademik değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarını titiz bir biçimde sürdürüyor. Özellikle 

mühendislik ve teknik branşlarda eğitim veren ABD 

üniversiteleri, kaliteli bir eğitim verdiklerini kanıtlamak için 

ABET (The Accreditation Board for Engineering and 

Technology) akreditasyon sertifikası almaya çalışıyor.  

Bir yılı aşkın bir süredir ABD’de West Virgina 

Üniversitesinde araştırmalar yapıyorum. Bu dönem zarfında 

Üniversitede ABET kriterlerine uygun dosyalar da hazırladım. 

Dolayısıyla ABET kriterlerine uygun öğretim elemanlarının 
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hazırlamakla yükümlü oldukları dosya içerikleri hakkında 

kapsamlı bilgi sahibi oldum.  

ABET tarafından düzenlenen “Program Evaluator 

Training” çalışmalarına katıldım ve bu çalışmaları videoya 

kaydettim. Bu çalışmalarım nedeniyle “Program 

Değerlendiricisi” olarak görevlendirildim. Kısacası hem ABET 

kriterlerine göre dosya hazırlama, hem de ABET kriterlerine 

göre bir yükseköğretim programının (Üniversite, fakülte, 

bölüm, program vb. ) nasıl denetlenmesi, değerlenmesi ve 

kredilenmesi gerektiği konularını, kapsamlı öğrenme fırsatını 

yakaladım.  

Bu akreditasyon olayları gerçekten çok önemliydi ve bu 

çalışmalar tüm üniversitelerimizde mutlaka başlatılmalıydı. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Eylül 2005 

tarihli Resmi Gazetede “Yükseköğretim Kurumlarında 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” 

yayımladı.  

Yükseköğretim Kurulundan üniversitelere gönderilecek 

yazılarla bu faaliyetler başlatılacak ve ister istemez 

üniversitelerimiz, belirli kriterleri sağlamak için çok yoğun 

mücadele vereceklerdir. Üniversitelerimiz kalite ve kalite 

geliştirme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi" almak için bir biri 

ile yarışacaklar. Beş yıl geçerli olacak kalite belgesini almak, 

çoğu üniversitelerimiz için belki de mümkün olamayacak. 
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Özellikle rahatlığa alışmış ve kendisini yenileyemeyen öğretim 

elemanlarını sıkıntılı bir dönem bekliyor.  

Bu çalışmaların beraberinde getireceği önemli 

gelişmeler yaşanacak. Hala üniversite kataloğu olmayan birçok 

üniversitemiz var. Bu üniversitelerimiz kapsamlı katalog 

hazırlamak ve Internet’te derslerle ilgili her türlü bilgileri 

yayınlamak zorunda kalacaklar. WebCT türü yazılımları 

kullanarak, verdikleri eğitim ve öğretimi kolaylaştıracak 

önlemler alacaklar. Öğrenciler, yarıyıl sonlarında dersi veren 

hocaları hakkında değerlendirmeler yapacaklar.  

Şu anda ülkemizde mühendislik eğitimi veren çok az 

sayıdaki üniversitemiz, ABET kriterlerine uygun eğitim 

verdiklerine dair akredite edilmişlerdir. Sadece 5 

üniversitemizden bazı programlar bu kriterleri sağlamayı 

başarmışlar. Bu akreditasyona sahip üniversitelerimiz ve hangi 

yıllarda bu payeyi aldıkları aşağıda verilmiştir (http://www. 

abet. org/Linked%20Documents-

UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent. pdf 

).  

Tabi bu gelişme bir konuyu tekrar gündeme de 

getirecek. Birkaç yıl önce üniversitelerde başlatılan norm kadro 

çalışmaları, bilahare askıya alınmıştı. Ancak bu son yönetmelik 

nedeniyle üniversitelerde yapılan norm kadro çalışmaları de 

tekrar güncellenerek, uygulanmaya çalışılacak. Bu açıdan ele 

http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf
http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf
http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/International/05%20Substantially%20Equivalent.pdf
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alındığında 2006 yılı üniversitelerimizde çok önemli 

çalışmaların başlangıç yılı olacak. Umarım Fırat Üniversitemiz 

bu alanda yapacağı çalışmalarla kalite belgesi alacak ilk 

üniversiteler arasında yer alır.  

 

 Akredite edilen Türk Üniversiteleri: 

Bilkent University Ankara, Turkey; Electrical & 

Electronics Engineering [1997], Industrial Engineering [1995]  

Eastern Mediterranean University  

Gazimagusa – Cyprus, Turkey; Electrical & Electronics 

Engineering [2005], Mechanical Engineering [2005]  

Bogaziçi University Istanbul, Turkey; Chemical 

Engineering [1998] Civil Engineering [1998] Computer 

Engineering [1998] Electrical and Electronics Engineering 

[1998] Industrial Engineering [1998] Mechanical Engineering 

[1998]  

Istanbul Technical University  

Istanbul, Turkey; Aeronautical Engineering [2004], 

Astronautical Engineering [2004], Chemical Engineering 

[2004], Civil Engineering [2005], Computer Engineering 

[2005], Control Engineering [2005], Electrical Engineering 

[2005], Electronics and Communication Engineering [2005], 

Environment Engineering [2005], Food Engineering [2004], 
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Geodesy and Photogrammetry Engineering [2005], Geological 

Engineering [2005], Geophysical Engineering [2004], Industrial 

Engineering [2004], Mechanical Engineering [2004], 

Metallurgical and Materials Engineering [2004], Mining 

Engineering [2004], Naval Architecture Engineering [2004], 

Ocean Engineering [2004], Petroleum and Natural Gas 

Engineering [2005], Textile Engineering [2004] 2  

Middle East Technical University Ankara, Turkey 

Aerospace Engineering [2002], Chemical Engineering [1994], 

Civil Engineering [1996], Computer Engineering [2002], 

Electrical & Electronics Enginnering [1996], Environmental 

Engineering [2002], Food Engineering [2002], Geological 

Engineering [2002], Industrial Engineering [2002], Mechanical 

Engineering [1996], Metallurgical & Materials Engineering 

[1996], Mining Engineering [1994] ,Petroleum and Gas 

Engineering [2002]  
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Yayınlandığı tarih: 06 Kasım 2005 (Pazar) 

 

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yanlış hatırlamıyorsam, bir yıl içerisinde en çok resmi 

ve dini bayramı olan ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. 

Bazen de bayramlar hafta arasına denk geldiğinden, o hafta 

tamamen tatil olabiliyor. Bayramlarımızın çokluğu, zengin 

tarihimizin geçmişi hakkında da bize ışık tutuyor.  

Cumhuriyetin ilanının üzerinden 82 yıl geçti. Bu yıl 

büyük bir coşku ile Cumhuriyet Bayramını kutladık. Kutlamalar 

sadece ülke içi ile sınırlı kalmadı. Hemen her ülkede eğer 

sayıları birkaçı bulan Türk veya kendisini Türk dostu kabul 

edenler bir arada yaşıyorlarsa, kendi çaplarında kutlamalarını 

gerçekleştirdiler.  

ABD’de Cumhuriyet Bayramının hemen her eyalette 

kutlandığını saptadık. Arkadaşlarla telefonlaşırken, 
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“Cumhuriyet Bayramınız nasıl geçti?” türünden sorular 

sormaya başladık. Dikkat edilirse her geçen yıl, özellikle 

Cumhuriyetimizle ilgili törenler, daha da büyük bir zevkle 

kutlanıyor. Bunun nedenlerini herkes rahatlıkla tahmin edebilir. 

Artık insanlarımızın büyük bir bölümü; savaş, kan, katliam vb. 

olaylardan bıktılar ve insanca yaşamayı arzuluyorlar. Sade 

vatandaşlar; ayırım yapmaksızın tarih boyunca hep bir arada 

yaşamış halkların arasına nifak sokularak düşman 

ettirilmelerine, artık tahammül edemiyorlar.  

Son 20 yıldır Türkiye’de yaşanan terör olaylarından 

halkımız çok çekti. Evlatlarını kaybeden annelerin feryatları 

kulaklarımızda çınlıyor. Bu akan kardeşkanını durdurmak, bir 

türlü mümkün olamıyor. Kardeşkanı diyorum, çünkü Anadolu’da 

yaşayan halklar arasında tarihten süregelen evlilikler nedeniyle 

akrabalıklar oluşmuştur. Etle tırnak misali, farklı kökenli 

vatandaşlarımız arasında sıkı hısımlık köprüleri atılmıştır. Şimdi 

bu farklı kökenli halklar arasında ırkçılık yapıp, insanları biri 

birine düşürmek, bence sadece Türkiye’yi bölüp küçültmek isteyen 

ülkelerin işine yarayacaktır.  

Artık uyanmak lazım! Birlik beraberlik ve ülkemizi daha 

hızlı kalkındırmak için ne gerekiyorsa, o konuda mücadele etmek 

gerekir. Türk bayrağı altında kimler toplanabiliyorsa, etnik 

kökenine bakmaksızın, onlarla dost olmamız gerekir. Sen 

Kürt’sün, sen Laz’sın, sen Çerkez’sin, sen Ermeni’sin veya 
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Rum’sun vs. diyerek, bir arada yaşayan vatandaşlarımızı tedirgin 

etmenin kimseye fayda sağlamadığını, tarih boyunca yaşamışız.  

Dini Bayramlarımız sayesinde dostlarımızı, akrabalarımızı 

ziyaret etme fırsatı da bulmuş oluyoruz. Özellikle yakınları aynı 

ilde oturmayanlar için bayramlar, bir araya gelme, aile bireylerinin 

birbiri ile kucaklaşarak hasret gidermesine de vesile olması 

açısından, daha da önemli bir hal alıyor.  

Sonuç olarak ayırımcılık yaparak insanların bir yere 

varamadıklarını çok iyi bilmeliyiz. Kanımca en önemli olgulardan 

biri, 82 yıl önce gerçekleşen Cumhuriyetimizin ilelebet 

yaşatılmasını sağlamak için herkesin gayret göstermesidir. 

Aksayan demokrasi kurallarımız olsa da, bir gün onların da 

düzeleceğine inanmak durumundayız ve gerçek demokrasiyi 

yaşayabilmek için mücadele etmeliyiz. Bu amacı gerçekleştirirken 

de Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyet savunuculuğu 

ilkelerinden taviz vermememiz gerekir diye düşünüyorum. Farkı 

dış ülkeleri gördükçe de, önderimiz Atatürk’ün ne denli büyük 

inkılaplar yaparak Türkiye’de yaşayan insanların geleceğini 

aydınlattığını, daha da iyi görebiliyoruz. Bu vesile ile herkesin 

geçmiş Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice resmi 

ve dini bayramlara dileklerimi sunuyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 20 Kasım 2005 (Pazar) 

 

ELAZIĞ HAVALANI MESELESİ  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ’ın önemli sorunlarının birisi de Elazığ Havaalanına 

büyük uçakların inememesidir. Özellikle son yıllarda Elazığ’a artık 

uçak seferlerinin yapılmayacağı haberleri ile sık sık hayal 

kırıklıkları yaşadık. Bir anımı burada sizlerle paylaşmak istiyorum.  

6-8 Mayıs 2004 tarihlerli arasında Fırat Üniversitesi 

İletişim Fakültesi olarak “2003 Yılı Başarılı İletişimci Ödülleri” 

ve “12. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısını” Elazığ’da 

gerçekleştirmiştik. Bu toplantıya Türk ve Türk 

Cumhuriyetlerindeki İletişim Fakülteleri Dekanları yanında 

medyanın tanınmış bazı simaları da ödüllerini almak üzere 8 Mayıs 

Cumartesi günkü törene katılmak üzere Elazığ’a geleceklerdi. 

Basında oldukça ses getiren çok güzel bir etkinliği fakülte olarak 

başarmıştık ve Türkiye’de ilk defa 13 İletişim Fakültesinin 

öğrencilerinin kullandıkları oylar ile de başarılı iletişimciler 
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belirlenmişti. Bu kadar önemli bir etkinliğinin başlamasına sayılı 

günler kaldığında, Türk Hava Yolları sürpriz bir haberi bize 

ulaştırmıştı. Bu habere göre Elazığ’a en son uçak seferi 7 Mayıs 

Cuma günü yapılacak ve bu tarihten itibaren de seferler 

kaldırılacaktı.  

İşte şans buna derler. Elazığ’a konuklarımız gelecek, fakat 

dönüşlerini Elazığ üzerinden yapamayacaklardı. Bu soruna bir 

çözüm bulmak gerekiyordu ve Ankara’da THY’den ilgili yetkili 

kişiyi, hava alanından bir kısım misafirleri almak için yolda iken 

hemen aradım. İsmini vermek istemediğim kişi, pistin yetersiz 

olması nedeniyle artık uçak seferlerinin yapılmayacağını bana 

kesin olarak bildirdiğinde, kendisine aynen şu karşılığı verdim.  

Dedim ki “Bakın Elazığ’da Fırat Üniversitesi olarak 

önemli bir etkinlik yapıyoruz ve şu anda da bazı misafirleri almak 

üzere yoldayız. Gelenler içerisinde birçok ünlü program 

yapımcıları, köşe yazarları ve görsel basın mensupları yer alıyor. 

Şimdi bu kişilerin bu durumu programlarına ve köşelerine bir 

taşıdıklarını düşünün. Kaldı ki bu kişiler eğer uçak kalkmazsa bu 

olayı basının gündemine de oturtacaklarına emin olabilirsiniz. Siz 

bu medya baskısı karşısında ne yaparsınız artık bilemiyorum ve 

kararı kendiniz verin. Ama uçak kalkmazsa başınızın çok 

ağrıyacağını şimdiden bilmenizi isterim”. Bu konuşma sonrasında 

karşımdaki yetkili bazı kişilerle görüşme yapacağını ve bana 

döneceğini bildirdi. Daha havaalanına varmamıştık ki bizi 

rahatlatan haberi, söz konusu yetkili kişi beni arayarak ulaştırdı. 

Elazığ’a en son uçağın geleceği tarih iki gün uzatılmıştı. Yani 9 
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Mayıs Pazar, seferlerin yapılacağı son gün idi. Bu uzatma da 

misafirlerin geri dönmeleri için bize yeterli idi.  

Bu anlattığım olay Elazığ’a uçak seferlerinin yapılıp 

yapılmaması ile ilgili sadece bir örnektir. Elazığ halkı bu tür 

haberler ile defalarca yüz yüze kalmış ve sıkıntılı günler 

yaşamıştır. Nihayet Elazığ Havaalanı ile ilgili somut adımların 

atıldığının sevincini yaşamaya başladık. Bu problemin çözülmesi 

için çok önemli adımlar atıldı ve istimlak bedeli olarak da 22 

trilyon para ayrıldı. Katkısı olan herkesi candan kutlamak lazım 

ama ben havaalanının genişletilerek artık büyük uçakların Elazığ’a 

geldiğini görmeden de sevinmek istemiyorum. Çünkü 1940’lı 

yıllarda “Atatürk Üniversitesi” Elazığ’a kurulacakken, bir gecede 

Erzurum’a kaydırıldığını da bilenlerden birisiyim.  

Bu nedenle Elazığ’ı sevenler olarak ve özellikle de yerel 

basınımız havaalanı meselesini sürekli gündemde tutmalıdırlar. Ta 

ki yeni pistin hafriyat çalışmaları başlatılıncaya kadar! 
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Yayınlandığı tarih: 27 Kasım 2005 (Pazar) 

 

BALIK AVCILIĞI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bu yazımda sizlere ABD’de balık avlanma ile ilgili bazı 

kuralları aktarmak ve Türkiye’deki uygulamalarıyla kıyaslamak 

istiyorum. Türkiye, su ürünleri açısından oldukça şanslı bir 

ülke. Ancak su ürünlerini yeterince efektif değerlendirebiliyor 

muyuz?” sorusuna vereceğimiz cevap herhalde olumsuz 

olacaktır.  

Elazığ, Hazar Gölü ve Keban Barajı sayesinde su 

ürünleri açısından şanslı bir ilimiz. Fırat Üniversitesi 

bünyesinde Su Ürünleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokulları 

bünyesinde Su Ürünleri programlarının bulunması, su 

ürünlerinin değerlendirilmesi açısından büyük bir potansiyel arz 

ediyor.  
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Ülkemizde kâğıt üzerinde su ürünlerini ve dolayısıyla 

doğayı koruma amacıyla yeterince yasaların olduğu biliniyor. 

Ama yasaların hakkıyla uygulandığı konusunda tereddütlüyüz. 

Bakın ABD’de balık avcılığı ile yaşadığım bazı olayları size 

aktararak, aradaki uygulama farklarını takdirlerinize sunmak 

istiyorum.  

Arkadaşlarla birkaç kez balık tutmaya gittik. Ancak her 

seferinde seyirci konumunda idim. Lisans almadığım için 

arkadaşların oltalarını dahi tutmaya cesaret edemedim. Çünkü 

balık avlayabilmek için hangi mevsim olursa olsun önce lisans 

almanız gerekiyor. Lisanssız balık tutma ise oldukça yüklü ceza 

ödemenizi gerektiriyor.  

Lisans almış olmak, sınırsız balık avlama anlama 

gelmiyor. Gene farklı kurallar uygulanıyor. Balık avlayan bazı 

kişilerin tuttukları balıkları tekrar suya bıraktıklarını görünce, 

niçin suya geri attıklarını sordum. Aldığım cevap ilginçti. Balık 

tutma limiti 5 imiş. Her ekstra balık için oldukça yüklü cezalar 

ödeme zorunda kalacakları için balıkları tekrar suya 

bıraktıklarını öğrendim.  

Diğer bir kişi de oldukça büyük sayılacak bir alabalık 

tutmuştu. Metreyi çıkartıp ölçmeye başladı. 19 inch lik bir 

balık. Ben dedim herhalde tuttuğu balığın büyüklüğü hakkında 

fikir sahibi olmak için ölçüyor. Ölçtükten sonra balığı suya 

atınca, bir kez daha bu olaya anlam veremedim. Nedenini 
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sordum. Meğer bu mevsimde 16-21 inch arası tutulan balıkların 

tekrar suya bırakılması zorunlu imiş.  

Balık suya bırakılmasaymış, balık başına 175 dolar 

ödemek zorunda kalınacağını duydum. Bana denetleyiciler 

hakkında da bazı bilgiler verdiler. Bu kişilerin sahip oldukları 

yetkiler polislerde dahi yokmuş. Örneğin savcıdan izin almadan 

evinizde arama yapabiliyorlarmış. Yolda arabanızı durdurup 

bagajınızı kontrol edebiliyorlarmış.  

Balık tutan herkesin kurallara sıkı biçimde uyduğunu 

görünce, Türkiye aklıma geldi. Kaçak balık avcılığı cenneti olan 

Türkiye’de, balık neslinin tükenmesini engellemek ve dengeleri 

sağlamak adına yasal kuralları artık harfiyen uygulaması gerekir 

diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Aralık 2005 (Pazar) 

 

ÖSS’DE DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan geçenlerde 

bir basın toplantısı yaparak ÖSS ile ilgili değişlikleri açıkladı. 

Bu değişiklikler arasında en çok ses getiren konu ise adayların 

fotoğraflarının müracaat anında çekilecek olmasıdır. Herkes 

kendi penceresinden olaya baktığı için, farklı iddialar ve 

yorumlar sergilenebiliyor. Bu olayı güvenlik açısından ele 

alarak ABD’deki uygulamalar konusunda sizleri bilgilendirmek 

istiyorum.  

ABD’de üniversitelerde okuyabilmek için önce yeterli 

dil bilgisine sahip olunduğunun ispatı gerekiyor. TOEFL diye 

adlandırılan bu sınava müracaat ettiğinizde sınava girmeden 

hemen önce bir dijital kamara önünde fotoğrafınız çekiliyor. 
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Sınav süresince de başınızdaki kamera ile izleniyorsunuz. Bu 

önlemler sayesinde sınavda sahtekârlık yapmak isteyenlerin 

önüne geçilmeye çalışılıyor.  

Ehliyet sınavlarında başarılı olduktan sonra, ehliyet 

üzerinde yer alacak fotoğrafınızın çekimi de gene anında dijital 

kamera ile gerçekleştiriliyor. Buna ilave olarak isteğinize bağlı 

olarak parmak izleriniz de dijital ortama geçiriliyor.  

ABD’ye girerken her yerde fotoğrafınız çekiliyor ve 

parmak izleriniz alınıyor. Yani ABD’de anında dijital fotoğraf 

çekilmesi uygulamalarını, artık her alanda görmekteyiz. Hangi 

evrak veya belge için fotoğraf gerekirse gereksin, genelde 

çekme işlemi anında yapılıyor.  

ABD’de fotoğraf çekme işlemini kimler yapıyor? O 

kurumda çalışan ve bilgileri bilgisayara kaydeden kimlerse, o 

kişiler aynı zamanda fotoğraf çekme işlemlerini de 

gerçekleştiriyor. Zaten kamera hemen bilgisayarın yanında ve 

aday kişiye kameranın önüne geçmesi söyleniyor. Çekim işlemi 

gene bilgisayarda bir tuşa basmakla gerçekleşiyor. Kişinin 

bilgilerini içeren form veya belge üzerine de fotoğraf otomatik 

yerleşmiş oluyor.  

Sahtecilik olaylarını önlemek açısından ele alındığında, 

sorumluların gözü önünde dijital kamera ile resim çekilmesi 

uygulamasının daha güvenilir olacağı bir gerçek. Ama 

Türkiye’de buna benzer uygulamalar yapıldığında kıyametler 
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kopuyor. Örneğin “Öğretmeler şipşakçı mıdır?” sorusu 

gündeme getiriliyor. Bu ifade kullanılarak da fotoğrafçılık 

mesleği aşağılanmış oluyor! 

Bir yere görevli gitmek istediklerinde eğer kurumun 

araçlarını kullanacaklarsa, ABD’de çoğu bürokratların veya 

üniversite hocalarının o araçların şoförlüğünü de kendilerinin 

yaptığını gördüğümde önceleri çok yadırgamıştım. Ama bu sayede 

ekonomiye kazandırılan katma değeri düşündüğümde doğru olanın 

bu yol olduğuna karar verdim. Biz de ise bırakın en üst 

bürokratları, normal seviyelerde olan bürokratların ve memurların 

seyahatlerinde aracı kullanmak için dahi ayrıca şoför 

görevlendirilmiyor mu? ABD’de bizim alışık olmadığımız çok 

farklı uygulamalarla karşılaştım. Ama olayları irdelediğinizde 

yadırgadığınız olayların aslında iyi yönlerinin daha ağır bastığını 

görüyorsunuz.  

Eğer okullarda ÖSS’ye girecek adayların bilgilerini 

bilgisayara aktaracaklar öğretmenlerse ve bu işlev normal 

karşılanıyorsa, o zaman adaya “Şu kameranın önüne geç” diyerek 

adayın fotoğrafının çekilme işleminin bilgisayarda basacağı bir 

düğme ile gerçekleştirmesi de çok doğal karşılanmalıdır. Merak 

etmeyin bu uygulama ile hiçbir öğretmenimiz ne rencide edilmiş 

olur ne de birileri bu uygulama nedeniyle öğretmenlere olan 

saygılarını yitirir.  
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Yayınlandığı tarih: 12 Aralık 2005 (Pazartesi) 

 

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Farklı ülkelerin üniversiteleri arasında protokoller 

imzalanarak karşılıklı işbirliği yapılması, son yılların cazip 

yöntemlerinden birisi oldu. Özelikle de gelişmekte olan 

ülkelerin üniversiteleri, Amerika Birleşik Devletlerinde 

tanınmış bir üniversite ile kardeş olmak için büyük çaba 

göstermektedir.  

Türkiye’de son yıllarda birçok vakıf üniversitemiz, 

ABD’deki üniversitelerle ikili antlaşmalar yaparak kendi 

üniversitelerinin tercih edilebilirliklerini artırma yoluna 

gitmektedirler. Antlaşma imzalamış üniversitelerimiz, web 

sayfalarında bu işbirliğini tanıtarak, daha kaliteli ve daha fazla 

sayıda öğrenciyi, üniversitelerine çekmeyi amaçlamaktadırlar.  
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İkili antlaşmalar elbetteki her iki kurum arasında 

faydalı çalışmaların yapılmasına vesile olabiliyor. Özellikle de 

İngilizce eğitim veren kurumlar, bu işbirliği sayesinde çok 

güzel projeleri birlikte yürütebiliyorlar, karşılıklı öğrenci 

mübadeleleri gerçekleştirebiliyorlar.  

Uzun bir süreden beri bu tür bir protokolü Fırat 

Üniversitesi ve çalışmalarımı sürdürdüğüm West Virginia 

Üniversitesi arasında gerçekleştirmek için çaba harcamaktayım. 

West Virginia Üniversitesinde değişik zamanlarda farklı 

mevkilerdeki yöneticilerle toplantılar yaptık. Böyle bir antlaşma 

yapabilmeniz için buradaki üniversiteler kılı kırk yarıyor ve 

eğer kendi üniversitenizi yeterince tanıtamıyorsanız, protokol 

yapma teklifiniz hemen reddedilebiliyor.  

İlk görüşmelerimi bölüm başkanlıkları düzeyinde 

gerçekleştirmiştim. Toplantıya gitmeden önce çok iyi hazırlık 

yapmıştım. Fırat Üniversitesi ile ilgili bir sunu hazırlamış, 

Üniversitenin coğrafik konumundan başlayarak ne tür fiziksel 

imkânlarının olduğunu, fakültelerini, öğretim elemanı ve 

öğrenci sayılarını, Türkiye’deki diğer üniversiteler arasındaki 

sıralamasını vb. konularda bilgiler vermiştim.  

Bu görüşmelerim bilahare dekanlar düzeyinde bire bir 

yaptığım temaslar şeklinde devam etti. Birkaç dekanla 

görüşerek, protokol yapma aşamasına zemin hazırlamak 

istedim. Son zamanlarda da Üniversitenin Uluslararası 
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Programlar Bürosu ile temaslarımı sürdürdüm. Bu büro nihai 

kararı verecek yetkiye sahip. Eğer bu büroda görüşme 

yapacağım kişileri de ikna edebilirsem (13 Aralik 2005 Salı 

günü nihai görüşmeyi yapıyorum), protokolün ABD kanadı 

tamamlanmış olacak. Tabi bu işin diğer bir boyutu da bu defa 

da Fırat Üniversitesi bünyesinde benzer çalışmaları, Fırat 

Üniversitesi yönetimi ile birlikte sürdürmek olacak.  

Bu protokol Fırat Üniversitesine ne sağlayacak? Kısaca 

özetlemek gerekirse, özellikle Fırat Üniversitesinin gelişimi ve 

uluslararası platformlarda etkin rol alabilmesinin yollarını 

açacak diye düşünüyorum. Nedenlerini şöyle sıralayabilirim: 

 Fırat Üniversitesi öğretim elemanları kolaylıkla 

akseptans elde edebilecek. Çünkü 11 Eylül sonrasında ABD 

Üniversitelerinden akseptans almak bir hayli zorlaştırıldı.  

 Fırat Üniversitesi öğrencilerinden İngilizce’si yeterli 

olanlar, West Virginia Üniversitesine gelip 1 veya iki yarıyıl 

dersleri buradan takip edebilecek. İngilizce’si yeterli 

olmayanlar da buraya gelip Yabancı Diller Bölümünde önce 

İngilizcelerini geliştirebilecek. Bu amaçla gelen öğrenciler, 

burada harç yatırmadan programlara kabul edilecek. Harçların 

yıllık 15-20 bin dolar arası olduğu gerçeği göz önüne 

alındığında, ikili anlaşmanın sağlayacağı kazanç kendiliğinden 

ortaya çıkacaktır.  
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 Bu protokol sayesinde her iki kurum öğretim 

elemanları ortak uluslararası projeler yürütebilecek.  

Tabi işin diğer bir boyutu daha var. O da bu bir 

mübadele antlaşması olacağı için benzer şekilde West Virginia 

Üniversitesinden de öğrenci ve öğretim elemanlarının Fırat 

Üniversitesine gelmesi söz konusu olacak. İşte bu noktada Fırat 

Üniversitesi açısından bazı sıkıntılar söz konusu. Çünkü bizde 

dersler Türkçe veriliyor. ABD’li öğrenciler Türkçe bilmediğine 

göre, öğrenciler derslere nasıl katılacak ve nasıl anlayacak?  

West Virginia Üniversitesinden gelecek öğretim 

elemanları için büyük bir sorun yaşanmayabilir. Örneğin 

lisansüstü seviyesinde İngilizce dersler açılabilir ve bu dersi bir 

Amerikalı öğretim elemanı verebilir. Dersi alacak öğrenciler de 

yeterli İngilizce bilgisine sahip uygun branşta öğrenciler 

arasından seçilebilir.  

Yukarıda kısaca değindiğim koşulların 

gerçekleştirilebilmesi için Fırat Üniversitesinde devrim 

niteliğinde bazı değişimler yapılmalıdır. Örneğin ilk etapta bazı 

programlara İngilizce hazırlık programları koyulmalıdır. 

Kadrosunda yeterli düzeyde İngilizce ders verebilecek öğretim 

elemanı olan bölüm ve programlarda İngilizce hazırlık sınıfı 

sonrasında yabancı dilde eğitim ve öğretim yapma faaliyetlerine 

başlanılmalıdır. Yani o programın hem Türkçe hem de İngilizce 

eğitim yapan birimlerinin olması gerekiyor.  
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Bu tür değişimler büyük mücadele gerektirecektir. 

Hazırlık sınıflarının açılması, İngilizce derslerin verilmesi gibi 

hedeflere ulaşmak için Fırat Üniversitesi Bölüm kurullarından 

başlanılarak, Fakülte kurullarından, Üniversite Senatosundan 

alınacak uygun karar ve raporların, Yükseköğretim Kuruluna 

gönderilmesi ve orada Eğitim Daire Başkanlığı bünyesindeki 

yetkililere anlatılabilmesi gerekecek. Yani hedefe ulaşmak, 

birçok aşamayı ve bazı yönetmeliklerin revize edilmesini 

gerektiriyor. Ama bunlar imkânsız olmayıp, ısrarcı olunduğu 

takdirde yapılabilecek işler arasında yer alıyor.  

Fırat Üniversitesi hedeflerini büyük koymalıdır. Bu 

hedeflere ulaşmak için de zorluklar karşısında pes etmeden, 

sonuna kadar mücadele edilmelidir. Çünkü Fırat Üniversitesi 

hepimizindir ve o kurumu yüceltmek, öncelikli olarak Fırat 

Üniversitesinin öğretim ve idari elemanlarının ve öğrencilerinin 

birlikte çalışmasına bağlıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 26 Aralık 2005 (Pazartesi) 

 

ABD’DE YABANCILARI POTANSİYEL SUÇLU 

ZANNETMEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Beni yakından tanıyanlar, kamera ve fotoğraf 

makinesine olan düşkünlüğümü çok iyi bilirler. İlk olarak 

ortaokul dönemlerinde Lubitel marka Rus yapımı bir fotoğraf 

makinesi ile resim çekmeye başlamıştım ve o tarihten bugüne 

kadar geçen 40 yıllık süre zarfında büyük bir fotoğraf arşivim 

oldu. 1990 yılından beri de video çekimleri yapmaktayım. 

Gittiğim her yere üşenmeden fotoğraf makinemi ve video 

kameramı da beraberimde götürürüm. 1990’lı yılların 

ortalarında Fırat Televizyonunda “Dünya dan Görüntüler” 

programında video çekimlerini Elazığ halkının istifadesine 

sunduğumu da, o programları seyredenler hatırlayacaklardır.  

mailto:asaf_varol@yahoo.com
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Uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletlerinde West 

Virginia Üniversitesinde bulunuyordum. 17 Aralık 2005 

tarihinde Türkiye’ye gelirken, uçak aktarmaları nedeniyle New 

York kentinde 8 saatten fazla beklemek gerekiyordu. New 

York’un Time Square meydanında dolaşmayı, bu kadar uzun 

bir bekleyişi havaalanında geçirmeye tercih ettik. New York’ta 

ikamet eden Elazığlı hemşerimiz Cengiz Doğan, bizi hava 

alanından alarak, New York’un en işlek meydanına doğru 

götürürken, ben yılların verdiği alışkanlıkla video kameramı 

çıkarttım ve çekimlere başladım.  

Yol boyunca ilginç gördüğüm her şeyi çekiyordum. 

Buna köprü ve tüneller de dâhildi. New York’ta kameram açık 

bir vaziyette bir tünelin girişinde bulunan para ödeme gişelerine 

yaklaştığımızda, çekimlere devam ediyordum. Bayan bir polis 

memuru, niçin çekim yaptığımı sordu. 11 Eylül sonrasında 

ABD’de çok şeylerin değiştiğini, bu ülkede köprü ve tünelleri 

çekme yasağının bulunduğunu, bu tür yerleri çekemeyeceğimi 

söyledi. Ben de bu işin benim mesleğim olduğunu, bu tür bir 

yasaktan da haberimin bulunmadığını söyledim.  

Ehliyetlerimiz alınarak kimlik kontrolü yapıldı, kamera 

görüntülerimiz tek tek izlendi ve kendilerince sakıncalı görünen 

tüm sahneler silindi. Silme işlemi tamamlandıktan sonra da 

çekim yapmamam konusunda defalarca uyarıldım. Artık yol 

güzergâhımız üzerinde rastladığımız köprü ve tünelleri çekme 
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cesareti gösteremedim, çünkü tutuklanma ve de uçağı kaçırma 

risklerini göze alamazdım.  

Eminim ki yabancı olmamız nedeniyle çekim 

yaptığımız görülünce bizden kuşkulandılar ve görüntülerin 

silme işlemini yaptırdılar. Maalesef ABD’de yabancı ve 

özellikle de Müslüman bir ülkenin vatandaşı iseniz, size kuşku 

ile bakılıyor ve potansiyel bir suçlu gibi muamele 

görebiliyorsunuz. 11 Eylül sonrasında yabancıların ABD’de 

yaşam şartlarının güçleştiğini gözetleyenlerden biriyim ve daha 

önceki dönemlerde de bu ülkede bulunduğum için, değişimleri 

çok rahat fark edebiliyorum.  

Özellikle Müslüman ülkelerden giden yabancılar için 

ABD yaşanması güç bir ülke haline geliyor. Yabancıların ikinci 

sınıf insan muamelesi gördüğü bir gerçek. Vatandaşı olduğunuz 

ülkeye göre de maalesef potansiyel suçlu gibi muamele 

görebiliyorsunuz.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Ocak 2006 (Salı) 

 

MEMLEKETTEN MANZARALAR 

 Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siz okurlarıma 16 aydır Amerika Birleşik 

Devletlerinden yazıyordum. Yurtdışında bulunduğum dönemde 

mümkün olduğunca ABD gözlemlerimi sizlere aktarmaya 

çalıştım. Bu yazımda ülkemle ile ilgili bazı gözlemlerimi 

sizlerle paylaşmak istiyorum.  

İstanbul’a iner inmez ülkemin topraklarına basmış 

olmanın mutluluğunu yaşadım. İstanbul Uluslararası Atatürk 

Havaalanında dış hatlardan iç hatlara geçerken, koşuşturan 

ülkem insanlarının kendine has telaşlarını ve birbiri ile 

heyecanla sohbet edişlerini görünce, yurt dışında bu tür yaşam 

tarzından uzak kaldığımı hemen fark ettim. Bankamatikten para 

çekmek için kuyruğa girdim. Bankamatikte işlem yaparken 

“Abi en alttaki tuşa basacaksın” ikazı ile irkildim ve 
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kuyruktakilerin neredeyse sırtıma dayandıklarını, o anda 

hissettim. Eskiden olduğu gibi bir türlü düzenli kuyruk 

oluşturmayı öğrenemediğimize ise üzüldüm.  

Gümrüğe Ankara’da girdim. Dikkatimi çeken konu 

gümrüklerden geçişlerin düzenli ve süratle yapılması idi. En 

büyük farklılık ise geçişlerde eskiden olduğu gibi didik didik 

arama işlemlerinin yapılmamasıydı. Esenboğa Havaalanından 

Ankara merkezine doğru yol alırken, yol güzergahı üzerinde yer 

alan birçok gecekonduların yıkılmış olması ve yeni yapılan alt-

üst geçişlerin trafikte yarattığı rahatlığı gördüm.  

Ankara Elazığ arası seyahatte ise bazı bölgelerde duble 

yolların trafik akışına oluşturduğu güveni hemen 

hissedebiliyorsunuz. Seyahat süresince uykum gelmedi ve 

sürekli çevredeki değişimleri izlemeye çalıştım. Kömürhan 

köprüsünü geçince heyecanımın arttığını hissettim. Elazığ 

girişinde önemli çevre düzenlemelerinin olduğunu ve kente 

güzel görünümlerin kazandırıldığını hemen fark ediyorsunuz.  

Gazi caddesi görünümü değişmemiş. Cadde boyunca 

kaldırımların tıklım tıklım olması bana New York’ta Times 

Square denilen alanı hatırlattı. Aradaki fark, New York’ta 

yayalar, yaya geçitlerini kullanarak ve ışıklara uyarak 

seyrederken, Elazığ Gazi Caddesinde karşıdan karşıya 

geçişlerde keşmekeş bir yaya akışının hâkim olmasıydı.  
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Yurt dışında trafikte yayalar öncelikle geçişe sahipler. 

Velev ki yaya kural ihlali yapıp cadde ortasında yürümüş olsa 

dahi, araçlar o yayaya yol vermek zorundadırlar. Gazi 

caddesinde eğer bu kural uygulanmaya istense, herhalde araç 

trafiği tümden kilitlenir.  

Yurt dışında duymaya hasret kaldığımız korna seslerini, 

Elazığ trafiğinde duyunca ilk etapta ister istemez irkiliyorsunuz. 

Ama anında Türkiye’de olduğunuzu fark edip bu korna seslerini 

normal karşılıyorsunuz.  

Sonuç olarak memleketimde küçük çevre değişimleri 

haricinde pek değişmiş bir şey yok gibi. Her şey 16 ay öncesini 

andırıyor. Ama bireyin kendi memleketinde olması, tanımı 

yapılamayacak bir haz veriyor insana.  
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Yayınlandığı tarih: 15 Ocak 2006 (Pazar) 

 

TRAFİK KAOSU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Trafik kaosu ülkemizde bir türlü bitmiyor. Trafik 

kurallarına uyma konusunda bir kısım sürücülerimiz kayıtsız 

davranmayı, maalesef sürdürmeye devam ediyorlar. Örneğin 

şayet kavşak boş ise“STOP” işaretini gördüğünde, STOP’da 

durup kavşağı kontrol eden kaç sürücüye rastlanabiliyor? 

Maalesef bazı sürücülerimiz ya STOP işaretinin anlamını 

bilmiyor ya da umursamıyor! 

YOL VER işaretini de bazı sürücülerimizin tanımadığı 

kanısındayım. Üçgen şekilli bu levhanın anlamı bence ters 

algılanıyor. Bazı kavşaklarda özellikle de döner kavşaklarda 

YOL VER işaretine riayet edilmediğini her defasında 

yaşıyorum.  
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Elazığ’da yerel görsel basına bir önerim var. STOP ve 

YOL VER levhalarının önünde durup bir süre yolu kamerayla 

çeksinler veya bu işaretlerden geçen sürücülere levhaların 

anlamını sorsunlar, o zaman gerçekler ortaya çıkacaktır.  

Trafik otomasyonunu yapanlara da bazı önerilerim 

olacak. Mutlaka teknik elemanlar kendilerine verilen talimatlar 

doğrultusunda trafik ışıklarını ayarlıyorlardır. Ama acaba 

kavşaklara yerleştirilen trafik ışıklarının otomasyonunu 

gözetleyip, efektif çalışıp çalışmadıklarını hiç denetliyorlar mı? 

Kanımca böyle bir inceleme ve gözetleme de yapılmıyordur. 

İşte sizlere bir örnek: 

Tren garına yakın olan ve Mobil benzin istasyonu 

yanındaki döner kavşaktaki trafik ışıklarının, trafiği rahatlatmak 

yerine kilitlediğini yaşamayan yoktur. Oradan her geçtikçe o 

ışıklarının otomasyonuna gülüyorum. O döner kavşağı 

dönmeniz gerekiyorsa, tam dört kırmızı ışığa yakalanıyorsunuz. 

Bu nasıl ayarlama anlam veremiyorum? Döner kavşaktaki (halk 

deyimi ile göbekte) ışıklar, kanımca genelde trafiği kilitliyor. 

Gidilip o nokta gözetlensin ve kamera ile çekim yapılsın, 

aksaklıklar ortaya çıksın. Döner kavşakların çapı şayet çok 

büyük ise belki mevcut trafik ışık otomasyonu uygun olabilir. 

Ama göbek çapı küçükse, mevcut ışıklandırma otomasyonu 

trafiği tıkıyor.  
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ABD’de göbek kavşaklar yerine alt ve üst geçitler 

yapılarak, trafik akışı rahatlatılmıştır. Bu ülkede kırmızıdan 

yeşil ışığa geçişte, zamandan tasarruf etmek için sarı lamba 

yanmaz. Yani kırmızıdan yeşile, doğrudan geçiş olur. Ancak 

yeşilden kırmızıya geçerken, sarı ışık yanıyor. Kanımca bu 

uygulamaya ülkemizde de geçilmelidir.  

Trafik ışıklarında da artık akıllı sistemler 

kullanılmalıdır. Akıllı sistemler derken şunu kastediyorum. 

Örneğin dörtlü bir kavşağa yerleştirilen sensörler, yolları 

kontrol ederek, eğer yeşil ışığın yandığı istikamette bir trafik 

akışı yoksa bu yolun ışıkları kırmızı renge dönüşür. Diğer 

taraftan aynı anda kırmızı yanan yolların ışıkları da yeşile 

dönüştürülerek trafik akışı hızlandırılır.  

Sonuç olarak ülkemizde sürücülerin bilgisizliğine bir de 

ışık otomasyonundaki yanlışlıklar eklenince, trafik akışı kaosa 

dönüşebiliyor. Yetkililerimiz bu sorunların üzerine giderek, 

gerekli çözümleri süratle bulmalıdırlar.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Ocak 2006 (Pazar) 

 

EMKD GENEL KURULU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinin (EMKD) 21. 

Olağan Genel Kurulu, 22 Ocak 2006 tarihinde yapıldı. Bu 

Genel Kurula büyük bir heyecanla katıldım, çünkü uzun bir 

süredir yurt dışında bulunmam münasebetiyle, derneğin 

faaliyetlerinden uzak kalmıştım. Genel Kurulda EMKD’nin 

Kurucu Başkanlığını yapan merhum Metin Kurdoğlu’nu, 

değerli hizmetleri ile merhum Dr. Ali Öztürk’ü ve gene dernek 

üyesi olup derneğe katkı sağlayan ve hakkın rahmetine 

kavuşmuş bazı şahsiyetleri görememenin burukluğunu 

hissettim.  

2 yıl önceki Genel Kurulda Başkanlığa seçilen Feti 

Ahmet Deniz’in oluşturduğu Danışma Kurulu üyesi kimliğiyle 

bir heyet olarak, Şubat 2004 ayı içerisinde dönemin Valisi Dr. 
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Kadir Koçdemir’i ziyaret etmiştik. Heyetin, Elazığ Musiki 

Konservatuarı Derneğinin sorunlarını ve hedeflerini dile 

getirdiği görüşmede, çok önemli bazı projeler gündeme 

gelmişti. O ziyarette, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinin 

şu anda ikamet ettiği Özel İdareye ait mekânların derneğe 

devredilmesi, farklı dönemlerdeki Belediye Başkanlarının 

EMKD’ne tahsis ettiklerini söyledikleri arsanın yerinin 

kesinleştirilmesi ve Dernek adına tapusunun alınması ve 

“Birinci Türk Dünyası Müzik Kurultayının” gerçekleştirilmesi, 

konuları ele alınmıştı.  

Genel Kurulda Başkan Feti Ahmet Deniz’in 

açıklamalarından, EMK Derneğinin hali hazırda kullanmış 

olduğu Özel İdareye ait mekânların derneğe tahsisi konusunda 

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç ile olumlu 

görüşmelerin yapıldığı anlaşılıyor. Söz konusu mekânların 

tahsisi için maliyetin yarısının Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

karşılanması taahhüt edilmiş ve geri kalan diğer yarısının ise 

Dernek imkânları ile karşılanması istenmiştir. Umarım bu 

olumlu gelişme, göreve tekrar seçilen Feti Ahmet Deniz 

tarafından sıkı bir biçimde takip edilir ve bir sonraki Genel 

Kurula kadar bu mesele çözülmüş olur.  

Arsa tahsisi konusunda da Belediye Başkanı Süleyman 

Selmanoğlu ile iyi bir diyalogun kurulduğunu belirten Feti 

Ahmet Deniz, bu sorunun çözüleceği sinyalini verdi.  
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Geçmişte gündeme gelen, ancak askıya alındığı 

anlaşılan “Birinci Türk Dünyası Müzik Kurultayının” bu 

dönemde gerçekleştirilmesi için Başkan Feti Ahmet Deniz ve 

Yönetim Kurulu üyelerinin, yeni Valimiz Sayın Muammer 

Muşmal’ın desteğini alarak bu projeyi mutlaka hayatiyete 

geçirmeleri beklenmektedir.  

35 yıllık bir geçmişe sahip bir dernek olan EMKD, 

geçmişine layık bir Genel Kurulu daha geride bırakmış oldu. 

Yeniden yönetime seçilen Feti Ahmet Deniz ve ekibini kutluyor 

ve kendilerinden önemli katkılar beklediğimizi huzurlarınızda 

açıklamak istiyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 27 Ocak 2006 (Cuma) 

 

TEBRİKLER SARAHATUN DOĞUMEVİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Eşimin ameliyatı nedeniyle refakatçi olarak birkaç gün 

Sarahatun Doğumevinde yatmak zorunda kaldım. Bu birkaç 

günlük misafirliğim esnasında, alışkanlığım gereği; hastaları, 

ziyaretçileri, çalışan personeli ve doktorları izlemeye aldım. Bir 

hastanede ne olup bittiğini görmek için en güzel gözetleme, 

hastanede bizzat yatmakla elde edilebilir diye düşünüyorum.  

Daha hastaneye girmeden dikkatimi çeken bir hususu dile 

getirmek istiyorum. Gece olmasına rağmen, temizlik işleriyle 

uğraşan personel harıl harıl işbaşında idi. Sürekli paspas yapılıyor, 

çöpler bekletilmeksizin toplanıyor. Genel olarak hijyenik koşulları 

çok iyi gördüm. Geceleri dahi yoğun bir biçimde temizlik 

sürdürülüyor. Hastane girişinde koridorları temiz tutmak için galoş 

giydiriliyor. Bu konu üzerinde titizlikle durulmasına rağmen, bazı 

kişiler galoşları takmamak için adeta direniyor.  
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Halkımızın bir kısmının temizlik konusunda eğitilmesine 

ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çöp kutusuna atmak yerine, çöpünü 

koridorlara fırlatanlara ne demeli? Gene dikkatimi çeken diğer bir 

husus, bazılarının hastanelerde sessiz konuşmayı öğrenememesidir. 

Gece yarısı koridorlara çıkıp yüksek sesle sohbet eden refakatçiler, 

ya diğerlerine verdikleri rahatsızlığın farkında değiller, ya da 

hastalara saygı nedir bilmiyorlar! Şu anda bu yazıyı hastanede 

kaleme alıyorum ve çok huzurluyum. Gelen hastaların büyük bir 

bölümü mutlu ayrılıyor. Teknoloji olarak da güzel hizmetler 

veriliyor. Örneğin kablosuz Internet sayesinde dünyaya hastane 

odalarından dahi açılmak mümkün.  

Hastası olan vatandaşlardan bazıları panik yapıyor. Tüm 

hizmetlerin anında kendisine verilmesi bekliyor. Bu aşırı talep 

nedeniyle çalışan personelin sürekli iyimser olmasını beklemek, bu 

hasta potansiyelinde çok zor. Ama çalışan personelin ve özellikle 

de hemşirelerin büyük bir bölümünün güler yüzlü olması, 

sevindiricidir. Hastanede Başhekim Dr. Levent Avcı, doktorumuz 

Fatma Kaya ve isimlerini bilmediğim diğer doktorların ve sağlık 

ekibinin hastalara şefkatle yaklaşmaları ve ilgilenmeleri, ne güzel 

bir manzara! 

 Duvarlardaki panolara bakarken, WHO (World Health 

Organization) ve UNICEF (The United Nations Children’s Fund) 

tarafından önerilen Başarılı Anne Sütü Uygulamaları nedeniyle 

Sarahatun Doğumevine Bebek Dostu Hastane unvanı verildiğini 

gördüm. Eski Başhekim Dr. Necati Kaya zamanında alınan ve 
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şimdiki Başhekim Dr. Levent Avcı döneminde sürdürülen bu 

payeden ötürü, kendilerini kutluyorum.  

Hastanede görüştüğüm bazı personelin yorumlarını da size 

aktarmak istiyorum. Dedikleri şu: Hastanenin bir önceki 

Başhekimi Dr. Necati Kaya ile birlikte hastanede bir değişim 

rüzgârı esmiş ve bu bayrak yarışı, şu anda Başhekim Dr. Levent 

Avcı tarafından sürdürülüyormuş. Her iki Başhekim için ne güzel 

duygular ortaya konuluyor.  

Sonuç olarak birkaç günlük gözlemlerim, bu yazıyı 

kaleme almama neden oldu. Bir kurumun daha da başarılı 

hizmetler vermesini arzuluyorsak, gördüğümüz güzellikleri tüm 

çıplaklığı ile ortaya koymalıyız. Başarılı çalışmalar takdir 

edilmelidir ki, yönetici ve personel daha da canla başla çalışsınlar. 

İnşallah Sarahatun Doğumevi yakında ISO standardı almak için de 

kaliteli hizmet çemberini genişletir. Başhekim Dr. Levent Avcı’nın 

bu belgeyi almak için mücadele ettiği de, almış olduğum duyumlar 

arasında. Kolay gelsin diyor ve saptadığım başarılardan ötürü 

Başhekim Dr. Levent Avcı, Dr. Fatma Kaya, diğer doktorlar ile 

tüm hastane personelini ve hizmet verenlerini kutluyor ve teşekkür 

ediyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Şubat 2006 (Pazartesi) 

 

CEP TELEFONU BAYİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Ülkemizde son yıllarda kapkaççıların masum 

vatandaşlarımızın mallarını çalmak için uyguladıkları şiddet, 

maalesef bitmiyor. Malları çalınan ve hatta canlarından olan 

vatandaşlarımızın bir kısmının suçluları, sokaklarda dolaşmaya 

devam ediyor. Kapkaç olaylarını azaltmak için alınan tedbirler 

ise yetersiz kalıyor. Bu tedbirlerden biri de cep telefonları ile 

ilgili 13 Temmuz 2005 tarihinde yayımlanan yönetmelikti. 

Kapkaççıların gözdesi olan cep telefonlarının çalınmasını ve 

kaçak telefonların ülkeye girişini engellemek, yayımlanan bu 

yönetmelikle sağlanacaktı.  

Kapkaççılar bundan böyle cep telefonu çalsalar, bunları 

satamayacaklarını bildikleri için başka hedeflere yönelecekler. 
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Umarım sosyal bir yara haline gelen kapkaç terörü için etkili 

tedbirler alınabilir.  

Cep telefonlarının kontrol altına alınması amacıyla 

yayımlanan yönetmeliğin uygulamasında, maalesef 

bayilerimizin büyük bir bölümü sınıfta kaldı. Cep telefonlarının 

kapanacağı endişesini taşıyan vatandaşlarımızın uzun kuyruklar 

oluşturduğu, görsel basınımıza yansımıştı. Aşırı yoğunluk 

nedeniyle bunalan satış elemanları, vatandaşı ikna etme yerine 

daha da sert ve azarlama yolunu seçtiklerini, tatsız olayların 

çıktığı ve hatta bayilerin bu yüzden güvenlik tedbirleri 

istedikleri dahi görüldü.  

Cep telefonu hizmeti veren bazı bayilerde çalışan 

elemanların yeterli eğitilmediğini ve müşteriye çok kaba 

davrandıklarını söylemek zorunda kalıyorum. Yurt dışından 

getirdiğim cep telefonu kayıt işlemleri ve borçlarımı ödemek 

için mağazalarda bulunduğum kısa süreli beklemelerde dahi, o 

bayilerde yaşanan tatsız olaylara bizzat şahit oldum. Çalışan 

elemanların müşterilerin soruları karşısında doyurucu cevaplar 

vermediklerini ve müşterileri terslediklerini bizzat gördüm.  

Yurt dışında aldığımız cep telefonunu, kayıt altına 

almak için işlemleri yaptırdık. Ama geçenlerde servis 

merkezinden cep telefonumuzun kapatılacağı mesajını almamız 

üzerine, ilgili mağazaya gittim. İşlemi yapan elemandan 

sorularıma cevap almak çok zor oluyordu. Gene sakin 
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konuşmak için kendimi zorladım. Derken mağazadan diğer bir 

elemanın beni tanıması ve “Hocam hoş geldiniz demesi” 

üzerine aniden sorularıma detaylı cevaplar almaya başladım. 

Yani kimliğim ortaya çıkmasaydı, herhalde konuşmamız 

tartışmayla sürecekti.  

Cep telefonu ile ilgili olarak harcadığım zamana 

acıyorum. İşi çok ciddi takip etmemize ve istenenleri harfiyen 

yerine getirmemize rağmen, merkez ve bayii arasındaki 

koordinasyonsuzluk ve anlaşmazlık nedeniyle, cep telefonumuz 

devre dışı bırakıldı. Merkez ve bayi iş takibi için müşteriyi biri 

birine yönlendirmekten başka bir işlem yapmadı. Şimdi yine 

mücadeleye devam etmek zorundayım. Ben bu problemi 

üniversite öğretim üyesi olarak halledemediğime göre, sade 

vatandaş bu tür problemleri nasıl çözebilsin?  

 Sonuç olarak mağduriyetleri giderilmeyen ve sabrı 

taşan bazı vatandaşların Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde 

Tüketici Hakları Koruma Hakem Heyeti Başkanlığına 

müracaatları halinde, şirket olumsuz durumlarla karşı karşıya 

kalabilir. Unutulmamalıdır ki her zaman Müşteri Velinimettir.  
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Yayınlandığı tarih: 21 Şubat 2006 (Salı) 

 

ABD’DE TÜRK VE ERMENİ LOBİLERİNİN SAVAŞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Merkezi Alexandria, Virginia’da bulunan PBS (Public 

Broadcasting Service), 348 ulusal halk televizyon istasyonu 

tarafından işletilen ve kâr amacı olmayan medya 

girişimciliğidir. PBS, ticari olmayan televizyonların, Internet’in 

ve diğer medya araçlarının gücünü kullanarak, kaliteli 

programlarıyla ve eğitim servisleri ile Amerikalıların 

yaşamlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Amerikan 

evlerinin yüzde 99 unda evdeki televizyonları ve sayısal çoklu 

ortam araçları ile ulaşılabilmektedir. PBS, her hafta 90 milyon 

halka hizmet götürmektedir.  

PBS’de 17 Nisan 2006 tarihinde Andrew Goldberg 

tarafından hazırlanan “Ermeni Soykırımı” (The Armenian 

Genocide) belgeseli yayınlanacak. Amerika’daki Ermeni lobisi 
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bu belgeselin yayınlanmasını memnuniyetle karşılamış ve 

desteklemiştir. ABD’de faaliyet gösteren Türk Amerikan 

Dernekleri Topluluğu (ATAA-Assembly of Turkish American 

Association) karşı atağa geçerek, bu belgesel filmin hemen 

ardından 25 dakikalık soykırım karşıtı iki kişinin bir panelde 

yaptıkları konuşmayı yayınlayacaktır. Soykırım belgeselinin 

ardından hemen karşıt bir panelin yayınlanacak olması, 

Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) telaşa düşürmüş 

ve panel yayınını engellemek için üyelerinden, PBS Başkan 

Yardımcısı Bayan Jacoba Atlas’a e-posta ve faks çekilmesini 

talep etmiştir.  

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA (Armenian 

National Committee of America), panel yayınını engellemek 

için 16 Şubat 2006 günkü Washington Post gazetesine verdiği 

demeçte, PBS televizyonuna 6800 mektup e-posta ile 

gönderilerek, belgesel film sonrası yapılacak panelin 

durdurulmasının sağlanmasını üyelerinden istemiştir. 21. 02. 

2006 tarihinde Türkiye saati ile 19. 00 sularında, Ermeniler 

tarafından 10689 adet e-posta gönderilmiştir. Yani ANCA’nın 

talep ettiği rakamın çok üzerine şimdiden çıkılmış olmaktadır. 

ANCA’nın hazırladığı mektupta şu ifadeler yer almaktadır.  

“Soykırımını inkâr eden Türkler devlet destekli 

propagandanın bir parçasıdır. Belgesel film, Ermeni 

soykırımının tarihsel gerçeklerine dayandırılmakta ve birçok 

tarihi kaynaklardan hazırlanmış olup bizzat olaya şahit olanların 
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söylemlerini içermektedir. Filmin sonrasında bir panelin 

yayınlanacak olması, Türk Resmi makamlarının bir planıdır ve 

sizin politik olmayan yapınıza ters düşmektedir. Panel 

konuşmalarının yayınlanması halinde, PBS seyircilerinde 

önemli bir düşüşe neden olabilir. Aşağıda imzası bulunan bizler, 

panel tartışmalarının yayınlanmaması yönünde sizleri ısrarla 

uyarıyoruz”.  

“Ermeni Soykırımı” belgeselinin televizyonda 

Yayınlandığı tarihe dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu 

belgesel ABD’de 17 Nisan 2006 yayımlanacak ve 24 Nisan 

tarihi de, Ermenilerin soykırımını ABD yönetimine kabul 

ettirmek istediği bir tarihtir. Yani her yıl sahnelenen oyunlar 

aynıdır. ABD yönetimi üzerinde baskı kurularak “Ermeni 

soykırımının” kabul ettirilmesine çalışılıyor.  

Bu faaliyetler karşısında suskun kalmamamız gerekir. 

Bu amaçla ATAA koordinatörlüğünde başlatılan e-posta 

gönderme kampanyasına bizler de katılmalı ve e-postalar ile 

PBS Televizyonuna gerekli mesajları verebilmeliyiz.  

Bu konuda bir mektup hazırlandı ve bu mektubun PBS 

Başkan Yardımcısı Bayan Jacoba Atlas’a gönderilmesinde 

büyük yarar görülmektedir. Bu mektubun sadece ABD’den 

gönderilmesi de kanımca yeterli değildir. Çünkü artık Internet 

ve uydu yayınları sayesinde dünyanın neresinde olursak olalım, 

birçok televizyon yayınlarını veya çoklu ortam araçlarıyla 
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programları izleyebiliyoruz. PBS’nin web adresi söyle: 

http://www. pbs. org/ .  

Yukarıda bahsi geçen konuda Türkiye’yi seven ve 

Ermeni Lobisinin “Soykırımı” iddiaları karşısında durmak 

isteyen siz vatandaşlarımızdan, aşağıda İngilizce verilen metni, 

http://www. pbs. org/aboutsite/aboutsite_emailform. html 

sitesindeki “Type your comments here: (limit 500 characters)” 

denilen kısma yapıştırarak göndermelerini diliyorum. O sayfada 

isim ve elektronik postanızı yazmanız gereken kutucuklar 

bulunmaktadır. Ayrıca “Please write the program title or subject 

of your email:” kısmına da “The Armenian Genocide” 

yazmanız gerekecek. Mektup örneği aşağıda verilmiştir: 

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Ms. Jacoba Atlas 

Senior Vice President 

PBS Programming 

  

Dear Ms. Atlas: 

I appeal to you to reject the wrong-headed petition 

being prepared by Armenian Americans who wish to stifle all 

research, debate and expression that takes any position other 

than that the Armenian tragedy of the late Ottoman Empire 

http://www.pbs.org/
http://www.pbs.org/aboutsite/aboutsite_emailform.html
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constituted genocide. The petition, available at http://www. 

petitiononline. com/pbspanel/petition. html, seeks to prevent the 

airing of a discussion produced for PBS by Oregon Public 

Broadcasting in which diverse views on the Armenian issue 

were presented. We have noted that some people are 

participating in the petition just to comment that the petition is 

against free speech.  

 By no means do the Turks seek to deny Armenians 

their voice to tell their story as they perceive it. Yet many 

Armenians work tirelessly to ensure that their view of history is 

the only view that shall ever be known. If rewarded, these 

efforts would harm the fundamental rights of many Americans, 

not just Turkish Americans and Turks to learn an historic 

controversy from a plurality of viewpoints and to make up their 

own minds. Moreover, PBS’ standards of balance and 

objectivity would be crushed by accepting the petition in 

question.  

In addition to urging you to reject the petition, we 

therefore congratulate PBS for supporting the OPB program and 

urge you further to consider programming that presents views 

other than the Armenian viewpoint, which, to date, has 

exclusively been represented in PBS programming.  

 Thank you for your consideration.  

  

http://www.petitiononline.com/pbspanel/petition.html
http://www.petitiononline.com/pbspanel/petition.html
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Yayınlandığı tarih: 27 Şubat 2006 (Pazartesi) 

 

MUZ CUMHURİYETİ VE KARAKOYUN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Muz Cumhuriyeti (Banana Republic) ile ilgili birçok 

ifadeye rastlamışsınızdır. Özellikle politikacılarımızın sıkça 

“Niye Türkiye Muz Cumhuriyeti midir?” söylemlerini 

biliyoruz. Genelde siyasi yapıları çok tutarsız ve dengeleri an 

değişebilen bir ülke için, bu tür bir kavram kullanılabilir. 

“Banana Republic” (Muz Cumhuriyeti) diye bir araştırma 

yaparsanız, Afrika’daki Kongo ülkesi ile ilgili hikâyelere 

rastlarsınız. Kongo’nun ekonomisi hırsızların elinde ve 

paralarının hiç değeri yok. İnsanlarının yarısından fazlası işsiz 

ve her on yılda bir ihtilal yapan bir ordusu var. Ülke aydınları 

hapishanelerde. Anayasaları çok farklı hazırlanmış, öyle ki 

anayasaları içerisinde nasıl tuvalet yapılacağı dahi yazılı. 

Meclisleri var, ama oraya girmek için kabile üyesi olmak lazım. 
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Kongo Cumhuriyeti yüz yıldır bağımsız olmasına rağmen 

gelişemiyor. İşte bu tür bir manzara ile karşılaştığınızda, hemen 

aklınıza “Muz Cumhuriyeti” geliyor. Bir gün “Muz 

Cumhuriyetinin” başımın belası olacağı, hiç aklımdan 

geçmezdi. Bugün anlatacağım konu, “Muz Cumhuriyeti” adı 

ile nasıl dolandırıldığımın öyküsüdür.  

Amerika’da kendimi yenileme ve akademik çalışma 

yapma serüvenlerim nedeniyle önce bir sosyal güvenlik 

numarası (Social Security Number) almam gerekiyordu. 

Amerika’da eğer bir sosyal güvenlik numaranız yoksa ehliyet 

ve kredi kartı alamazsınız. Kısacası, bu numara yoksa 

kimliksizsiniz ve hayat size zehirdir. 1990 da ABD’de 

bulunduğum için, bir Sosyal Güvenlik Numaram önceden vardı. 

Ama kartı kaybetmiştim. Numaraya hatırlamak yetmiyordu. Her 

yerde kartın orijinali isteniyordu. Amansız mücadelem sonunda 

nihayet eski numarayı aktif hale getirmeyi başardım.  

Türkiye’den yanımda götürdüğüm kredi kartlarımın da 

birçok yerde işe yaramadığını gördüm. ABD’de yanınızda 

tomarla para olsa bile, bazen işe yaramıyor! Örneğin araba 

kiralayacaksanız, “ücreti ne kadarsa peşin ödeyeyim” deseniz, 

aldığınız cevap “Hayır kredi kartınızı veriniz” deniliyor. Benzin 

doldurmak için kredi kartı ile çalışan pompaya kredi kartını 

takıp benzin dolduranları gördüm. Aynı işlemleri ben de 

yaptım, ama benim kredi kartlarım bir türlü pompayı 

işletmiyordu. Nedenini öğrendiğimde, Amerika içerisinde 
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düzenlenmiş kredi kartınız yoksa otomatik pompadan benzin 

almanız dahi mümkün değil. Bu problem, ABD’den bir kredi 

kartı almakla çözülecekti.  

Başlangıçta kredi kartı müracaatlarım hep geri 

dönüyordu. ABD’de kredi geçmişiniz yoksa adınıza kredi kartı 

düzenlenmiyor. Nasıl çözüm bulabilirim diye araştırmalarım 

sonunda, bir bankadan önce kredi çekip bu krediyi zamanında 

ödersem, kredi geçmişimin olabileceğini ve sonuçta bir kredi 

kartının düzenlenebileceği söylendi. Bir bankaya birkaç bin 

dolar yatırdım. Ardından da 1500 dolar borç almak istedim. 

Bankadan borç alamayacağım söylendi, gerekçe olarak da kredi 

geçmişimin olmadığı gösterildi. Bankadaki bir yetkiliye “Bakın 

sizin bankada hesabım var ve bu para alacağım krediden fazla. 

Lütfen bana 1500 dolar verin ve bunun karşılığında da 

hesabımdan 1500 doları bloke edin. Eğer ben ödemeyi 

zamanında yapmazsam kaybınız olmayacak, çünkü param 

blokeli” dedim. Nihayet bu yöntemi kendilerine kabul 

ettirebildim. Tam 6 ay sonra kredi kartına sahip olabildim. Tabi 

kredi kartımın geçmişi olsun diye de mümkün mertebe 

ABD’den aldığım kredi kartı ile alış veriş yapıyordum.  

Kredi kartının geçmişini oluşturacağım diye, web 

üzerinden on line alış verişler de yapmaya gayret ediyordum. 

Mutlu idim, çünkü en azından kredi kartı ile arabanın benzinini 

otomatik doldurabiliyordum ve alış verişleri problemsiz 
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yapabiliyordum. Artık kredi şirketlerinden de, sürekli “Size 

kredi kartı verelim” diye teklifler yağmaya başlamıştı.  

Aralık 2005 de Türkiye’ye döndüm. Geçenlerde web 

üzerinden kredi kartımı bir kontrol edeyim dedim. Sayfaya 

giremiyordum ve derhal kredi kartı şirketini aramam ikaz 

ediliyordu. Hemen ABD’yi aradım ve neden listeyi 

göremediğimi sordum. Dediler ki “Sizin kredi kartı numaranız 

kullanılarak on line alış-verişler yapılıyor. Siz mi 

kullanıyorsunuz kartınızı?”. İki aydır Türkiye’de olduğumu ve 

kartı asla kullanmadığımı söyleyince, “Hemen kartınızı iptal 

ediyoruz” dediler.   

Alış veriş yapılmış online siteleri öğrendiğimde şok 

oldum. Alış veriş yapılan şirket olarak “Muz Cumhuriyeti 

(Banana Republic)” adı geçiyordu. Diğer bir alış veriş yapılan 

yer “Soy İzleme Uzmanlarının Uluslararası Kara Koyun 

Derneği (International Blacksheep Society of Genealogists)” 

adını taşıyordu. Diğerleri de farklı isimlerde idi ve 

dolandırıcılık amaçlı kurulan uluslararası şirketler olduğu 

anlaşılıyordu.  

İsimleri dikkatinize sunuyorum. Biri “Muz 

Cumhuriyeti”, diğer biri “Kara Koyun” kelimelerini içeriyor. 

Hayali kurdukları on line dernekler üzerinden halkı çarpıyorlar. 

Derneklerine verdikleri isimlerle, bir de dalga geçiyorlar! Şimdi 

bu şebekeyi çökertmek için ABD’de ilgili merciler iz peşinde. 
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Siz siz olun sakın ha “Kara Koyun” veya “Muz Cumhuriyeti” 

dernek veya hayali alış veriş merkezlerinin kurbanı olmayın!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

Yayınlandığı tarih: 12 Mart 2006 (Pazar) 

 

YENİ ÜNİVERSİTELER VE REKTÖRLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Önümüzdeki günlerde yeni kurulan 15 Üniversiteye 

kurucu rektörler atanacak. Hükümet bu üniversitelerden her biri 

için üç aday belirleyecek ve Cumhurbaşkanı bunlardan birini 

rektör olarak atayacak. Cumhurbaşkanı, kurucu rektör 

adaylarının hükümet tarafından önerilmesine karşı. Nitekim bu 

15 üniversitenin kurucu rektörlerinin hükümet tarafından 

önerilmesine ait kanun maddesini Cumhurbaşkanı veto etmiş, 

ancak TBMM yasayı hiç değiştirmeden yeniden köşke 

göndermişti. Muhtemeldir ki Cumhurbaşkanı bu konuda 

Anayasa Mahkemesine başvuracaktır. Bu durumda bile; kanun 

gereği söz konusu üniversitelerin rektörleri belirlenmiş 

olacaktır. Şayet Anayasa Mahkemesi kanun maddesini iptal 
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ederse, işte o zaman bu üniversitelerimizle ilgili yeni çok 

karmaşık durumlar ortaya çıkabilecektir.  

Ümit ediyorum ki bu yeni üniversitelerin kurucu 

rektörlerinin birinci hedefleri; insan hak ve özgürlüklerine 

saygılı, tarafsız, yönettikleri üniversitelerin amaçlarına uygun 

eğitim ve öğretim sürdürmeleri için mücadele olur. Ama bazı 

üniversitelerimizde rektörlük makamı öğretim elemanları 

arasında huzursuzlukların doğmasına, öğretim elemanlarının 

biri birine küsmesine neden olabiliyor. Rektör adayları 

seçilmeleri halinde, diyet borcu ödemeye başlıyor. Kendisine oy 

verenler imtiyazlı konuma gelebiliyor, oy vermeyenler ise 

dışlanabiliyor ve hatta hak etmelerine karşın kendilerine kadro 

ilanı dahi verilmeyebiliyor.  

Türkiye’de rektörlük seçimleri günden güne problemli 

oluyor. İşin içerisinde seçim olunca insanlar oy verenler-

vermeyenler diye guruplara ayrılıyor. Politik görüşlere göre 

öğretim elemanları gruplar oluşturabiliyor. Rektörlere oy 

vermiş olanlar kendilerini ayrıcalıklı görebiliyorlar. Rektörler 

de bir bakıma oy veren tabanını kaybetmemek için taviz üzerine 

taviz vermek durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Mağdur 

duruma düşen öğretim elemanları ise bir sonraki seçimde, 

intikam alma duygusu içerisine girebiliyor. Şimdi böyle bir 

manzara içerisinde eğitim-öğretim sağlıklı yapılabilir mi? 
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Kendilerine oy vermeyen guruba mensup olmaları 

nedeniyle, görüşme taleplerine aylarca randevu verilmeyen 

öğretim elemanlarının varlığını düşünün! Bu tür olayların 

üniversite camiasında vuku bulması, huzursuzluğu tetikleyici ve 

öğretim elemanları arasına nifak tohumlarının yeşermesine 

neden olabiliyor.  

Amerika’da rektörler bizdeki gibi saçma sapan bir 

seçim sistemi ile iş başına gelmezler. Belirli kıstasları 

sağlayamayanlar, rektörlüğe talip dahi olamazlar. Rektör ve 

dekan adaylarının belirlenmesinde çok kapsamlı online anketler 

yapılır. Bu anketleri dolduran öğretim elemanlarının kimlikleri 

bilinmediğinden, deşifre olmaları da söz konusu olamaz. 

Hakkında anket doldurulan rektör veya dekan adayları ile ilgili 

değerlendirmeyi, oluşturulan özel komiteler belirler. Size 

ABD’de West Virginia Üniversitesinde bir dekan ataması için 

düzenlenen anketten bazı konu başlıklarını özetleyerek, dekan 

adaylarının seçilmesinin dahi ne kadar titiz yapıldığını, gözler 

önüne sermek istiyorum. Böyle bir anketi Misafir öğretim üyesi 

olmama rağmen benim de doldurmam istenmişti.  

Ankette adayın yönetimdeki başarısı, sağladığı 

üniversite dışı maddi kaynakların varlığı, kurumlar arası ilişki 

kurma becerisi, mahiyetindeki elemanların haklarına gösterdiği 

saygı, özlük haklarını korumadaki başarısı, üniversite ve sanayi 

işbirliğini sağlama çabaları, bölgenin ihtiyacı olan projelerin 

üniversitede yapılmasına verdiği destek, organizasyon becerisi, 



227 

 

yurt dışındaki üniversitelerle yaptığı işbirliği, öğrencilerin daha 

iyi yetiştirilmeleri için gösterdiği gayretler-tedbirler ve benzeri 

alanlarda birçok anket sorusu ile karşı karşıya kalıyorsunuz.  

Rektör ve dekan adayı olan bir öğretim üyesinin 

bilimsel çalışmalarının çokluğu ise sorular arasında yer almıyor. 

Çünkü bilimsel yaptığı çalışmalara bağlı olarak rektör veya 

dekan adayı zaten profesörlük unvanı önceden almıştır. Çok 

yayın yapmış olmak, başarılı bir idareci olunacağı anlamını da 

taşımaz.  

İşte bizdeki rektörlerin ve dekanların iş başına gelişi ile 

gelişmiş ülkelerdeki rektör veya dekanların seçilmesindeki 

kriterler! Aralarında korkunç farklar var. Bu tablo karşısında 

bizdeki rektör veya dekanların değerlendirmesini siz sevgili 

okurlarıma bırakıyorum. Rektörlerin atanmasında gönülden 

inandığım bir konu varsa, o da mevcut rektörlük seçim 

sisteminin kaldırılmasıdır. Atanma yolu ile gelecek bir rektör, 

kimseye diyet borcu olmayacağı için daha gerçekçi kararlar 

alabilir ve üniversitesini daha hızlı geliştirebilir. Devlet 

üniversitelerinin bazıları şu anda rektörlerince kendi çiftlikleri 

gibi kullanıldığı bilinmektedir. Arkalarına aldıkları yasal gücü, 

kendi çıkarları için kullanan rektörlerle ilgili basında çıkan 

haberlerin çokluğu dahi, bu makamın bazı rektörlerce amacı 

dışı kullanıldığını göstermeye yetmektedir. Ümit ediyorum ki 

yeni atanacak 15 rektör, yukarıda çizdiğim olumsuz tablonun 

içerisinde yer almayan kimselerden oluşsun! 
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Yayınlandığı tarih: 14 Mart 2006 (Salı) 

 

FUARLA İLGİLİ VAATLER SU ÜZERİNE 

YAZILMIŞ (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yıl 1985 ve Elazığ’da olağanüstü bir hareketlilik 

yaşanıyordu. Halk akın akın Doğukent’e gidiyordu, çünkü 

Elazığ’ın doğusunda hedefte 16 bin konutluk uydu bir şehir 

kurulacaktı. En önemlisi ise bir yarışma sonucu birincilik ödülü 

almış bir fuar alanının Doğukent’te kurulacağı vaadi 

veriliyordu. Kooperatifler üye ararken, fuar alanını öncelikli 

olarak gündeme getirirlerdi.   

Doğukent’in kurulmasında dönemin Belediye Başkanı 

rahmetli Prof. Dr. Mustafa Temizer’in çok büyük emeği vardı. 

Doğukent onun için bir gurur kaynağı idi ve şehrin doğusunda 

bir uydu kent oluşturmak için çok yoğun çalışıyordu. 

Belediyeyi ziyaret eden her kişiyi, hemen bir harita ve maket 
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üzerine götürüyordu. “İşte Doğukent ve işte fuar alanı” sözlerini 

söylerken, yaşadığı heyecanı ve aşırı mutluluğu yüzünden 

hemen okunuyordu.  

Fuarın kurulacağı bölge olması nedeniyle 1987 yılı 

sonbaharında Doğukent’te bir kooperatife üye olmuştum. Kısa 

bir süre sonra da kendimi Doğu Kent Yapı Kooperatifleri 

Birliğinin yönetim kurulu içerisinde buldum. Rahmetli Temizer 

hoca DOĞU-KOOP Yönetimi içerisinde yer almamı özellikle 

istemişti. Temizer hocanın eseri olan Doğukent’in gelişmesi ve 

üye sayısının artırılabilmesi için canla başla mücadele etmeye 

başlamıştık.  

Yönetim kurulu üyeleri olarak kooperatiflere üye 

kayıtları yaparken, gururla fuar alanından bahsederek 

konuşmamıza başlardık. Akabinde kooperatiflerin merkezi 

sistem ile ısıtılacağını ve projelerinin hazır olduğunu söylerdik. 

Bu söylemlerin neticesinde binlerce Elazığ halkı bu bölgede 

faaliyet gösteren kooperatiflere üye olmaya başlamışlardı.  

Aradan tam 20 yıl geçti. Doğukent halkı hala bir fuar 

alanı hayali ile yaşıyor. Çünkü bu alanda kooperatiflere üye 

olanların büyük bir çoğunluğu, fuarın cazibesine dayanamayıp 

varını yokunu satarak orada bir ev sahibi olmuşlardı.  

Şimdi Doğukent halkı çok üzgün. Çünkü fuar alanı 

konusunda, yıllardır süregelen yer değişimlerinden artık bıkmış 

durumdadırlar. Fuar alanını herkes kendi menfaati 
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doğrultusunda başka yerlere çekmeye çalışıyor. Biz Doğukent’e 

yönelirken fuar cazibesine kapılıp oralara gittik. Yani o 

dönemlerde fuar alanının kesin yeri Doğukent’ti.  

Fuar alanının Doğukent’ten alınıp başka bir yere 

götürülmek istenmesi, Doğukent’linin elinden ekmeğinin 

alınması ile eşdeğerdir. Fuar yeri değiştirilirse, bu insanlar 

kandırılmış olmayacaklar mı? Kamuda süreklilik esas değil 

midir? 1985’li yılların Belediye Başkanlığının himayelerinde 

kurulan Doğukent Mahallesi ve yer tespiti yapılan fuar alanı, 

şimdi çeşitli güçlerce yeri, menfaatleri doğrultusunda 

değiştirilmek isteniyor.  

Doğukent halkı 1985’li yıllarda kendilerine vaat edilen 

hakkını istiyor. Bu hak (fuar alanı) Doğukent’in kuruluşu ile o 

yöreye bağışlanmıştır. Yöre halkının beklentisi, kendilerine 

verilen sözlerin tutulmasıdır. Güçlülerin baskısı ile fuar alanı 

değiştirilecek olursa, o bölge halkı ömür boyu bu yönde karar 

alınmasına vesile olanları asla affetmeyecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Mart 2006 (Cumartesi) 

 

FUAR ALANI İLE İLGİLİ SORULARA 

CEVAPLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Sevgili okurlarım. Fuar alanı ile ilgili geçen hafta 

yazdığım “FUARLA İLGİLİ VAATLER SU ÜZERİNE 

YAZILMIŞ (!)” başlıklı yazımla ilgili yoğun bir biçimde olumlu 

ve olumsuz tepkiler aldım. Bugünkü yazımda bana yöneltilen 

sorulara cevap vermek istiyorum.  

Önce bazı kişilerin ısrarla belirttiği “Dünya da ve 

Türkiye’de genelde ülkeler ve şehirler hep batıya doğru gelişir. 

Temayül böyledir” türünden söylemlerle başlamak istiyorum. Bu 

tür ifadeleri kullananlar, bence basit söylemlerde bulunuyorlar. 

Türkiye örneğini vererek, Türkiye’nin doğusu ve batısı 

kıyaslamasını yapıyorlar. Bugün ülkemizin doğu illeri, batıya 

kıyasla gelişmemişse veya çok geri kalmışsa, bunda acaba geçmiş 

hükümetlerin ve işveren çevrelerinin kusurları yok mudur? 
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Hükümetler, devletin parası ile kamu yatırımlarını sürekli batıya 

kaydırmışlar ve sermaye gurubu da maddi çıkarlarını düşünerek ve 

maksimum düzeyde kazanç sağlamak amaçları yüzünden, bir kısmı 

Doğulu olmalarına rağmen yatırımlarının çoğunu batı illerine 

yapmışlardır.  

Keza şehir örneği de öyledir. Bugün Elazığ’ın doğusu 

günden güne geri kalıyorsa, bunun nedenini yönlere bağlamak, 

yani doğu olduğu için gelişmiyor diyenler, yanlış yorumlarda 

bulunmuyorlar da ne yapıyorlar? Eğer Doğukent kurulduğunda 

hemen fuar alanı da faaliyete geçirilmiş olsaydı, şimdi nasıl batıya 

yönelme varsa, o durumda da doğuya kayma olurdu 

düşüncesindeyim.  

 

ABD’de kent bağlamında en büyük gelişme Amerika 

kıtasının doğusunda görülür. Açın yol haritalarına bakın. ABD’nin 

karayolu ağı, doğu ve Atlantik okyanusuna kıyı bölgelerinde aynen 

bir örümcek ağı gibidir. “Kentlerin hepsi batıya doğru gelişiyor” 

demek yerine; “Deniz, körfez veya nehirlerin kıyılarına kurulan 

yerleşim yerleri çok daha hızlı gelişir” ifadesini kullanmak, daha 

mantıklı olur. Avrupa’da da şehirlerin çoğunun gelişmelerinin 

doğu yönünde olduğuna örnekler verilebilir. Unutulmamalıdır ki 

şehirlerde oluşturulan cazibe merkezleri nerede ise, gelişmeler o 

yönde olur.  

 Yazımda "Güçlülerin baskısı" ile başlayan cümlede 

belirtmek istediğim kesimler, maddi güçlerini birleştiren şirket 
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toplulukları ve ETSO’dur. Misland A. Ş. ’nin üyelerinin önemli bir 

bölümü ticaretle uğraşır ve güçlü sermayeye sahiptirler. Mis 

Holding adıyla Elazığ’da faaliyet gösteren gurubun ilimizde 

yaptığı güzel çalışmaları takdirle karşılıyorum. Elazığ-Malatya 

yolu üzerinde karayollarına ait hangarların bulunduğu yerin hemen 

üzerinde MİSLAND adı ile kurdukları mekânda işyerleri, oteller 

ve eğlence merkezlerinin yer alması, elbette takdir edilecek bir 

faaliyettir ve bu gelişme Elazığ’a önemli bir katma değer 

sağlayacaktır. Bu holdingin ortaklarının sermayelerini Elazığ için 

kullanmaları, elbetteki takdir edilmelidir. Ancak Mis Holding 

acaba neden fuar alanını da hemen MİSLAND’ın altında yer alan 

karayollarına ait hangarların bulunduğu yere kurdurtmak istiyor? 

Çünkü bu büyük projenin bence ileride park yeri bulma sorunu 

olacaktır. Nasıl daha şimdiden AKGÜN otelinin park sorunu varsa, 

aynı durumun MİSLAND’da da yaşanacağı düşüncesindeyim. 

Ama park sorununa çözüm bulunacak diye fuarın oraya 

götürülmek istenmesi, bana göre yanlıştır ve aklıma hemen şu 

soruyu getirmektedir. Acaba fuar alanı başka bir yere kurulursa 

MİSLAND’ın yeterince iş yapamayacağı endişesi mi yaşanıyor!  

ETSO, şimdiki Akgün otelinin doğusunda 80 dönümlük 

bir arazi üzerine fuar alanı kurmak için çok mücadele verdi. ESTO 

nun üyeleri de güçlü sermaye sahibidirler. Fuar alanının 

oluşmasında çok büyük katkılarına ihtiyaç duyulacaktır. Elazığ’da 

sadece 80 dönümlük bir arazi üzerine fuarın kurulmak istenmesi, 

yakın geleceği düşünmekten ibarettir. Yıllar önce 8. Karayolları 

Bölge Müdürü Naci Belirgen Hankendi-Elazığ arasındaki çift 
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şeritli yolu yaptırdığında, bazı çevrelerce çok eleştirildi ve 

neredeyse bir de soruşturma geçirecekti. Bugün ise herkes 

kendisine minnet duygularını dile getiriyor. Fuar alanı için büyük 

ve yüz yıl sonrasını düşünmek lazım. Sadece maksimum 80 dönüm 

olacak bir yere fuar kurmak, fuarın felçli doğmasına neden 

olacaktır.  

Son olarak, fuar alanının kültür parkı adı ile fidanlığın 

bulunduğu yerde kurulması kararlaştırıldı. Belediye Sayarım da bu 

alanda Kültür Sağlık Ocağının karşısında kurulacak. Bu fidanlık 

alanının ileride halkın rahat nefes alacağı bir bölge olmasında yarar 

bulunmaktadır. Yani fidanlık alanı büyük bir park olarak 

düşünülmelidir. Ankara’daki Altınpark misali bir şey olabilir. Yani 

içerisinde işyerleri, oteller kondurup o alan da köreltilmemelidir. 

Ancak fuarı da bu alanın içerisine sokmak isterseniz, gene 

düzensizliklerin sergilendiği bir alan yaratmış olursunuz. 

KobiFinans’ın web sayfasında fuar ile ilgili tanım aşağıdaki bir 

biçimde yapılmaktadır.  

“Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik 

gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi 

ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki 

kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, 

düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir 

tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş 

anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmektedirler. 

Zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup, çok sayıda 
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katılımcı, bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli 

ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına, 

sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek 

ürünler tanıtmaktadır. ” Günışığı Gazetesi yazı İşleri Müdürü 

Murat Kuşçubaşı da geçen bir yazısında fuar konusunu işlemiş 

ve Elazığ’ın fuar alanından daha önemli konuların olduğunu dile 

getirmekte ve yer seçimi yüzünden kaybedilen zamandan dert 

yanmaktadır. Bence en önemli tespiti ise, fuar alanını 

mevsimlik işçiye benzetmesidir. Yukarıda fuar alanı ile ilgili 

tanım incelenirse, Kuşçubaşı haklı gibi görünüyor. Ama bu bir 

organizasyon meselesi ve kanımca mükemmel programlanacak 

organizasyonlarla, yılın büyük bir bölümünde fuar alanı aktif 

tutulabilir. Kaldı ki Doğukentte bir yarışma sonrası ödül alan 

fuar alanı projesi incelenirse, yılın tüm dönemlerinde 

faaliyetleri olacak bir fuarın düşünüldüğü saptanacaktır.  

Doğu kentteki fuar alanı için toplam ayrılan arazi 480 

dönüm civarında idi. Belediye şu anda 200 dönümünü hazırlamış 

durumda. Bilindiği gibi o bölge Çimento fabrikasının kazı yaptığı 

ve kireç taşı çıkardığı bir arazi idi. Arkasında Elazığ’ın çöplerinin 

depolandığı alan oldu. Oradaki arazinin bir bölümünün altı, çöp 

yatağıdır. Fuar ile ilgili proje yapılırken, arazideki çukurlar dahi 

göz önüne alınarak çizimler yapılmıştı. O projenin yerel 

televizyonlarımızda kamuoyuna tanıtılmasında büyük yarar olacağı 

kanısındayım. Önce o projenin içeriğini Elazığ halkına anlatalım. 
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Sonra da o alanın fuar için uygun olup olmadığını tekrar masaya 

yatıralım ve fuar yer seçimine artık son noktayı koyalım.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Nisan 2006 (Pazartesi) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 

MERSİN’DE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

2000 yılından beri her yıl en az bir defa olmak üzere 

iletişim fakülteleri dekanları, bir iletişim fakültesinin ev 

sahipliğinde toplanmaktadır. Hatırlanacağı üzere 2004 yılı 

Mayıs ayında Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde iletişim 

fakülteleri dekanlarını ve medyanın bazı tanınmış isimlerini 

Elazığ’da toplamıştık. Dekanlar toplantısına paralel olarak aynı 

zamanda görkemli bir ödül törenini de o yıl gerçekleştirmiştik. 

İletişim fakülteleri dekanları toplantısı bu yıl 06-08 Nisan 2006 

tarihleri arasında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanlığı ev sahipliğinde yapılıyor.  

ABD’de iken, çalışmalar yaptığım üniversitenin iletişim 

fakültesi ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunuyordum. 
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Müfredatlarını ve öğrencilerine nasıl bir çalışma ortamı 

hazırladıklarını incelemek amacıyla, zaman zaman fakültede 

araştırmalar yapıyordum. Oradaki incelemelerim ışığında, Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin geleceğini yakından 

ilgilendiren bir proje hazırladım. Bu projeyi Fırat Üniversitesi 

yönetimine brifing biçiminde sunmayı çok arzulardım. Bu 

sunuyu yapabilmem, şu ana kadar çeşitli nedenlerle mümkün 

olamadı. Benden kaynaklanmayan sebeplerle anlatamadığım 

projeyi, inşallah bir gün dinleyenler çıkabilir ümidiyle 

beklerken, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanından 

özel bir davet yazısı aldım.   

Birçok iletişim fakültesi dekanı, yurda döndükten sonra 

telefonla “Hoş geldin” demek için beni aramışlardı. Bu 

aramalar esnasında da ABD’de iletişim fakültelerini ilgilendiren 

bir proje hazırladığımı, bazı dekan arkadaşlarıma bahsetmiştim. 

Dekanlar aralarında yaptıkları görüşmelerde, Mersin’de 

yapılacak toplantıya mutlaka katılmamı ve bu projeyi 

kendilerine anlatmamı kararlaştırmışlar. Bunun sonucu olarak 

da Dekanlar toplantısına katılıp “İletişim Fakülteleri 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Projesi” 

isimli projemi sunabileceğim.  

 İletişim fakültelerinin eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini değerlendirilmek, iletişim eğitiminin sorunları 

üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, iletişim eğitiminin etkin 

ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler 
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geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf 

etmek, iletişim fakültelerinin kalitelerini geliştirilmek, kalite 

düzeylerinin onaylanması ve tanınmasını sağlamak ve belirtilen 

alanlarda gerekli girişimlerde bulunmak, bu projenin öncelikli 

amacını oluşturmaktadır.  

Projenin ikinci amacı ise, ulusal ve yerel medyanın 

ihtiyaç duyacağı alanlarda hizmet içi eğitimler sunmak, iletişim 

meslek liselerinin müfredatları ile uyuşacak biçimde iletişim 

fakülteleri müfredatlarını iyileştirici çalışmalarda bulunmak, 

ulusal ve yerel medya sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek 

ve RTÜK ile ortak projelerin yürütülebilmesi için alt yapı 

oluşturmaktır.  

Modern iletişim araçları kullanılarak, iletişim 

fakültelerindeki eğitim-öğretim standardının Avrupa ve 

Amerika’daki gelişmiş iletişim fakülteleri seviyesine 

çıkartılmasını hedefleyen bu proje, Mersin’de oluşturulacak bir 

konsorsiyum aracılığı ile nihai biçimine kavuşturulacak. 

Tamamen İngilizce olarak hazırlanacak proje, netice itibari ile 

maddi kaynak temini için Avrupa Birliği tarafından desteklenen 

bir kuruluşa sunulacak.  
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Yayınlandığı tarih: 11 Nisan 2006 (Salı) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARININ 

TEVECCÜHÜNE LAYIK OLABİLMEK! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

  

Mersin’de yapılan İletişim Fakültesi Dekanları 

toplantısının benim açımdan ayrı bir önemi vardı. Çünkü Dekan 

kimliğim olmamasına karşın, bu toplantıya katılmam 

istenmiştir. Toplantı süresince iletişim fakültesi dekanlarından 

görmüş olduğum yakın ilgi ve özellikle de yeni oluşturulan 

Yürütme Kurulu üyeliğine oybirliği ile seçilmiş olmamın bende 

yarattığı memnuniyeti ifade edebilecek cümleler bulmakta 

güçlük çekiyorum. Bana karşı duyulan sevgi ve güvene layık 

olmak, gerçekten büyük emek gerektirecek.  

8 Nisan 2006 Cumartesi günü Yönetim Kurulu üyeleri 

olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Yürütme 

Kurulu üyeleri olarak kendi aramızda iş bölümü yaptık. 
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Yürütme Kurulu Başkanlığına Gazi Üniversitesi Dekanı Sayın 

Prof. Dr. Alemdar Korkmaz, Başkan Vekilliğine Mersin 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Aksöyek, 

Genel Sekreterlik görevine bendeniz, oybirliği ile seçilmişlerdir. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir strateji belirlemiş ve 

Dekanlar Toplantısında alınan kararların hayatiyete geçirilmesi 

amacıyla, yoğun çalışma kararı almıştır.  

Akreditasyon ve Kalite Geliştirme konusunda Prof. Dr. 

Hülya Yengin, Prof. Dr. Belma Akşit ve Prof. Dr. Asaf 

Varol’dan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Dekanlar 

toplantısında alınan diğer kararlardan bazıları aşağıda 

verilmiştir.  

 

1.  İletişim fakültelerinin sayısının dondurulması ve 

tüm bölümlerinin kontenjanlarının azaltılarak 

belirlenmesi,  

2. Ö. S. S. sınavına eşit ağırlık alanından giren adaylar 

0. 8 katsayı ile ‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ ve 

‘Reklamcılık ve Halkla İlişkiler’ bölümlerini tercih 

edebilirken, bölüm içerikleri benzer olmasına 

rağmen ‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım, ‘Halkla 

İlişkiler’, ‘Reklamcılık’ ve ‘Reklam Tasarımı ve 

İletişimi’ bölümlerini 0. 3 katsayısı ile tercih 

etmelerinden dolayı, adayların seçenek olanaklarını 
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daraltan bu sorunu çözmek için diğer 

tanımlamaların da ilave edilerek eşit ağırlık 

öğrencilerinin de 0. 8 katsayısı ile tercih 

yapabilmelerine olanak verilmesi konusunda 

çalışma yapılmasına, yürütme kurulunun bu konuda 

görevlendirilmesi,  

3. İletişim Eğitimi Konseyi kurulması konusunda 

iletişim fakülteleri yürütme kuruluna yetki 

verilmesi,  

4. İletişim fakültelerinin ortak olarak öğrenci 

çalışmalarını ödüllendirecekleri genel bir yarışma 

düzenlemesi önerisinin olgunlaştırılması,  

5. Mesleki örgütlerin kurulması konusunda destek 

olunması, meslek örgütlerinin iletişim fakültelerinin 

dekanlar toplantılarının ardından konularıyla ilgili 

sunuşlar yapabileceği,  

alınan bazı önemli kararlardır. Dekanların oluşturdukları bu güç 

birliği sayesinde, iletişim fakültelerinin sorunlarının çözümünün 

kolaylaşacağı inancındayım.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Nisan 2006 (Salı) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİNE YENİ FAKÜLTELER  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Milletvekili Prof. Dr. 

Abdulbaki Türkoğlu yerel basında açıklamalarda bulunarak 

Fırat Üniversitesi bünyesinde üç yeni fakültenin açılacağını 

müjdeledi. Elazığ açısından ele alındığında özellikle Diş 

Hekimliği Fakültesinin ilimizde kurulmasının planlanması, 

elbette takdir edilecek bir konu.  

Ancak Elazığ halkının hemen bu olayı tamam 

zannetmemesini öneririm. Çünkü bir fakülte açmak için çeşitli 

kademelerin başarı ile sonuçlanması gerekir. Fırat Üniversitesi 

Senatosunun Diş Hekimliği Fakültesi açılması ile ilgili kararı 

almasını müteakiben, bundan sonraki sürecin çok sıkı biçimde 

takip edilmesi gerekir. Senato Diş Hekimliği Fakültesinin 

açılmasına karar verdi. Yani ilk aşama tamamlanmış oluyor.  
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Senato kararı ile birlikte kapsamlı bir raporun YÖK 

Eğitim Dairesi Başkanlığında ilgili bir komisyon tarafından 

incelenmesi gerekecek. Komisyon, fakültenin açılması yönünde 

karar verirse, bu karar ve raporlar YÖK Hukuk Müşavirliğinde 

tekrar incelenecek. Hukuk Müşavirliği de olumlu görüş 

bildirirse, YÖK durumu Milli Eğitim Bakanlığına gönderecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı da olumlu onay verdikten sonra, konu 

Bakanlar Kuruluna görüşülecek.  

Diş Hekimliği Fakültesi açılması ile ilgili raporun 

titizce hazırlanması gerekiyor. Fakülte açılması ile ilgili ölçütler 

YÖK tarafından belirlenmiş ve Internet sitesinden elde 

edilebilmektedir. Fiziki mekân başta olmak üzere yeterli 

öğretim elemanının bulunduğu mutlaka bu raporlarda yer 

almalı. Bu rapor doyurucu olmadığı takdirde, dosya daha 

Eğitim Dairesi Komisyonunda iken olumsuz cevap alınabilir.  

Peki, o zaman ne yapılmalıdır? Senato kararı ile 

kapsamlı bir rapor hazırlanıp YÖK’e gönderildikten sonra YÖK 

Eğitim Dairesindeki uzmanlarla ve komisyon üyeleriyle bire bir 

görüşmeler yapılmalı ve bu fakültenin kurulması ile ilgili her 

türlü alt yapının hazır olduğu ortaya konmalıdır. Çünkü 

komisyon üyeleri ile bire bir görüşülmesi ve kendilerinin ikna 

edilmesi, bu kararın olumlu çıkmasını sağlayacaktır.  

Tabi bir an için Bakanlar Kurulu kararı ile Diş 

Hekimliği Fakültesinin kurulduğunu var sayalım. Bundan 
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sonraki süreç ise öğrenci alımı ile ilgili olacaktır. 

Üniversitemize bağlı Bingöl İlinde Ziraat Fakültesi bulunuyor. 

Ama yıllardır, daha bir dekanı dahi atanamadı. Fakülteye ait 

inşaat da bitmek üzere. Ama öğrenci alımı sanırım daha birkaç 

yılı gerektirecek.  

2000 yılında İletişim Fakültesi dekanlığına 

getirildiğimde, öğrenci alımını süratle başlatabilmek için çok 

yoğun bir çalışma içerisine girdik. Çok mükemmel bir rapor 

hazırladık. YÖK’ün istediği formatlara uygun raporları, YÖK’e 

giderek komisyon üyeleri ve uzmanlarla bizzat görüştük. Bu 

yüz yüze görüşmeler çok etkili oldu ve 2001 yılında ek 

kontenjanla öğrenci alımını kısa sürede gerçekleştirmiştik.  

Sonuç olarak Elazığ ve Üniversitemiz adına yapılacak 

her yenilik ve olumlu gelişmeyi nihai hedefine ulaştırmak için 

her bireyin elinden geleni yapması gerekir. Ülke ve memleketi 

sevmek icraatla olur. Diğer fakültelerin de süratle açılması 

yönünde çalışmalar başlatılmalı ve titiz biçimde takip 

edilmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 24 Nisan 2006 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞSPOR’DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığspor şu sıralar ikinci lig A klasmanında ilk 6 

arasına girmek için mücadele ediyor. Çok umutlu olduğumuz 

maçları kaybetmiş olmamız, oyuncular üzerinde olumsuz etkiler 

bırakabilmektedir. Stres ve maçı kaybetme endişesi, oyun 

düzenini alt üst edebilmektedir. Bilindiği gibi hedefe sadece 3 

maç kaldı. Bu üç maçın ikisini evimizde (Gaziantep B. Ş. Bld. 

ve İstanbulspor) ve birini de dış sahada Uşakspor ile 

oynayacağız. İlk 6 arasına girip Süper Lige yükselmeyi kim 

istemez ki! Umudumuzu yitirmedik ve son maçımıza kadar bu 

ümit devam edecektir ve inşallah mutlu sonu yakalarız.  

Elazığspor’da tüzük değişikliği için 18 Mart 2006 günü 

Genel Kurul toplanmış olacaktı. Ancak Çanakkale Zaferi 

kutlamaları törenleri ile çakışması yüzünden, bu toplantı 
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gerçekleşememişti. Nihayet 2 Mayıs 2006 Salı günü saat 11. 00 

de Öğretmen evinde Genel Kurul toplanarak, tüzük ile ilgili 

değişiklikleri yapmış olacak.  

Tüzük değişikliği ile ilgili yerel basında konu ele 

alınıyor ve yorumlar yapılıyor. Özellikle Avukat Faruk 

Çikoğlu’nun konu hakkında peş peşe yazılar yazması da takdir 

edilecek bir konu. Divan Genel Kurulu ve Oluşumu konularında 

26. maddede belirtilen bazı hususlarda görüşlerimi sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

Mevcut öneriye göre; “Kulüp yönetim kurulu 

başkanlığı yapmış olanlar; kulüp yönetim kurulunda as 

başkanlık yapmış olanlar; en az 2 dönem kulüp ikinci başkanlığı 

yapmış olanlar, Elazığ Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği 

yapmış olanlar; en az 3 dönem kulüp organlarında görev yapmış 

olanlar; kulüp üyeliğinde 10 yılı doldurmuş olanlar; kulüp 

disiplin ve denetleme kurulu üyesi olanlar; Elazığspor 

Kulübünde en az 2 yıl futbol oynamış Elazığlı futbolcular 

Divan Genel Kurulunun tabii ve sürekli üyeleridir”. Divan 

Kurulu tabii ve seçilecek üyelerden olmak üzere en az 60 

üyeden oluşturulacağına göre, acaba burada belirtilen 60 rakamı 

yeter mi bilemiyorum! Eminim ki divan kuruluna tabii üye 

olarak girmek için şartları uyan birçok kişi, olağan ya da 

olağanüstü ilk genel kurul toplantısından önce yazılı olarak 

Yönetim kuruluna başvuracaktır.  
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Tüzüğü hazırlayan kişilerin bazı hesap yaptıklarını 

düşünüyorum. Eğer bir hesap yapılmadan bu 60 rakamı 

belirlenmişse, sayı aşacağı için hoşnutsuzluklar doğabilir. Divan 

Genel Kuruluna seçilebilecekleri, bu kadar geniş bir yelpazeye 

yaymak sakıncalar doğurmaz mı? Fırat Üniversitesinde Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu yıllardır sporcular 

yetiştirmektedir. Divan Genel Kurulu mademki netice itibariyle 

bir danışmanlık hizmeti sunacaktır, o zaman bu liste içerisinde 

neden futbol alanında çalışmalar yapan akademisyenlere yer 

verilmemiştir?  

Diğer bir tuhaflık da, Divan Genel Kurulun görevleri 

arasında kulübün gösterilen amaç ve tüzükte belirtilen konular 

doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetleyerek bir 

rapor halinde genel kurula sunacağı ifadesinin yazılmasıdır. O 

zaman akla şu gelebilir. Tüzük kapsamında mali konularda 

hareket etmeyen bir yönetim hakkında raporu hem klasik 

Denetleme Kurulu (Madde 14) hem de Divan Genel Kurulu 

birden mi yapacaklar? Denetleme konusunda görev ve yetki 

kargaşası doğmaz mı? Denetleme Kurulu derken sadece maddi 

denetleme mi akla gelecek? Örneğin tüzüğü hiçe sayıp Genel 

Kuruldan yetki alınmadan aidatları kendiliğinden yükselten bir 

yönetim hakkında denetleme raporunu kim düzenleyecek? 

Sonuç olarak, tüzük değişikliği elbette Elazığspor’un 

ideal düzeyde kurumsallaşması sürecinde bazı iyileştirmeler 

sağlayacaktır. Ancak tüzükte yazılı her ifade, çok iyi analiz 
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edilmelidir? Çıkarılacak yeni bir tüzük, gelişmeye yönelik 

hareket alanlarını kısıtlamamalı, geleceğe yönelik yeniliklerin 

açılımına uygun olmalıdır. Yeni tüzüğün hayırlı olmasını diler 

ve Elazığspor’u ilk 6 içinde görme arzumu, şimdiden sizlerle 

paylaşırım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

  

Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2006 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTEDE KARİYER GÜNLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesinde ilk olarak üniversite çapında 

kariyer günlerinin düzenlenmiş olması, güzel bir gelişmedir. Bu 

tür etkinlikleri yurt dışındaki üniversitelerde sıkça görmek 

mümkündür. ABD’de çalışmalar yaptığım West Virginia 

Üniversitesinde de kariyer günleri her yarıyılda belli günlerde 

yapılıyordu. Bu kariyer günlerinde firmalar üniversite 

koridorlarında sergiler açarak hem reklamlarını yapıyor, hem de 

öğrencilerle iş bağlantıları sağlıyorlardı.  

Firmalar, kuruluşları için eleman sağlamak amacıyla bu 

kariyer günlerini çok iyi değerlendiriyorlardı. İlgili öğrencilerin 

form doldurmaları ve kısa özgeçmişlerini vermeleri isteniyordu. 

Özgeçmişleri değerlendirilerek, aynı gün ya da bir iki gün sonra 
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ilgili öğrenciler mülakata çağrılıyordu. Beğenilen öğrencilerle 

hemen sözleşmeler dahi imzalanabiliyordu.  

Yurt dışında kariyer günleri denildiğinde, öğrencilerin 

kendilerini pazarladıkları ortamlar akla geliyor. Görüşmeye 

katılacak öğrenciler resmi kıyafetlerini giyerek ve güzel 

İngilizce konuşarak kendileri için iş aramaktadırlar. Kariyer 

günlerinde öğrencilere verilen randevuya zamanında gitmek çok 

önemli olmaktadır. Amerikalı öğrenciler de randevuya geç 

gitmeleri halinde daha görüşmeye başlamadan 

reddedileceklerini çok iyi biliyorlar. Görüşme neticesi, sonradan 

öğrenciye posta yolu ile ulaştırılmaktadır.  

 

Kariyer günlerinde firmaların kendi iş alanları ile ilgili 

sergi masaları açmaları ve üretimlerini yaptıkları malları 

göstermeleri, önemli bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor. 

Firma böylece hem mamullerini sergileyip reklam yapıyor hem 

de ihtiyaç duyduğu genç ve henüz mezun olmamış 

üniversitelilerle iş bağlantısı sağlamış oluyor.  

Fırat Üniversitesinde kariyer günlerinin düzenlenmiş 

olmasını, önemli bir değişiklik olarak nitelendiriyorum. 

Özellikle dışarıdan gelen ve iş deneyimlerini aktaran 

girişimcilerin bazıları çok ilginç konulara temas ederek 

katılımcıları aydınlattılar. Ancak herhalde ilk olması nedeniyle, 
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organizasyonda gördüğüm eksiklikleri de burada dile getirerek, 

gelecek sefer bu tür aksiliklerin yaşanmamasını arzuluyorum.  

Kariyer günleri ile ilgili etkinliklerin sayısı çok fazla 

idi. Bazı günler 9 etkinlik birden yapıldı. Salonların çoğu boş 

idi. Hatta etkinliği düzenleyen birimin öğretim elemanlarının 

birçoğu dahi, etkinlik esnasında ortalıkta görünmüyordu. Bir 

yüksekokul tarafından düzenlenen ve çok değerli bir 

konuşmacının çağrıldığı etkinliğe, söz konusu okulun sadece 

müdürü ve çok az sayıda bazı öğrencileri gelmişlerdi. Salonun 

büyük bir bölümü boş idi ve kanımca konuşmayı yapan öğretim 

üyesi de gördüğü bu manzara karşısında büyük hayal kırıklığına 

uğramıştı. Bu durumun diğer birçok etkinlikte de yaşandığını 

gördüm ve üzüldüm.  

Kariyer günleri ile ilgili diğer yapmak istediğim bir 

eleştiri de üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 

düzenlenen etkinliklerdi. Kanımca buna hiç gerek yoktu. Çünkü 

bu öğretim elemanları zaten bu üniversitenin elemanları idi ve 

her zaman öğrencilere konferans vermeleri zaten mümkündü.  

Konuşmacıların büyük bir bölümü için ne plaket ne de 

bir teşekkür belgesi hazırlanmıştı. Bu durum da diğer önemli bir 

eksiklikti. Konuşmacılara verilecek bir plaketin hazırlanması, 

basit bir organizasyonu gerektirirdi. Plaket veya teşekkür 

belgesinin verilmesi, konferansı veren kişilere verilen saygının 

bir göstergesidir ve kanımca bu işlem zamanında yapılabilirdi.  
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Sonuç olarak; ilk olmasına karşın kariyer günlerinin 

Fırat Üniversitesinde başlatılmış olması, iyi bir gelişmedir. Bu 

yıl organizasyonda görülen aksaklıklar çok iyi analiz edilmeli 

ve gelecek sefer bu tür aksaklıklar mutlaka giderilmelidir. 

Kariyer günleri sayesinde dinleme fırsatı bulduğum bazı 

katılımcılardan çok önemli bilgiler edindiğimi samimiyetle 

belirtirken, öğrencilerimizin bu etkinliklerden kendileri için 

önemli bilgiler sağladıklarını varsayıyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 16 Mayıs 2006 (Salı) 

 

F. Ü. ’DE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI 

AÇILMALI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Geçen hafta Fırat Üniversitesinde 1. Kariyer Günleri 

yapıldı. Bu program kapsamında çok farklı kesimlerden onlarca 

konuşmacı Üniversitemize gelerek konferanslar verdi. Mümkün 

olduğunca bu konferansların birçoğuna katıldım. 

Konuşmacıların temsil ettikleri firma ve yöneticilerinin 

kariyerlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Bazı iş 

adamlarımızın sıfır noktasından başlayan girişimcilikleri 

sonucu, ne kadar önemli noktalara geldiklerini öğrenmiş olduk.  

Girişimcilik kavramının risk alma ile paralelliği çok net 

bir biçimde ortaya çıktı. Risk almadan başarılı olan iş 

adamlarının sayılarının çok az olduğu anlaşıldı. Risk alırken 
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gene de hesaplanmış bir risk alınmasından bahsedildi. Özel 

sektörün aradığı insan profilini, daha yakından öğrenmiş olduk.  

Farklı alanlardan gelmelerine karşılık, konuşmacıların 

büyük bir bölümünün birleştiği bir konu vardı. Üniversitelerden 

mezun olacak geçlerin “olmazsa olmaz” denilen özelliklere 

sahip olmaları gerektiği vurgulandı. Her mezunun mesleği 

haricinde mutlaka iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olması 

ve bilgisayarı iyi derecede kullanabilmesinin artık kaçınılmaz 

gereksinim olduğu belirtildi. Özel sektörün, bireyin anadili 

haricinde mutlaka İngilizce konuşabilmesi ve ayrıca diğer bir 

dili daha bilmesi gerektiği söylendi. Fırat Üniversitesinin 

mesleki açıdan iyi bir eğitim verdiği, ancak mezunlarının 

İngilizce bilmemelerinin büyük bir eksiklik olduğu konusu ön 

plana çıkarıldı.  

Fırat Üniversitesinde kariyer günlerinin ortaya koyduğu 

bazı gerçekleri, yöneticilerimizin iyi tahlil etmeleri 

kaçınılmazdır. Bazı bölümlerimizde ve fakültelerimizde 

İngilizce hazırlık sınıfları açılması işlemi hızlandırılmalıdır. 

Hazırlık sınıfları açmak, kolay değil. Önce İngilizce dilini bilen 

yeterli sayıda öğretim elemanlarına gereksinim bulunmaktadır. 

Bunun haricinde hazırlık sınıflarının açılabilmesi için YÖK’e 

gerekli müracaatlar yapılmalı ve yeterli alt yapının bulunduğuna 

ait kanıtları gönderilmelidir.  
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Bazı bölümlerimiz İngilizce hazırlık sonrasında yabancı 

dilde eğitim verecek yeterli sayıda öğretim elemanına sahiptir. 

Örneğin Üniversitemizde Mühendislik ve Teknik Eğitim 

Fakülteleri bünyesinde yer alan bazı bölümlerde yurt dışı 

doktoralı veya uzun süreler yurt dışı deneyimi olup dersleri 

İngilizce anlatabilecek öğretim elemanları bulunmaktadır. 

Öncelikli olarak söz konusu bu bölümler için hazırlık sınıfı 

açılarak, bu işlem başlatılabilir.  

Mezunlarımızın iyi seviyelerde bilgisayar bilmeleri de 

artık kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 

Nasıl artık her evde bir otomobil bulunması bir gereksinim 

olarak ortaya çıkıyorsa, benzer şekilde her mezunumuzda da 

bilgisayarı iyi derecede kullanma yetisi aranılmaktadır. Ancak 

üzülerek belirtmek gerekir ki bazı bölümlerimizde bilgisayar 

öğretimi çok az yapılmakta ve öğrencilerimiz, çağımızın bu 

harika aracını yeterince kullanamamaktadır.  

Sonuç olarak Fırat Üniversitesi bünyesinde hazırlık 

sınıfları açılması ve İngilizce eğitime geçiş süreci çoktan 

geçmiştir. Bu açığın kapatılabilmesi için süratle gerekli 

girişimler yapılmalıdır. Fırat Üniversitesi yönetimi de bu alanda 

ne kadar girişimci olduğunu kanıtlamak durumundadır. 

Öğrencilerimiz ise, yaz aylarında ve boş vakitlerinde İngilizce 

öğrenmek için büyük çaba harcamalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Mayıs 2006 (Pazartesi) 

 

MEZUNİYET ETKİNLİKLERİ VE HOŞGÖRÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Mevsimlerin, insanların psikolojik davranışlarına etki 

ettiği bilinmektedir. Bunu her birey kendinde fark edebilir. 

Örneğin bahar aylarında doğanın canlanması, çevrenin 

yeşermesi; psikolojik yapılarını etkileyerek insanların daha 

mutlu olmalarına sebebiyet verebiliyor. Kendimde bu farklılığı 

bariz biçimde görebiliyorum. Örneğin baharın gelişi ile birlikte 

bedenimde daha farklı heyecanların yeşerdiğini, doğadan büyük 

zevk aldığımı ve daha dinamik bir sürece girdiğimi 

hissediyorum ve aynı dinamizmi, öğrencilerimde de fark 

ediyorum. Bahar ile birlikte öğrencilerimizin daha çok sosyal 

faaliyetler içerisinde yer aldıklarını izliyorum.  

Gençlik için özellikle mayıs ve haziran ayları çok 

önemli değişimlere gebe. Ülkemizde iş alanlarının kısıtlılığı 
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yüzünden, bir diploma ile iş bulabilme ümidini taşıyan büyük 

bir öğrenci kitlesi var. Özellikle de üniversitelerde son 

sınıflarda okuyan öğrenciler, mezuniyet aşamasına geldikleri bu 

aylarda, büyük heyecanlar yaşamaktadırlar. Öğrencilerde bir an 

önce mezun olma arzusu yatarken, diğer taraftan da ileride iş 

bulamama kaygısı, kendilerini olumsuz etkileyebiliyor.  

Fırat Üniversitesinde bahar dönemi ile birlikte öğrenci 

etkinliklerinin yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında, etkinlikler 

içerisinde yer alan öğrencilerin kendilerine öz güvenlerinin 

arttığına şahit oluyorum. Öğrenci etkinlikleri olarak proje 

yarışmalarının ve panellerin düzenlenmesi, konferanslarda 

öğrencilerimizin bildiri sunmaları, öğrencilerimizin çeşitli 

yarışmalarda ödüller almaları, biz öğretim elemanlarını en 

mutlu eden bazı faaliyetlerdir.  

Yoğun bir eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin 

mezuniyet öncesi yorgunluklarını üzerlerinden atmaları için 

bahar şenlikleri, kanımca çok faydalı oluyor. Ancak üzülerek 

belirtmek gerekir ki provokatörler her zaman iş başında 

olabilmekte ve bu tür faaliyetleri engellemek, farklı siyasi 

görüşleri ön plana çıkartmak ve huzuru bozmak için çaba sarf 

edenler olabiliyor.  

Bazı üniversitelerimizde son zamanlarda yapılan bahar 

şenliklerinde de huzuru kaçırmak için gene farklı şer 

odaklarının iş başında olduklarını okuyoruz, duyuyoruz. Bu tür 
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etkinliklere karşı çıkanların baskısı ya da provokatörlerin 

çabaları sonucu ya bu etkinlikler yapılmıyor ya da alanı 

daraltılıyor. Dolayısıyla provokatörlerin arzuları yerine 

getirilmiş oluyor. Oysa bahar şenliklerinin, öğrencilerin 

kendilerinde biriken enerjiyi deşarj etmeleri, psikolojik olarak 

rahatlamaları açısından önemli olduğuna inanıyorum.  

Geçmiş yıllarda fakültemizde bazı öğrencilerin 

taşıdıkları stres nedeniyle, yapmış oldukları olaylar vardı. 

Binamızda yangına karşı alarm düğmelerine basıp akabinde de 

kaçan öğrencilerimiz oluyordu. Bir türlü bu olayların arkası 

gelmiyordu. Tavanda ayakkabı izleri bulunuyordu. Yani bazı 

öğrencilerimiz ayakkabılarının izlerini tavana çıkartmak için 

üşenmeden bu çılgınlığı yapabiliyordu. Hatta bir defasında 

bilgisayar klavyesindeki tüm tuşların yerlerinin değiştirildiğini 

gördüğümde, çok sinirlenmiş ve en kısa sürede bilgisayar 

laboratuvarlarına kamera taktırmıştım. Bu tür olaylar üzerine 

yönetim kurulunda bir üye arkadaşımızın ilginç bir teklifi vardı.  

Bu arkadaşımız, bir stres atma odası oluşturmamızı ve 

bu odada farklı tepkilerin gösterilebileceği köşeler yapmamızı 

önermişti. Teklifleri arasında şu hususlar yer alıyordu. “Örneğin 

bir köşede öğretim elemanlarının resimleri yer alsın ve isteyen 

öğrenci bu resimlere tokat atabilsin, diğer bir köşede alarm 

sistemi kuralım, öğrenci istediği kadar gidip o düğmeye basın. 

Başka bir köşeye yapacağımız duvarların üzerine Tekme atma 

duvarı yazalım” demişti. O zaman bu teklife çok gülmüştük. 
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Ama şimdi bu stres atma odası konusunda ben de aynı düşünür 

oldum.  

2002 yılından beri Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi son 

sınıfı öğrencileri, danışman hocaları Öğr. Gör. Nurhayat Varol 

ile birlikte müzikli mezuniyet yemeği düzenliyorlar. 

Öğrencilerimiz bu etkinlikte gönüllerince eğleniyor ve 

yorgunluklarını atıyorlar. 21 Mayıs günü de gene bir mezuniyet 

yemeği düzenledi ve öğrencilerimiz doyasıya eğlendiler. Bu 

güne kadar düzenlenen bu etkinliklerde en küçük bir olay 

çıkmadığı gibi, sonradan öğrencilerimizin bizlere gelip teşekkür 

etmiş olmaları, çok sevindirici gelişmelerdir. Öğrencilerimiz bu 

tür gecelerde tüm arkadaşları ile görüşleri farklı olsa dahi uyum 

içerisinde eğlenebilmeleri, bizleri memnun etmektedir. Mezun 

öğrencilerimize mutluluklar ve başarılar dilerken, arkasında bu 

vatanı bölmek emeli olmadıkça, her zaman biri birlerinin 

görüşlerine saygı göstermelerini ve uyum içerisinde 

yaşamalarını tavsiye ederim. Türkiye’nin geleceğinin, 

toplumsal barışla sağlanacağı unutulmamalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 29 Mayıs 2006 (Pazartesi) 

 

SAHİPSİZ ELAZIĞSPOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

27 Mayıs 2006 günü yapılan Elazığspor Olağan Genel 

Kurulu hüsranla sonuçlandı. Aslında Genel Kurula ilgi fazla idi 

ve öncekilerle mukayese edildiğinde, daha düzenli bir genel 

kurul havası hâkimdi. İlk defa üyeler için yaka kartları 

düzenlenmişti. Teknoloji kullanılarak, gene ilk defa Elazığspor 

kongresinde projeksiyon cihazı ile sunum yapılıyordu.  

Genel Kurulda yönetime adayların olmadığı duyumu 

önceden alınmıştı. Ancak kongreye gelirken üyelerin 

birçoğunda, toplantı esnasında adayların çıkabileceği ümidi 

vardı. Kongre başlangıçta çok seviyeli geçti ve örnek bir kongre 

olma yolunda seyrederken, sarf edilen birkaç cümle yüzünden 

salondaki atmosfer aninden bozuldu. Hiç hoş olmayan 
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gerginlikler yaşandı ve kongre olumsuz bir hava içerisinde 

bitirilebildi.  

Bu tür kurullarda söz alan bireylerin sarf ettikleri 

cümleleri çok dikkatli seçmeleri gerekir. Hani derler ya “dilin 

kemiği yok” diye! Ancak konuşma yapan kişilerin her şeyden 

önce çok sakin olmaları, söyledikleri her cümleyi dikkatlice 

kullanmaları gerekir. Çünkü sarf ettiğiniz bir cümle, daha 

sonradan telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet 

verebiliyor.  

Genel Kurullarda Divan Başkanlığına önerilen kişilerin 

seçiminde de titiz davranılması, konuya hâkim ve önceden 

deneyimi olanların seçilmesi gerektiği hususu, bir kez daha 

bariz bir biçimde ortaya çıktı. Divan Başkanlığına önerilen 

Galip Belhan daha önceden defalarca bu tür kurullarda başarılı 

görevler yaptığını biliyorum. Ama dün Galip Belhan da gafil 

avlandı ve yeni tüzüğü okumadan geldiği görüldü. Dolayısıyla 

da Divan Kuruluna seçilecek 10 kişilik adaylarla ilgili ne 

yapılması gerektiği konusunda, cevap bulmada zorluklar yaşadı. 

Gerginliği artırmamak adına, bazı üyelere söz hakkı tanımaması 

da kanımca uygun olmadı. Çünkü konuşmak isteyen bazı 

üyeler, yanlış anlaşıldıklarını belirterek söz almak istiyorlardı. 

Bu kişilere söz verilseydi, gerginliğin düşürülmesi yönünde 

önemli adımlar atılabilirdi diye düşünüyorum. Galip Belhan’ın 

Divan Başkanlığı görevini sürdürürken içine düştüğü kararsız 

tavırların müsebbibi elbette kendisi değildir. Bence Yönetim 
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Kurulu kongreden birkaç gün önce Galip Beyi arayarak 

kendisinin Divan Başkanlığına önerileceğini bildirmeli ve yeni 

tüzüğü de önceden okumasını sağlamalıydı.  

Kulübe üyelikleri yeni olmasına karşın, Divan 

Kurulunda görev almak için sergilenen konuşmaların bir kısmı 

gereksizdi. Bu kişilerin bazıları, aslında ne için seçim 

yapıldığını dahi öğrenmeden ön plana çıkmaları ve sadece 

“bizlerin ismi niye yok” diye feryat etmeleri,  

 “ben” duygularının bir tezahürü idi. Bu kişilerin 

bazıları, tüzük değişikliği toplantısına katılmamışlardı ve 

tüzüğü okumamışlardı.  

Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın kongreye 

katılmaları, elbette arzu edilirdi. Bu tür toplantılarda protokol 

kendi aralarında konuşur ve toplantıya katılıp katılmama 

kararını genelde ortak alırlar. Kanımca protokol üyeleri arasında 

önceden toplantıya katılıp katılmama yönünde bir konuşma 

geçmiştir. Protokolün kongreye katılmamasında, Elazığspor’a 

aday kişilerin çıkmayacağı duyumu etkili rol oynamıştır diye 

düşünüyorum. Kongrede protokol hazır bulunabilseydi, üyeler 

de konuşmalarına daha çeki düzen vermiş olabilirdi ve tatsız 

olaylar yaşanmayabilirdi.  

Bu aşamadan sonra Genel Kurulu üyeleri olarak 

temennimiz şudur. Elazığspor ortada bırakılmamalıdır. Sadece 

başarıya ait fotoğraf karesi içerisinde yer almak için 
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koşuşturmak yerine, Elazığspor’un sahipsiz kaldığı dönemlerde 

ortaya çıkmak, kamuoyu önünde çok daha takdir edilecek bir 

durumdur. Toplantı esnasında söylediğim bir hususu tekrar dile 

getirmek istiyorum. Önceden bu kulübe başkanlık yapmış tüm 

Elazığspor yöneticilerinin içinde yer aldığı, yeni bir yönetim 

oluşturulamaz mı? Bu tablonun gerçekleşmesi çok mu zordur? 

Eğer bu birliktelik ortaya konursa, eminim ki süper lige çıkmak, 

çok daha kolay olacak ve Elazığ halkı bu birliktelik içerisinde 

yer alacakları ömür boyunca unutmayacaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Haziran 2006 (Salı) 

 

ASTIĞIM ASTIK KESTİĞİM KESTİK! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Eğitim sistemimiz maalesef yanlışlıklar dolu. Bu 

yanlışlıkları düzeltmek için de eğitim sistemimiz yazboz tahtası 

gibi sürekli değiştiriliyor. Üniversitelerimizde bazı öğretim 

elemanlarının öğrencilerine bakış açısı çok katı. Öğrencilerin 

hocalarından hak talep etmeleri, sorunlarını dile getirmeleri, 

çekinmeden hocalarına uğrayıp dertlerini anlatmaları hemen 

hemen imkânsız. Hocalar öğrencilerini azarlayabilmekte, sınıfta 

soru soran öğrenciye, “Daha sen bu konuyu bilmiyor musun?” 

türünden cevap verenlerin sayıları hiç de az değil. Marifetmiş 

gibi bu tür hocalar, yaptıkları bu davranışları ile de öğünüp 

dururlar.  

Türkiye’deki devlet üniversitelerine kapak atmış bazı 

öğretim elemanları, öğrencilerine eziyet etmekten büyük zevk 
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alıyor. Örneğin final sınavında 80 kişilik bir sınıfta “sadece 3-4 

kişi geçebildi” diye de hava atıyorlar. Ama sistem o kadar laçka 

ki, kimse kalkıp bu öğretim elemanına “Başarısızlığın nedeni 

nedir?” diye soramıyor.   

İddia ediyorum bu davranış içerisinde bulunan ders 

hocaları gelişmiş yurt dışı ülkelerde ders verseler, kısa süre 

sonra kovulurlar ve işsiz kalırlar. Örneğin ABD’de tüm 

üniversiteler paralı ve her yarıyıl sonunda öğrenciler, hocaları 

hakkında anketler doldururlar. Bu anket sonuçlarına bakılarak, 

öğretim elemanlarının sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı 

konusunda karar verirler. Amerika Birleşik Devletlerinde 

kaldığım bir buçuk yıllık süre zarfında toplam 6 ayrı ders 

verdim. Başlangıçta hiç de alışık olmadığım ve bana ters gelen 

öğrenci davranışları ile karşı karşıya kaldım. Ancak zaman 

geçtikçe Amerika’daki eğitim sisteminin, bizim sisteme göre 

çok daha avantajlarının olduğunu gördüm.  

İlk verdiğim dersle ilgili sınav yapmıştım. Ancak bu 

sınava katılmayan bir öğrenci vardı. Sonradan bana gelerek 

“Hocam özür dilerim, akşam diskoteğe gitmiştim. Uykuda 

kalmışım ve sınavınıza katılamadım. Beni telafi sınavına alır 

mısınız? “ dediğinde çok şaşırmıştım. Şu anda karar 

veremeyeceğimi Bölüm Başkan Yardımcısı ile görüştükten 

sonra neticeyi kendisine bildireceğimi söyledim. Yönetici ile bu 

meseleyi konuştuğumda ne yapmam gerektiğini sordum. Bana 

dediği şuydu. “Bu öğrenci dürüst davranmış ve doğruyu size 
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söylemiş. Yolda gelirken arabasının bozulduğunu ya da 

babasının aniden hastalandığını da size söyleyebilirdi. Bence bu 

öğrenciyi telafi sınavına almanızda ne sakınca olabilir ki? Amaç 

öğretmek ise ve siz de öğrencinin öğrenip öğrenmediğini 

değerlenmek istiyorsanız, kendisi için bir telafi sınavı yapınız” 

demişti.  

Amerika’da ders veren hocalara olan güven çok fazla. 

Hoca tam yetkili ve öğrencileri ayrı ayrı sınava alması, bizdeki 

gibi sorun çıkartmaz. Sınav evrakları değerlendirildikten sonra 

öğrencilere dağıtılır ve öğrenciler yaptıkları hataları görme 

şansına sahip olurlar. Kendilerine göre değerlendirmede 

eksiklik olduğunu gördüklerinde de hocaya kâğıdı gösterip 

sorgulayabilirler. Sene sonunda da anketlerle öğretim 

elemanları değerlendirilir. Bu anketler doldurulurken öğrencinin 

kimliği belli değildir ve öğrenciler anketleri doldurduğu esnada 

öğretim elemanı sınıfta bulunamaz. Bir sorumlu öğrenci anket 

formalarını alıp kapalı zarf içerisinde ilgili yere imza karşılığı 

teslim eder. Anketler optik okuyucuda değerlendirilir ve 

öğrenciden çok düşük not alan öğretim elemanlarına artık o ders 

verilmez. Benime ilgili doldurulan anketlerde öğrencilerin çok 

dürüst olarak değerlendirdiklerine şahit oldum. O ülkede hoca 

da dürüst öğrenci de dürüst davranıyor.  
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Bu yenilikleri üniversiteme taşımak için bölümdeki 

arkadaşlarımla bazı toplantılar yaptım ve dönem sonlarında 

öğrencilerimizin öğretim elemanlarını değerlendirebilmeleri 

için bir yazılım hazırladık. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 

Bölümü öğrencileri, bahar döneminde aldıkları derslerin 

hocaları ile ilgili online anketler dolduruyorlar. Bu anketlerde 

öğrencilerin kimlikleri kesinlikle bilinmiyor. Her öğretim 

elemanı, kendine verilen notları görebiliyor. Ancak öğretim 

elemanları birbirine verilen değerlendirmeleri 

görememektedirler. Sadece Bölüm Başkanı olarak ben, tüm 

elemanlarla ilgili değerlendirmeleri görme yetkisine sahibim.  

Eminim ki öğretim elemanlarımız, öğrencilerin 

kendileri hakkında yaptığı değerlendirmeleri ve yazdıkları 

yorumları göz önünde bulundurarak, kendilerini yenileyecek ve 

eksikliklerini gidereceklerdir. Öğrencilerimiz de bu sistem 

sayesinde kendilerinin dinlendiğini, yaptıkları 

değerlendirmelerin nazarı dikkate alındığını gördükleri için 

Bölümümüz hakkında daha da pozitif düşüncelere sahip 

olacaklardır. Biz öğrencilerimize, öğrencilerimiz de bize 

güvenmeli ve karşılıklı dürüst olmalıyız. Bu anketlerin 

sonuçları yakında alınacak ve temennim Üniversite yönetiminin 

bu çalışmamızı esas alarak, yazdığımız bu programı tüm 

bölümlere ve birimlere uygulatmasıdır. O zaman “Astığım 

astık, kestiğim kestik” zihniyetine sahip olan öğretim 

elemanları, aşağı değirmenlere ineceklerdir.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR’A CİDDİ YÖNETİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bu hafta kamuoyunda gündemde kalan konuların 

başında Elazığspor yer aldı. Mevcut yönetimin Elazığspor’u 

bırakmak istediğini açıklaması ve yapılan son olağan genel 

kurulda yeni bir listenin ortaya çıkmaması, Elazığspor’u 

geleceği belli olmayan bir sürece soktu. Yerel bağlamda görsel 

ve yazılı medya da eski kulüp yöneticileri, yönetim konusunda 

görüşlerini dile getirdiler. Ortak görüş, şu anda Elazığspor’un 

borcunun yüksek olduğu konusunda odaklaştı. Eski 

yöneticilerden bazıları, Elazığspor’un borçsuz devredilmesi 

durumunda yönetime talip olabileceklerini açıkladılar.  

Elazığspor kulüp başkanlığı için ortaya çıkan diğer bir 

isim daha vardı. 1990’lı yıllarda Elazığspor kulübü başkanlığı 

yapmış Necati Erdem iddialı bir biçimde ortaya çıktı ve 
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yönetime talip olduğunu söyledi. Necati Erdem ile birlikte 

birçok spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Necati Erdem’in 

sadece şov yapmak için ortaya çıktığını ve bu çıkışı yüzünden 

Elazığspor ile ilgili bazı olumlu gelişmeleri de engellediği 

söylemleri yayıldı.  

Ben Necati Erdem’i yeni tanıdım ve geçmişi hakkında 

detaylı bir bilgiye sahip değildim. Olağanüstü kongrede tanıştık. 

Kendileri yönetime talip olduklarını ve beni de aralarında 

görmek istediğini belirttiğinde, kendisine şu ifadeleri kullandım. 

Dedim ki “Elazığspor’a talipli olacak yönetim üyelerinin maddi 

açıdan güçlü olmaları istenir. Ben Elazığspor’a hizmet etmeyi 

elbette ki çok arzularım. Ancak maddi konuda bir destek 

sağlamam mümkün olamayacak”. Kendisinin bana cevabı şu 

oldu. “Hocam, sizin görüşlerinizden, projelerinizden ve diğer 

özelliklerinizden yararlanmayı arzuluyoruz”. Necati beyin bu 

söylemi çok hoşuma gitti. Çünkü daha önceki yönetimler 

oluşturulurken, öncelikli olarak genellikle maddi destek 

sağlayacak bireylere teklifler götürülürdü.  

Tabi benim içerisinde yer alacağım bir yönetimde 

sadece ismimin yer almasını da asla istemem ve böylesi bir 

durum karakterimle de bağdaşmaz. Mutlaka yararlı olabilecek 

bir şeyler yapmalıyım diye düşünürken, ABD’de bulunduğum 

yıllarda maçlarına sürekli giderek, hatta özel toplantılarına dahi 

katıldığım West Virginia Üniversitesinin Mountaineer futbol 

takımı aklıma geldi. Bu takım bir üniversite takımı, ancak stadı 
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65 bin kişilik. Her maçta stat tıklım tıklım doluyordu. Orada 

seyirciyi çekmek için ne tür promosyonlar, etkinlikler 

düzenlediklerini ve ne tür taktikler uyguladıklarını göz önüne 

getirdim. Acaba orada yapılan projeleri Elazığ’da da 

uygulayabilir miyiz diye de düşünür oldum. Yönetim içerisine 

girmekle bazı projeler geliştirerek, bu takıma yardımcı 

olabileceğime karar verdiğim için, bana yapılan teklifi kabul 

ettim.  

Necati Erdem’in Elazığspor yönetimine ciddi bir 

biçimde talip olduğuna inandım. Çünkü yaptığı tüm görüşmeleri 

bana aktarıyor ve bu konudaki düşüncelerimi soruyordu. 

Borçlar konusunda mevcut yönetimin bazı üyeleri (Mustafa 

Yıldız, Osman Dilek, Levent Hazardağlı, Vehbi Koza, Ali 

Cipli) ile görüşmeler yaptık. Acil 917 milyarlık sıcak bir 

paranın gerektiği ve bunun haricinde 1 trilyon 400 milyar 

civarında yönetim kurulu üyelerinin alacaklarının olduğunu 

öğrendiğimde, Necati Erdem’i arayarak meblağların yüksek 

olduğunu ve gerçekten de bu kadar meblağı tedarik edip 

edemeyeceği konusunu sordum. Bana aynen şöyle cevap verdi. 

“917 milyarı mutlaka veririz. Ancak geriye kalan alacakları için 

2 sene sonrasına kulüp çekini kabul ederlerse, mesele kalmaz”.  

 

12 Haziran 2006 günü Necati Erdem ile birlikte bir 

basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasında söylediklerinin 
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arkasında idi. Yani 917 milyarın hemen kapatılması, geriye 

kalan 1 trilyon 400 milyarın 18 ay sonra başlayacak ödeme ile 6 

ay içinde kapatılması şartı mevcut yönetim tarafından kabul 

görseydi, Necati Erdem ve arkadaşları yönetime talip 

olacaklardı.  

Gene spekülasyonu yapılan diğer bir husus, yönetimde 

kimlerin yer alacağı idi. Bizlerle görüşen kişiler, kimlerle yola 

çıktığımızı soruyorlardı. Ancak bir gerçeği gördük. O da 

yönetim üyeleri belli olduğunda hemen birileri arayıp, neden o 

yönetim içerisinde yer aldığını sorguluyordu. Örneğin benim 

yönetimde yer alacağım duyulduktan sonra onlarca kişi beni 

arayarak, bu yönetimde yer almamam konusunda telkinde 

bulundular. Oysa ben öz irademle yönetim içerisinde yer 

almaya karar vermiştim ve bu kararımı ancak gene 

kendiliğimden değiştirebilirdim.  

Necati Erdem ile hemen ne tür projeler yapabileceğimiz 

konularında yazılı çalışmalar yaptık. Diğer taraftan son tüzükte 

birçok kısıtlayıcı unsurları gidermek için de bir dizi çalışmalar 

sürdürdük ve tüzükte önemli taslak değişiklikler yaptık. Eğer 

anlaşma sağlansaydı, alınacak olağanüstü kongrenin maddeleri 

arasında gene tüzük değişikliği hususu yer alacaktı. 

Düşündüğümüz projeler konusunda da fizibilite ve senaryo 

çalışmalarını hemen başlatacaktık.  



280 

 

Sonuç olarak, Necati Erdem’in yönetime talip olması, 

mevcut yönetimle anlaşma sağlanamadığı için atıl bir sürece 

girdi. İhale şimdiki mevcut yönetimin üzerinde kaldı. Mademki 

Elazığspor hepimizin, mevcut yönetimin başarılı olması için bir 

bütün olarak çalışmalarına destek verilmelidir. Eminim ki 

mevcut yönetim, Necati Erdem’in yönetime talip olması 

gelişmelerini iyi değerlendirecek ve Elazığspor’un selameti için 

her türlü olumlu kararı alacaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 20 Haziran 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞLILAR BULUŞUYOR ZİRVESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1998-2000 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı tarafından yaptırılan “Doğu Anadolu Projesi Ana 

Planı (DAP)”, 2001 yılında gerçekleştirilen “Elazığ Birinci 

Ekonomik Kurultayı”, 2002-2003 yıllarında üzerinde çalışmalar 

yapılan “Elazığ İli Gelişme Planı”, 2003 yılında gerçekleştirilen 

“Birinci Elazığ Kültür Kurultayı” ve Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından hazırlanan 13 Mayıs 2006 tarih ve 26167 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Stratejisi (2007-2013)” çalışmaları içinde Elazığ İli ve yöresi ile 

ilgili yer alan bilgiler ve veriler, İlimizin potansiyel ve 

sorunlarını ortaya koymak açısından önemli çalışmalardır. 

Ancak bu çalışmaların yeterince değerlendirildiği söylenemez. 

Örneğin Elazığ Birinci Ekonomik Kurultayı sonrasında İlimiz 
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dört yıldızlı bir otele kavuşmuştur. Bu çalışmalardan yola 

çıkarak, Elazığ için çok farklı sektörlerde yeni somut adımlar 

atılmalıdır. Somut adımların atılabilmesini sağlamak amacıyla 

da Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan, özellikle maddi açıdan 

güçlü olan ve yatırım yapacak yer arayan Elazığlıları harekete 

geçirmek amacıyla, “Elazığlılar Buluşuyor” sloganı ile zirve 

gerçekleştirilmelidir.  

Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Elazığ 

kökenli ya da Elazığ sevdalısı tanımış şahsiyetlere ulaşarak, 

Elazığ’da yapılacak zirveye katılımlarını sağlamak, Elazığ 

İlinin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, maddi ve 

manevi potansiyele sahip Elazığlıların mevcut durumlarını 

belirlemek ve ileride bu şahsiyetlerin kente ne tür katkılarının 

olabileceği hususunda stratejiler belirlemek, planlar yapmak ve 

zirve çalışmalarının içinde yer aldığı bir kitabının hazırlanarak 

ileri nesillere yazılı ve görsel dokümanlar aktarmak, “Elazığlılar 

Buluşuyor” Zirvesinin amacı olmalıdır.  

Elazığ’a yeni bir vizyon açmak, Elazığlı iş adamlarının 

Elazığ’da gerçekleştirecekleri bir toplantıda Elazığ’a 

yapılabilecek yatırımlar için bir yol haritası çalışmalarına 

başlamak, bu organizasyonun amaçları arasında yer almalıdır.  

Zirve sonrasında elde edilecek bilgiler ışığında 

Cumhuriyetimizin 100. ncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı 

esas alınarak, Elazığ’ın sosyal ve ekonomik açılardan 
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bulunması arzu edilen konumun elde edilebilmesi için, farklı 

sektörlerde ne tür projelerin geliştirilebileceği, gelişme 

stratejilerinin neler olabileceği ve bu bağlamda ne tür fizibilite 

çalışmaların yapılabileceği, zirvenin öncelikli konuları arasında 

yer almalıdır.  

İşte bu nedenlerle Elazığ’da Valilik Makamı başta 

olmak üzere Elazığ Belediyesi, diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Elazığ halkı bir bütün 

olarak Elazığ’a bazı yatırımların aktarılması amacıyla işbirliği 

yapmaları ve bu zirveyi 2006 sonbaharında veya gelecek yılın 

ilkbaharında gerçekleştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şu 

dönemde bu tür bir zirve için meşale yakılmış ve çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu meşalenin sürdürülebilmesi için Elazığlı her 

ferdin, elini taşın altına koyma zamanı gelmemiş midir? 
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Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2006 (Pazartesi) 

 

DOĞUKENT HALKI MEZARLIK İSTİYOR (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Selmanoğlu 

geçen haftalarda yerel gazetelerde köşe yazarları için bir gezi 

düzenledi. Elazığ ile ilgili Belediyenin yaptığı çalışmaları, bir 

bir tanıttı. Önce Diyarbakır yolunun Elazığ girişinde yapımı 

yeni başlayan yolun kenarındaki çevre düzenlemesi hakkında 

bilgiler verdi ve akabinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

tarafından yetiştirilen ağaç ve çiçek seralarını bizleri gezdirdi.  

Otobüs terminalinin önünde geçen çevre yolunu 

Doğukent Mahallesine bağlayan çift şeritli bölünmüş bulvarı 

bizlere tanıttı. Bulvar çalışması devam ediyor ve daha yapılacak 

epeyce işi var. Bu yolun açılacak olması, şehir içerisindeki 

trafiğin azalmasını olumlu etkileyecektir. Ama üzülerek 

belirtmek gerekir ki duyarsız ve sorumsuz bazı kendini bilmez 
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kamyoncular, bu yolun kenarlarına hala çöp ve moloz dökmeye 

devam etmektedirler.  

Önceleri bu alan çöp sahası olarak kaçak bir biçimde 

kullanılıyordu. Yol yapım çalışması başladıktan sonra artık çöp 

dökülme işleri biter sanıyorduk. Ama maalesef o güzergâh 

üzerinde gene kamyonlarla çöp ve moloz boşaltıldığını üzülerek 

görüyorum. Belediyenin o yol güzergâhı üzerine moloz 

dökenleri mutlaka tespit etmeli ve yerel kanallarda da teşhir 

etmelidir. Çünkü bu zihniyetteki kişilerin Belediyenin 

çalışmalarını sabote ettikleri kanısındayım.  

Doğukent Mahallesinin güneyinde Düşkünler Yurdu 

çok süratli bir biçimde yükselmektedir. Her önünde geçtiğimde, 

bu binanın hızla yükseldiğini görüyorum. Hayırlı bu hizmeti 

alkışlamak gerekiyor. Aralık sonunda biteceği söyleniyor. Bu 

bina sayesinde düşkün vatandaşlarımız modern bir binada 

konaklama imkânı bulacaklar. Ancak Doğukent halkı bu 

Düşkünler Yurdu yatırımının mahalleye katı sağlamayacağını 

iddia etmektedirler. Gelişimine katkı sağlayacak bazı 

yatırımların bu mahalleye süratle kaydırılması gerektiğini 

haykırıyorlar.  

Bendeniz aynı zamanda Doğukent Kooperatifler 

Birliğinin Danışma Kurulu Başkanıyım. O yüzden de sık sık bu 

konularda telefonlar alır ve ziyaretçilerim olur. Geçenlerde 

birkaç bayandan oluşan bir gurup beni ziyaret etti ve kendi 
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seslerini basından duyurmamı istedi. Bana uğrayanlar Doğukent 

Mahallesinde Düşükler Yurdunun yapıldığı arsanın karşı 

sırasına düşen evlerde ikamet eden bayanlardı.  

Bayanların sözcüsü Muzaffer Polat, “Asaf Hocam biz 

Düşkünler Yurdunun hemen yanına bir de mezarlık istiyoruz” 

dediğinde şaşırdım. “Biz Doğukent’in kalkınmasına yardımcı 

olacak projelerin, örneğin fuar alanı, bölge hastanesi 

yapılmasını beklerken, Belediye Başkanımız bize düşkünler 

yurdunu layık gördü. Elbette ki onlar insanlarımız ve 

korunmaya muhtaçlar. Böyle bir binanın yapılması, oradan 

faydalanacak düşkünlerimiz için çok isabetli bir karar. Ama biz 

Doğukent halkı olarak, ihmal edilen ve gelişmesi engellenen bir 

Doğukent istemiyoruz. Madem bu yurt burada yapılıyor, bari 

Belediye Başkanımız hemen yanına bir de mezarlık açsın. 

Öldükten sonra huzur içerisinde yatalım (!)” şeklinde sözlerini 

sürdürdü. Doğukent hanımları olarak toplanacaklarını ve 

Belediye Başkanını ziyaret edeceklerini belirttiler. Benden de 

Danışma Kurulu Başkanı olarak üzerime düşen görevleri 

yapmamı talep ettiler.  

 

Doğukent Mahallesi bayanlarının “Biz mezarlık 

istiyoruz esprisini (!)” bir kenara bırakarak, bazı gerçekleri dile 

getirmeliyim diye düşünüyorum. Belediye Başkanımız Sayın 

Selmanoğlu, gerçekten Elazığ’ın çehresini değiştiren projelere 
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imza atıyor ve Elazığ halkı da bu gelişmeleri görüyor. Doğukent 

mahallesi halkı ise mahallelerine hiçbir şey yapılmadığından 

dertli. Bir fuar alanı hikâyesi vardı o hayal oldu. Diğer taraftan 

bir bölge hastanesi lafı geçti. O da oyalama taktikleri. Kanımca 

Doğukent halkını küstürmemek lazım ve o bölgeye süratle bir 

proje üretmek gerekir. Sayın Selmanoğlu’nun başlattığı 

projeleri takdir etmekle birlikte, dengeli bir büyümenin 

hedeflemesinin daha doğru olacağı inancındayım. Doğukent 

haklının mezar yeri isteme (!) esprisini dikkate almasında yarar 

var. Gönül alıcı bir projeyi Doğukent’te başlatması ümidiyle… 
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Yayınlandığı tarih: 01 Temmuz 2006 (Cumartesi) 

 

YABANCILARIN GÖZÜYLE ELAZIĞ VE FIRAT 

ÜNİVERSİTESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1 Temmuz günü 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı 

için görevli idim. Bu sınavlarda denetleyici olarak Ankara’dan 

misafirler gelirler. Bazıları bu tür sınavlar sayesinde Elazığ’ı ilk 

defa görmüş olurlar. Tabi bizler de gayri ihtiyari Elazığ’ı nasıl 

bulduklarını sorarız. Alışmışız ya hep hak etmediğimiz halde, 

hakkımızda methiyeler yağdırılmasına! Büyük bir hevesle 

ilimiz hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedim.  

Söz konusu ziyaretçi Ankara Üniversitesi’nden bir 

profesördü. Elazığ’da gelmeden önce Malatya’da kalmış. 

Malatya’yı çok gelişmiş gördüğünü, Elazığ’ın da Malatya giriş 

yolunun çok güzel olduğunu söyledi. Bu görevli ilk defa 
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Malatya ve Elazığ’ı görüyor. Tarafsız bir gözle eleştirilerini bir 

bir saymaya başladı.  

Konuşmanın geçtiği odada biz dört kişi bulunuyorduk. 

Aniden bana dönüp “Ama Üniversitenizi çok kötü buldum” 

dediğinde, şaşırdık ve sessiz kaldık. “Bu ne hal?” dedi. Giriş 

kapınızdaki Fırat Üniversitesi yazısı Tarım Bakanlığının 

girişlerindeki tabelalara benziyor. Bu yollarınızın hali ne? 

Yollarınızda öbek öbek çukurlar. İdarecilerinizin bu yolları 

yaptırmak için kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri ve 

diyalogları yok mu? İnönü Üniversitesine girdiğinizde bir 

Üniversite havası var. Ama Fırat Üniversitesi çok geri kalmış” 

ifadelerini kullandığında, kızardım ve benden ter boşalmaya 

başladı. Keza yanımda bulunan arkadaşlarım da neye 

uğradıklarını şaşırdılar.  

İnönü Üniversitesinin son halini görmedim. Ama İnönü 

Üniversitesi kampusunun çok güzel olduğunu, daha birçok 

farklı kişiden duymuştum. Farklılıkları görmek için bir gün 

İnönü Üniversitesini dolaşmaya gideceğim.  

Fırat Üniversitesi hepimizin. Yönetimde kimlerin 

olduğundan ziyade beni ilgilendiren birinci husus, 

Üniversitemizin her yönü ile mükemmelliğe hızla 

ulaştırılmasıdır. Madem bu üniversite ekmeğimizi kazandığımız 

yer, Üniversitemizin başkalarının gözü ile methiyelere mahzar 
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olmasını sağlamak için, her çalışanının gayret göstermesi 

gerekir.  

Üniversitemiz çevre düzenlenmesi açısından geri 

kalmışsa ki bence de geri kalmıştır, elbette ki bunun sorumluları 

sadece son yönetimler değil. Kuruluşundan bugüne kadar 

gelmiş geçmiş tüm yöneticilerin bu gelişmemişlikte mutlaka 

payı vardır. Şimdi artık suçu bir birine atmanın hiç mi hiç 

anlamı yoktur. Vicdan sahibi her Fırat Üniversitesi çalışanı 

hatta öğrencileri, Üniversiteyi çevre açısından güzelleştirmek 

için çaba göstermek zorundadır.  

Yöneticilerimiz de sadece “yeteri ödeneğimiz yok ne 

yapabiliriz ki” söylemini kullanmamalıdır. Kaynak yaratmak 

için azami gayret göstermelidirler. İşte İnönü Üniversitesi, işte 

Atatürk Üniversitesi ortada. Onlar nasıl yapıyorlar bu işi? Yap-

işlet-devret modelini iyi uygulayan Üniversitelerimizden biri de 

Atatürk Üniversitesi. Bu konuda başarılı olan rektörlerin takip 

ettikleri yolu takip etmek lazım. Belediye, Karayolları, Özel 

İdare ile kurulacak iyi ilişkiler sonucu yollarımız asfaltlansa 

kötü mü olur? Bugün Fırat Üniversitesi öğrencileri sayesinde 

Elazığ’a büyük ekonomik katkı sağlandığını herkes biliyor. Peki 

bu katkıya karşılık nemalanan esnaf, kurum ve kuruluşlar Fırat 

Üniversitesine ne sağladılar? El birliği yaparak Fırat 

Üniversitesini çevre görünümü açısından güzelleştirmek için bir 

seferberlik başlatalım. Unutmayalım ki Fırat Üniversitesi 

Elazığ’ın, yani bizlerin. Herkes artık elini taşın altına koymalı 
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ve sen-ben kavgasını bitirerek top yekûn bir gelişme için 

mücadele etmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 11 Temmuz 2006 (Salı) 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTEMİZE DARBE! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesinde yer alan köklü fakültelerimizden 

biri de Teknik Eğitim Fakültesidir. Bu Fakülte ilk olarak 1983-

84 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştı. 1984 

yılında özel bir şirkete geçmek için anlaşma yaptığım bir 

esnada, Teknik Eğitim Fakültesinin o dönemlerde Dekan 

Vekilliğini yapan Prof. Kerim Sunguroğlu, özel sektöre 

geçmemi engellemiş ve Teknik Eğitim Fakültesinde görev 

yapmamı sağlamıştı. 1985 Ocak ayının başından itibaren, bu 

fakültede öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Teknik Eğitim 

Fakültesinin ilk yıllarından itibaren bu fakülteye hizmet eden 

birkaç kişiden biriyim.  

O dönemlerde bu fakültenin kuruluşunda bir avuç 

insanla birlikte canla başla çalıştık. Kendimize ait ne bir 
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binamız ne de doğru dürüst öğretim elemanımız vardı. Çok 

sıkıntılı günler yaşıyorduk. Bir taraftan öğrencilerimizi eğitmek 

için öğretim elemanı ararken, diğer taraftan da yer sorununu 

gidermek için farklı birimlere ait mekânları işgal ediyorduk. 

Her kurumun ilk kuruluş yılları çok sıkıntılı geçer, ama insanda 

azim olunca baş edemeyeceği mesele kalmaz.  

Ben o dönemlerde Makine Eğitimi Bölümü Kurucu 

Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyordum. Öğretim 

elemanımız yok denecek kadar azdı. Eleman yetiştirmek 

amacıyla bir iki yıl içerisinde yüksek lisans programını açtık. 

Mezunlarımızı master programına alarak yetişmelerini sağladık.  

1991 yılında da iki bölümün kuruculuğu gene bana 

nasip olmuştu. Bunlar Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ile 

Elektrik Eğitimi bölümleri idi. O dönemlerde bu bölümlerde de 

gene eleman sıkıntısı had safhada idi. Bir taraftan öğretim 

elemanı alıp yetiştirilmeleri için yurt dışına gönderilirken, diğer 

taraftan da 1992-93 lü yıllarda ikinci eğitimi açtık. İkinci 

eğitimi başlatmak, elemanların yüklerini artırıyordu. Ancak 

mutlu olduğumuz önemli bir husus vardı. Kontenjanlarımız iki 

misline çıkmış ve dolayısıyla daha fazla sayıda öğrenci, 

üniversiteli olma fırsatını yakalıyordu. Diğer taraftan da Elazığ 

esnafı da öğrenci sayısının artmasından büyük memnuniyet 

duyuyordu.  
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Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü geride tam 15 

yıl bıraktı. Bu güne kadar mezunlarının hemen hepsi mutlaka iş 

buldu. Fırat Üniversitesinde en yüksek puanla öğrenci alan 

bölümler arasına girdi. Bu bölüm, Elazığ’da bilişim sektörünün 

kalkınması için de lokomotif görevi üstlendi. Eleman sayısı ise 

tahmin edilemeyecek biçimde hızla gelişti. Bu bölüm 

kurulurken, öğretim üyesi olarak bir tek ben bulunuyordum. 

Yeni atamalarla 3 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 4 

öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi ile eleman alt yapısı 

güçlenmiş oldu. Güçlenen eleman alt yapısı ve fiziksel 

imkânları ile bugün Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 

emsalleri içinde üst sıralara tırmanmasını başaran bu bölüme ve 

diğer bazı bölümlerimize şok bir darbe vuruldu. Bu darbe 

kontenjanlarımızın üçte bir seviyelere düşürülmesi idi. Evet 

yanlış duymadınız, son ÖSYM kılavuzunda Fırat Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesinin gece bölümlerinin çoğu kapatıldığı 

gibi, gündüz bölümlerindeki öğrenci sayıları da hemen hemen 

yarıya düşürülmüştü.  

Öğrenci sayısının değiştirilmesi, Elazığ’a katma değerin 

düşmesi, Fırat Üniversitesi öğrenci sayısının azalması anlamını 

taşıyor. Aynı zamanda fakültemizin laboratuvar ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılan maddi desteğin de yok olmasıdır. 

Gerekçe ise öğretim üye sayısının azlığı imiş! Anlaşılan o ki 

YÖK bir hesap hatası yapmış. Yani öğretim üyesi sayısını 

belirlerken hataya düşmüş. Şimdi ek kontenjan ile öğrenci 
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alımını sağlamak için mücadele veriliyor ve bir yanlış 

hesaplamanın yarattığı darbenin giderilmesine çalışılıyor. 

Umarım gerçekler fark edilir ve ek kontenjan kullanılarak bu 

yanlışlık giderilir.   
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Yayınlandığı tarih: 18 Temmuz 2006 (Salı) 

 

FİNAL DERSHANELERİ GURURUMUZ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

18 Temmuz günü ÖSS sonuçları, ÖSYM Başkanı Prof. 

Dr. Ünal Yarımağan tarafından bir basın toplantısı ile 

kamuoyuna duyuruldu. Geçen yıllarla kıyaslandığında, 

değişmeyen bir gerçek, sınavı geçen öğrenciler bağlamında kız 

öğrencilerin erkeklere nazaran daha başarılı olduğudur. 

Açıklanan puanlarla, sınava giren adaylar girebilecekleri 

Üniversite ve bölümleri tahmin edebilecekler. Ancak orta 

öğretim başarı puanları da değerlendirmeye katılacağından, 

beklenilenin dışında yerleştirilme olayları yaşanabilecektir.  

En başarısız illerimizin kaderi gene değişmedi. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan illerimiz, son 

sıraları aralarında paylaştı. En başarılı iller ise İç Anadolu, Ege 

ve kısmen Akdeniz bölgelerinden çıktı. İlk 10 içerisinde 
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Marmara, Doğu, Güney Doğu ve Karadeniz Bölgelerinden 

illerin olmaması, dikkat çekici bir durum.  

Endüstri Meslek Liseleri en başarısız okullar arasında 

yer aldı. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü meslek liselerinin 

geleceklerinin sınırlandırılması, bu liselere en başarısız 

öğrencilerin gitmesine neden oldu. Çocuklarını endüstri meslek 

liselerine gönderen aileler de genelde yeterli eğitim görmemiş 

ve çocuklarına yön verecek konumda olmayanların ağırlık 

kazandığı bir profili sergilemektedir.  

ÖSS sonuçlarını CNN Türk’ten canlı seyrettiğimde, 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın basın toplantısının 

hemen ardından Elazığ’lı İbrahim Taşel ve Şevket Ertem’i 

ekranda görünce, heyecanlandığımı hissettim. Çünkü gerek 

İbrahim Taşel ve gerekse Şevket Ertem hem Elazığlı hem de 

Fırat Üniversitesi (eski DMMA) Makine Mühendisliğinde 

öğrenciliğimiz döneminde farklı sınıflarda bulunan 

arkadaşlarımız idi. Gururluyuz çünkü Final Dershanelerinin 

doğduğu yer Elazığ’dı. Hatta bu dershanenin adı “İstanbul 

Dershanesi” idi ve Elazığ’da da bu isim muhafaza edildi, 

değiştirilmedi.  

İbrahim Taşel ve Şevket Ertem’i yakından tanıyorum. 

Geçmişlerini de çok iyi biliyorum. Geldikleri zirveye 

ulaşabilmek için verdikleri mücadeleler, bir roman kitabını 

doldurur. Başarılı olma bağlamında sürekli mücadele ettiler ve 
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Final Dershanelerini yarattılar. Bu iki isim ve ön plana 

çıkmayan diğer birkaç kişi, Final Dershanelerin lokomotifi 

konumundadırlar. Bu dershanelerde binlerce öğretmen 

çalışarak, başarıya katkı sağlıyorlar. Elazığ’da hizmet veren 

başarılı diğer dershanelerimiz de elbette bulunmaktadır. Ancak 

Final Dershanelerinin Türkiye geneline yayılması ve 200 

civarında bu isim altında dershanelerin olması, bir gerçek olarak 

karşımıza çıkıyor.    

Elazığ’dan başarılı iş adamlarımız ve bürokratlarımız 

çıktıkça, bu kişilere manevi destek vermeliyiz. Çünkü bu kişiler 

aramızdan çıkmış hemşerilerimizdir. Unutmayalım ki bu 

şahsiyetler tümden Elazığ dışında yaşasalar bile, gönüllerinde 

Elazığ’ı silmeleri mümkün değildir ve bir gün mutlaka doğup 

büyüdükleri yöreye maddi manevi katkı sağlayacaklardır. 

Tebrikler Final Dershaneleri!  
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Yayınlandığı tarih: 25 Temmuz 2006 (Salı) 

 

ÇAMUR AT İZİ KALSIN! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkçe’mizde olumsuzluk ifadesi olan kelimeler, 

bazıları tarafından rasgele ve basitçe kullanılır. Koltuk 

kavgaları, çekememezlik, kıskançlık vb. davranışlar yüzünden, 

insanoğlu acımasızca rakibini yıpratmanın yollarını arar. Bu 

insanlar Elazığ tabiriyle boş insanlardır ve becerisizliklerini 

örtmek, dikkatleri başka noktalara çekmek, o fırsattan da 

olduğunca kendisine menfaat sağlamak, asıl hedefleri 

arasındadır. Bu guruba giren insanların hayatları yalanlarla 

doludur. Zihniyetleri bozuk olduğu için de entrikalar peşinde 

koşuştururlar.  

Vicdansızlık, sahtekârlık, başkasının haklarını gasp 

etme, hak etmeden belli bir makama gelme, bu tür insanların 

öncelikleri arasında yer alır. Çevrelerindeki yardakçıları, adeta 
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dedikodu makineleridir. Hiç akla hayale gelmeyen dedikodular 

üretirler ve “çamur at nasıl olsa izi kalır” felsefesi ile hareket 

ederler.  

Türkiye’de çok ucuza kullanılan kelimeler arasında son 

zamanlarda ön plana çıkanlarını şöyle sıralayabiliriz. İrticacı, 

dinsiz, hain! Bu üç kelimenin acımasızca ve haksız yere 

kullandığına sıkça şahit oluyoruz. Bazen öyle durumlarla 

karşılaşıyoruz ki aynı insan için bir dönem “irticacı” kelimesi 

kullanılırken, bir başka dönemde de aynı kişi bu defa “dinsiz” 

damgası yiyebiliyor.  

Dedikodu üretmeye meyilli olan bireylerin şöyle bir 

profilini yakından izleyin! Bu kişiler genelde hak etmedikleri 

konumlarda yer alıyorlar. O makamları ve mevkileri torpille 

elde etmişlerdir. Becerisizlikleri ve kabiliyetsizliklerini 

gizlemek için, her türlü entrikaların peşindedirler. Emrinde 

çalışanlarının ön plana çıkmalarını engellemek için, yasaların 

kendilerine sağladığı gücü de kullanarak, rakiplerini yok etme 

planları ile yatıp kalkarlar. Kendilerine yardımcı seçerken, 

koltuklarını tehlikeye atmamak için kendilerinden daha az zeki 

kişileri yanlarına toplamaya çalışırlar. İşte bu felsefe ve düşünce 

yüzünden o kurum veya kuruluş günden güne kan kaybeder ve 

sonuçta gerileme devri başlar.  

Kişilerin geçmişi ve kökenini araştırmak, etnik 

sınıflandırmalar yapmak, hakir görmek ve dedikodu 
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mekanizmaları için veriler toplamak, kötü ruhlu insanların 

yaşam biçimidir. Hiçbir araştırma yapmadan, sadece doğduğu, 

yaşadığı yere ve yakın geçmişine bakarak kimlere ne damgalar 

vuruldu, bir hatırlamaya çalışın! Kişinin geçmişi değil, şu anda 

yaptıkları ve benimsediği fikirleri daha önemli değil midir?  

Dünya da yaşayan canlılar içinde en kutsalı insandır. 

Pis kokan emelleri için, haksız yere bazı insanlara çamur atan 

ve entrikalar çeviren vicdansız insanlara asla itibar edilememeli 

ve bu çürük karakterli insanların toplumdan ayıklanmaları için 

mücadele verilmelidir.   
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Yayınlandığı tarih: 01 Ağustos 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR 2007 ZİRVE ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

  

"Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi" için çalışmalar yoğun 

bir biçimde sürdürülüyor. Şu anda diğer illerimizdeki Elazığ 

derneklerinin adları ve sorumluları saptanmaktadır. Diğer 

taraftan sektörlerde görev alabilecek ve işin ehli kişilerin 

isimlerinin tespit işlemi devam ediyor. Bu çalışmalarımız 

tamamlandığında, bir basın toplantısı yaparak kamuoyu 

bilgilendirilecektir.  

 Zirve Elazığ’ın mutlu geleceği için düşünülmüş bir 

etkinliktir. Bu etkinliği yaparken de "olmazsa olmaz" 

önceliklerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi herkesin 

bilmesinde yarar görüyoruz. Nedir bu önceliklerimiz ve 

ilkelerimiz!  
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 Bu etkinlik partiler üstü bir faaliyettir. Hiçbir partinin 

tekelindeki etkinlik olmayıp, tüm partilerimize eşit mesafededir. 

Tüm parti temsilcilerimizin bu etkinliğe sahip çıkmalarını 

bekliyoruz. Çünkü hedef Elazığ’dır. Elazığ’ın geleceğidir. 

Elazığ’ın sosyo-ekonomik yapısının iyileştirilmesidir.  

 Bölücü emelleri olan, ülkenin birlik ve beraberliğini 

bozmak isteyen kişiler, asla ve asla bu etkinlik içerisinde yer 

alamayacak ve kendilerinin kirli emellerinin gerçekleşmesine 

müsaade edilmeyecektir.  

 Bu zirvenin, ABD’ye Harput’tan göç etmiş ermeni 

kökenlilerin buluşturulması için planlandığı yalanlarını üreten 

ve dedikodu yapmaktan başka bir özelliği olmayan aciz ve 

zavallı bireylere birkaç sözümüz var! Düzenleme komitesinde 

yer alan her kişi, ülke ve milleti için mücadele eden, "Ne Mutlu 

Türküm Diyene!" olgusundan asla taviz vermeyen, bayrağına 

ve şerefli Türk kimliğine dil uzatılmasını şiddetle kınayan 

şahsiyetlerdir. Asıl bu yakıştırmayı yapan kişilerin 

Türklüğünden ve kökeninden şüphe edilmelidir.  

 Ne zaman Elazığ’da güzel bazı faaliyetler planlanmaya 

çalışılırsa, bazı kişiler hemen o planı yok etmek için devreye 

girerler. Bu kişilerin uydurdukları yalanlar, planladıkları 

oyunlar er geç anlaşılır, ancak gerçek anlaşılıncaya kadar da 

epeyce zaman kaybedilmiş olur. Yukarıda belirttiğimiz ilkelere 

uyacaklarına söz veren her kişi, başımızın tacıdır. Çünkü bu 
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etkinliği ne kadar geniş kapsamlı yapabilirsek, inanıyoruz ki 

Elazığ ile ilgili hedeflediğimiz olumlu unsurları, o kadar daha 

başarılı elde ederiz. Hedefimiz, 2023’de sanayisi gelişmiş, 

ikamet edeni Elazığ’da yaşamaktan büyük zevk alan, modern ve 

alt yapı sorunu bulunmayan bir il yaratmaktır. Bir zamanlar 

"Doğu’nun Paris’i" olarak adlandırılan Elazığ’ı gerçekten de 

Doğu’nun Paris’i yapmaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 08 Ağustos 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR’DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ŞART 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bilindiği üzere önceki yönetim Elazığspor tüzüğünün 

değiştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmış ve yapılan bir 

olağanüstü kongrede bu tüzük değişikliği kabul edilmişti. 

Tüzükte Elazığspor’un gelişimin engelleyen birçok ifade yer 

alıyordu. Ayrıca tüzükte birçok imla hataları da mevcuttu. Hatta 

öyle ki bazı madde numaraları bile mükerrer yazılmıştı. Ancak 

bu tüzük değişikliği şarttı o nedenle de eksiklikleri ve hataları 

ile benimsenmeli idi. Nitekim Genel Kurul, oybirliği ile mevcut 

yeni tüzüğü kabul etmişti.  

Tüzüğün Elazığspor’un gelişmesine engel olduğu, 22 

Temmuz’da yapılan Elazığspor Olağanüstü Kongresinde 

kendisini hissettirdi. Bu yüzdendir ki tüzük değişikliği ile işe 

başlanılmak zorunluluğu ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere 
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kongre öncesinde büyük bir belirsizlik söz konusu idi. 

Yönetime talipli bir grup henüz ortada gözükmüyordu. Bu 

belirsizliğin kongre delegeleri üzerinde olumsuzluk rüzgârları 

estirdiği bir esnada, Bahri Turan’ın salona gelerek liste sunması, 

büyük bir heyecan yarattı. Olağanüstü kongrede Divan 

Başkanlığı görevini Galip Belhan, Başkan Yardımcılığı 

görevini Bendeniz, kâtip üyelikleri ise Mehmet Duman ve 

Sabahattin Çakılcıoğlu yürüttü. Divan heyeti olarak bizlere 

büyük sorumluluklar düşüyordu ve doğru kararlar alınmasını 

sağlamak için, değiştirilen tüzüğü çok iyi yorumlamak 

durumunda idik.  

Yeni Elazığspor yönetim kurulunu oluşturmak için 

tüzükte önemli bazı değişiklikler yapılmalıydı. Çünkü tüzüğün 

18. maddesi “Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme 

madde ilave edilemez” ifadesini içeriyordu ve bu ifade kanımca 

yaratabileceği sorunlar düşünülmeden kaleme alınmıştı. 4. 11. 

2004 tarihli ve 5253 nolu çerçeve Dernekler kanununun 4 ncü 

maddesinde ve diğer bölümlerinde böyle bir hüküm yer 

almamasına karşın, Elazığspor tüzüğünde bu ifadeye yer 

verilmiş olmasının mantıki bir açıklamasını bulmak çok zordur.  

Bahri Turan ve ekibinin diğer bir isteği ise 23 ncü 

maddede belirtilen asil ve yedek üye sayılarının değiştirilmesi 

ile ilgili idi. Çünkü mevcut tüzükte asil üye sayısı 15 idi, oysa 

Bahri Turan’ın listesinde 30 kişi yer alıyordu. Yönetim Kurulu 

üye sayısının artırılabilmesi için de gene tüzüğün 23 ncü 
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maddesinin değiştirilmesi zorunluydu. Bu iki madde Genel 

Kurulun oybirliği ile almış olduğu karar sonrasında değiştirildi 

ve dolayısıyla yeni yönetimin oluşmasına büyük katkı sağlandı. 

Şayet bu değişiklikler olmasaydı, belki de Elazığspor kayyuma 

gidecekti.   

Genel Kurul sonrasında Bahri Turan’ı tebrik ederken, 

kendisine mevcut tüzüğün Elazığspor’un gelişimine engel 

olduğunu, birçok anlamsız ve de sonuçları analiz edilmeden 

kısıtlayıcı maddeler içerdiğini söyledim. Ayrıca en kısa 

zamanda tüzüğün yeniden ele alınmasını ve maddelerinin 

düzetilmesi önerimi kendi takdirlerine sundum. Hatta mevcut 

tüzüğün nasıl değiştirilmesi gerektiği ile ilgili üzerinde 

çalıştığım 14 sayfalık taslak tüzüğü de elden teslim ettim. 

Kendileri değişiklik önerilerimi dikkate alacaklarını ve bu 

konuda benimle ileride görüşeceklerini söylemişlerdi.  

Elazığspor bir ili temsil ediyor ve halkın takımıdır. 

Tüzüğe kısıtlayıcı hükümler koyarak, Elazığspor’un gelişimini 

engellemeyi birilerinin kasıtlı isteyeceğini asla düşünmek dahi 

istemiyorum. Hazırlanırken bence büyük takımların tüzükleri 

taklit edilmeye çalışılmış ve bunun sonucunda da Elazığspor 

bedenine uymayan bir gömlek dikilmiştir. Ama bu gömlek son 

Genel Kurulda yırtılmıştır. Yeni bir gömlek dikmenin zamanı 

gelmiştir. Yani Elazığspor’un gelişimine engel olmayacak yeni 

bir tüzüğün mutlaka kısa sürede hazırlanması ve Olağanüstü 

Genel Kurul yapılarak kalıcı değiştirilmesi zorunludur. Aksi 
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takdirde yeni yönetim üye kayıtlarını yapmakta dahi çok 

zorlanacaktır. Bir Elazığspor taraftarı olarak, bu talebimi 

kamuoyuna duyurmak zorunluluğu hissettim. Başarı bir sezon 

yaşamak ümidiyle… 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ağustos 2006 (Çarşamba) 

 

DİYARBAKIRLILAR VE HAZAR GÖLÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Hazar Gölü önemli bir dinlenme yöresi olarak 

karşımıza çıkıyor. Yaz aylarında genelde serinlemek amacıyla 

kullanılan bu göl, kış aylarında ise kayak imkânları ile gelecekte 

gözde bir turizm mekânı olabilir. Bu potansiyele sahip 

yerlerimizin yeterince kıymetini biliyor muyuz? sorusuna 

maalesef verebileceğimiz cevap “Hayır’dır”. Nedenlerini 

sıralamaya çalışayım.  

Hazar Gölünde özel bir şirketin elektrik üretmesi ile 

başlayan su azalması, nihayet Aralık 2005’te son buldu. 

Elektrik üretiminin yapıldığı dönemlerde, bazı kişilerce elektrik 

üretiminin gölün kirlenmesine etkisinin olmadığı biçiminde 

komik savunmalarını dahi dinler olmuştuk. Bu iddiaları ileri 

süren kişilerin söylediklerine kendilerinin dahi inanmadıkları 
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biliniyordu. Bir bardak su içerisine bir damla mürekkep 

karıştırılması ile, bir kazan su içerisine aynı miktardaki 

damlanın yaratacağı kirliği fark edemeyecek kadar, elbette bu 

kişiler cahil değillerdi.  

Önceleri yaz aylarında Hazar Gölü kenarında sıkça 

dinlenirdik. Göldeki sosyal tesislere ailelerimiz ve 

arkadaşlarımız ile birlikte gider ve doğadan günlerce 

faydalanırdık. Elazığlılar açısından günden güne bu 

alışkanlıklarımız da yok oldu. Yanı başımızda bu göl varken, 

binlerce kilometre yol alarak, batı sahillerine gider olduk. Bu 

yolculuklar esnasında trafik kazaları yüzünden onlarca arkadaş 

ve dostlarımızı kaybedebiliyoruz. Üstelik yüzdüğümüz sular, 

Hazar Gölü ile kıyaslanınca, çok daha kirli ve de tatil bizlere 

çok pahalıya mal olabiliyor.  

Diyarbakır yolu üzerinde Hazar Gölü çevresinde 

Üniversitenin sosyal tesisleri bu yıl talipli dahi bulamadı. Kamp 

açık olmasına rağmen Üniversiteden kimsecikler yoktu. Kalan 

birkaç aile de Diyarbakırlıydı. Göl Elazığ’a 25, Diyarbakır’a ise 

110 km mesafede olmasına karşın, Diyarbakırlı komşularımız 

bu gölü çok daha iyi değerlendiriyorlar. Yazlıklara baktığınızda 

çoğunun sahibi Diyarbakırlı. Yani Diyarbakırlı vatandaşlar, 

fiziki yerleşim açısından daha uzak olmalarına karşın, Hazar 

Gölüne çok daha yakınlar! 
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Gölümüzün kıymetini bilmediğimizi, sahillerinde 

dolaştığınızda hemen fark edersiniz. Piknik yapanlar çevreyi 

çok acımasızca kullanıyor ve kirletiyorlar. Güzelim sahil 

kumlarının üstü çekirdek kabuklarından geçilmiyor. 

Parçalanmış şişeler insanlarımızın ayaklarını kesebiliyor, 

naylon torbalar havada uçuşabiliyor. Bu manzaralar karşısında 

ABD’de arabadan atılan bir sigara izmariti için dahi kişilere 25 

bin dolara kadar ceza kesilebileceği levhaları aklıma geliyor! 

Ülkemin güzelliklerinin ne kadar çabuk tahrip edildiğine 

yüreğimin yandığını ve burnumun sızladığını hissediyorum. 

Yazık ediyoruz çevremize ve gelecek nesillerimizin doğadan 

yararlanma haklarını gasp ettiğimiz için de utanıyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Ağustos 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR’UN İLK GALİBİYETİ VE GELECEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bilindiği üzere Elazığspor’un peş peşe yapılan olağan 

ve olağanüstü genel kurulları, takımın geleceği hakkında 

karamsar tabloların çizilmesine neden olmuştu. Gerçi ikinci lig 

A gurubunda bizden daha sonra yönetimi kuran takımlar da 

vardı. Örneğin komşumuz Diyarbakırspor, liglerin başlamasına 

1 gün kala yeni bir yönetim seçebilmişti. Elazığspor’da ise 22. 

07. 2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul sonrasında, 

yeni bir yönetim takıma sahip çıkmıştı. Yeni bir yönetim 

kurulunun oluşması, Elazığspor taraftarlarının yüreğine su 

serpmişti. Ancak, futbolcumuz Gökhan Yıldıran’ın ani ölümü 

ile Türkiye ve Elazığ kamuoyu yasa boğuldu. Merhuma 

Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu atmosfer içinde ilk maçına çıkan 

Elazığspor, spor severlerce yakın takibe alınmıştı.  
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Elazığspor’un ilk maçını Malatyaspor ile oynaması, her 

iki il için aslında bir dezavantajdı. Çünkü iki komşu ilin 

seyircileri arasında yıllardır süregelen çekişme, bir türlü 

durulmuyordu. Oysa Elazığlılar ve Malatyalılar gerek coğrafik 

ve gerekse sosyo-ekonomik açıdan birbiri ile dost olmak 

zorundadırlar. Bu iki ilin maçlar nedeniyle birbirine küs ve 

kızgın olma lüksleri asla olamaz ve olmamalıdır.  

Elazığspor’un ilk maçı gerçekten önemliydi, çünkü 

kendi öz evladı bir teknik direktör ile lige başlıyordu. Spor 

camiası merak içindeydi. Şerafettin Tutaş taşıdığı büyük 

sorumluğun altından nasıl kalkacağı merak konusu idi. 

Elazığlılar olarak, her zaman her alanda dışarıdan gelen kişileri 

el üzerinde tutarken, kendi insanımıza sahip çıkma konusunda 

isteksiz davranışlar sergilemişiz. Kanımca bu önemli görevin 

Tutaş’a verilmesi isabetli olmuştur ve eminim ki, teknik 

direktörümüz de emsallerine göre çok daha titiz bir çalışma 

sergileyerek, takımımızın başarıya koşmasında gerekeni 

yapacaktır.  

Elazığspor maçını izlemekten büyük zevk aldım. Hele 

birinci devrenin bitiminde ilk golün gelmesi ve hemen ikinci 

devre başında ikinci golün atılması ve akabinde üçüncü golü 

yakalamamız, bizleri çok heyecanlandırdı. Kaçan gollere ise 

hayıflandık. Ancak daha sonra Malatyaspor’da bir dirilişi 

görünce de doğrusu, “maç berabere mi bitecek!” diye 

telaşlandım. İlk maçı mutlaka Elazığspor almalıydı. Bu 
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galibiyet takımıza büyük bir güven verecekti ve ileride seyirci 

desteği, bu maça bağlı olarak değişim gösterecekti.  

Futbolcularımız, üzerlerine düşen görevi yerine getirme 

konusunda azami gayret harcadılar. Hele Hasan Özer’in korner 

köşesindeki sıkışık alanda harika hareketleri ve Malatyasporlu 

futbolcuları dize getirmesi, profesyonelliğini sergilemeye yetti.  

Malatyaspor galibiyeti, takımımızda yeni bir 

güzergâhın izlenmesine vesile olmuştur. Bu takım kanımca 

bazılarının iddialarının aksine çok başarılı maçlar 

çıkartabilecektir. Bir taraftar olarak bizlere düşen görev ise, bu 

takıma sahip çıkmaktır. Sahip çıkmak ise maddi ve manevi 

yapılmalıdır. Takımımıza güveniyoruz ve inşallah hedeflenen 

amacı gerçekleştireceğiz.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Ağustos 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞ’DA PARK SORUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Devlet İstatistik Kurumunun yapmış olduğu çalışmalara 

göre Elazığ’da (ilçeler dâhil) 56274 araç kayıtlı imiş. Haziran 

ayında Elazığ trafiğine çıkan yeni araç sayısı ise 125 imiş. Bu 

rakamlara, diğer illerin plakasını taşıyan araçlar (Ankara, 

İstanbul, İzmir plakalı araçlar) dâhil değilmiş. Elazığ’da 

bulunup Elazığ dışındaki illere ait plaka taşıyan araçlar da dâhil 

edildiğinde, küçümsenmeyecek bir araç yoğunluğu ile karşı 

karşıya kalıyoruz. Zaten sadece Gazi caddesindeki trafik 

yoğunluğu dahi, ilimizdeki araç sayısının fazlalılığını 

göstermeye yetiyor.  

1970’li yıllarda otomobil sahibi olanlar parmakla 

gösteriliyordu. Otomobil lüks eşya sayılıyordu. O dönemlerde 

de Elazığ sokaklarında araç trafiği kaosu yaşamıyordu. Ama 
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maalesef Elazığ’da park sorunu günden güne artıyor ve 

özellikle de sorumsuz sürücüler yüzünden trafik kilitlenebiliyor.  

Gazi caddesinde ikili sıra şeklinde park yapılması, araç 

trafiğini, içinden çıkılamaz duruma getiriyor. Gerek sürücülerin 

ve gerekse trafik polislerinin keyfi park etmeleri, Gazi 

Caddesinden geçilmeyi oldukça zorlaştırıyor. Sözüm ona trafik 

polisleri Gazi Caddesindeki trafiği kolaylaştırmaya çalışıyorlar. 

Ancak polis aracını tam getirip yolun ortasında park ediyorlar. 

O noktada trafik sıkışıyor. Trafik polis memurlarının 

kendilerinin trafiğin sıkışmasına neden olduklarını nasıl fark 

etmiyorlar, anlamakta güçlük çekiyorum. Aracı yolun geçişini 

daraltmayacak biçimde park etme zahmetine katlansalar, mesele 

çözülecektir.  

Diğer taraftan sorumsuz sürücüler ise bildiklerini 

okumaya devam ediyorlar. Bakıyorsunuz Gazi Caddesi 

üzerinde birinci park edilebilir şeridin yanına hiç çekinmeden 

ikinci şeride araçlarını park edebiliyorlar. Üstelik bazıları dörtlü 

sinyallerini dahi yakmaya tenezzül etmiyorlar. Az ilerisinde ise 

aynı şeritte polis aracı, sözüm ona trafiği kontrol etmek 

amacıyla park etmiş bekliyor.  

Trafik polislerimiz kendileri park ettikleri yerlere dikkat 

etmelidirler. Önce kendileri park etme konusunda örnek 

olmalıdırlar. Park etme kurallarına uymayan araçlara, gereken 

yasalar çerçevesinde işlem yapmalıdırlar. Hatır gönül ilişkisi 
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içerisinde yanlış parka göz yummamalıdırlar. Amirleri de 

polislerin verdikleri cezaları kaldırma yolunu seçmemelidirler.   

Belediyemizin acil yapması gereken işler arasında park 

sorununu çözmesi öncelik taşımalıdır. Çok katlı otoparklar 

mutlaka kısa sürede devreye alınmalıdır. Belediyemizin çok 

başarılı işler yürüttüğüne şahit oluyoruz ve Elazığ’da yaşayanlar 

olarak bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Belediyemizin 

yapacakları işler arasında yer alan çok katlı otopark projesi 

vakit geçirilmeksizin devreye alınması zorunluluk arz 

etmektedir. Aksi takdirde trafik sorunu halledilemeyecek 

boyutlara varabilir. Biz sürücü vatandaşlar ise, trafik kurallarına 

uymada azami gayreti göstermeliyiz.  
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Yayınlandığı tarih: 05 Eylül 2006 (Salı) 

 

KUKLA YÖNETİCİLER VE GEÇİCİ MAKAMLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Ülkemizin kamu kurumlarının yöneticilerinin bir 

kısmının kukla yöneticilik yaptıkları bilinmektedir. Bu tür 

yöneticiler, amirlerinden gelen talimatlar doğrultusunda icraat 

yaparlar. Emirlere ve talimatlara uymayan yöneticiler ise ya 

başka bir yere sürülürler ya da görevden alınırlar. Bu noktadan 

itibaren kukla yöneticilik dönemi başlar. Yeni göreve gelen 

yönetici, selefinin akıbetini göz önüne alarak ayağını denk 

almak zorundadır.  

Kukla yönetici olarak seçilenler, genelde işgal ettikleri 

makamlara layık olmayan kişilerdir. O makamları hak etmeden 

elde ettikleri için, sürekli bir kaygı içerisindedirler ve 

koltuklarını kaybetmemek için her türlü diyeti öderler. İleride 

bir gün başlarına bela olacaklarını bildikleri halde, usulsüz 
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yaptırılan icraatların altına çekinmeden imzalarını dahi atarlar. 

Yıllar sonra usulsüzlükler ortaya çıktığında; başı yananlar, 

kukla yöneticilik yapanlar olur. Kendilerini piyon olarak 

kullananlar ise, usulsüzlüklere resmiyette muhatap değildirler.  

Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde 

bulunduğum dönemlerde bazen yönetici pozisyonunda olan 

kişilerle yakın ilişkilerim oldu. İcraatlarını gözlemlediğimde, 

ülkemizden çok farklı manzaralar ile karşılaştım. Bu ülkelerde 

hak etmeden birilerinin belirli makamları elde etmeleri zaten 

mümkün değildir. Bizdeki gibi politik görüşlerine bakılarak 

kurumlarda çok köklü eleman değişimine gidilmez. Genelde 

değiştirilen lokomotif görevi üstlenenlerdir, katarlara 

dokunulmaz. Lokomotif görevi üstlenen yeni atanmış 

idarecilerinin, deneyimli bir ekiple yollarına devam etmeleri, 

kurumun geleceği için çok büyük önem arz eder. Alt yapı 

sağlamdır ve dolayısıyla hızlı bir gelişme kaydedilebilir.  

Ülkemizde işsizlik, günden güne artış göstermektedir. Bir 

diplomaya sahip olmak, asla iş garantisi anlamını taşımamaktadır. 

Zaten gelişmiş hiçbir ülkede de diploma iş garantisi anlamına 

gelmez. Gelişmiş ülkelerde bir diplomaya sahip olmanın ve ayrıca 

o işi yapabileceğini kanıtlamanın sonucu makam elde edilirken, 

bizdeki yöntemde diploma ve torpil şarttır. Çok başarılı bir 

öğrencilik hayatınızın olması ve sınavlarda çok yüksek puan almış 

olmanız, atanmanız için yeterli değildir.  
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Bunları yazıyorum, çünkü bazı kurumlarımız günden güne 

bir bataklık içerisine sürükleniyor. Beceriksiz, risk almaktan ödü 

kopan kukla yöneticiler yüzünden kurumlarımız kaygan zemin 

üzerinde olumsuz yöne doğru hızla ilerliyor. Vizyonu olmayan bu 

tür yöneticiler, ellerindeki yetkileri kullanarak emrinde çalışanları 

bezdirmeye ve kurumdan kaçırtmaya çalışıyor. Bunun sonucu 

olarak kurum ehliyetsiz ve beceriksiz kişilerin çiftliği olabiliyor.  

Yukarıda belirttiğim olumsuz manzaranın, ülkenin 

bugünkü şartları altında düzeltilmesi kolay değildir. Önce her 

bireyin vicdan muhasebesi yaparak adil olmayı benimsemesi, 

kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapmaması 

gerekir. Kişilerin özlük haklarını, keyifleri doğrultusunda gasp 

etmemelidir. Göz göre göre kasıtlı tasarruflarda bulunmak marifet 

değildir ve başkalarına çektirdiklerine, bir gün de kendileri maruz 

kalabilir. İnsanlar adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim sergileyerek, 

daha da yücelmiş olurlar. Makamlar geçicidir ve bir gün o 

makamları terk ettiğinizde çevrenizde gene aynı dostları 

görebiliyorsanız, mutlu bir insansınız. Ama o makamlardan 

düştüğünüzde eğer çevrenizde kimse kalmıyorsa ya da size selam 

dahi veren olmuyorsa, bu çok vahim bir durumdur ve 

yaptıklarınızın bedelini ödüyorsunuzdur.  
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Yayınlandığı tarih: 12 Eylül 2006 (Salı) 

 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SORUNLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Ülkemizde ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin 

çocukları, kendilerini hayatın acımasız ağır yükü altında mücadele 

etmekle geçiriyorlar. Gelişme dönemindeki çocuklarımızın bir 

kısım ekranları çocukluklarını doyasıya yaşarken, fakirlikten 

sürünen ailelerin çocukları ise yaşam mücadelesi içerisinde 

ezilerek yetiştikleri, ülkemizin bir gerçeği olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. İnşaatlarda, sanayide, tarım sektöründe vb. diğer 

alanlarda çocukların maalesef acımasızca çalıştırıldıkları ülkeler 

arasında yer almaktayız.  

Basına yansıdığı kadarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, çocukların bedenlerinin sömürülerek üzerinden kazanç 

sağlayanlarla yasalar çerçevesinde mücadelede yeterli olmadığı 

görünümündedir. Nitekim, Avrupa Birliği’ne tam ve eşit üye 

olmak için Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlaması ile 
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birlikte, mevcut sosyal yapıdaki bazı olumsuz göstergelerle 

mücadele etmek için bir dizi projelerin yürütüldüğü bilinmektedir. 

“Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 

Kaldırılması Projesi” adı altında Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) 

ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir projenin 

başlatılmış olması, çocukların bazı işverenlerce yanlış 

kullanımlarını önlemek amacını taşımaktadır. Projenin genel 

hedefi; Türk Hükümetinin 2015 yılına kadar Çocuk İşçiliğinin En 

Kötü Biçimlerinin ortadan kaldırılma hedefiyle uyumlu olarak, 

çocuk işçiliğinde önemli bir düşüş sağlanmasına katkıda 

bulunmaktır [*].  

Projenin özel hedefleri arasında ise, halihazırda sürmekte 

olan Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesinin 

uygulanmasına destek olmak, ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümünün 

kapasitesini artırmak, ve en kötü biçimlerdeki işlerden çocukların 

çekilmesi ve risk altındaki çocukların bu tür işlerde 

çalıştırılmalarının önlenmesi için ulusal ve bölgesel kapasiteyi 

geliştirmek ve bu çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmeti 

sağlamaktır [*].  

Bu projede ilk defa, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 

tamamı hedef sektör olarak belirlenmiştir. Gezici ve geçici tarım 

işçisi olan, sokakta çalışan ve küçük ve orta ölçekli sanayide 

tehlikeli koşullarda çalışan çocukların tamamı hedef grup içerisine 

girmektedir [*].  
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Proje Türkiye’de yedi ilde uygulanmaktadır. Bu iller, 

Çankırı, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Van olarak 

belirlenmiştir. Elazığ İlinin proje kapsamına alınması, İlimiz 

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu projeden beklenen 

sonuçlar içerisinde en önemlileri, şöyle sıralanabilir.  

Ulusal ve yerel düzeyde, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi 

ile ilgili faaliyetleri planlayacak, yönetecek, koordinasyonu ve 

uygulamaya geçirilmesini sağlayacak ölçüde artırmak; çalışan 

çocuklar ve aileleri için, eğitim, işten çekilme, önleme, izleme, 

danışmanlık gibi hizmetleri verecek duruma, hem altyapı hem de 

insan kaynakları açısından gelmesini sağlamak; Çocuk İşçiliği İl 

Eylem Komitelerini (İEK) kurmak ve faaliyete geçirmek; 6-17 yaş 

grubunda olup en kötü biçimlerde çalışan çocuklarla ilgili temel 

araştırma verilerinin ildeki tüm kullanıcılar için erişilebilir 

olmasını sağlamaktır [*].  

Çocuklarımızın yanlış yerlerde yaşlarına uygun olmayan 

işlerde çalışmalarını engellemek ve çocukları sömüren işveren 

grubuyla etkin mücadele etmenini yollarından biri de, ihbar 

mekanizmasının iyi çalıştırılması ile sağlanabilir.  

[*]. Türkiye’de Çocuk işçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 

Ortadan Kaldırılması Projesi Proje No. TUR TUR/04/P02/EEC 
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Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2006 (Salı) 

 

ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULAN PROGRAMLAR 

VE ÇELİŞKİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Mayıs 2006 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel 

Kurul toplantısında öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle, 12 

üniversitemizin örgün ve ikinci öğretim programlarını 

yürütecek sayıda öğretim üyesi bulunmaması gerekçe 

gösterilerek, bazı programlarına öğrenci alımı durdurulmuştur. 

Bu programlar arasında bilgisayar öğretmenliği ve mühendisliği 

programları da yer almaktadır.  

Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar 

Öğretmenliği (ikinci öğretim), Mersin Üniversitesi, Tarsus 

Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği (ikinci 

öğretim) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar 
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Sistemleri Öğretmenliği (ikinci öğretim); öğrenci alımı 

durdurulan bölümlerden bazılarıdır.  

Şayet üniversitelerimizde akreditasyon çalışmaları 

önceden yapılmış olsa idi, öğretim elemanı ve fiziki alt yapı 

eksiklerinin olup olmadığı önceden belirlenmiş olacaktı ve bu 

programların açılmasına o dönemlerde müsaade edilmeyecekti. 

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi sayısı 7 dir. Bu 

bölümün ikinci öğretimine 2006’da öğrenci alımı devam 

etmiştir. Diğer taraftan Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde 8 

öğretim üyesi bulunurken, ikinci öğretim bölümüne öğrenci 

alımı durdurulmuştur. Bu durum, bölüm kapatma işleminde 

çelişkilerin olduğunu ortaya koyuyor.  

23 yıldır eğitim ve öğretimini sürdüren Teknik Eğitim 

Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümünde ikinci eğitime ait 2 

program, Yapı Eğitimi Bölümünde 1 program ve 14 yıldır 

öğrencisi bulunan Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde 

ise 2 program olmak üzere toplam 5 programımız kapatılmıştır. 

4 yıllık bir süre sonrasında bu fakültenin 1000’den fazla 

öğrencisi azalmış olacaktır. Bu 1000 rakamı 

küçümsenmemelidir. Üniversite önünde bekleyen bir milyonun 

üzerindeki aday sayısı göz önüne alındığında, bu rakam oldukça 

önemli bir seviyededir. Elazığ’a bu sayıda öğrencinin yaratacağı 

maddi kayıp, yılda 5 milyon YTL’nin üzerinde olacaktır.   
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Alt yapı ve laboratuvar imkânları açısından Fırat 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi Bölümü, Gazi ve Marmara Üniversiteleri Teknik Eğitim 

Fakülteleri ile yarışacak seviyede modern cihazlarla 

donatılmıştır. 1990’lı yıllarda YÖK/Dünya Bankası II. 

Endüstriyel Eğitim Projesi ve 2005’li yıllarda MTEM (Mesleki 

Teknik Eğitimin Modernizasyonu) Projesi kapsamında birçok 

yeni cihazlara sahip olan ikinci eğitim programı kapatılarak, 

modern cihazların atıl tutulmasına, yeterince 

kullanılmamalarına sebebiyet verilmiş ve istihdam sorunu 

olmayan bilgisayar ve elektronik öğretmenlerinin yetiştirilmesi 

azaltılmıştır. Ancak diğer taraftan Bilgisayarlı Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin bazılarında, sadece 1-2 

öğretim üyesi mevcut iken ve de fiziki altyapı eksikliklerine 

rağmen, örgün ve ikinci öğretim programları eğitimlerine 

devam etmektedir. Bu durum, ülkemizde bu tür tasarrufların 

plansız ve programsız yapıldığını göstermektedir.  

Şayet bu programların kapatılma gerekçeleri arasında 

istihdam sorunları neden olarak gösteriliyorsa, bu durumda 

ülkemizdeki tüm Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri, 

bazı Mühendislik Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin de 

kapatılması gerekir.  

Sonuç olarak kapatılan programlarımızın bir an önce 

açılması ve gerçeklerin ortaya konması gerekir. Kapatılan 

programlarımız yeterli öğretim elemanı ve fiziki donanıma 
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sahiptir. Muhtemelen yanlış bir hesaplama sonucunda 

kapatıldığına inandığımız bu programlarımızın yerinde gelip 

görülmesi ve incelemesi, gerçekleri ortaya koymaya yetecektir.   
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Yayınlandığı tarih: 03 Ekim 2006 (Salı) 

 

REKTÖRLER VE SORUMLULUKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Üniversitelerimizin bir bölümünde huzursuzluk almış 

başını gidiyor. Birçok öğretim elemanı, dedikodu yapmayı, 

bilimsel çalışma yapmaya yeğliyor. Bir odada birkaç öğretim 

elemanı bir araya gelmişse, mevzu genelde aynıdır. Yönetimin 

kötü icraatlarından bahsedilir. Özlük hakları gasp edilenler, 

yönetimin taraflı tutumundan şikâyet ederler. Düşüncelerini 

açıkça belirtmek yerine, kapalı odalarda samimi ve güvenilir 

zannettikleri arkadaşları yanında meseleleri çekinerek anlatırlar. 

Çekinmekte haklıdırlar, çünkü keyfi tasarrufta bulunan 

yöneticiler, bazı elemanlarını haber kaynağı olarak kullanmakta 

oldukça beceriklidirler ve küçük idari payeler dağıtarak ya da 

özlük haklarında ufak iyileştirmeler yaparak, birçok kişiyi 

kendileri için haber getirme aracı olarak kullanabilme 
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becerisine sahiptirler. Bu huzursuzluğun nedeni ve suçlusu, 

rektörlerin seçimle (nasıl bir seçim sistemi ise, çünkü dünya da 

bir benzeri yoktur) işbaşına gelmeleridir.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, rektörlere sınırsız 

yetkiler tanıdığı üzerinde birçok tartışma yapılır. Oysa 

Anayasanın 10 ncu maddesinde yazılı “Devlet organları ve 

idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” koşulu, 

rektörlerin keyfi davranamayacaklarını ortaya koymaya 

yetmektedir. Örneğin, bir öğretim elemanı bulunduğu il ve 

ülkesinin yararına olacak bir çalışma içerisinde yar alabilmesi 

için görevlendirme talep ettiğinde, bu istek reddediliyorsa; 

Anayasanın 10 ncu maddesinin ihlali durumu ortaya çıkar. 

Rektör, bir elemanının bir projede görevlendirilmesi talebini 

hasır altı etme hakkına sahip değildir. Dilekçeleri ilgili 

kurullarda görüşmeye mecburdur. Şayet dilekçede talep edilen 

husus hakkında olumsuz bir karar alınıyorsa, nedeni de açıkça 

belirtilmelidir ki mağdur edilen eleman, bu gerekçeler hakkında 

yasal yollara başvurabilsin.  

Yönetici pozisyonuna sahip kişiler, kendi 

mahiyetindeki elemanların tümüne eşit davranmak 

zorundadırlar ve ayrım yapmamalıdırlar. Kendilerine oy 

vermediklerini bildikleri halde, bu guruba giren elemanlarına 

kucak açanlar, erdemli kişilerdir ve bu davranışları ile 

yücelirler. Kendilerinden oy alamadıkları elemanları yıldırmak 
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ve sindirmek için çaba sarf eden yöneticiler ise, değerleri ve 

saygınlıklarını yitirirler ve bir gün yanlış davranışlarının 

bedelini ödemek zorunda kalabilirler.  

Rektörlerin seçimle atanmaları, üniversitelerimizin idari 

bağlamda tahrip olmalarına neden olmuştur. Bilimsel çalışmalar 

yapmak yerine, öğretim elemanların bir bölümü entrikalar 

peşindedir. Yönetici kademesinde bulunanlar ise bir sonraki 

seçimde makamlarını garanti altına alabilmek için keyfi 

tasarruflar yapabilmekte, tarafsızlık ilkesini çiğneyerek 

bazılarının özlük haklarına tecavüz edebilmektedir. Mevcut 

sistem kanımca çökmüştür ve mutlaka değiştirilmelidir. Bu 

yapılmadığı sürece üniversiteler bilim üretmek yerine, 

amacından sapacak ve oy kaygıları nedeniyle sürekli tavizlerin 

verildiği, bazılarının özlük haklarının çiğnendiği, keyfi 

tasarrufların uygulandığı kurumlara dönüşebilecektir.   
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Yayınlandığı tarih: 09 Ekim 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR SENDELİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığspor maçlarını seyredenlerin birleştiği ortak bir 

husus, takımın sendelediğidir. Samsunspor ve Kasımpaşa’ya 

evimizde puan kaptırdık. Son oynanan Altayspor ile de ancak 

beraber kalabildik, ama nasıl beraber kaldığımız ortada. 

Doksanıncı dakikada gelen bir gol ile zor bela bir puanı 

koparabildik. Elazığspor sergilediği futbol ile yeni ayakta 

durmaya çalışan bir çocuğu andırıyor. Düşe kalka yürümeye 

çalışan bir takım görüntüsü ise taraftarı kahrediyor. Bir taraftar 

olarak rahat galip gelmenin bir türlü keyfini alamıyoruz. 

Sıkıntıdan sağa sola saldırıyoruz. Takımın aldığı kötü 

sonuçların nedenleri arasında her defasında günah keçisi 

bulmaya çalışıyoruz.  
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Bir hususun altını açık biçimde çizmek istiyorum. Bu 

takım maç esnasında sergilediği oyun ile bizleri sürekli 

yanıltıyor. Maçın belli bir süresince oynadığı güzel oyun ile 

alkış toplayan bu takım, bir gol yemenin ardından çok çabuk 

morali bozuluyor ve çöküş sürecine giriyor. Maç boyunca içim 

tuhaflaşıyor ve “bu maçı da kaybediyoruz” fobisine 

yakalanıyorum. Zaten sağımda solumda oturanlar hemen 

huzursuz bir sürece girip sinirlenmeye başlamasıyla, içimdeki 

“gene mi yeniliyoruz “ korkusu beynime sıçrıyor ve o anda 

birinci süper lige çıktığımız dönemlerdeki takımımızın 

sergilediği güzel oyunlara dalıp gidiyorum. Kalemizde gol 

tehlikesi yaşadığımızda da aniden kendime geliyorum ve 

nabzımın çarpmasının hızlandığını hissediyorum.  

 

Seyirci ilgisiz. Maça gelenler taşkınlık yapıyor ve 

çabuk köpürüyor. Maç süresince seyircinin kurduğu baskı ise 

oyuncuları daha da tedirgin ediyor. Seyirci tahammülsüz ve ilk 

suçladığı hakem oluyor. Hakeme bağırınca mesele çözülüyor 

mu? İş daha da kötüye gidiyor ve sarı kartlar havada uçuşuyor. 

Ardından “Sahipsiz Elazığ”, “Muhteşem istifa”, “Yönetim 

istifa” sloganları stadı inletiyor. Diğer taraftan kendine hâkim 

olamayan bir yönetim kurulu üyesi, dördüncü hakemin üzerine 

yürüyebiliyor. Yaptığını marifet sanıyor. Bu ferdi hareketi ile 

takıma verdiği zarardan bihaber, takımın eksikliklerini bu yolla 

güya örtmeye çalışıyor(!).  
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Bu olumsuz sloganlar bu kadar kolay insanlara saf 

edilmemeli. Takımın gerçek sorunlarını çözmek için mücadele 

etmenin yerine, sağa sola bağırmak ve küfürler savurmakla 

meseleler halledilemez. Her ne olursa olsun takıma birileri 

sahip çıkmak için ortaya çıkmışsa, o kişileri kısa bir süre 

içerisinde refüze etmek, kanımca Elazığspor’un zararına 

olacaktır. Taşkınlık yapanların cezasını sürekli takım çekmiştir. 

Zaten maddi sıkıntı içerisinde olan bir takımın Federasyondan 

aldığı ilave parasal cezalar, takımı daha da zor duruma 

sokmuyor mu? 

Stadyumda aleyhte tezahürat yapanlar acaba hiç empati 

yaptılar mı? Yani bir an için kendilerini hakemin, teknik 

direktörün, Muhteşemin, başkanın ve yönetim üyelerinin 

yerlerine koydular mı? Oturduğun yerde slogan atmak, sağa 

sola bağırmak kolay. Gel elini taşın altına koy da meselenin ne 

kadar zor olduğunu gör.  

Sonuç olarak Elazığspor sendeliyor. Bu takıma çok acil 

koltuk değnekleri gerekiyor. Bu koltuk değnekleri ise başta 

seyirci desteğidir. Arkasından teknik direktörün, nerede hatalar 

yaptığını iyice düşünmesi ve analiz etmesi gerekir. Başkan ve 

yönetim kurulu üyeleri ise bu takımı canlandırmak için neler 

yapılabileceğini düşünmelidir. Sayın Muhteşem Süleyman 

Selmanoğlu da bu takımı maddi olarak sıkıntıdan nasıl 

kurtaracağını etraflı düşünmeli ve çözüm getirmelidir. Gemimiz 
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batıyor, bana necilik yapmamalıyız ve elbirliği ile takımı 

düzlüğe çıkartmanın yollarını süratle bulmalıyız.   
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Yayınlandığı tarih: 17 Ekim 2006 (Salı) 

 

 ELAZIĞ’DA TOPLU TAŞIMACILIK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Şehirleşme açısından İlimiz son yıllarda atağa geçti 

diyebiliriz. Özellikle üst yapı ve kentsel dönüşüm projeleri ile 

ilimizde güzel caddeler oluşmaya başladı. Bu tür çalışmaların 

arkasında olmalıyız ve ilimizi yaşanabilir cazibe merkezine 

dönüştürmenin yollarını aramalıyız. Bu kapsamda Elazığ 

Buluşuyor 2007 Zirvesinin gelişmelere önemli katkılar 

sağlayacağı ümidini taşıyoruz.  

Bir İlin gelişmesinde taşımacılık çok önemlidir. 

Ulaştırma alt yapısı tamamlanmamış illerin süratli bir gelişme 

kaydetmesi beklenmemelidir. İlin temel gereksinimleri üç 

kavram üzerinde yapılandırılır. Yol-su-elektrik temel unsurlar 

olup, bunlardan biri eksik olduğunda, gelişmenin arzu edilen 

biçimde seyretmesi beklenemez. Elazığ İlinde son yıllarda 
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elektrik ve su sorunu bulunmamaktadır. Eskiden olduğu gibi 

artık sık sık elektrik ve su kesintileri ile karşılaşmamaktayız. 

Karayolu bağlantıları açısından da Elazığ İlimiz, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlantı kavşağında yer 

almaktadır ve duble yol yapım çalışmaları sayesinde, yollarımız 

genişlemektedir.  

Elazığ’ın en önemli sorunlarından birisi kent içindeki 

ulaşımdır. Araç trafiğinin günden güne yoğunlaşması, şehir içi 

ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Özellikle mesai bitiminde 

trafikte önemli sıkıntılar yaşanmakta, otobüsler tıklım tıklım 

dolmaktadır. İnsanlar toplu taşıma araçlarından olan otobüsler 

içinde, yan yana istiflenmiş ve paketlenmiş biçimde seyahat 

etmek zorunda kalmaktadır. Sokaklarımız çok dar ve araç 

trafiği günden güne çıkmaza girmektedir. Özel otomobil 

sayısının hızla artması ve trafiğin tıkanması, yeni çözümler 

üretmemizi zorluyor.  

İdeal toplu taşıma araçları denildiğinde akla ilk gelen 

demiryolu taşımacılığıdır. Şehir içi banliyö tren seferleri, toplu 

taşımacılık için güzel çözüm yollarıdır. Bu nedenle şehrin 

gelişme güzergahı göz önüne alındığında, Doğukent 

mahallesinden başlayan ve Hilal Kenti birleştiren bir demiryolu 

taşımacılığı, artık Elazığ için düşünülmesi gereken ulaşım 

projelerinden biri olmalıdır. Bu fikir bazılarınca ütopik 

değerlendirilebilir. Ancak Elazığ İlimizin günden güne artan 
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araç trafiği karşısında, belirtilen güzergâhta demiryolu 

taşımacılığına ihtiyacı vardır.  

Konya’yı görenler banliyö ile taşımacılığı bilirler. 

Konya’da banliyö ile yapılan taşımacılık sayesinde, şehrin 

trafiği önemli ölçüde hafifletilmektedir. Kaldı ki Konya, şehir 

merkezinde yer alan caddelerinin genişliği ile Türkiye’de 

modern alt yapıya sahip illerimizden birisidir.  

14 Ekim’de temeli atılarak Elazığ havaalanı için yeni 

bir pistin yapılması sürecine girilmiştir. Diğer taraftan doğal gaz 

ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Şimdi bu büyük 

projelere bir de Doğukent-Hilal Kent arası banliyö taşımacılık 

eklenmelidir. Siyasilerimiz ve kamuoyu bu konuyu da sürekli 

gündemde tutarlarsa, eminim bu proje de gerçekleşebilir. 

Belediyemizden bu projeye el atmasını, Elazığ 

milletvekillerinin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve basınımızın bu 

projeyi sık sık gündeme getirmelerini bekliyoruz.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Ekim 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR’DA DİVAN YÜKSEK KURULU ACİL 

SEÇİLMELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Kötü gidişata son vermek amacıyla, 20 Ekim tarihi ile 

birlikte Elazığspor’da Mehmet Şahan dönemi başlatıldı. 

Başarısızlığın temelinde gerçekten de teknik direktörün mü 

problem olduğunu, önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. 

Teknik direktörlerin veya yönetimlerin değişmesi, elbette 

takıma bir canlılık getirebilir ve bir gelişmeye neden olabilir. 

Ancak problemlerin kaynağı kurutulmadıkça, köklü bir 

çözümün bulunması kolay olmayacaktır. Köklü çözüm ise 

tüzükte yer alan organların devreye sokulması ile bulunabilir.  

Yeni tüzük ile birlikte Elazığspor’da organlar 

bağlamında bazı değişiklikler yapılmak istenmişti. Bu yapısal 

değişimlerin en önemlilerinden sayılabilecek Divan Genel 
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Kurulu ve Yüksek Divan Kuruludur. Özelikle Yüksek Divan 

Kurulu, Elazığspor’a çok önemli katkılar sağlayabilir. Çünkü 

görevleri arasında yer alan aşağıdaki ifadelere dikkatlerinizi 

çekmek istiyorum.  

“Ayda bir toplantı yaparak yönetim kurulunun 

çalışmalarını görüşür ve faaliyetler hakkında görüşlerini, öneri 

ve tavsiyelerini yönetim kuruluna iletir. İncelemeyi gerektiren 

konularda uzmanlık komisyonları oluşturmak sureti ile yönetim 

kurulunun çalışmalarını denetler“.  

Yüksek Divan Kurulunun teşekkül ettirilebilmesi için 

Divan Genel Kurulunun toplanması gerekir. Divan Genel 

Kurulu üyelerinin isimleri Genel Kurulda belirlenmişti. Söz 

konusu Genel Kurulda Yüksek Divan Kuruluna 5 asil ve 3 

yedek isim de önerilmişti. Ancak toplantıda gerek Divan Genel 

Kurulunda ve Gerekse Yüksek Divan Kurulunda isimlerini 

göremeyen bir iki üyenin salonda tartışmalar yaparak 

konuşması, Yüksek Divan Kurulu’nun, Divan Genel Kurul 

üyeleri tarafından seçilmesi gerektiğini ortaya koymuştu.  

Şimdi yapılması gereken konu şudur. Divan Genel 

Kurul üyeleri belirlenmiştir. Elazığspor Yönetim veya 

Denetleme Kurulu, Divan Genel Kurulu üyelerine çağrı 

yaparak, bu kurulun toplanmasını sağlamalıdır. Bu çağrı 

Olağanüstü bir toplantı olacağı için, Divan Genel Kurulu üyesi 

20 kişinin toplantıda hazır bulunması yeterlidir.  
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Geçmiş dönemlerde Elazığspor’un gelişimine engel 

tüzükteki maddeler üzerine yazıları yazmıştık. Keza son 

olağanüstü Genel Kurul’da tüzükteki problemlerin hangi 

maddelerde olduğunu gösteren bir dosyayı da Elazığspor 

Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Turan’a elden teslim 

etmiştik. O dosya da belirtilen hususlar mutlaka ele alınmalı ve 

teşekkül ettirilecek Yüksek Divan Kurulu, bu konuları masaya 

yatırmalıdır. Elazığspor ile ilgili eleştiri mahiyetinde bazı köşe 

yazarlarınca yazılanlar dikkate alınarak, sorunların 

giderilmesine çalışılmalıdır.  

Yüksek Divan Kurulu hemen çalışmalar başlatarak, 

Elazığspor’un kriz dönemini nasıl atlatabileceği konusunda 

öneriler hazırlamalıdır. Kanımca en önemli konular arasında, 

stadın nasıl doldurulabileceği, parasal kaynak bulmada ne tür 

projelerin üretilebileceği, ikinci yarıyılda futbolcu 

transferlerinde nasıl bir yol izlenebileceği, Elazığspor’a çok 

sayıda üye kaydedebilmek için tüzükte ne tür değişikliklere 

gidilebileceği ve tüzükte Elazığspor’un gelişimini engelleyen 

maddeleri ile ilgili çalışmalar içerisine girmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 31 Ekim 2006 (Salı) 

 

ELAZIĞ’DA ÇEVRE DÜZENLENMESİ VE DOĞAL 

GAZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Çevre düzenlemesi açısından Elazığ’da değişim 

rüzgârları hızla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları, 

halkı memnun etmektedir. Bu tür çalışmalar yapılırken, mutlaka 

ileriye yönelik tedbirler de düşünülmüştür diye algılıyorum. 

Bilindiği üzere önümüzdeki yıllarda Elazığ’a doğal gaz geliyor. 

Doğal gaz boru hatlarının döşenmesi nedeniyle, Elazığ 

şantiyeye dönüşecek. Umarım çevre düzenlemesi ile ilgili 

verilen bir kısım emekler sonradan boşa gitmemiş olur.  

Vali Fahri Bey caddesinde yol çalışmaları sürüyor. Bu 

yolun parke taşları ile döşenmiş olması, aklıma doğal gazı 

getirdi. Sanırım bu yolun asfalt yapılmamasının en büyük 

nedenlerinden biri, ileride doğal gaz boru hatları geçirildiğinde, 
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sökülebilme özelliğidir. Ancak parke taşı döşenen yollarda, yola 

serilen kum şayet iyice sıkıştırılmamışsa, kısa sürede çökmeler 

başlayacaktır. Nitekim Vali Fahri Bey Caddesinin biten 

kısımlarına geçenlerde girdiğimde, arabaların tekerlerinin 

geçtiği güzergahlardaki parkelerin çöktüğü, diğer kısımlarının 

ise yüksekte kaldığını gördüm. Sanırım bu yol teslim alınmadan 

parkeler yeniden döşenecektir. Ayrıca bu yol üzerinde bulunan 

bir binanın hala yıkılamamış olması, Vali Fahri Bey Caddesinde 

yapılan güzel çalışmaları gölgeliyor.  

 

Şu aşamada doğal gaz ile ilgili herhangi bir tedbirin 

alındığını zannetmiyorum. Çünkü bu meseleyi Sayın Hazma 

Yanılmaz döneminde bir televizyon programı sırasında dile 

getirdiğimde, aldığım cevap, henüz boruların geçeceği 

güzergahların belli olmadığı gerekçe gösterilmişti. Aynı cevabı 

muhtemelen Sayın Süleyman Selmanoğlu da verecektir.  

 

Keşke bu kadar yoğun çevre çalışmaları yapılırken, 

doğal gaz faktörü de göz önüne alınabilseydi! Örneğin Malatya 

yoluna büyük emekler verildi. Yolda büyük hafriyat işleri 

yapıldı. Bu proje biraz daha büyültülerek, yolun altına tünel 

kazılıp, tüm boru, telefon ve elektrik kablolarının bu tünel 

içinden geçirilmesi ne kadar isabetli olurdu. Doğal gaz boruları 

da bu tünel yapılar içerisine döşenebilirdi. Umarım bu yol iki 
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sene sonra doğal gaz boru hatları geçecek diye yeniden 

kazılmaz ve doğal gaz boru hattı güzergahı, yola zarar 

vermeden kenarlardan geçirilebilir.  

Elazığ’da çevre düzenlemesi bağlamında yapılan her 

türlü olumlu çalışmayı, halk olarak desteklemeliyiz. Güzel 

çalışmaların arkasında yer almalıyız. Öneri niteliğindeki 

görüşlerimizi de açıklamalıyız ki, yetkililer zamanında tedbirler 

alabilsinler. Ancak olumlu ve güzel çalışmaları da politik veya 

kişisel çekişmeler yüzünden karalama yolunu asla 

seçmemeliyiz!  
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Yayınlandığı tarih: 08 Kasım 2006 (Cumartesi) 

 

KENDİ PROFESÖRÜNÜ KENDİN SEÇ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde derslerin büyük bir 

bölümü seçmeli olup aynı isimli bir ders, birkaç farklı hoca 

tarafından her yarıyıl için açılabiliyor. Öğrenci alacağı dersleri 

Internet üzerinden hocanın özelliklerine ve haftalık ders 

çizelgesine göre seçebiliyor. Öğrencisi ile diyalogu zayıf olan 

ve not verme konusunda çok katı davranan hocaların dersleri 

genelde tercih edilmiyor. Bir dersin seçilmemesi demek, o dersi 

veren öğretim elemanının üniversite ile olan ilişkisinin 

kesilmesi anlamına gelebilmektedir. Öğretim elemanlarının 

önemli bir bölümü sözleşmeli çalışmaktadır. Yani süresi dolan 

öğretim elemanının sözleşmesi uzatılmadığında, işsiz 

kalabilmektedir. Bu yüzden öğretim elemanları, öğrencilerine 

kibar davranmakta, özel ilave çalışma saatleri ayarlamakta, 
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mesai dışında vakit ayırarak öğrencilerin ders ile ilgili 

sorunlarıyla ilgilenmektedir.  

Son yıllarda ABD’de yeni bir uygulama başlatıldı. 

Amerika Birleşik Devletlerinde artık okuduğunuz üniversitenin 

hocaları ile ilgili yapılan değerlendirmeleri Internet üzerinden 

görmeniz mümkündür. http://www. pickaprof. com/ sitesine 

girdiğinizde Amerika Birleşik Devletlerindeki eyaletlere bağlı 

üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile ilgili veri bankası 

yayınlanıyor. 880 binin üzerindeki profesörlerle ilgili veri 

tabanı oluşturulmuş ve 3,5 milyon dersle ilgili bilgi elde 

edilebiliyor. Öğrenci bir derse kayıt olmadan önce, o dersin 

geçmişine bakabiliyor. Aldığı bilgiler ışığında hangi dersi 

kimden alacağına karar verebiliyor.  

 

ABD’de aldığınız her kurs için oldukça yüklü bir 

meblağ ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şayet almış olduğunuz 

dersin hocası dersi anlatma kabiliyeti olmamasına karşılık bir de 

not vermede çok cimri davranıyorsa, öğrenci o dersi almak 

istemiyor. Bu yüzden öğrenci, dersi veren öğretim elemanının 

geçmişini ciddi bir biçimde araştırıyor. Pickaprof sitesinde 

öğrenciler ücret karşılığı üye olabiliyorlar. Yıllık 10 dolarlık bir 

meblağ ödüyorlar. Bu ücret karşılığında da her profesör 

hakkında öğrenciler tarafından verilen değerlendirmeleri elde 

edebiliyorlar.  

http://www.pickaprof.com/
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Bizde durum çok farklı. Profesörün kendi dersini nasıl 

anlattığını araştıran soran yok. Hala kendi öğrencilik 

yıllarındaki ders notlarını kullanan profesörlerimiz var. Bir 

kısmı, yeni teknolojik araçları ders anlatmada kullanamıyor. Bu 

gruba giren bir profesör, öğrencilere karşı not vermede cimri 

davranabilmekte veya bağırıp çağırarak öğrenciyi 

sindirebilmektedir. Eminim ki bu profesörlerimiz ABD’de ders 

vermeye kalksalar, ikinci günü kendilerini kapı önünde 

bulacaklardır.  

Rekabetin olduğu yerde kalite kendiliğinden oluşur. 

Öğretim elemanları arasında da rekabet oluşturulmalıdır. 

Profesör olduktan sonra, elini eteğini çekip bir kenarda atıl 

durulmamalı, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için canla başla 

çalışmalıdır. Üniversitelerimizde artık öğrenciler de öğretim 

elemanları hakkında anketler doldurabilmelidir. Hatta aynen 

ABD’de olduğu gibi hocalar hakkında veri tabanları 

oluşturulmalıdır. Bir ders farklı birkaç hoca tarafından verilmeli 

ve seçmeli derslerin sayısı arttırılmalıdır. Bu iyileştirmeler 

yapılmayacak işler değildir. Yeter ki bu sistemin oturtulması 

için mücadele verilsin ve işin takibi yapılsın.  
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Yayınlandığı tarih: 21 Kasım 2006 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ 

TEMSİLCİLİKLERİ SEÇİMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yükseköğretim Kurulu, “Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliğini” yayımlayarak, üniversitelerde 

kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanması ve geliştirilme haklarını gözetlenmesi, ulusal 

çıkarlar konusunda duyarlı olmalarının sağlanmasını, 

yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler 

arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve 

isteklerini yönetim organlarına iletilmesi ve öğrencilerin eğitim-

öğretim konusundaki kararlara katılımının sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu yönetmelik nedeniyle üniversitelerimizde 

kasım aylarında bölüm ve programlar için öğrenci temsilcileri 
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seçimleri yapılır. Bu tür seçimler Amerika Birleşik 

Devletlerinde çok önemsenir ve seçimler oldukça çekişmeli 

geçer.  

Amerika’da her yıl öğrenci temsilciliği için kıyasıya bir 

yarışma yapılır. Öğrenciler, kendi resimlerini içeren afişler 

bastırır ve bu afişleri bina içerisinde birçok yere asarlar. 

Adaylar, öğrencilere ileride yapmak istedikleri işler konusunda 

konuşmalar yaparlar. Bu tür öğrenci temsilci seçimleri çok 

hareketli geçer ve adaylar seçmenlerini etkilemek için en iyi 

giysileri ile dolaşırlar. Zaten bizdeki öğrenci temsilcileri 

seçimleri de ABD ve Avrupa ülkeleri modellerinden 

derlenmiştir.  

 

Fırat Üniversitesi’nde de bugünlerde öğrenci temsilci 

seçimleri heyecanı yaşanmaktadır. Adaylar yönetmelik 

çerçevesinde müracaatlarını yaparlar. Ancak bizde 

fotoğraflarını afişlere bastıran, neler yapacakları konusunda 

konuşmalar yapan adaylara henüz rastlamadım. Bizdeki 

seçimler çok sönük geçer ve öğrencilerden aday olanların 

yeterli bir düzeyde faaliyetleri gözlenemez. Bu seçimleri 

önemsemeli ve birçok adayın ortaya çıkmasını sağlamalıyız. 

Çünkü çok aday çıkmayınca, öğrencileri yeterince temsil 

edebilecek nitelikte aday bulma sıkıntısı yaşıyoruz.  
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Bazı üniversitelerimizde farklı politik guruplar, temsilci 

seçimlerini çok önemserler ve kendi görüşlerinin hızla 

yayılmasını sağlamak amacıyla, bazı öğrencileri aday olmaya 

zorlarlar. Bu temsilcilerin, kendilerini zoraki aday gösteren 

gurupların emirlerini yerine getirmekten başka, pek bir şey 

yaptıkları söylenemez.  

Öğrenci temsilcisi olarak seçilmek isteyenler ve daha 

öğrencilik yıllarında bu tür faaliyet içerisine kendi özgür 

iradeleri ile girmeye çalışanları candan kutluyorum. Çünkü bu 

öğrenciler, öğrenci konsey organlarında çok genç yaşlarda 

bulunarak, geleceğin Türkiye’sini yönetecek faaliyetlere çok 

erken dönemde hazırlanmış olacaklardır. Türkiye’nin 

sıkıntılarından biri de politika ile uğraşanların büyük bir 

bölümünün nitelik açısından arzu edilen düzeyde 

olmamalarıdır. Liderlik vasfı taşımayan politikacılar, ülkenin 

beklentilerini karşılamakta aciz kalabilmektedir. Bu nedenle, 

öğrencilerimizin bu temsilcilik seçimlerini önemsemelerini ve 

bu tür görevleri istekli yürütmelerini arzuluyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 23 Kasım 2006 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR VE MEDYA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi ile ilgili çalışmalar çok 

hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 23 Kasım günü ETSO toplantı 

salonunda İletişim ve Medya sektör ile ilgili toplantı yapıldı. Bu 

toplantıdaki atmosfer bizleri umutlandırdı ve bu çalışmadan 

amaçlanan hedeflere ulaşılacağı sinyalini verdi. Toplantıya 

Elazığ’ın yerel medya temsilcileri ile ulusal medya muhabirleri 

katıldı.  

Medya çalışanları ile yapılan bu toplantının amacı, 

Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesine kadar ilk aşamada medya 

konusunda ne tür çalışmaların yapılacağını belirlemekti. Bu 

sektörümüz 2023’ü hedef alarak, Elazığ medyasını nereye 

götürüleceği konusunda çalışmalar yapacak. Elazığ’da medya 

hizmeti veren DHA, Yeni Ufuk, Ortadoğu, Birlik Medya, TRT, 
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Günışığı, Kanal 23, Kanal E, Zaman Gazetesi, Başkan Dergisi, 

İhlas Haber Ajansı ve diğer ilgili medya kuruluşların 

temsilcileri katıldı.  

Medyaya hizmet eden kesimden bu çalışmalara tam 

destek verileceğinin ifade edilmesi, büyük bir memnuniyet 

uyandırmıştır. Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi ile ilgili açılış 

konuşmasını yapan İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Enver 

Erdem’den sonra Prof. Dr. Asaf Varol, bu çalışmalarla ilgili 

teknik bilgiler sunmuştur. Önümüzdeki günlerde Medya sektörü 

kendi aralarında bir toplantı yaparak iş bölümü yapacak ve 

yoğun bir biçimde çalışmalara başlayacaklardır.  

Medya sektörüne iki önemli görev düşmektedir. 

Bunlardan biri sektör olarak kendileri için bir çalışma 

yapmalarıdır. Diğeri ise Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi ile ilgili 

çalışmaları sürekli yayın organlarında işleyerek, kamuoyu 

oluşturmada aktif görev almalarını arzuluyoruz. Çünkü mesele 

Elazığ’ımızla ilgilidir ve gönüllülük esasına göre özverili 

çalışmaları gerektirmektedir.  

Sektörlerde görev almak isteyen her kişi ve kuruluşun 

katkılarını bekliyoruz. Şu anda bu çalışmalarda görev alanlar, 

bir süre sonra bayrak yarışını başkalarına devredecektir. Elazığ 

Buluşuyor 2007 Projesi tüm Elazığlılarındır ve asla herhangi bir 

kişinin tekelinde değildir. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek 

istiyorum.  
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Elazığ Buluşuyor Projesinin meşalesini yakan Valimiz 

Sayın Muammer Muşmal ve Belediye Başkanımız Sayın 

Süleyman Selmanoğlu çalışmalara tam destek sağlamaktadır. 

Keza Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Hamdi Muz da 

bu projeye sahip çıkarak üniversiteden eleman 

görevlendirmeleri yapmıştır. Üniversitemiz, projede çok önemli 

görevleri yerine getirebilecek büyük bir potansiyele sahiptir. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Suat Öztürk de, 

başından beri bu projeye her türlü desteği vermektedir. 

Lokomotif görevi üstlenen bu kurumlarımız haricindeki tüm 

diğer kuruluşlardan ve sivil toplum örgütlerinden bu projeyi 

desteklemelerini diliyoruz. Bu meşale Elazığ içindir. Gönül 

birliği ve işbirliği yaparak çok güzel projeler üretme zamanı 

çoktan gelmiştir. Geliniz bu çorbada sizin de bir kaşık tuzunuz 

olsun.  
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Yayınlandığı tarih: 27 Kasım 2006 (Pazartesi) 

 

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Geçen hafta sonu yolum Kovancılar’a bağlı Fahribey 

Köyüne düştü. Köye vardığımda muhtarı, yeni inşası devam 

eden okul yanında bulabileceğim söylendi. Denilen  mekâna 

vardığımda, asker ve vatandaştan oluşan büyük bir kalabalığın 

elbirliği ile çalıştığını görünce, önce “burada ne yapılıyor?” 

diye durumu anlamaya çalıştım. Muhtarla tanıştıktan sonra 

meseleyi anladım ki Valilik, Elazığ İl Jandarma Alay 

Komutanlığı ve köylü vatandaş elbirliği ile okul yapıyor. Genç 

muhtar Selami Sarıpolat, başladı heyecanla yapılanları bir bir 

anlatmaya! 

Muhtar, Fahribey köyünde yapılan çalışmalarda Elazığ 

Valisi Sayın Muammer Muşmal’ın, birçok kamu kurum ve 

kuruluşlarının kendilerine büyük destek verdiğini söyledi. 
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Ancak en büyük desteği ise İl Jandarma Alay Komutanı, 

Jandarma Kıdemli Albay Sayın Ali Ergülmez’den aldığını 

belirtti. Kendi ifadelerini aynen aktarıyorum. “Hocam, bu 

gördüğünüz okul, asker ve vatandaş işbirliği ile ortaya çıkan bir 

eser. Ben bu okulun yapımında ihtiyaç duyduğum malzemeleri 

ilgili yerlere iletiyorum. Örneğin Sayın Valime, Sayın Jandarma 

Alay komutanıma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına malzeme 

ihtiyaçlarını arz ediyorum. Malzemeler anında buraya 

gönderiliyor ve gördüğünüz gibi Mehmetçiğimiz ve köy 

halkımız canla başla burada birlikte çalışıyor. Benim için 

bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi?” 

Bu ifadeleri duyunca gerçekten büyük bir heyecan 

yaşadım ve yapılanları belgelemek için bol bol resimler çektim. 

Okul yapımında kullanılan malzemeler birinci sınıf kalitede ve 

okul kaloriferli. Yeni okulun yanındaki eski bina öğretmen 

lojmanına dönüştürülmüş. Mükemmel bir lojman, o lojmanı 

gören öğretmen seve seve bu köyde kalır düşüncesindeyim. 

Çevre düzenlemesi hızla devam ediyor. Kilitli parke taşla bahçe 

döşeniyor. Diğer taraftan TEDAŞ’ın elemanları ortada kalan 

direğin yerini değiştiriyor. Muhtar imece usulü ile köylülere 

görev vermiş. O kadar kalabalığı doyurmak kolay değil. Her 

gün iki köylü vatandaş, sayıları 40-50 ye varan çalışanların 

yemeğini hazırlıyor. Ne güzel bir işbirliği manzarası. Bu birlikte 

çalışmayı görünce, kendi kendime “Güç birliği yapılarak bu 

ülkede neler yapılmaz ki?” dedim.  
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Her şeyi artık devletten beklemek yerine, vatandaş da 

işgücünü ortaya koyarak, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği 

ile çok harika projeleri ortaya koyabileceğinin örneğini görmek 

için, Fahribey köyüne gidilmesini ve yapılanların yerinde 

görülmesini öneririm. Genç muhtarımız kendi köyüne katkı 

sağlamak için elinde geleni ortaya koyuyor. Köye yaptıklarını 

kendisine oy vermeyen bir köylü vatandaştan dinledim. Mustafa 

Yıldırım isimli köylü “Hocam, ben Selami muhtara oy 

vermedim. Ama kendisi köye çok yenilikler getirdi. İşte 

köyümüze yapılanları görüyorsunuz!. Allah kendisinden ve bu 

köye yardımcı olan herkesten razı olsun” dedi.  

Köy meydanındaki altı düğün salonu olan iki katlı köy 

konağı, kanalizasyon, köyde her evde akan içme suyu şebekesi, 

yer altı telefon hattı bağlantısı, yolların kumlanması, köy 

yolunun asfalt yapılması gibi işlerin hepsi muhtar Selami 

Sarıpolat’ın dönemine nasip olmuş. Muhtar yapılanları 

sıralarken de Valimizin, Belediye Başkanımızın, çeşitli kamu 

kurum ve kuruluşlarının ve özellikle de Elazığ İl Jandarma Alay 

Komutanlığının katkılarını ve yardımlarını her defasında 

dikkatle tekrarlıyor.  

İşte orda bir köy var uzakta! Gidin Fahribey Köyünü 

gözlerinizle görün ve bu ülkenin Mehmetçiğinin, vatandaşının, 

mülki amirlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ele ele 

verdiklerinde neleri yapabileceklerine gözlerinizle şahit olun. 

Bize düşen görev ise, başarılı idarecilerimizin çalışmalarına 
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alkış tutulmasını sağlamak. Tüm emeği geçenleri candan 

kutluyorum ve darısı diğer köylerimizin başına diyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Aralık 2006 (Çarşamba) 

 

ÇİFTE PSİKOLOJİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığlılar olarak çok enteresan özelliklere sahibiz. 

Günden güne zayıflamasına rağmen yine de oldukça 

misafirperver olduğumuza inanıyorum. Misafirperverliğimiz ve 

sıcak özelliklerimiz nedeniyle, “Gakkoş” lakabını bize layık 

görmüşler. Elazığ dışında yaşayan Elazığlılarımız, çevrelerine 

sergiledikleri davranışları ile taktir toplamayı, kendilerinden 

övgü ile bahsettirmeyi başarabilen nadir bir bölge insanıdır. 

Ama gerçek böyle midir? yoksa içeride ve dışarıda farklı 

davranışlar mı sergiliyoruz, bugünkü yazımda bu konuyu biraz 

tahlil etmek istiyorum.  

Dışarıda yaşayan birçok Elazığlının, yukarıda söz 

konusu olan tüm olumlu övgülere layık davranışları 

sergilediklerine inanıyorum. Bir Elazığlı olarak, Elazığ 
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dışındaki illerimize seyahat ettiğimizde, bizzat yaşadığım 

olaylar olmuştur. Elazığ plakalı arabamızı gören trafik 

polislerinin, bize sadece “merhaba” demek ve hal hatır sormak 

için durdurduklarının şahidiyiz. Polislerin, kendilerinin 

Elazığ’da çalıştıklarını, çok güzel günler geçirdiklerini, 

Elazığlıların mert ve misafirperver olduklarını söylediklerinde, 

gerçekten bu iltifatlar karşısında insan ister istemez havaya 

giriyor.  

Gene çeşitli toplantılarda, konferanslarda yeni 

tanıştığımız bazı kimseler, Elazığlı olduğumuzu 

öğrendiklerinde, Elazığlı olan komşularının ya da arkadaşlarının 

gene iyi olan yönlerini anlatıp durur. Hatta öyle ki yurt 

dışındaki farklı ülkelerde dahi Elazığlılarla ilgili çok güzel 

sözleri duymuş ve yaşamış birisiyim. Ama bana sorarsanız, biz 

Elazığlılar içte (Elazığ’da) ve dışta (Elazığ ili sınırları dışında) 

çifte psikoloji sergileyebilen farklı bir yapımız var.  

Elazığ’da bir iş adamımız memleketine hizmet vermek 

için büyük yatırımlar yaptığında, ilk söylediğimiz şey “kara 

para aklıyor” deriz. Tam emin olmadan ve gerçek yüzünü 

bilmeden adama birçok kulp takarız. Başarısını karalamak için 

elimizden geleni yaparız. Kendi uydurduğumuz yalanlara, 

sonradan kendimiz de inanmak zorunda kalırız.  

Kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait odalar adeta 

dedikodu merkezleri. Bir araya geldik mi ilk işimiz dedikodu 
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yapmaktır. Meseleleri anlatırken de kendimizi o kadar kaptırırız 

ki, su gibi akan zamanın farkında bile olamayız. Hatta bazen 

dedikodu yaptığımızın farkına vardığımızda da, “Yahu gene 

dedikodu yaptık, ama dedikodu yapmak da hoş oluyor değil 

mi?” diyerek, kendimizce bir kılıf uydururuz.  

Elazığlılar olarak dışarıda sergilediğimiz 

davranışlarımızı, hoşgörümüzü içeride sergilemediğimiz bir 

gerçek. İçerideki Elazığlının profili bana göre “Gakkoş” lakabı 

ile örtüşmüyor. Günden güne de içteki Elazığlı davranışı 

yaygınlaşıyor. Biri birini kıskanan, birbirinin ayağını kaydırmak 

için çaba gösteren, dedikodudan başka bir iş yapmayan Elazığlı 

profili, asla geçmişimize yakışmıyor. Elazığlı atalarımızın bize 

bıraktığı mirasla da daha ne kadar idare ederiz bilemiyorum.  

Sonuçta, Elazığ için yapılan her güzelliğin her atılımın 

mutlaka yanında yer almalı ve Elazığlılarla ilgili telaffuz edilen 

“Gakkoş” lakabına yakışır davranışlar sergilemek zorundayız.  
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Yayınlandığı tarih: 12 Aralık 2006 (Pazartesi) 

 

NÜKLEER ENERJİ VE ELAZIĞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Son günlerde basında Türkiye’de elektrik enerjisi 

üretmek amacıyla içlerinde Elazığ’ında yer aldığı üç yerde 

nükleer santral kurulacağı haberi, halk üzerinde heyecan yarattı. 

Televizyonlarda nükleer enerji konusunda söyleşilerle birlikte 

nükleer enerji aleyhine ve leyine yazılar çıkmaya başladı. 

Komşumuz İran’ın inşasını sürdürdüğü nükleer santral için 

batının tepkisi günden güne artıyor. İran’ın Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapması yönünde yoğun bir baskının 

sürdüğü şu günlerde, 1986 yılında Çernobil Nükleer kazasının 

Türkiye’ye geçmişteki etkileri yeniden konuşulmaya başlandı.  

Şimdi bazı okuyucularım nükleer enerji ile ilişkimi 

merak etmiş olabilir. 1977 yılında lisans eğitimimi 

tamamlamamın ardından, yüksek lisans yapma arayışları 
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sırasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji 

Enstitüsünde kendimi eğitim içerisinde buldum. 1977-1979 

yılları arasında Nükleer Enerji Enstitüsünde mastır yapmak 

isteyişimin nedeni, o dönemlerde 1985 de Mersin Akkuyu’da 

devreye girecek ilk nükleer santralde görev alma arzumdan 

kaynaklanmaktaydı. Bugüne kadar yılan hikayesine dönen 

nükleer santral meselesi bir türlü gerçekleşemedi.  

Nükleer enerji barışçıl amaçla kullanıldığında, elektrik 

enerjisi üretmek için oldukça önemli bir kaynak olabilmektedir. 

Şu anda dünya da 443 nükleer santral çalışır durumda ve 

elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletlerinde 104, Fransa’da 59, Japonya’da 56, 

Rusya’da 31, İngiltere’de 23 ve Almanya’da 17 nükleer 

santralde elektrik enerjisi üretilmektedir. Fransa ürettiği elektrik 

enerjisinin yüzde 78 ini, Lituanya yüzde 72 sini, Slovakya ve 

Belçika yüzde 55 ini nükleer santrallerden sağlıyor. Diğer 

taraftan 24 tane yeni nükleer santral yapımı ise devam 

etmektedir. Hindistan’da 8; Rusya’da 4; Çin, Tayvan ve 

Ukrayna’da ikişer; Arjantin, Finlandiya, Japonya, İran, 

Romanya ve Pakistan’da da birer reaktör inşaatı devam ediyor.  

Görüldüğü gibi gelişmiş ülkeler, nükleer enerjiyi 

elektrik enerjisi üretiminde kullanmaya devam etmektedir. 

Komşularımız Bulgaristan’da toplam altı reaktörden dördü, 

Ermenistan’da iki reaktörden biri çalışmakta ve enerji 

üretmektedir. 1986 yılında Çernobil kazası sonrasında 
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Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinin radyasyondan 

etkilendiğini bilmekteyiz. Komşularımızda nükleer santrallerin 

varlığı kontrolümüz dışında ülkemizi etkilediğine göre, 

ülkemizin bu enerjiden uzak durmasının pek bir anlamı 

kalmamaktadır.  

Türkiye, gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamak 

amacıyla nükleer enerjiden faydalanması kaçınılmazdır. Gelişen 

teknolojiye paralel olarak, nükleer santral tekniklerinde ve 

özellikle de güvenlik bağlamında önemli gelişmelerin 

kaydedildiği bilinmektedir. Türkiye nükleer santral sahibi olma 

konusunda çok geri kalmıştır ve bu teknolojinin ülkeye transferi 

geciktikçe, ileride elektrik enerjisi dar boğazına girme olasılığı 

daha da artacaktır. Şu anda Türkiye’de doğal gaz çevrim 

santralleri ile üretilen elektrik enerjisinin dışa bağımlılığı göz 

önüne alınırsa, nükleer santrallerin kurulması ile yakıt üretimi 

konusunda başlangıçta dışa olan bağımlılık da aynı olacaktır. 

Kaldı ki uranyum rezervleri bakımından ülkemizin zenginliği 

bilinmektedir. Uranyum rezervleri ülkemizde işlemlerden 

geçirilerek, uygun reaktör tiplerinde kullanıldığında, dışa 

bağımlılık da kademeli olarak düşecektir.  

Bir nükleer santralin Elazığ’da kurulabileceği söylemi, 

ilimiz açısından önem taşımaktadır. Bu teknolojinin ilimize 

gelmesi ile bu santralde çalışacak işçilerin bu bölgeden temin 

edilmesi halinde, yeni bir iş sahası doğacaktır. Ben 1977 

yılından beri Nükleer santral hayali ile yaşadım ve aradan tam 
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29 yıl geçti, ama ülkemde elektrik enerjisi üreten bir nükleer 

santral hâlâ kurulamadı. Ömrüm nükleer bir santralin ülkemizde 

kurulmasını görmeme müsaade eder mi bilmiyorum. Bu 

günlerde gündeme tekrar getirilen nükleer enerji santral 

söylemlerinin, gene yılan hikayesine döneceği endişesini 

taşıdığımı da belirtmeden edemeyeceğim.   
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Yayınlandığı tarih: 13 Aralık 2006 (Çarşamba) 

 

KARA BULUTLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1985’li yıllarda Elazığ, hava kirliği yönünden 

Türkiye’de en kötü illerin başında yer alıyordu. Doğu Anadolu 

Bölgesinde yer alan Erzurum ve Elazığ başta olmak üzere, 

kirliliğe karşı çözüm yolları arıyor ve belediyeler hava 

kirliliğini bertaraf etmek için çabalıyordu. Çevreye yayılan 

kurum partikülleri yüzünden, balkonlara çamaşır asılamaz hale 

gelmişti. O dönemlerde bacalara filtre takılması zorunluluğu 

getirilmişti. Bu baca filtrelerinin görevi, sadece kurum 

partiküllerinin çevreye yayılmasını önlemekti. Bazı filtreler sulu 

yapılarak, insan sağlığına zarar veren gazların önlenmesine 

çalışılıyordu. O dönemlerde her kış mevsimi geldiğinde, 

genizlerimizi yakan ve boğazımızı tahriş eden havayı teneffüs 

etmek zorunda kalıyorduk. Yıllarca hava kirliliği, Elazığ’da 
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konuşuldu. Kaçak kalorifer yakıtları ve kalitesiz kömürlerin 

kullanım miktarına bağlı olarak, bazı yıllar hava kirliliği had 

safhalarda kötü biçimlerde seyrediyor. Belediyenin aldığı 

önlemler azaldıkça ve de Elazığ’da birçok sıvı yakıtlı kalorifer 

kazanları kömürlüye dönüştürüldükçe, kirli bir bulut tabakası 

Elazığ semalarına çöreklendi.  

Sabahları Doğukent’ten şehre doğru yol aldığınızda, 

Elazığ üzerine çöken kirli tabakayı, çıplak gözle rahatlıkla fark 

edebiliyorsunuz. Henüz kış şiddetini hissettirmediği ve güzel 

güneşli havaların seyrettiği günleri yaşamamıza rağmen, Elazığ 

üzerindeki kirli havanın bu denli yoğunlaşması, acil önlemlerin 

alınmasını zorunluluk haline getirmiştir.  

1985’li yıllarda bacalara takılma zorunluluğu getirilen ve 

sadece kurum partiküllerini tutmaya yarayan baca filtreleri, 

çatılarda görüntü kirliliğine sebebiyet vermekten ve davlumbazı 

içerisindeki kurumların zamanında alınmaması nedeniyle, çevreyi 

daha da kirleten kaynak olmaktan başka bir görevi olmadığını 

hepimiz yaşadık. O nedenle bu günlerde bazı kişiler, baca 

filtrelerini tekrar gündeme getirip, çatılara takılma zorunluluğunu 

Belediyeye kabul ettirmeye çalışırlarsa, bu yanlışlığa karşı 

durmalıyız. Üniversitemizde baca filtreleri ile ilgili çok sayıda 

bilimsel çalışmalar yapılmış ve sonuçları bilinmektedir. Ayrıca 

Fırat Üniversitesi bünyesindeki Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 

çevre kirliliği konusunda birçok tez yapılmıştır. Bu konudaki 

tedbirlerin ne olabileceğini, en iyi kendileri bileceklerdir.  
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1985’li yıllarda baca filtreleri konusunda tezler 

yaptırmıştık. Elazığ’daki kurumların çevreye yayılmasının 

önlenmesi konusunda yaptığımız bilimsel çalışmaları dergilerde 

yayınlamıştık. Şu anda Elazığ’daki hava kirliliğinin önlenebilmesi 

için, kullanılan kaçak yakıtların şehre girişini önlemek, en etkili 

tedbir olarak gözükmektedir. Bu amaçla şehre giren sıvı ve katı 

yakacaklar sıkı bir biçimde mutlaka denetlenmelidir. Özellikle 

kalitesiz kömürlerin ve 6 numara fuel-oilin kazanlarda 

yakılmasının önüne geçilmelidir. Kaloriferli binalarda kazanlarda 

kullanılan yakıtın kalitesi, oluşturulacak ekiplerle sıkı bir biçimde 

denetlenmelidir. Kömürle çalışan kazanların yakılmasının belirli 

kuralları vardır. Bu kurallara uyulmadığında, kömür kaliteli de 

olsa, tam yanma gerçekleşmeyeceğinden, zehirli emisyonların 

çevreye yayılmasının önüne geçilemeyecektir. Bu nedenle kazan 

yakmayı beceremeyen kaloriferciler, vakit geçirilmeksizin bir 

hizmet içi eğitimden geçirilmelidir.  

Nasıl olsa önümüzdeki yıl doğal gaz gelecek diye, 

Elazığ’daki hava kirliliğine göz yumulmamalıdır. Yukarıda 

belirtilen acil tedbirlerin yanında, Üniversitemiz çevre bölümü ile 

sıkı bir diyaloga geçilerek, çözüm yolları aranmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Aralık 2006 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞ’A BAKIŞ TV PROGRAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

23 Aralık 2006 günü Kanal E TV’de Yunus Üstündağ 

tarafından sunulan “Elazığ’a Bakış” programında, 

Elazığspor’un durumu ele alındı. Program süresince “Tüzük”, 

“Divan Genel Kurul Üyeleri”, “Taraftar grupları”, Alt yapı 

sorunları”, “İkinci yarıdaki yapılması düşünülen transferler”, 

“Elazığspor’un 40. kuruluş yıldönümü” vb. konular detaylı 

konuşuldu. Elazığspor Kulübü Başkanı Bahri Turan, kendisine 

yönetilen soruları, kendi penceresinden cevapladı.  

Bahri Turan Tüzük nedeniyle kendisinin dahi henüz 

üye olamadığını ve tüzükte engelleyici hükümlerin 

bulunduğunu, konuşmasında dile getirdi. Divan Genel 

Kurulunun toplanamamasının nedenini ise, Divan Genel Kurulu 

üyelerinden toplantı teklifin gelmesini beklediklerini söyledi. 
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Bilindiği üzere 22 Temmuz’da yapılan Gelen Kurulda Divan 

Genel Kurulu üyelerinin isimleri okunmuştu. Divan Genel 

Kuruluna üye belirlenirken, tüzükte yer alan ölçütler göz önüne 

alınmıştı. Bu ölçütler tartışılabilir ancak, tüzükte eksik ya da 

yanlış hükümler olduğu varsayılıyorsa, çalışmalar yapılabilir ve 

ilk olağan kongrede tüzük değiştirilebilir.  

Divan Genel Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğu 

biliniyor, ancak bu kurul henüz bir toplantı yapmamıştır. Bu 

kurul Elazığspor bünyesinde yer alan bir kurul olup, sonuç 

itibariyle Elazığspor Kulübünün resmi bir organıdır. Tüzüğün 

31. maddesinde Divan Genel Kurulu’nun Yönetim, Denetim 

Kurulu ya da Divan Yüksek Kurulunun çağrısı üzerine yılda iki 

kez (Ocak ve Haziran aylarında) olağan toplantı yapacağı 

belirlenmiştir. Henüz Divan Yüksek Kurulu oluşturulmadığına 

göre, toplantıya çağırma işleminin yönetim ya da denetim 

kurulu tarafından yapılması gerektiği açıktır. O nedenle 

toplantıya çağırma işleminin bu kurullarca yapılmış olması 

gerekirdi.   

Divan Genel Kurulu gerçekten de bu kadar önemli bir 

kurul mu? Bence evet. Çünkü bu kurulda yer alan üyeler yararlı 

fikirler üretebilir. Kaldı ki Divan Genel Kurulunun kendi 

aralarında seçecekleri 5 kişilik Divan Yüksek Kurulu, ayda bir 

toplantı yaparak, yönetim kuruluna önemli danışmanlık 

hizmetleri verebilir.  
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Elazığspor kulübü 1967’de kurulmuş ve 24 Mart 1970 

de ise dernek olarak tescili yapılmıştır. 2007 yılı, Elazığspor 

kulübünün 40. kuruluş yıldönümüdür. Elazığspor sevdalılarının 

beklentisi, Yönetim Kurulunun 40. yıl kuruluş yıldönümünün 

etkinliklerle kutlanmasıdır.  

Bilindiği üzere aylardan beri “Elazığ Buluşuyor 2007 

Zirvesi” ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar Elazığ 

Valiliği, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve 

ETSO Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Mayıs 2007’de 

muhteşem bir etkinlik planlanmaktadır. Bu etkinlikte sadece 

sektörel çalışmaların raporları ele alınmayacak, Elazığlı 

sanatçıların, gazeteci-yazarların ve kültür elçilerinin de 

katılımıyla kısmen festival niteliği taşıyacaktır. O tarihlerde 

dışarıdan Elazığlı sanatçıların, bürokratların, iş adamlarının, 

bilim adamlarının bulunduğu bir sırada, Elazığspor kulübünün 

40. kuruluş yıldönümünün de kutlanmasının çok isabetli olacağı 

kanısındayım. Kaldı ki “Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi” 

çalışmaları içerisinde zaten “Elazığ’ın spor geçmişi” çalışmaları 

yürütülecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 22 Ocak 2007 (Pazartesi) 

 

SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ Buluşuyor 2007 zirvesi çalışmalarında önemli 

bir gelişme yaşandı. Zeki Kavuran Başkanlığında oluşturulan 

bir heyetin yer aldığı bu sektör, “Spor Sektörü Projesi” adı 

altında hazırlamış oldukları bir projeyi, 19 Ocak’ta yapılan 

toplantıda Yürütme Kurulumuza sundular. Zeki Kavuran’ın 

yaptığı sunuda dile getirdiği proje, ilk bakışta çok uçuk bir 

düşünce gibi algılayanlar olmuştur. Bazılarınca hayali bir 

düşünce olarak nitelendirilebilir. Ancak hedef 2023 yılı 

olduğundan, bu projenin gerçekleşmesi kanımca mümkündür.  

Bu proje için Sürsürü Mahallesi 12 Ada, 134 parselin 

799. 078 m2 olarak tamamı Maliye Bakanlığı’nın 04. 04. 1962 

tarih ve 3121-6349/6628 sayılı yazısı ile, İl Özel İdare adına 

tahsis edilmiş olan ve Elazığ Belediye Başkanlığının 01. 09. 
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1995 tarih ve 3840 sayılı encümen kararı ile 8 parçaya ifraz 

edilmiş ve kalan kısmı 357. 226 m2 alan İl Özel İdare Genel 

Sekreterliğine tahsisi yapılmıştır. Bu arsanın yeri, Fırat 

Üniversitesi Erkek öğrenci yurdunun kuzey kısmındadır. Bu 

alana spor kompleksinin yerleştirilmesi fikrini kapsayan bu 

proje, kayda değerdir ve mutlaka gerçekleştirilmesi için 

mücadele verilmelidir.  

357 dönüm bu arazi üzerine 2023 yılı hedef alınarak 

çok mükemmel spor tesisleri planlanıyor. Bu alan üzerinde spor 

kompleksinin kurulması fikri aslında 10 yıl öncesine dayanıyor. 

Zeki Kavuran’ın ifadesi ile 10 yıllık bir mücadele hala devam 

ediyor ve artık bu düşüncenin “Elazığ Buluşuyor” çalışmaları 

kapsamında değerlendirilerek, hayal edilen tesislerin Elazığ ve 

bölge halkına sunulmasının zamanının geldiği vurgulanıyor.  

Bu proje kapsamında 6000 m2 kapalı alan, 600-700 

kişinin konaklayabileceği yatak odaları, 1000 kişilik çok amaçlı 

salon, yemek, sinema ve düğün salonları ihtiva eden bir Gençlik 

Merkezi, kullanım alanı 150 m2 olan amatör spor kulüplerine 

tahsis edilmek amacıyla 60 adet kulüp binası, yerden ısıtmalı 

standartlara uygun 5 adet çim saha, yönetim binası, atletizm 

pistleri, olimpik yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor 

salonları, piknik yerleri, çocuk oyun parkları, atış poligonu vb. 

tesislerinin yer alması planlanıyor.  



392 

 

Bu proje Elazığ için bacasız fabrika rolünü 

üstlenecektir. Binlerce kişi çalışma imkânı bulurken, ulusal ve 

uluslararası sportif faaliyetler sayesinde de Elazığ’a önemli bir 

katma değerin gireceği kuşkusuzdur.  

Bu projenin tahmini bütçesi 200 milyon YTL’dir. Bu 

rakam 2023’e kadarki dönemi kapsadığına göre, yapılabilir bir 

projedir. Bu arazinin alt yapısı, kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilebilir. Diğer bina ve komplekslerin 

yapımında ise, yap-işlet-devret modelleri, kendi adına bina 

yaptırma, DPT ve AB fonları kullanılabilir. Bu proje ütopik bir 

düşünce olarak algılanmamalıdır. Hedefi büyük koymak 

gerekir.  

Spor sektöründe görev alan tüm gönüllüleri candan 

kutlamak gerekir. Elazığ Buluşuyor Zirvesi düzenlememizin 

amacı da, bu tür fikir ve önerilerin ortaya çıkmasını sağlamaktı. 

Çalışmalarımız çok verimli geçmektedir. Elazığ’da yaşayan 

herkesin desteğine ihtiyaç duymaktayız.  
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Yayınlandığı tarih: 01 Şubat 2007 (Perşembe) 

 

İSTANBUL’DAKİ TOPLANTININ HEYECANI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

12 Şubat 2007 günü İstanbul’da Akgün otelde “Elazığ 

Buluşuyor” Zirvesinin Marmara Bölgesi toplantısı yapılacak. 

Bu toplantı Elazığ Buluşuyor Yürütme Kurulu üyelerimiz 

Yetkin Gündüz ve Talat Akgün tarafından birlikte organize 

ediliyor. Çok büyük bir heyecanla, bu toplantıyı bekliyoruz. 

Toplantıya tahminen 250 kişinin katılması bekleniyor. 

Toplantıya katılacakların büyük bir bölümünü, işadamı ve 

bürokratlar oluşacak. Toplantının amacı, Elazığ Buluşuyor 

Zirve çalışmalarının Marmara bölgesindeki Elazığlılara veya 

sevdalılarına tanıtmak, orada oluşturulan ilave sektör 

elemanlarına teknik bazı bilgiler aktarmak ve metodolojiyi 

belirlemektir.  
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Zirve çalışmaları gördüğü ilgi nedeniyle bizleri 

şaşırtmaktadır. Her gün onlarca mesaj almaya başladık. 

Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Elazığlılar, bu çalışmalar 

içerisinde gönüllü yer almak için adeta yarışıyor. Bazıları neler 

yapabilecekleri konusunda önerilerle geliyorlar. Elazığ 

Buluşuyor artık tüm Elazığlıların ortak projesi olmuştur. Herkes 

bazı katkılar sağlamak için çabalamaktadır. Bu proje sayesinde 

birkaç önemli kurum ve kuruluş Elazığ’da filizlenebilirse, bu 

çalışma hedefine ulaşmış olacaktır.  

İstanbul’da neler konuşulacak biraz o konularda bilgi 

vermek istiyorum. İstanbul’daki hemşerilerimize bu projenin 

neyi amaçladığını, 2023 yılına kadar olan süreç içerisinde ne tür 

gelişmeler yapması istendiği, hangi sektörlerde çalışmaların 

yürütüldüğü, şu ana kadar sektörel bağlamda ne tür 

düşüncelerin ortaya çıktığı, Elazığ İlinin dışarıdaki 

Elazığlılardan beklentisinin neler olduğu ve Haziran 2007 de 

yapılacak zirvede ne tür etkinliklerin yapılacağı ele alınacak.  

Bu proje tüm Elazığlılara ait genel bir projedir. 

Dolayısıyla bu projenin gerçek sahibi Elazığlılardır. Projede 

görev alabilmek için ilgi duyulan sektör başkanı ile temasa 

geçmek yeterli olacaktır. Sektörlerin yaptığı çalışmalar, web 

sayfamızdan (http://www. firat. edu. tr/elazig/) yayınlanarak 

tüm kamuoyu zamanında bilgilendirilmektedir.  

http://www.firat.edu.tr/elazig/
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İstanbul’da katılımcılara küçük bir anket de 

uygulanacaktır. Bu anketle katılımcıların Elazığ meselelerine 

yaklaşımı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma esnasında 

SWOT denilen bir analiz de yapılacaktır. Bu analiz sayesinde 

hemşerilerimizin sektörel bağlamda Elazığ ile ilgili görüşlerinin 

alınması hedeflenmektedir.  

Sayın Valimiz Muammer Muşmal, Belediye 

Başkanımız Sayın Süleyman Selmanoğlu, Fırat Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz ve ETSO 

Başkanımız Sayın Suat Öztürk, muhtemelen bu toplantıya 

katılacaklar ve bu çalışmalar hakkında bilgi vereceklerdir. 

Katılımcılardan gelecek görüşler doğrultusunda, meseleler öz 

olarak tartışılmaya çalışılacaktır. Proje ile ilgili teknik bilgiler 

de gündeme gelecektir.  

İstanbul’daki toplantı sonucunda ortaya çıkan görüşler 

doğrultusunda, ileriki çalışmalarımız daha da şekillenecektir. 

Toplantıda ele alınacak konular, bilahare basımımız aracılığı ile 

kamuoyuna duyurulacaktır. Bu projeye Elazığlıyım diyen her 

kesin sahip çıkacağını ümit ediyor ve her türlü katkılarınızı 

bekliyoruz.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Şubat 2007 (Pazar) 

 

KAHREDEN TEZAHÜRATLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Kocaeli ile yaptığımız maçı kaybettik. Üzüntümüz çok 

büyük. Elazığspor’a kendi sahasında oynamak yaramıyor. Bu 

takım içte mağlup dışta galip. Nedir problem, bir türlü teşhis 

konulamıyor. Ama görünen o ki Elazığspor kendi sahasında 

oynarken seyirci baskısının altında eziliyor. Sayısı çok az da 

olsa bazı seyircilerimiz çok çabuk tahriklere geliyor. Bazen bu 

guruba giren azılığın gözleri o kadar kararıyor ki, hırslarından 

ne yaptıklarının farkına dahi değiller.  

Kocaeli maçında sonuca gidemedik. İki penaltımızın 

verilmediği konusunda seyircide bir kanaat oluştu. Penaltı 

konusunda yorumu uzmanlarına bırakıyorum. Ama bir türlü 

öğrenemediğimiz bir durum var. O da maç esnasında yaptığımız 

taşkınların faturalarını hep Elazığ İli ve Elazığspor kulübü 
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ödediği gerçeğini bir türlü öğrenemedik. Taşkınlıklar yüzünden 

defalarca cezalar ödedik ve sahamız kapandı. Sayıları az da olsa 

bu tahrikleri yapan seyircilerimizin yaptıkları, her defasında 

yanlarına kâr kaldı. Bu nasıl bir Elazığspor taraftarlığı? Bu nasıl 

bir düşünce ki taşkınlık yaparak takımımıza en büyük darbeyi 

vuranlar, Elazığspor sevdalısı olarak ortaya çıkabiliyorlar? 

Mağlubiyet alındığında hemen galeyana geliyoruz. 

Hırsımızı kendi öz insanımızdan alıyoruz. Bu takıma yıllarını 

vermiş, bir yerlere gelmesi için çaba sarf etmiş insanlarımızı bir 

kalemde çiziyoruz. Bu değerlerimizi bu kadar kolay nasıl 

harcarız? Bu insafsızlık değil midir? Kapalı türbinden dışarı 

çıktığımızda sayıları birkaç kişi de olsa, Mustafa Urhan Bey’in 

adını zikrederek bağırıp çağıranları gördüm. Mustafa Urhan bu 

memleketin yetiştirdiği ve Elazığspor için sürekli mücadele 

ettiğini bilmeyen var mı? Ne yapsın Mustafa Urhan! Hakem 

maçta taraflı davranıyorsa, bunun müsebbibi Mustafa Urhan 

mı? Bu nasıl bir yargılama? 

Birkaç seyircinin bağırıp çağırıp ortalığı karıştırdığı 

sırada, bu kez Mustafa Urhan olay yerine geldi. Kendisine 

yapılanları hazmedemediği için bağıranların üzerine doğru 

ilerlerken, karşılıklı itişme kalkışmalar oldu. Mustafa Urhan bu 

takıma yaptığı hizmetleri bağırarak haykırıyordu. Kanımca 

Mustafa Urhan bu polemiğe girmemeliydi. Çünkü her 

Elazığsporlu; Urhan beyin katkılarını gör ardı etmesi mümkün 

değildir. Netice itibariyle zaten mağlubiyetin bizlerde yarattığı 
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bir gerginlik varken, bu defa da seyirci yönetici-eski yöneticiler 

arasında karşılıklı söz düellolarının yapıldığını görmek, bizleri 

daha da rahatsız etti.  

Elazığspor’un gücü bu kadar. Her seferinde bir suçlu 

aramamıza gerek yok. Yönetim elinden geleni yapıyor. 

Futbolcularımız da var güçlerini seferber ediyor. Ama sonuç 

alamıyoruz. Az sayıda bir gurup seyircimiz de patlamaya hazır 

barut gibi. Bu tür tahrikler yapan seyircileri, kontrol altına 

almalıyız. Nasıl olur bilemem ama Elazığspor’a zarar verdikleri 

kesin.  

Sonuç olarak bu hafta hedef alındığı için Mustafa 

Urhan üzerinde yorum yapma gereği duydum. Bu insanlarımız 

kolay yetişmiyor. Bugün futbol federasyonu yönetim kurulunda 

bir temsilcimizin olması, küçümsenecek bir olay değil! Bu 

insanlarımızı kolay harcama yoluna gitmeyelim. Takımımız 

yeterince güçlü değilse, veya şansızlık eseri topları direklerden 

geri dönüyorsa, kusurları niye kendi memleketimizin öz 

evlatlarında arıyoruz.     
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Yayınlandığı tarih: 28 Şubat 2007 (Çarşamba) 

 

ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 

üniversitelere bağlı enstitülerin anabilim dallarının bir kısmında 

doktora programları yer almamaktadır. Bu yüzden de doktora 

eğitimleri için Araştırma görevlileri, ya diğer üniversitelere ya 

da kendi üniversitesi içerisinde yakın bir anabilim dalında 

doktora yapmaya yönlendirilmektedir. Bazı anabilim dallarında 

doktora programlarının olmayışı, araştırma görevlilerini 

sıkıntıya sokabilmektedir.  

Yükseköğretim Kurulu bir süreden beri çalışmalar 

yaparak ortak lisansüstü programların açılmasına zemin 

hazırlamaktadır. Nitekim 22 Şubat 2007 Tarihli ve 26442 sayılı 

Resmi Gazetede “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki 

Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve 
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Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” 

yayınlayarak, ortak lisansüstü programların oluşturulması 

yolunu açmıştır. Ortak programların amacı, “Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans 

veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu 

programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve 

etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek 

zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün 

akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân 

vermek” olarak belirlenmiştir.  

Bu düşünce ile üniversiteler, aralarında protokoller 

yaparak lisansüstü programları açabilecekler. Bir anabilim 

dalında iki üniversitenin müştereken verdikleri eğitim sonunda, 

öğrencinin mezun olduğunu belirten ve her iki üniversitenin 

birlikte hazırladıkları bir diploma verilecek.  

Fırat Üniversitesinde enstitülere bağlı olarak farklı 

anabilim dallarında yüksek lisans programları açılmıştır. 

Yüksek lisans programı açmak, üniversitenin kendi iç kurulları 

içerisinde çözülebilen bir meseledir. Açılan yüksek lisans 

programı, bilgi amaçlı YÖK’e bildirilir. Ancak doktora 

programı açmak için mutlaka YÖK’ün Genel Kurulunun 

olumlu karar vermesi gerekmektedir. Yukarıda söz konusu 

edilen yönetmelik yayınlanmadan önce, YÖK’e iletilen doktora 

programları bekletmeye alınmıştı. Şimdi bazı üniversitelerimiz 
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ikili protokollerle, lisansüstü programlar açmak için çalışmalar 

başlatacaklardır.  

Fırat Üniversitesinde bazı anabilim dallarında doktora 

programı bulunmamaktadır. Örneğin İletişim Fakültesi “Radyo-

TV ve Sinema” Anabilim Dalında yüksek lisans programı 

mevcuttur. Ancak doktora programı bulunmamaktadır. Bu 

durumda İletişim Fakültemiz diğer bir Üniversitenin İletişim 

Fakültesi ile protokol imzalayarak, ortak doktora programı 

açabilir.  

Yeterli öğretim üyesi ve doktora programı olmayan 

anabilim dalları için, bu yönetmelik kapsamında geçici 

çözümler yaratılabilir. İleride yeterli sayıda öğretim üyesi 

olduğunda da bağımsız doktora programı açılması yoluna 

gidilebilir.  
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Yayınlandığı tarih: 14 Mart 2007 (Pazar) 

 

ŞARK KURNAZLIĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

12 Mart 2007 günü İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ 

Temsilciliği ile Mimarlar Odası Elazığ Temsilciliğinin ortaklaşa 

düzenlediği Elazığ “Elazığ’ın depremselliği” konulu seminer Prof. 

Dr. Naci Görür hocamız tarafından verildi. Bu seminere yoğun bir 

ilgi vardı. Elazığ’ın son günlerde sık sık depremler nedeniyle 

sallandığı bir dönemde, bu seminerin canlı olarak yerel 

televizyonlarımızda yayınlanmış olması, halkımızın seminere olan 

ilgisini daha da artırdı.  

Prof. Dr. Naci Görür hocamız Elazığlı ve Türkiye’de 

alanında tanınmış bir bilim adamı olması, bizler için oldukça gurur 

verici bir durum. Naci hocamız, mütevazı ve dolaysız konuşmaları 

ile halkın anlayacağı bir dilde seminer vermesiyle dikkatleri 

üzerine çekmektedir. Doğu Anadolu fayı üzerinde bulunan 

Elazığ’ın depreme hazırlıklı olması gerektiğini, depremden 
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korkulmamasını ve depremle iç içe yaşamaya Elazığ halkının 

alışması gerektiğini vurgulayan Görür, şark kurnazlığı yaparak 

bazı kişilerin halkı galeyana getirdiğine de üzüldüğünü belirtti.  

Hatırlanacağı üzere geçenlerde sokak sokak dolaşan bir 

minibüsten deprem olacağına dair anonslar yapılmış ve bu 

duyurular nedeniyle Elazığ halkının bir bölümü evlerinden çıkarak 

sokaklara dökülmüştü. Bu eylemin altında aslında evleri soymak 

isteyen bir şebekenin kurnazlığının yattığını, yetkililer 

söylemişlerdi. Gene fısıltı gazetesine göre de o panik saatlerinde 

bazı evler soyulmuş! 

Naci hocamızın ve diğer konu uzmanı bilim 

adamlarımızın ısrarla belirtikleri bir husus, depremin ne zaman 

olacağının kesin olarak önceden bilinmesinin günümüz teknolojisi 

ve bilgi birikimiyle mümkün olmadığıdır. Ancak bu gerçeğe karşın 

bazı kişilerin şark kurnazlığı yaparak, depremi önceden tahmin 

ettiğini belirtmesi ve buna aydın geçinen kişilerin dahi inanmaları, 

hayal kırıcı bir durumdur. Toplum nasıl bu kadar bilinçsiz olabilir 

ve bu yalanlara inanabilir, gerçekten anlam vermek çok zor bir 

durum.  

Prof. Dr. Naci Görür hocamız, kentsel dönüşüm projeleri 

çerçevesinde depremsellik konularının nasıl ele alınabileceğini de 

çok güzel izah etti. Elazığ’da depreme karşı önlemleri almanın 

tahminen 1,5 yılda tamamlanabileceğini dile getiren Görür, bu 

alanda çalışan uzmanların bir bölümünün Elazığlı olduğunu ve bu 
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ekibi Elazığ’a hizmet etmek için seferber edebileceğini de çok açık 

biçimde belirtti.  

Fırat Üniversitesi bünyesinde depremle ilgili çalışmalar 

yapabilecek önemli bölümlerimiz bulunmaktadır. Mühendislik ve 

Teknik Eğitim Fakülteleri içerisinde İnşaat Mühendisliği, Jeoloji 

Mühendisliği ve Yapı Eğitimi Bölümü elemanları, yeterli bilgi ve 

deneyime sahip uzmanları barındırmaktadır. Bu bölümlerimizdeki 

öğretim elemanları, zaten deprem konusunda bazı çalışmaları 

yapmaktadır. Ancak bu çalışmaların yeterince desteklendiğini 

söylememiz zordur.  

Çürük yapıların bir an önce depreme karşı 

kuvvetlendirilmesi çalışmaları başlatılmalıdır. Elazığ’da zemin 

etütleri yapılmalı ve zemin kalitesinin haritası çıkarılmalıdır. Yeni 

yapılan inşaatların denetlenmesi çok ciddi bir biçimde 

sürdürülmelidir. Sonuç olarak Elazığlı depremle yaşayama 

alışmalıdır. Depremden korkmak yerine, depreme karşı tedbir 

almamaktan korkmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 20 Mart 2007 (Pazar) 

 

AVRUPA BİRLİĞİ 7. ÇERÇEVE PROGRAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

16 Mart 2007 Cuma günü İnönü Üniversitesi’nde 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı semineri vardı. Bu 

seminere Fırat, Dicle, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve diğer 

üniversitelerden gelen öğretim üyeleri, sivil toplum örgütü 

temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları katıldı. 

İleride proje çalışması yapacaklar için önemli bilgiler sunuldu.  

AB çerçeve programlarının ilki 1984 yılında başlatıldı. 

Çerçeve programı, AB’nin kürsel lider olma projesi diye de 

adlandırılmaktadır. Çerçeve programları, diğer birçok topluluk 

programı gibi amaçları ve bütçesi ile belirli bir dönem için 

tasarlanmış uzun yılları içeren bir program özelliği taşımaktadır. 

Temel amacı; bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme 
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kapasitesini arttırmak, sosyal ve ekonomik kalkınmayı 

sağlamaktır.  

1984-1987 yıllarını kapsayan birinci çerçeve 

programının bütçesi 3,3 milyar Avro iken, 2007-2013 yıllarını 

kapsayan dönem için bu bütçe 53,2 milyar Avro’ya çıkmıştır. 

Evet yanlış okumadınız, 53. 2 milyar Avro! Bu projelere 

Avrupa Birliği üyesi 27 devlet, aday ülkeler arasında olan 

Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya ile Asosye üye olarak 

adlandırılan İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç 

katılabilir. Uluslararası işbirliği hedef ülkeleri ise Afrika, 

Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin 

Amerika, Akdeniz Ortaklığı ve Batı Balkan ülkeleridir.  

 

Ülkemiz bu sisteme ilk kez 2002-2006 yılları arasında 

devam eden 6. Çerçeve Programı ile dâhil olmuştur. Projelerde 

500’e civarında Türk ortağı yer almakta ve 2000’e yakın 

araştırmacı görev yapmaktadır. Çerçeve programına dâhil 

olduktan sonra, Türkiye ortak havuza para aktarmaktadır. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki 6. Çerçeve Programına 

ödediğimiz meblağın ancak %30’una tekabül eden bir miktarda 

proje yapabildik. Diğer bir deyimle yatırdığımız paranın 

%70’ini diğer ülke projeleri kullandı.  

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği, Fikirler, Kişiyi 

Destekleme, Kapasiteler ve EUROATOM isimli özel 
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programlardan oluşmaktadır. İşbirliği özel programı içerisinde 

Sağlık; Gıda, tarım, balıkçılık Bioteknoloji; Bilgi ve İletişim 

Toplumu Teknolojileri; Nanoteknolojiler, Enerji, Çevre, 

Ulaştırma (Havacılık Dâhil), sosyo-ekonomik ve Beşeri 

Bilimler, Uzay ve Güvenlik sektörlerinden oluşmaktadır.  

Üniversitemiz AB 7. Çerçeve Programına çok iyi 

değerlendirmelidir. Bunun için öncelikli olarak Elazığ’da 

TÜBİTAK uzmanlarınca Malatya’daki toplantıya benzer bir 

toplantı düzenlenmelidir. Çünkü bu seminerlerde bir projenin 

nasıl yazılabileceği de öğretilmektedir.  

“Elazığ Buluşuyor” çalışmalarında da mutlaka bu 

projelerden yararlanma yolları aranmalıdır. Sektörlerde görevli 

olan elemanlar, AB 7. Çerçeve programını web sayfalarından 

takip etmelidir. Elazığ Buluşuyor Projesi, AB çerçeve programı 

kapsamında değerlendirilmelidir. Eminim ki, 7. Çerçeve 

programı dikkatli incelenecek olursa, birçok alanda güzel 

projelerin ortaya çıkacağı görülecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Nisan 2007 (Salı) 

 

İNTERNET VE GELECEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

9-22 Nisan 2007 tarihleri arasını kapsayan dönem, 

“Internet Haftası” olarak kutlanacak. Üniversiteler, sivil toplum 

örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları; bu hafta içerisinde bir 

dizi panel, konferans, seminer ve uygulamalı etkinlikler 

düzenleyecek. Amaç; ülkemizde Internet kullanımını gelişmiş 

ülkelerin kullanım seviyelerine yükseltmek ve azami derecede 

bu teknolojiden yarar sağlamaktır.  

Türkiye’de Internet’in kullanılmaya başlamasının 14 . 

ncü yıldönümü. Geçen bu süre zarfında dünya da Internet 

teknolojisi çok hızlı gelişmeler gösterdi. Ülkemizde de Internet 

gelişimi çok süratli oldu. Ancak, Internet beraberinde birçok 

sıkıntıyı da gündeme taşıdı. Bankalarda Internet üzerinden 

hesapları boşatılan birçok mağdur söz konusu. Türkiye’de 
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mağdurların hemen tümü, kaptırdıkları paraları bankalardan 

geri alamadılar. Sadece bir mağdur, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

kararı sonrasında, çekilen miktar kadar tazminat koparabildi.  

Mart 2007 ayı içerisinde 42 yaşındaki bir İngiliz 

Internet’te bir sohbet kanalına girip web kamerasını açtıktan 

sonra, tüm dünya dan onlarca izleyicisinin gözleri önünde 

kendisini astı. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, 

22 yaşındaki bir bayanın evlenme vaadine kanıp 135 bin lirasını 

kaptırması da Internet’in gündelik hüsranlarından biri olmuştu.  

 

Amerikalı Prof. Louis Gottschalk geçmişte bir elektronik 

posta almış. "Ben Nijeryalı bir hükümet üyesiydim, generaller 

darbe yaptı, milyonlarca dolarım da ülkede kaldı" biçiminde bir 

mesaj almış. Nijeryalı’nın parasını yurt dışındaki bir bankaya 

transfer etmek için bazı harcamalar yapmak gerekiyor ve tuzağa 

düşen Gottschalk “yüklü miktarda komisyon alacağım” diye, 

dolandırıcının hesabına epeyce bir miktar para akıtıp durmuş.  

2006 yılında Internet’ten pornografik içerikli sitelere 

erişim için saniyede 2 bin 304 euro harcandığı açıklandı. Arama 

motorlarından derlenen bilgilere göre, saniyede 28 bin kişinin 

ziyaret ettiği bir sitede, sadece ABD’de 39 saniye içinde bir video 

indirmek mümkün. Internet kullanıcılarının yüzde 47’sinin en az 

bir kere porno sitelere girdiği belirtiliyor. Internet’te seks 

kelimesinin en çok arandığı ülkeler sırasıyla Pakistan, Hindistan, 

Mısır, Türkiye, Cezayir, Fas, Endonezya, Vietnam, İran ve Kıbrıs 
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şeklinde seyrediyor. Çocuk pornografisi ile ilgili Türkiye’nin 

güvenilirliği zedelenmiş durumda. Üstelik çocuk pornografisi ile 

iştigal edenlerin doktor veya eğitimci olması da işin cabası! 

Internet, teknolojik açıdan asrımızın en güçlü görsel ve 

işitsel aracı konumunda. İnsanoğluna sayısız kolaylıklar ve 

imkânlar tanıyor. Ancak bu sistemin ortaya çıkardığı 

olumsuzluklar da ortada. Internet’in olumsuz etkilerinin bertaraf 

edilmesi için artık batı ülkeleri yönetimleri de bazı tedbirler almak 

zorunda kalıyorlar ve yeni yasalar çıkarıyorlar.  

Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı bir tasarı şu anda 

TBMM Adalet alt komisyonunda görüşülüyor. 1-2 hafta içersinde 

tasarının yasallaşması söz konusu olabilecek. Yasanın suçları 

izlemeyi ve engellemeyi hedeflediği söyleniyor. Elbette ki sansür 

hiçbir zaman tasvip edilecek bir olay değil. Ülkenin geleceğini 

oluşturacak gençlerimizin sapık düşüncelerle yetişmesini teşvik 

eden Internet sitelerine karşı önlem alınmasının, bir zorunluluk 

olarak ortaya çıktığı da bir gerçek.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Nisan 2007 (Çarşamba) 

 

ELAZIĞSPOR’A SİVİ İNİSİYATİF DESTEĞİ 

Prof. Dr. Asaf varol 

 

Her ne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye maçını 4-2 

lik bir skorla kaybettik ise de Ligde 5. lik sıramızın değişmemiş 

olması, yüreğimize su serpti. Bu fırsatı çok iyi 

değerlendirmeliyiz ve kalan 5 maça sıkı bir biçimde halkımız, 

oyuncumuz, teknik direktörümüz ve yönetimimiz ile 

sarılmalıyız. Elazığspor’a bu aşamada azami düzeyde her 

konuda destek sağlamak amacıyla, “Elazığspor’un 

kuruluşunun 40. yılını kutlama etkinliklerini düzenleme 

komitesi” adı altında bir grup oluşturduk. Bu komitenin Genel 

Başkanlığını Prof. Dr. Edip Özer ve Genel Sekreterliğini ise 

Prof. Dr. Asaf Varol yapmaktadır. Komitede üye olarak Av. 

Faruk Çikoğlu, Hıdır Bilek, Ali Topal, Çoşkun Kamaç, İhsan 

Uğur, Murat Turan, Münür Yılmaz, Aslan Görgöz, Yılmaz 
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Aydoğdu, Mehmet Tan, Haydar Aydur, Suat Kenç, Ekrem Katı, 

İrfan Arslan, Eşref Turan, Murat Varol, Vehbi Çoşkun, Sedat 

Acar ve Zülfü Aydıngöz yer almaktadır.  

Organizasyon Komitesi, Finans Komitesi, Tanıtım 

(medya, iletişim ve halkla ilişkiler), Proje Yaratma Komitesi 

ve Sürekli Eğitim Komitesi adı altında 5 ayrı komite teşkil 

edilmiştir. Valimiz Sayın Muammer Muşmal, Belediye 

Başkanımız Sayın Süleyman Selmanoğlu ve Komitemiz 18 

Nisan akşamı için bir yemek organizasyonu yaptılar. Bu 

yemeğin sponsorluğunu üstlenen değerli işadamımız Sayın 

Metin Akgün’e, duyarlı davranışı nedeniyle kalpten teşekkürü 

borç biliyoruz. Bu yemeğe katılan her bireyden bin YTL bir 

bağışla yola çıkan organizasyon komitesi, 400 milyarlık bir 

meblağa ulaşmayı hedeflemiştir.  

Toplanacak meblağ, Elazığspor’a bir nebze de olsa 

nefes aldıracaktır. Ancak bu komitenin görevi, bu yemekle sona 

ermeyecektir. İleriye yönelik ve kalıcı gelirler bulmak amacıyla 

çeşitli çalışmalar sürdürülecektir. Yapımı düşünülen projelerin 

konu başlıklarını şöyle özetleyebiliriz.  

 Kamu kurum ve kuruluşları ile sağlanacak iyi 

diyaloglar neticesinde tesislere ait alt yapı sorunları çözülecek, 

yeni fiziki  mekânlar yaratılmaya çalışılacaktır.  

 Sürekli gelir sağlayacak projeler geliştirilecektir. 

Örneğin Hazar gölü çevresinde satışa sunulmuş ve 
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işletilemeyen tesisler belirli sürelerle (yaz aylarında) kiralanıp, 

buradan hakla hizmetler sunularak Elazığspor’a kazanç 

sağlanması hedeflenecektir.  

 Çeşitli iletişim şirketleri ile temasa geçilerek, baz 

istasyonlarının belirli binalara kurulması ve bu sayede kalıcı 

gelirler sağlanmasına çalışılacaktır. Özellikle kamu kurum ve 

kuruluşları ile protokoller imzalanarak, kendi binalarında 

kurulacak baz istasyonlarının işletmesi sonucu elde edilecek 

gelirlerin Elazığspor’a aktarılmasına çalışılacaktır.  

 Gaz emisyon ölçümleri üzerinden belirli bir payın 

Elazığspor’a doğrudan aktarılması çalışmaları yapılacaktır. Bu 

uygulama 1994-96 yılları arasında başarı ile Elazığ’da 

uygulanmıştı.  

 Fırat Üniversitesi ve Milli Emlak ile görüşülerek, 

üniversite içerisinde uygun yerlere öğrencilere hizmet verecek 

kantin ve kafeteryaların kurulması istenecektir. Bu amaçla yap-

işlet-devret yöntemi ile tesisler oluşturulmaya çalışılacaktır.  

 Belediye ile görüşülerek sağlanacak arsalar üzerine 

Elazığspor tarafından işletilecek halı sahalar kurulacaktır.  

 Eşya piyangosu çekilişleri ciddi biçimde takip 

edilecektir.  

 Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Hamdi 

Muz, Tıp Fakültesine ait park yerinden Elazığspor’a zaten bir 
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katkı sağlamaktadır. Buna ilave olarak makamlarınca da uygun 

görülmesi halinde, üniversite alanı içerisine girecek öğrenci 

otomobillerinden park ücreti alınması organizasyonu yapılması, 

sağlanacak gelirin Fırat Üniversitesi ve Elazığspor arasında 

uygun oranlarda pay edilebilmesi teklifi götürülecektir.  

 Belediyeden sağlanacak bir arsa üzerine bir benzin 

istasyonu kurulmaya çalışılacaktır.  

 Elazığspor’a oyuncu yetiştirmek için küçük 

yaşlardaki kabiliyetli çocukların futbolcu yetiştirilebilmeleri 

için eğitim ve öğretimleri, kulüp tarafından sağlanacaktır. Bu 

amaçla burs tahsis edilecektir.  

 Elazığspor store mağazalar zinciri kurulacak ve isim 

hakkı kira bedelleri alınacaktır.  

Görüldüğü üzere oluşturulan komite hemen kolları 

sıvayarak bazı proje başlıklarını saptamıştır. Bu projelerin 

gerçekleşebilmesi için çalışmalar yoğun bir biçimde 

sürdürülecektir. Elazığ’da yaşayanların tüm halkın, bu sivil 

inisiyatif hareketini desteklemesini canı gönülden arzuluyoruz.  
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Yayınlandığı tarih: 19 Nisan 2007 (Perşembe) 

 

DUYARSIZLIĞIN BU KADARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığspor’un kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlamak 

amacıyla bir komite oluşturuldu. Elazığ Valisi Sayın Muammer 

Muşmal ve Belediye Başkanı Sayın Süleyman Selmanoğlu’nun 

desteklerini arkasına alan bu komite, 18 Nisan akşamı için 

Akgün Otelde bir yemek düzenledi. Amaç, maddi sıkıntı 

içerisinde bulunan Elazığspor’a bir nebze olsun nefes aldıracak 

miktarda parasal destek oluşturmaktı. Bu maddi desteğin 

sağlanması durumunda, Elazığspor’un kalan maçlarını daha bir 

şevkle oynayacağını ve dolayısıyla Play-off’a kalma ve 

akabinde Süper Lige çıkma şansının daha kolaylaşabileceğini 

düşünmüştük. Bunun sonucunda da kutlama etkinlikleri daha da 

anlamlı olacaktı.  



423 

 

Komite kendi arasında organize olarak bir görev 

bölümü yaptı. Yemek davetiyelerini dağıtmak için bazı iş 

adamlarımız bizzat yerinde ziyaret edildi. Bazı kamu kurum ve 

kuruluşlarına ise toplu davetiyeler bırakıldı. Yemeğe gelen 

kişilerden 1000 YTL alınacağı da açık bir biçimde ifade edildi. 

Yüz yüze görüştüğümüz iş adamlarımız ve esnaflarımız, 

bizlerin çabasını destekleyen ifadeler kullandılar. Bu tablo 

bizleri çok ümitlendirdi ve 400 kişiyi salonda 

toplayabileceğimize inanıyorduk.  

Akgün Oteli sahibi Sayın Talat Akgün ve oğlu Metin 

Akgün, yemeğin sponsorluğunu üstlenerek, gerçek bir 

Elazığspor taraftarı olduklarını gösterdiler. Ben Sayın Metin 

Akgün’le görüşerek, gelecek misafirlere mahcup olmamak için 

her ihtimale karşın yemek miktarının fazla tutulmasını rica 

ettiğimde, “Hocam siz hiç merak etmeyin, kaç kişi gelirse 

gelsin bir gerekeni yaparız. Yeter ki halk gelsin” dediğinde 

çok rahatlamıştım.  

Yemek saati geldiğinde salona gelenlerin sayısının 

beklentimizin çok altında olduğunu görünce, komite olarak 

hayal kırıklığına uğradık. Yüz yüze görüştüğümüz kişilerin 

%70-80’nin toplantıya katıldıklarını gördük. Ancak toplu olarak 

davetiye bırakılan bazı odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, 

kamu kurumlarımızdan ya çok az ya da hiç katılanların 

olmadığını gördük. Davetiye dağıtılan iş adamları ve 

esnaflarımız için 1000 TL’nin büyük bir rakam olamadığı 
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düşüncesindeyim. Çünkü şayet kısmet olursa süper lige 

çıkabilirsek, Elazığ’a sağlanacak katma değerden kendileri de 

faydalanacaklardı. Bunu bilmek için de kehanet sahibi olmaya 

gerek yok.  

Elazığ halkının önemli bir bölümü, Elazığspor’a karşın 

duyarsız. Çok az bir kesimi tenzih ediyorum, bu kişiler zaten 

her fırsatta maddi manevi Elazığspor’un yanında yer alıyorlar. 

Ziyaret ettiğimiz kuruluşlar arasında özel okullarımız var, 

fabrikalar var. Bu kurum ve kuruluşlar Elazığ’ın nimetlerinden 

yararlanıyorlar. İstenen meblağ da kesinlikle kendilerini 

hırpalayacak seviyelerde olmamasına karşın, duyarsız 

davranmalarını sizin takdirlerinize bırakıyorum.  

Elazığ halkından da bir beklentimiz var. Ziyaret 

ettiğimiz kurumlar açıklanacak. Elazığspor’a yardım edenlerin 

isimleri de yerel medyamızda açıklanacak. Bu hareket toplumun 

haber alma özgürlüğüne saygıdır. Elazığspor taraftarları ve 

gönül verenlerinin bu durumu bilmelerinde yarar görüyorum. 

Madem ki 1000 TL’ye dahi tamahkarlık gösteren özel okullar, 

esnaflar, sivil toplum kuruluşları olabiliyorsa, bizler de artık 

seçici davranalım. Elazığspor’a katkı sağlayanlardan alış veriş 

edelim. Katkı sağlayan özel okullara çocuklarımızı gönderelim.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Nisan 2007 (Çarşamba) 

 

ELAZIĞ’A GÖÇ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ’a göç, sadece kendine bağlı köylerden 

kaynaklanmayıp aynı zamanda çevre illerden de göç 

alınmaktadır. Elazığ İline komşu iller olan Bingöl, Muş, 

Tunceli, Diyarbakır ve Bitlis illerinden son yıllarda yoğun bir 

göçün yaşandığı, buna karşın Elazığlıların ise İstanbul, Ankara, 

Adana, Mersin, İzmir gibi illere göç ettiği görülmektedir. Bu 

durum, demografik yapının bozulmasına neden olmaktadır. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden 

göç eden ve yeterli eğitim görmemiş aileler ve çocukları, 

Elazığ’ın sosyo-ekonomik durumunu olumsuz 

etkileyebilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin 

genelde kırsal kesiminden Elazığ’a göç eden ailelerin çocuk 

sayıları fazla olmakta ve bu çocukların önemli bir bölümü 
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eğitim-öğretimle uğraşmak yerine, tarım sektöründe ırgatlık 

yapmaktadır. Bir kısım çocuk sanayide kaçak çalışırken, bir 

kısım çocuk da sokak çocuğu olarak toplumda bir yara olmaya 

devam etmektedir.  

Göç ederek Elazığ’a yerleşen ailelerin birçoğunun 

sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Bu aileler sağlık 

gereksinimlerini yeşil kart ile sağlamaya çalışmaktadır. 

Elazığ’da yeşil kartlı birey sayısı 2006 yılında 166. 027 olup, 

Elazığ İlinin toplam nüfusuna bölündüğünde, %30 gibi bir 

orana ulaşılmaktadır. Elazığ’da yaşayan vatandaşların 1/3’ü 

yeşil kart kullanarak sağlık gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Komşu illerden göçle gelen vatandaşların büyük bir bölümü 

yeşil kart sahibidir. Yapılan incelemeler sonucunda yeşil kart 

sahibi olan bazı vatandaşların aslında ev sahibi dahi oldukları 

ve buna rağmen yeşil kart aldıkları görülmektedir. Bu çelişkili 

durumu düzeltmek için yeşil kart sahibi vatandaşların mal 

varlıkları titiz bir biçimde yeniden incelenmektedir.  

Elazığ, çevre illerden aldığı aşırı göç sonucunda 

adeta bir seyyar satıcılar merkezi olmuştur. Şehir 

merkezinde “tablacı” diye adlandırılan bu satıcılar, esnaf 

için de büyük bir sorun teşkil etmektedir. Seyyar satıcılara 

karşı verilen mücadelede yetersiz kalınmaktadır. Seyyar 

satıcı olarak çalışanların büyük bir bölümünün, civar 

komşu illerden göç ettiği bilinmektedir. Bu durum zaman 

zaman yerel medya da da gündeme gelmektedir. Seyyar 
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satıcılık yapan vatandaşlar, terör veya fakirlik nedeniyle 

köylerini terk ettiklerini, çocuklarına bir parça ekmek 

götürmek için mücadele verdiklerini, bu nedenle seyyar 

satıcılık yapmak zorunda kaldıklarını ekranlarda açık bir 

biçimde ifade etmektedirler.  

Yıllar öncesi Elazığ’da sokak çocuk sayısı yok denecek 

kadar az iken, bugün bazı mahallelerde (Sanayi, Rızaiye ve 

civar mahalleler) ve otobüs terminali yakınlarında tinerci 

çocukların halkı rahatsız eden saldırılarıyla 

karşılaşılabilmektedir. Emniyet tarafından tutuklanan bu 

çocukların büyük bir bölümünün komşu illerden gelmiş 

olduğunun saptanması, Elazığ’a gelen göç nedeniyle 

problemlerin arttığının kanıtıdır.  

Komşu illerden alınan göç nedeniyle demografik 

dengelerin olumsuz etkileri altında kalan Elazığ, kentsel 

dönüşüm projelerinin peyderpey devreye girmesi sürecini 

yoğun yaşan illerimiz arasında yer almaktadır. Göç ile 

şehrimize gelen kişiler de bizim insanımızdır. Bu insanlara 

sahip çıkmak, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan 

kaldırmak, göçle gelen vatandaşlarımızın eğitim düzeylerini 

yükseltmek için mücadele etmeliyiz. Bu bağlamda Valimiz 

Sayın Muammer Muşmal’ın “Elazığ Okuyor” kampanyasına 

herkesin canı gönülden destek olması gerektiği 

düşüncesindeyim.  
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Yayınlandığı tarih: 02 Mayıs 2007 (Çarşamba) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNE YERLEŞTİRMEDE 

PUAN ÇELİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol  

 

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 

Kırgızistan’da eğitim ve öğretimlerini sürdüren toplam 30 

İletişim Fakültesi bulunmaktadır. Bu iletişim fakültelerinde yer 

alan bazı bölümlerin benzerleri, Üniversitelerin İşletme ve 

Ekonomi Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve 

Tasarım Fakülteleri bünyesinde de yer almaktadır.  

İletişim fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak, 

gelişen teknolojik unsurlar bağlamında iletişim fakültelerinin 

müfredatlarını güncellemek, ortak bir platformla güç birliği 

sağlamak, bu fakülteler arasında akademik ve sosyal işbirliği 

tesis etmek, 1991 yılında özel bir televizyon şirketinin uydu 

üzerinden yayınlarını başlatmasıyla, yerel ve ulusal bağlamda 
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özel radyo ve televizyonların yarattığı kaotik ortamın 

giderilmesine çözümler üretmek için iletişim fakülteleri 

dekanları; ilk olarak 1999 yılı sonunda bir araya gelmişlerdir. 

İletişim Fakülteleri Dekanları toplantıları rutin bir biçimde 

sürdürülmüş ve XV. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı 14-

18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bişkek’te (Kırgızistan) 

yapılacaktır.  

Dekanlar arasında oluşturulan bu güç birliği sayesinde 

“3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin değiştirilmesi 

sağlanmış ve 24. maddesine konulan “……radyo-televizyon 

bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar 

ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir. ” hükmü ile o güne 

kadar yasal olmadan yayınlarını sürdüren ve yayın hayatına 

1992 yılında başlayan ilk yerel üniversite televizyonu olan 

FIRAT TV ile yayınlarına 1998 yılında başlayan Selçuk 

Üniversitesi yerel televizyonunun yasallaşması sağlanmıştır. Bu 

değişiklik ile birlikte üniversitelerde iletişim fakültelerinin hızla 

çoğaldığı görülür.  

Üniversite bünyelerinde yayın yapan televizyon ve 

radyo sistemlerinin, üniversite faaliyetlerinin topluma 

aktarılması, eğitim amaçlı yayınların yapılması, bu sistemlerinin 

uzaktan eğitim amaçlı kullanılabilmesi, üniversitenin halka 

açılan penceresi olarak görev üstelenen unsurlarını kullanmak 
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isteyen üniversiteler, peş peşe iletişim fakültesi açmaya 

başlamışlardır. Özelikle vakıf üniversiteleri, kuruluşu 

aşamasında fazla maddi bir donanım gerektirmeyen Halkla 

İlişikler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık vb. isimler altında bölümler tesis 

ettikleri görülmektedir.  

İletişim fakülte sayıları son yıllarda hızla artmıştır. Bu 

artışın nedenlerinin başında halkla ilişkiler ve benzeri 

bölümlerin büyük alt yapı masrafı gerektirmemesi nedeniyle 

vakıf üniversitelerince cazip görülmesidir. “3984 Sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un 

iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanalları ücretsiz 

olarak tahsis edilebilmesi ve iletişim fakültelerinin 

üniversitelerin halka açılan vitrini olarak algılanması; 

üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmek için 

bünyelerinde iletişim fakültesi kurmasını ivmelendirmiştir. 

Mart 2007 ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu hukuk, eğitim ve 

iletişim fakülte sayılarını dondurma kararı almıştır. Bu kararın 

sürdürülebilmesi amacıyla İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu, bu kararın uygulanabilirliğini takip etmelidir.  

İletişim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan 

puan türü (SÖZ-2), çağın teknolojik gelişmelerinin oluşturduğu 

iletişim platformuna uygun değildir. İletişim fakülteleri 

içerisinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo 
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Televizyon ve Sinema, Gazetecilik vb. bölümlerinin puan türü 

EA-2’ye dönüştürülmelidir.   

İletişim fakülteleri bünyesinde yer alan Görsel İletişim 

Tasarımı Bölümüne girebilmek için özel yetenek sınavı 

yapılmaktadır. Bu uygulama yerindedir. Ancak, müracaat 

edecek öğrencilerin ÖSS’nin herhangi bir puan türünde 160’ın 

üzerinde puan almış olması yerine, bu seçimin EA puan türü 

olarak değiştirilmesi, kaliteyi artıracaktır.   

Ülkemizde iletişim fakülteleri bünyesinde henüz on-

line ya da uzaktan eğitim yapılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

iletişim fakülteleri bünyesinde çok farklı yöntemlerle uzaktan 

eğitim uygulandığı bilinmektedir. Yeni açılan fakültelerde 

öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla, ikili ya da 

çoklu fakülteler arasında uzaktan eğitim başlatılmalıdır.  

Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi Osman Paşa, 

İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri 

arasında oluşturulan ÜNİP Üniversiteleri, lisansüstü 

programlarını değerlendirerek karşılıklı yüksek lisans ve 

doktora programları açabilir. Öğretim elemanı yetiştirmek için 

bu fırsat kaçırılmamalıdır.  

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki 

Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 

2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bu 
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yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının 

aralarında işbirliği tesis ederek lisansüstü programlarında 

yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans 

veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis etmektir. Bu 

programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve 

etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek 

zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün 

akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân 

vermeyi hedefler. Bu kapsamda iletişim fakülteleri arasında ikili 

protokoller vakit geçirilmeksizin imzalanarak, uygulanmaya 

geçilmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 19 Mayıs 2007 (Cumartesi) 

 

SEÇİM DÖNEMİ ŞARLATANLIKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Seçimlerde aday adayı olmak isteyen kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışanlar, 8 Mayıs 2007 günü mesai bitimine 

kadar istifalarını verdiler. Televizyonlarda çok heyecanlı 

konuşmalar dinleyeceğiz. Aday adayları adeta görücüye çıkmış 

olacaklar. Kamuoyu da adayların konuşmalarını dikkate alarak 

oylarını kullanacaklar.  

Fanatik olmayan seçmenler seviyeli ve ilkeli bir seçim 

dönemi geçirmeyi arzuluyor. Fanatik seçmenler ise at gözlüğü 

ile bakmaya devam edecekler. Bu gruba giren seçmenler, 

mensubu oldukları partilerin geçmişteki ya da hala süregelen 

olumsuz davranışlarını ve alışkanlıklarını görmezden gelecek ve 

partisinin propagandasını yaparak süreci tamamlayacaklardır.  



437 

 

Aday adayı olan kişiler de üç ana amaç için sahneye 

çıkmaktadır. Bir kısmı gerçekten hizmet etmek, tarihe adını 

yazdırmak için milletvekili adayı olmaktadır. Bu gruba giren 

adaylar milletvekili olmanın sorumluluğunu ve ağır yükünün 

farkındadırlar. Ancak bu tür insanlar da genelde aday olarak 

seçilemezler. Çünkü şarlatanlık yapmayı bilmezler. Adam 

araklama, genel başkanı tavlama yöntemlerinden bihaberdirler. 

Bu yüzden de toplumun arzuladığı isimleri aday listelerinde 

görmek nadirdir.  

İkinci bir grup aday adayı olanlar ise milletvekili 

olmanın hırsı ile yanıp tutuşanlardır. Her seçim döneminde aday 

adayıdırlar. Halk kendilerini isteyip istememesi onlar için 

önemli değildir. Maddi potansiyellerini seçilmek için cömertçe 

harcarlar. Genel başkanlarını ikna etmek için her türlü yolu 

denerler. Ana sonuç nafiledir ve aday seçilebilmek için bir 

sonraki seçimi bekler dururlar.  

Üçüncü gruba girenler ise aslında aday olma şanslarının 

olmadığını çok iyi bilirler. Zaten kendileri de milletvekilliği 

yapamayacaklarının farkındadırlar. Sadece ismi söylensin ve 

parti rengini hissettirerek, ileride kendilerine bir çıkar sağlama 

düşüncesindedirler.  

Seçim döneminde en ahlaksızca yapılan anti 

propagandalar, adayın geçmişi ile ilgilidir. Adayı yıpratmak için 

her türlü iftira mubah sayılmaktadır. Özellikle de adayın kökeni 
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üzerinde durulur. Çoğu aday da kendi kökenini bilmiyormuş 

konumuna düşmektedir (!).  

Seçim döneminde yerel medya çok etkili olacaktır. 

Çünkü adaylar TV ekranlarından topluma seslenecekler ve 

yapacakları konuşmalar çok önem arz edecektir. Seçmenlerin 

bir bölümü, adayların konuşmalarından ziyade, kendilerini 

yöneten güçlerin işaret edeceği aday üzerinde 

yoğunlaşacaklardır. Bu gruba giren seçmenlerin kendi özgür 

iradeleri ile bir aday belirlemelerini beklemek hayaldir.  

Seçmen olarak aday adayı olarak görmek istediğimiz 

profil, birinci gruba girenler olmalıdır. Geçmişi, bilgi birikimi, 

dürüstlüğü ile tanınan ve milletvekilliğinin ağır sorumluluğunun 

bilincindeki kişiler ülkeye hizmet verebilirler. Diğerleri, çıkar 

peşindedirler ve çıkarları için her yolu mubah görürler. Seçimin 

hayırlı olması, ülke ve millet menfaatlerini önemseyen kişilerin 

seçilmesi dileği ile…  
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Yayınlandığı tarih: 22 Mayıs 2007 (Salı) 

 

RÜŞVETİN GÖLGESİNDEKİ BİR ÜLKE: 

KIRGIZİSTAN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Beş kişiden oluşan İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulunun daimi seçilmiş üyesi kimliğimle 12-20 

Mayıs 2007 tarihleri arasında İletişim Fakülteleri Dekanları 

toplantısı nedeniyle Kırgızistan’a gitmiştim. Bu ülkeleri ilk defa 

ziyaret ediyordum. Atalarımızın göç ettiği bu toprakları 

göreceğim için de çok heyecanlı idim.  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 

düzenlenen toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme ve 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ı da Yürütme Kurulu 

olarak davet etmiştik. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetlerindeki üniversitelerin iletişim fakülteleri 

dekanları, 15. toplantılarını gerçekleştirmek ve iletişim 



441 

 

fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak için çok verimli 

görüşmeleri gerçekleştirdiler.  

Kırgızistan’ı gördükten sonra ülkemizin değerini daha 

da iyi anladım. Kırgızistan’ın tahminen yüzde 60’ı Kırgız, 

yüzde 30’u Rus ve yüze 10’nu da diğer ülkelerin vatandaşından 

oluştuğunu öğrendik. Halkın geliri bizlere göre çok düşük. 

Örneğin Manas Üniversitesi’nde bir Kırgız Araştırma 

Görevlisinin aylığı tahminen 175 dolar civarında. Benzin çok 

ucuz. Litresi 1 YTL’nin alında. Ülke tam bir rüşvet cenneti. 

Polisin kendisi dahi, rüşvet çarkının dişlilerini konumundadır.  

Bir dostumuzun arabası ile iki defa şehir merkezine 

indiğimizde, her ikisinde de trafik polisi tarafından 

durdurulmamız, polise yakalanma olasılığını yüzde yüz 

mertebesine çıkartmıştı. Polis tarafından durdurulunca bizler 

tedirgin olduk, ancak dostumuzun çok rahat oluşu dikkatimi 

çekmişti. Arabadan inip polislerin yanına giden bu dostumuz 

(rüşvet vermekten sonradan başına bir işler gelmesin diye bu 

dostumuzun ismini vermek istemiyorum) 50 som (yaklaşık 1,3 

dolar) rüşvet vererek meseleyi çözdüğünü söyledi. Bir gün 

sonra aynı senaryo tekrarlandı. Sahne aynı idi, ancak oyuncular 

değişmişti.  

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Asker Kantarı Taşkent üzerinden Bişkek’e gelmişti. Ancak 

yolculuğu kendisine zehir olmuş. Çünkü Bişkek’te gümrüğe 
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girdiğinde pasaportta bıyıklı fotoğrafı varken, bıyıklarını kestiği 

için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gerisin geriye 

gönderilmişti. Epeyce bir diplomasi çarkı sonrasında ancak 1,5 

gün sonra Bişkek’ gelebildi. Emdiği süt burnundan getirildi. 

Adalet Bakanı dahi devreye girmişti. Her gören “Pasaportun 

arasına bir 20 dolar koysaydın, bunlar başına gelmez di?” 

fikrinde birleştiğine göre, rüşvetin boyutunu siz artık kendiniz 

düşünün.  

Halkın büyük bir bölümü yoksulluk içinde çırpınıyor. 

Memurların çok az maaşla nasıl geçindiklerinin doğru cevabı, 

rüşvet oluyor. Kırgızistan’da rüşvet ayıp sayılmıyor. Hatta 

rüşvet almayanlar beceriksiz olarak nitelendiriliyormuş. Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması ile birlikte 

Kırgızistan’ın ekonomisi geriye gidiyormuş. Komşu ülkeler bu 

ülkenin yönetiminde söz sahibi olma yarışındalar. Yol boyunca 

dinlenme yerlerindeki tuvaletler pislikten geçilmiyor. Bel 

seviyesi yüksekliğindeki tuğla duvarlarla tuvaletler göz göz 

yapılmış ve kapıları yok.  

Yukarıdaki yoksulluk manzarasını görünce Türkiye’yi 

daha da sever oldum. Atalarımız ne iyi yapmış da oralardan göç 

edip gelmişler Anadolu’ya! Zaten tarihte göçlerle birlikte 

medeniyet de gelişmemiş midir? Amerika’yı Amerika yapan 

göç ederek o ülkeye yerleşenler değil midir? Ülkeyi 

kontrolünün altına almak isteyen ülkeler Kırgızistan’da adeta 

cirit atıyor.  
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Kırgızistan’ın Türkiye’ye aşırı derecede desteğe 

ihtiyacı var. Türkiye, aynı kanı taşıyan Kırgızlara sahip çıkmalı. 

Bu nedenle oralara gidip hizmet vermeyi, kutsal bir görevdir 

diye yorumluyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Mayıs 2007 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞSPOR’DA MALİ KONGRE DEPREMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

27 Mayıs 2007 Pazar günü Elazığspor tesislerinde ilk 

defa Elazığspor Mail Kongresi yapıldı. Bu kongre, 

Elazığspor’un geçen yıl yürürlüğe giren tüzüğünün ne kadar 

çelişkiler içerdiğini bir kez daha ortaya koyma bağlamında, çok 

faydalar sağladığı kanısındayım. İki hukukçu delege olmasına 

karşın maddelerin yorumunda birçok çelişki yaşandı. Netice 

itibariyle 28 kişinin katıldığı delege ile mali kongre gerçekleşti. 

Ancak bu mali kongre birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bir 

taraftan çok hazırlıksız bir mali kongre yapan mevcut yönetim 

üyeleri, diğer taraftan da çok hazırlıklı ve de belgelerle mali 

kongreye gelen bir önceki Elazığspor yönetim üyeleri kongrede 

hazır bulunuyordu.  



445 

 

Elazığspor’un her kongresine katılırım ve her kongrede 

dilimin döndüğünce gördüğüm eksiklikleri anlatmaya çalışırım. 

Tüzük ile ilgili çok şeyler yazdım. Ama bir türlü Elazığspor 

yönetimleri bu görüşlerimi ciddiye almadı. Tüzük ile ilgili o 

kadar çalışma yaptım ki adeta tüzüğü satır satır ezberlemiş 

oldum. Hukukçu değilim, ama Türkçe dil bilgisi kurallarını çok 

iyi bildiğimi sanıyorum. Geçmişte çok farklı kanun, yönetmelik, 

yönerge, tüzük ve protokoller hazırladım. Bu geçmişim 

sayesinde yeterince deneyim sahibi olduğumu sanıyorum. Bu 

yüzdendir ki, Elazığspor’un son tüzüğünün çelişkiler ve hatalı 

cümleler içerdiğini defalarca söylüyorum.  

Tüzükteki eksiklikleri ve çelişkileri dile getirmekle, 

kesinlikle bu çalışmayı yapanların emeklerini hafife alma gibi 

bir düşüncem asla olmadı ve olamazda! Tüzük çalışmalarına 

kimler emek verdiyse, kendilerini candan kutluyorum. Köklü 

bir değişikliğe neden oldular ve kurumsallaşmak açısından 

önemli ilk adım attılar. Ancak farklı kişiler tüzükteki çelişkileri 

defalarca dile getirmelerine karşın, geçmiş ve mevcut 

yönetimlerin bu işi ciddiye alıp revizyona gitmemeleri, Pazar 

günü yapılan mali kongrede birçok tartışmanın doğmasına 

neden oldu. Dilimin döndüğünce bu çelişkileri yazmaya devam 

edeceğim. Şayet yönetimler görüş bildiren kişilere kulak 

asmamaya devam ederlerse, dünkü mali kongrede yaşanan 

olumsuz tablo, ileride de devam edecektir.  
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Tüzükteki her cümle tek tek analiz edilmelidir. Çok 

detaylara girmeyeceğim. Sadece dün gündeme geldiği için bazı 

paragrafları takdirlerinize sunacağım. Bu cümlelerin yanlış 

kaleme alındığını görmek için de hukukçu olmaya gerek 

bulunmamaktadır. Sadece cümleyi doğru okuyup yorumlamak 

yeterli olacaktır.  

Tüzüğün 17. maddesinde genel kurul toplantısı ile ilgili 

olarak “Yönetim Kurulu, en az 15 gün önceden toplantı gününü, 

saatini, yerini ve gündemini içeren gazete ilan edilerek, genel kurul ile 

ilgili bir davet mektubunu da üyelerin adreslerine göndermek sureti ile 

toplantıya çağırır. ” ifadesi yer almaktadır. Bu cümle birçok eksiklik 

ve yanlış ifadeleri içermektedir. “…gazete ilan edilerek…” ifadesi bu 

cümleye uygun mu? Kesinlikle yanlış kullanılmış. Gazetede ilan 

edilecek nedir, belli mi? Bu cümlenin doğrusu şu şekilde olmalıydı. 

İtalik harflerle yazılan kısımlara dikkat etmenizi istiyorum.  

“Yönetim kurulu, en az 15 gün önceden toplantı gününü, 

saatini, yerini ve gündemini içeren olağan/olağanüstü genel kurul 

toplantısı duyurusunu gazetede ilan ederek, genel kurul ile ilgili bir 

davet mektubunu da üyelerin adreslerine göndermek sureti ile 

delegeleri toplantıya çağırır”.   

 

Diğer önemli bir husus, bu cümle Genel Kurul 

Toplantıları başlığı altında “Olağanüstü Toplantı” bölümü 

içerisinde yer almaktadır. “Bu ifade olağanüstü toplantıyı bağlar 

ve olağan genel kurulu ilgilendirmez” dersem, bunun aksini 
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söyleyebilir misiniz? Çünkü aynı bölümde “Yıllık Olağan 

Toplantı” diye ayrı bir başlık daha açılmıştır. Bu nedenle ortak 

geçerli kurallar bir bölüm içinde bir arada verilmeliydi. Ya da 

yukarıda yazdığım doğru ifade kullanılmalıydı.  

Dünkü mali kongrede çelişkilerin yaşandığı diğer bir 

tüzük maddesi “üye giriş ücreti ve yıllık aidat” bölümü ile ilgili 

idi. Madde aşağıda verilmiştir.  

MADDE-12- Üyeliğe giriş ücreti, yönetim kurulunun 

teklifi, Genel Kurulunun kararı ile belirlenir.  

Yıllık aidat, yönetim kurulunun teklifi üzerine mali 

genel kurulca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibarı ile 

yürürlüğe girer. Yıllık aidatın her yıl mart ayının son gününe 

kadar ödenmesi zorunludur. Aidatını ödemeyen üye, genel 

kurul toplantısına katılamaz.  

Bu maddeyi kime okutursanız okutun, şayet biraz 

Türkçe bilgisi varsa, anlaması gereken husus şudur. Mart ayının 

sonuna kadar aidatını yatırmayan bir üye, genel kurula 

katılamaz ve dolayısıyla oy kullanma hakkına sahip değildir. 

Aidatını yatırmaması, dernek üyeliğinden çıkarılma anlamında 

değildir. Çünkü çıkarılma ile ilgili 11. maddede aşağıdaki 

cümleler yer almaktadır.  

ÇIKARILMA (Madde 11) 
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Taahhüt ettiği üye aidatını iki yıl süre içinde devamlı 

ödemeyen, Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bir ay 

içinde borcunu ödememekte ısrar gösteren üyenin kaydı 

Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Geçen yıllar borçlarını defaten 

ödeyenlerin ise kayıtları müracaat halinde yenilenir.  

Görüldüğü gibi aidatını iki yıl ödemeyen bir üyeye 

yönetim kurulu yazılı bir uyarma yapması gerekmekte ve bir ay 

içinde ödeme yapılmadığı takdirde üyenin kaydı ancak o zaman 

silinebilmektedir.  

Mali Kongrede zaman zaman yanlış yönlendirmeler de 

yapıldı. Tüzük maddeleri yanlış yorumlandı. Hatta hukukçu bir 

üye kalkıp Dernekler Kanununda olmayan bir durumu varmış 

gibi gösterdi. Söz konusu hukukçu, genel kurul toplantısının 

yapılabilmesi için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye 

sayısının iki katından bir fazlasının olması gerektiğini, bu 

sayının da 67 kişi olduğunu, bu hükmün Dernekler Kanununda 

yazılı olduğunu beyan etti. Bu hukukçu arkadaşımızın 4. 11. 

2004 tarih 5253 sayılı yeni “Dernekler Kanunu”nu okumadığı 

kanısındayım. Çünkü söz konusu kanunun 4. maddesi dernek 

tüzüğü ile ilgili olup, d) bendinde “Genel kurulun toplanma 

şekli ve zamanı”nı ve e) bendinde ise “Genel kurulun görevleri, 

yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri”ni 

düzenlemektedir. Sayın Hukukçu arkadaşımızın belirttiği 

biçimde herhangi bir ifade, kanunda yer almamaktadır.  
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22 Temmuz 2006 Olağanüstü Genel Kurulu ile işbaşına 

gelen Bahri Turan ve arkadaşlarını kongre sonrasında tebrik 

ettiğimde, tüzük ile ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini ve 

çelişkilerin giderilmesinin zorunlu olduğunu söylemiştim. O 

dönemde kendileri bana, bu konuda mutlaka benimle temasa 

geçip gerekeni yapacağını belirtmişti. Ancak aradan geçen 10 

ay süre zarfında bu konu hiç gündeme gelmedi ve mali 

kongrede tüzük yüzünden birçok sıkıntı yaşandı. Tüzük 

değiştirilmediği sürece de bu kaos sonraki kongrelerin de baş 

belası olmaya devam edecektir.  

Mevcut yönetimin en büyük eksikliği tüzüğü 

okumalarıdır. Başkan Bahri Turan’ın kongrede kalkıp da “Mail 

kongrenin mayıs ayı içerisinde yapılacağını bilmiyorduk” 

demesi, kabul edilemez bir durumdur. Bu yönetim içerisinde 

hukukçu bir üye yok muydu? Hatta tüzüğü okuyup gereğini 

uygulamak için de hukukçu olmaya da gerek yoktu. Sadece 

zaman ayırıp maddeler tek tek irdelenebilirdi.  

Yönetimin çok hazırlıksız bir biçimde mali kongreye 

geldiği anlaşılıyordu. Çünkü Elazığspor eski Başkanı Mustafa 

Yıldız, çok hazırlıklı ve belgelerle konuşuyordu. Ancak zaman 

zaman diğer üyelerle konuşurken sesini yükseltmesi ve bir 

toplantının yapılma adabıyla bağdaşmayacak tavırlar 

sergilemesi, Elazığspor Başkanlığı yapmış ve Elazığ’da saygın 

bir derneğin başkanı olma sıfatı ile çeliştiği kanısındayım. Her 

üye kongrede eşit haklara sahiptir. Her üye diğer bir üyenin 
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konuşmalarını sabırla dinlemeyi öğrenmeli ve cevabını da gene 

aynı nezaketle vermelidir. Ses yükselterek ya da bağırarak 

mesele çözülmez.  

Eski Başkan Mustafa Yıldız’ın yaptığı konuşma, diğer 

üyelerin oylarının renginin değişmesinde çok etkili oldu. 

Özellikle Antalya’da bir otel ile ilgili Elazığspor kasasından 

yapılan bir ödemeye ilişkin belgeleri göstermesi ve mevcut 

yönetimin bu konuda cevap verme yerine susmayı tercih etmesi, 

o arada karşılıklı söz düellolarının yaşanması, mali kongrenin 

saygınlığına gölge düşürmüştür.  

Mali kongrenin ibra edilmemesi, birçok problemi de 

beraberinde getirecektir. Yönetim özellikle Mustafa Yıldız’ın 

sorduğu her soruya cevap verecek ve kamuoyunu rahatlatacak 

bir basın bildirisi hazırlaması beklenir. Varsa yanlış hesaplar 

düzeltilerek ve de eksiklikler giderilerek Olağanüstü bir kongre 

ile ibra yolunu tercih etmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, konu 

mahkemelere götürülecek ve Elazığspor Kulübü bu işten çok 

zarar görecektir.  

Mali kongrenin havasına bakıldığında, yönetimin bu 

kongrenin bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmedikleri 

söylenebilir. Yürütme kurulu üyelerinin bazılarının 

Antalya’daki otel masrafları ile ilgili haberlerinin olmadığı 

ortaya çıkıyordu.  
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Sonuç olarak Elazığspor yönetimi, şeffaf mail bir 

portreyi kısa sürede kamuoyuna açıklamalıdır. Tüzük ile ilgili 

mutlaka kapsamlı bir çalışmayı da derhal başlatmalı ve 

olağanüstü bir kongre ile mevcut tüzüğün olumsuz hükümlerini 

ortadan kaldırmalıdır. Bir Elazığspor sevdalısı olarak kongrede 

tüzükle ilgili doğru bildiklerimi açıkladığımı sanıyorum. 

Oradaki konuşmalar sanki de bir tarafı tutuyormuşum şeklinde 

yorumlanmasına da üzüldüm. Ben asla taraf değilim ve her 

yönetime her kongre üyesine eşit mesafede yer almaktayım. 

Ancak, bir tarafın hoşuna gitmeyecek diye de doğru bildiklerimi 

söylemekten vazgeçecek kadar da kaygan zeminde olmadığımı, 

herkesin çok iyi bilmesini diliyorum.   
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Yayınlandığı tarih: 06 Haziran 2007 (Çarşamba) 

 

KIRGIZİSTAN- KAZAKİSTAN GERÇEKLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Hem konferans vermek hem de İletişim Fakültesi 

Dekanları toplantısına yürütme kurulu üyesi olarak katılmak 

için, Mayıs ayında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine 

gitmiştim. Bu toplantı nedeniyle ilk defa Kırgızistan ve 

Kazakistan’ı görüyordum. İzlenimlerimi sizler için özetlemek 

istiyorum.  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 

dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri içerisinde en yavaş 

gelişen ülkesinin Kırgızistan olduğu söyleniyor. Başkent 

Bişkek’in yollarının birçoğu 1991’li yıllardan kalma. Yolların 

genişliği ve biri birini 90 derece kesecek şekilde planlanmış 

olması, Bişkek’e nefes aldırıyor. Ülke içinde kendimi Almancı 

gibi hissettim. Çünkü Türkiye ile kıyaslandığında, bizler için 
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çok ucuz bir ülke. Öğretmenlerin 50 doların altında maaşlarının 

olduğunu düşününce, şaşırabilirsiniz. 50 dolarla elbette geçim 

zor ama, Kırgızlar mucizevi bir biçimde geçinebiliyorlar.  

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ile Kazakistan’ın eski 

başkenti Almata (alma Ata), biri birlerine yakın iki ayrı ülke 

şehri. Almata’yı görmeden dönmek olamazdı. Kırgızistan-

Kazakistan sınırından geçerken, iki ülke arasındaki ekonomik 

farkı hemen hissedebiliyorsunuz. Bu farkın ilk göstergesi, 

yollarıdır. Kırgızistan’da otomobillerin büyük bir çoğunluğu 

yürüyen kaporta görünümündedir. Bizim eski Murat 124 

benzeri birçok otomobili sokaklarda görebilirsiniz. Yol 

ortasında duran veya itilen araç manzaraları ile sıkça 

karşılaşabiliyorsunuz. Oysa Kazakistan’da durum çok farklı. 

Lüks araçların çoğunlukta olması ve modern yolları, 

Kazakistan’ın zengin bir ülke olduğunu göstermeye yetiyor.  

Almata çok kalabalık bir şehir. Trafik açısından 

İstanbul’u çağrıştırıyor. Araç trafiği, yolları tıkıyor. Sokaklarda 

insanlar adeta koşuşturuyor. Nursultan Nazarbayev ülkenin 

gelişmesi için çok büyük çalışmalar içerisine girmiş. 

Kazakistan, 2030 yılında en gelişmiş ülke olmayı hedeflemiş. 

Ülkenin ekonomik potansiyeli de bu hedefin yakalanabileceğine 

işaret ediyor. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olan 

Kazakistan, uranyum potansiyeli açısından da şanslı bir ülke.  
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Türkiye, Orta Asya’da yer alan Türk Cumhuriyetleri ile 

işbirliğini artırıcı yöntemler bulmak zorundadır. Üzülerek 

belirtmek gerekir ki kökenimiz aynı olsa da pek sevildiğimizi 

söyleyemeyiz. Bunun nedenini çok iyi analiz etmek gerekir. 

Ancak gerek Kırgızistan ve gerekse Kazakistan’da ticaret ve 

müteahhitlik yapan iş adamlarımızın kabahati var gibi geliyor 

bana. Kırgızistan’da tahminen 6 bin civarında Türkiye’den 

giden Türkler bulunuyor.  

Kırgızistan ve Kazakistan’da süper marketleri 

işletenlerin önemli bir bölümü Türkiye’den giden işadamları. 

Bir süre önce Kazakistan’da Türkiye’den giden işçilerimizin 

feci şekilde dövüldüklerini hatırlıyoruz. Ekonomik pastanın 

paylaşımı nedeniyle bize karşı bir husumet var.  

Aynı köke sahip bu ülkeler arasında güç birliği 

oluşturma bağlamında bir köprü kurabilmenin en önemli 

unsuru, dil birliğinin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Maalesef 

dilimizde olan değişmeler yüzünden biri birimizi 

anlayamıyoruz. Şayet Türk Cumhuriyetleri arasında ilerde bir 

dil birliği sağlanabilirse, eminim ki bunun ardından güçlü bir 

Türk Cumhuriyetleri Birliği de oluşturulabilir.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2007 (Çarşamba) 

 

KIRGIZİSTAN-KAZAKİSTAN İZLENİMLERİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1999 yılından buyana iletişim fakülteleri dekanları 

düzenli bir şekilde toplantılar yaparak, iletişim fakültelerinin 

sorunlarını çözmek için bir araya gelmektedirler. Başlangıçta 

bir yıl içerisinde 2-3 toplantı gerçekleştiren dekanlar, son 

yıllarda bu toplantıların sayısını yılda bire düşürdüler. İletişim 

fakülteleri dekanları kendi aralarında 5 kişiden oluşan bir 

yürütme kurulu oluşturarak, çalışmaların daha koordineli ve 

hızlı yürütülmesini amaçlamışlardır. 2000-2004 yılları arasında 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini 

sürdürmüştüm. O dönemlerde dekanlar olarak çok güzel 

çalışmalara birlikte imza atmıştık. Beş kişiden oluşan İletişim 

Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunun daimi seçilmiş üyesi 

kimliğimle, 12-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında İletişim 
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Fakülteleri Dekanları toplantısı nedeniyle Kırgızistan’a ve 

Kazakistan’a gitmiştim. Bu ülkeleri ilk defa ziyaret ediyordum. 

Atalarımızın göç ettiği bu toprakları göreceğim için de çok 

heyecanlı idim.  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 

düzenlenen toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme ve 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ı da Yürütme Kurulu 

olarak davet etmiştik. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetlerindeki üniversitelerin iletişim fakülteleri 

dekanları, 15. toplantılarını gerçekleştirmek ve iletişim 

fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak için çok verimli 

görüşmeleri gerçekleştirdiler (Resim 1).  

 

 

Resim 1: Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Prof. Dr. Asaf Varol, Prof. Dr. İsa Eşme 
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Kırgızistan’ın tahminen yüzde 60’ı Kırgız, yüzde 30’u 

Rus ve yüzde 10’nu da diğer ülkelerin vatandaşından 

oluştuğunu öğrendik. Halkın geliri bizlere göre çok düşük. 

Örneğin Manas Üniversitesi’nde bir Kırgız Araştırma 

Görevlisinin aylığı tahminen 175 dolar civarında. Benzin çok 

ucuz. Litresi 1 YTL’nin alında. Ülke tam bir rüşvet cenneti. 

Trafik polisleri, trafiği kontrol amacıyla değil, gelir elde etmek 

için kontrollere çıktıkları kanısındayım. Çünkü bir dostumuzun 

arabası ile iki defa şehir merkezine indiğimizde, her ikisinde de 

trafik polisi tarafından durdurulmuştuk. Arabadan inip 

polislerin yanına giden dostumuz, gereğini yaptıktan sonra 

yolumuza devam edebilmiştik. Bir gün sonra aynı senaryo 

tekrarlandı. Sahne aynı idi, ancak oyuncular değişmişti (Resim 

2).  
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Resim 2: Kırgızistan’da Trafik Polisleri Kazanç Peşinde 

(!) 

Bir iletişim fakültesi dekanı, Taşkent üzerinden 

Bişkek’e gelmişti. Ancak yolculuğu kendisine zehir olmuştu. 

Çünkü Bişkek’te gümrüğe girdiğinde pasaportta bıyıklı 

fotoğrafı varken, bıyıklarını kestiği için Özbekistan’ın başkenti 

Taşkent’e gerisin geriye gönderilmişti. Epeyce bir diplomasi 

çarkı sonrasında ancak 1,5 gün sonra Bişkek’ gelebilmişti. 

Emdiği süt burnundan getirilmişti. Adalet Bakanı dahi devreye 

girmişti. Her gören “Pasaportun arasına bir 20 dolar koysaydın, 

bunlar başına gelmezdi?” fikrinde birleştiğine göre, rüşvetin 

boyutunu siz artık kendiniz düşünün.  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 

dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri içerisinde en yavaş 
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gelişen ülkesinin Kırgızistan olduğu söyleniyor. Başkent 

Bişkek’in yollarının birçoğu 1991’li yıllardan kalma. Yolların 

genişliği ve biri birini 90 derece kesecek şekilde planlanmış 

olması, Bişkek’e nefes aldırıyor. Ülke içinde kendimi Almancı 

gibi hissettim. Çünkü Türkiye ile kıyaslandığında, bizler için 

çok ucuz bir ülke. Öğretmenlerin 50 doların altında maaşlarının 

olduğunu düşününce, şaşırabilirsiniz. 50 dolarla elbette geçim 

zor ama, Kırgızlar mucizevi bir biçimde geçinebiliyorlar (!).  

Halkın büyük bir bölümü yoksulluk içinde çırpınıyor. 

Memurların çok az maaşla nasıl geçindiklerinin doğru cevabı, 

rüşvet oluyor. Kırgızistan’da rüşvet ayıp sayılmıyor. Hatta 

rüşvet almayanlar beceriksiz olarak nitelendiriliyormuş. Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması ile birlikte 

Kırgızistan’ın ekonomisi geriye gidiyormuş. Yol boyunca 

dinlenme yerlerindeki tuvaletler pislikten geçilmiyor. Bel 

seviyesi yüksekliğindeki tuğla duvarlarla tuvaletler göz göz 

yapılmış ve kapıları yok.  

Türkiye’nin Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi adıyla bir üniversite kurmasını ve maddi olarak bu 

üniversitenin tüm giderlerini karşılamasını, olumlu buluyorum. 

Çünkü komşu ülkeler bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olma 

yarışındalar ve bu amaçla eğitim kurumları açmaktadırlar. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okuyan öğrenciler 

dört dil öğreniyor. Mezun bir öğrenci Rusça, Kırgızca, Türkçe 

ve İngilizce dillerine vakıf olarak mezun oluyor. Üniversitede 
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yeterli öğretim elemanı bulunmamaktadır. Genelde Türkiye’den 

1-2 yıllığına giden hocalarla dersler yürütülmektedir. Diğer bir 

yöntem ise uzaktan eğitim ile ODTÜ’den bazı derslerin on-line 

verilmesidir. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri, akıllı sınıflar 

aracılığı ile ODTÜ hocalarından ders almaktadır (Resim 3).  

Beni en çok mutlu eden diğer bir konu ise Elazığ’ımızın mahalli 

müziğinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 

yaşatılmasıdır. Tabi bunun gerçekleşmesinde en büyük katkı 

Elazığlı bir öğretim elemanının gayretidir. Çayda çıra ve 

Anadolu’nun farklı bölgelerinden halk oyunları, başarı ile 

Kırgızistan’da sunulmaktadır (Resim 4).  

 

  

Resim 3: Kırgızistan-Türkiye Resim 4: Elazığ Çayda Çıra 
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Manas Üniversitesinde Akıllı 

Sınıf 

Oyunu 

 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hegemonyası 

altında geçen süre içerisinde Kırgızlar sanata ve müziğe aşırı bir 

ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ressamlar el emeği ürünlerini 

çok ucuz fiyatlarla pazarlarda sergilemektedir (Resim 5). Diğer 

taraftan ağırlama törenlerinde piyano, keman ve viyolonsel 

müzik aletleri kullanılarak klasik batı müziği türü eserlerin 

sunulması, Rusya döneminin izlerini sürdürmektedir ( Resim 6).  

 

  

Resim 5: Kırgızistan’da Ressamlar Sokağı Resim 6: Klasik Batı Müzik İcrası 

 

Kırgızistan’da Tanrı dağları eteğinde Issık Gölü diye 

bir göl var. Dünyanın sayılı büyük göllerinden biridir. Bu göl 
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Elazığ’daki Hazar Gölü benzeridir. Krater Issık Gölü (Resim 7) 

Kırgızistan’ın sayfiye yerlerinden biridir. Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği döneminde Rus üst düzey bürokratları bu 

göle gelip dinlenirlermiş. Hala önemli bir turizm merkezidir 

(Resim 8).  

  

Resim 7: Issık Gölü Yerleşimi Resim 8: Issık Gölünde Sayfiye 

Yerlerinden Biri 

Issık gölünde bir taraftan modern sayfiye yerleri 

varken, hemen yanı başında Kırgız gençleri geleneksel 

oyunlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Türk tarihinde at 

önemli bir hayvandır. Kırgızistan’da da at hala en önemli bir 

hayvan olmaya devam etmektedir. At sütünden yapılan kımız, 

önemli bir içkileridir. Hala geleneksel at oyunları 

süregelmektedir. Resim 8’de at üzerinde gösteri yapan bir 

Kırgız genci görülmektedir.  
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Resim 8: Kırgız Genci At Üzerinde Gösteri Yapıyor 

 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ile Kazakistan’ın eski 

başkenti Almata (Alma Ata), biri birlerine yakın iki ayrı ülke 

şehri. Almata’yı görmeden dönmek olamazdı. Kırgızistan-

Kazakistan sınırından geçerken, iki ülke arasındaki ekonomik 

farkı hemen hissedebiliyorsunuz. Bu farkın ilk göstergesi, 

yollarıdır. Kırgızistan’da otomobillerin büyük bir çoğunluğu 

yürüyen kaporta görünümündedir. Bizim eski Murat 124 

benzeri birçok otomobili sokaklarda görebilirsiniz. Yol 

ortasında duran veya itilen araç manzaraları ile sıkça 

karşılaşabiliyorsunuz. Oysa Kazakistan’da durum çok farklı. 

Lüks araçların çoğunlukta olması ve modern yolları, 

Kazakistan’ın zengin bir ülke olduğunu göstermeye yetiyor.  
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Almata çok kalabalık bir şehir. Trafik açısından 

İstanbul’u çağrıştırıyor. Araç trafiği, yolları tıkıyor. Sokaklarda 

insanlar adeta koşuşturuyor. Nursultan Nazarbayev ülkenin 

gelişmesi için çok büyük çalışmalar içerisine girmiş. 

Kazakistan, 2030 yılında en gelişmiş ülke olmayı hedeflemiş. 

Ülkenin ekonomik potansiyeli de bu hedefin yakalanabileceğine 

işaret ediyor. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olan 

Kazakistan, uranyum potansiyeli açısından da şanslı bir ülke.  

Almata’ya gidenler, teleferikle Gök Tepe’ye de 

çıkarılırlar. Gök Tepe’de Almata’yı yukarıdan seyretme 

imkânına sahipsiniz. Bir an için kendinizi Harput’ta Balakgazi 

heykeli önünde zannediyorsunuz. Gök Tepe’de bir Kazak 

dedeye rastlamıştık. Yöresel kıyafeti içerisinde her isteyenle 

fotoğraf çektirmesi dikkatimi çekmişti. Bizlerin Türkiye’den 

geldiğini duyunca, heyecanlandığını gözlerinden fark 

edebilirdiniz. Kazak dede, atalarımızı çağrıştırmıştı.  
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Resim 9: Kazak bir Dede ve Dekanlar 

Kırgızistan ve Kazakistan’da süper marketleri 

işletenlerin önemli bir bölümü Türkiye’den giden işadamları. 

Bir süre önce Kazakistan’da Türkiye’den giden işçilerimizin 

feci şekilde dövüldüklerini hatırlıyoruz. Ekonomik pastanın 

paylaşımı nedeniyle bize karşı bir husumetleri var. Üzülerek 

belirtmek gerekir ki kökenimiz aynı olsa da pek sevildiğimizi 

söyleyemeyiz. Bunun nedenini çok iyi analiz etmek gerekir. 

Ancak gerek Kırgızistan ve gerekse Kazakistan’da ticaret ve 

müteahhitlik yapan iş adamlarımızın kabahati var gibi geliyor 

bana.  

Bu ülkeleri görünce Türkiye’yi daha da sever oldum. 

Atalarımız ne iyi yapmış da oralardan göç edip gelmişler 
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Anadolu’ya! Zaten tarihte göçlerle birlikte medeniyet de 

gelişmemiş midir? Amerika’yı Amerika yapan göç ederek o 

ülkeye yerleşenler değil midir?  

Kırgızistan’ın Türkiye’ye aşırı derecede desteğe 

ihtiyacı var. Türkiye, aynı kanı taşıyan Kırgızlara sahip çıkmalı. 

Bu nedenle oralara gidip hizmet vermeyi, kutsal bir görevdir 

diye yorumluyorum. Türkiye, Orta Asya’da yer alan Türk 

Cumhuriyetleri ile işbirliğini artırıcı yöntemler bulmak 

zorundadır.  

Aynı köke sahip bu ülkeler arasında güç birliği 

oluşturma bağlamında bir köprü kurabilmenin en önemli 

unsuru, dil birliğinin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Maalesef 

dilimizde olan değişmeler yüzünden biri birimizi 

anlayamıyoruz. Şayet Türk Cumhuriyetleri arasında ilerde bir 

dil birliği sağlanabilirse, eminim ki bunun ardından güçlü bir 

Türk Cumhuriyetleri Birliği de oluşturulabilir.  

Son dönemlerde terör hareketleri yoğunlaştı. Bu 

hareketlerin arkasında süper gücün ve Avrupa ülkelerinin 

olduğunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Aklımız 

başımıza almalı ve bu topraklarda yaşayan halklar olarak, 

paylaşımlı ve kardeşçe yaşamayı mutlaka öğrenmeliyiz. 

Anadolu’da tarih boyunca farklı toplumlarla bir arada yaşamayı 

başarmış bir geçmişe sahibiz. Biz Türkler kardeşlikten ve 

dostça yaşamadan yanayız. Paylaşamadığımız bir şey olamaz. 
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Bu topraklar hepimizindir. Geçmişte Çanakkale’de nasıl 

düşmanlara karşı savaşarak ülkemizi savunduysak, gene şer 

güçlerin ülkemizi bölmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 

Kırgızistan’ı görürseniz, Türkiye’nin kıymetini daha da iyi 

anlarsınız. O zaman da dış mihrakların oyununa gelip kardeş 

kanı dökmenin yanlışlığını görürsünüz. El ele bu ülkenin 

kalkınması için mücadele etmeliyiz.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2007 (Çarşamba) 

 

ÖSS SINAVI HEYECANI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Sınavlar açısından haziran ayı çok hareketli. 

Öğrencilerin geleceğini ilgilendiren sınavların önemlileri, bu ay 

içerisinde yapılır. Ortaöğretimlerde karnelerin dağıldığı, OKS 

sınavının gerçekleştirildiği, Üniversitelerden mezuniyet 

törenlerinin yaşandığı ve en önemlisi de ÖSS sınavının 

yapıldığı ay, Hazirandır. Sınav heyecanı deyip geçmeyelim. 

Gençlerimizin bir bölümünün psikolojik dengelerini bozan, 

ailelerin sınav baskısı yüzünden evlerinden kaçan ya da intihar 

eden çocukların mevcudiyeti, sınav stresinin büyüklüğünü 

ortaya koymaya yetmektedir.  

17 Haziran günü yapılacak ÖSS sınavı, ülkemizde 

uygulanan en kapsamlı bir sınav niteliği taşımaktadır. 

Ortaöğretimlerden mezun olan çocuklarımızın geleceğini 
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yakından ilgilendiren bu sınav, bir türlü rayına oturtulamıyor. 

Her yıl yeni değişikliklerin yapılması, sistemde yeni 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, uygulanan katsayıların 

yarattığı polemikler, bu sınav üzerinde yapılan spekülasyonları 

artırıyor.  

ÖSS’nin birçok aileyi doğrudan ilgilendirmesi, seçim 

arifelerinde bazı siyasiler tarafından da oy potansiyeline 

dönüştürülmeye çalışılıyor. Kimleri, iktidar olduklarında 

ÖSS’yi tümden kaldıracaklarını ve isteyen herkesin 

üniversitelerde okuyabileceklerini iddia etmektedir. Bu 

politikacılarımız ya Üniversite gerçeğini bilmemekte ya da göz 

göre göre seçmeni yanıltmaktadırlar. Fiziksel alt yapı, yeterli 

bütçe olanakları, nitelikli ve yeter sayıda öğretim elemanlarının 

varlığı; üniversitelerde olmazsa olmaz unsurlarından bazılarıdır. 

Bu son dönemde birkaç il haricinde hemen hemen her ilde bir 

üniversite kurulduğunu biliyoruz. Ancak bu yeni üniversitelerin 

bazılarının ortaöğretim seviyelerinde dahi eğitim 

veremeyecekleri endişesi de bir gerçek olarak karşımızda 

durmaktadır.  

ÖSS sınavında birçok yanlış uygulamalar 

süregelmektedir. Ortaöğretimlerde hiç muhatap olmadıkları 

derslere ait soru çözmelerinin beklenmesinden tutun da 

Ortaöğretim Başarı Puanı uygulamalarında görülen haksız 

kayırmalar ortadadır. Aynı müfredatı uygulamalarına karşın sadece 

bölüm adlarında kelimelerin yer değiştirilmesi ya da eşanlamlı bir 
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başka kelimenin kullanılmış olması, puan türünün EA ya da SÖZ 

olarak ayrılmasına ve bazı öğrencilerin göz göre göre mağdur 

edilmesine neden olabilmektedir. Örneğin, Reklamcılık Bölümü 

ile Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü müfredatları birbirine 

çok benzerdir. Reklamın odağındaki unsur halktır. Yani reklam 

hakla yapılır. Tanıtım da halka yapıldığına göre, adları farklı da 

olsa, bu iki bölümün hedefinin aynı olduğu açıktır. Bu durumda da 

bir bölüme EA-2, diğer bölüme ise SÖZ-2 puanı ile öğrenci 

yerleştirilmesi çelişkidir. Diğer taraftan Anadolu İletişim Meslek 

Lisesi mezunu bir öğrenci İletişim Fakültesini tercih ettiğinde ek 

puandan yararlandırılması gene bir çelişkidir. Burada verdiğim 

sadece buzdağının su üzerinde görünen kısmıdır. Sistemde birçok 

çelişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle ÖSS sınavını kaldırma, şu 

aşamada mümkün olamayacağına göre, kısa vadede yukarıda 

belirttiğim çelişkilerin giderilmesi yönünde acil çözümler 

üretilebilir ve hemen gelecek yıldan itibaren uygulamaya 

konulabilir.  

ÖSS sınavına girecek gençlerimize de sınavı 

kazanamadıkları takdirde üzülmemelerini ve ailelerinin çocuklarını 

suçlamamalarını öneririm. Çünkü uygulanan sistemde birçok 

çelişki var ve bu yanlışlıklar yüzünden mağdur olan binlerce 

öğrenci bulunmakta. İleride aydınlık Türkiye’nin geleceğini 

yönlendirecek gençlerimize bu sınavda başarılar dilerim.   

 

 



473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



474 

 

 

Yayınlandığı tarih: 20 Haziran 2007 (Çarşamba) 

 

HELİKOPTER SESİ DUYMAKTAN NEFRET EDER 

OLDUM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Teknoloji çok harika bir gelişme. Son yıllarda o kadar 

değişik amaçlı ürünler ortaya çıkıyor ki, küçük boyutlarına 

rağmen yaptıkları işlevleri görenler hayretler içinde kalabiliyor! 

Örneğin şu cep telefonlarını bir düşünün. Ne kadar yararlı 

cihazlar. Son zamanlarda fonksiyonları o kadar artı ki, bir cep 

telefonu demek, fotoğraf makinesi, video kamera, konumunu 

belirleme cihazı (GPS), radyo, müzik çalar ve benzeri diğer 

birçok anlama gelebiliyor. Ama aynı cep telefonu bir anda 

uzaktan patlatılan bir bombanın düzeneği de olabiliyor! 

Şöyle etrafınızda kullandığınız tüm aletleri, cihazları ve 

araçları dikkatli bir irdeleyin. Hemen hemen tümünün insan 

oğlunun konforlu yaşamasına yardımcı olduğu biliniyor. Ama 
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aynı unsurlar bir anda can alan bir alet olarak da 

kullanılabiliyor. Arabayı düşünün, artık yaşamımızın 

vazgeçilmez bir parçası. Elimiz kolumuz sayılıyor. Ama bomba 

yüklü bir otomobil onlarca insanın hayatını bir anda 

karartabiliyor.  

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 

anlamsız bir mücadele var. Tarih boyunca birlikte yaşamış Kürt 

ve Türk halkları karşılıklı birbiri ile savaştırılıyor. 1980’li 

yılların ortasında pek ciddiye alınmayan terör, bugün ülkemizde 

birçok gencimizin hayatını sonlandırabiliyor. Kalleşçe 

düzenekler kullanılarak, Mehmetçiklerimiz şehit ediliyor. Son 

zamanlarda, gün yok ki yeni bir şehit haberi almayalım! 

Her helikopter sesi duyduğumda hüzünleniyor ve 

yaralıların hastaneye taşındığını anlıyorum. Her helikopter doğu 

ya da güneydoğudan askeri mıntıkalara doğru inişe geçerken, 

gene bir terör olayı yaşandığını anlıyorum. Maalesef bugüne 

kadar duyduğum helikopter seslerinin hemen hemen tümünde, 

yaralıların taşınmış olduklarını medya organlarından akşam 

haberlerinde duyuyorum ve eskiden uçtuklarında heyecanla 

seyretmek için pencerelere koşarak seyrettiğim helikopteri, artık 

seslerini duyunca nefret ediyorum ve teröre defalarca lanet 

yağdırıyorum.  

Nedir paylaşılmayan? Nedir bu oyunlar? Başkalarının 

kanları üzerine kurulmuş saltanatlıklar son bulmayacak mı? Dış 
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mihrakların tezgahlarına gelen ve kullanılan piyonlar ne zaman 

gerçekleri öğrenecekler!  

Elazığ’ın şöyle bir demografik yapısını incelemeye 

kalktığınızda, hemen hemen tüm ailelerde Kürt ve Türk 

halklarının iç içe girdiklerine şahit olursunuz. Ama bu 

bahsettiğim Kürt kökenli vatandaşlarımız, Türk bayrağı altında 

vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü konusunu özümsediği 

görülür. Kürt halkı ile PKK’yı birbirinden ayırmak gerekir.  

Bu ülke Kürt kökenli Cumhurbaşkanına, paşalarına, üst 

düzey bürokratlarına sahip değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti 

hangi Kürt kökenli bir vatandaşın mesleğinde ilerlemesine, 

okumasına engel teşkil etti? Ama maalesef bu iki kardeşi, 

birbirine düşürtmek isteyenler, başarılı olmuşlardır. Artık 

kardeş kanı dökülmesin! Bu topraklar hepimizin ve tümümüze 

yetecek özelliktedir.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Haziran 2007 (Pazartesi) 

 

KARAYOLLARI KAZALARA DAVETİYE 

ÇIKARIYOR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Ülkelerin gelişmesinde ulaşım önemli bir sektördür. 

Ülkemizde geçmişte yanlış yapılan planlamalar yüzünden, 

kitlesel taşımada karayollarına ağırlık verilmiştir. Bu yanlış 

planlama yüzünden ülkemiz, dışa bağımlı hale getirilmiştir. 

Kitlesel taşımada otobüslerin ve minibüslerin kullanılması, hem 

petrol ürünlerine olan bağımlılığı artırmakta hem de 

yollarımızın uluslararası standartlarda olmaması ve dikkatsiz 

şoförler yüzünden kazalara davetiye çıkarmaktadır. Trafik 

kazaları açısından gelişmiş ülkelerin başında yer aldığımız, 

bilinen bir gerçektir.  

Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında, örneğin 

İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde 
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toplu taşıma aracı olarak trenler kullanılmaktadır. Bunun anlamı 

hem petrole bağımlılık azalmakta hem de daha güvenli bir 

taşıma sağlanmaktadır. Geliştirilen hızlı trenler sayesinde, 

konforlu bir seyahatle çok uzak mesafeleri kısa sürede almanız 

mümkündür. Avrupa’ya karşın Amerika Birleşik Devletlerinde 

ise toplu taşıma araçların yerine, yoğunluklu olarak bireysel 

otomobiller kullanılmaktadır. Ancak ABD’nin kendi petrol 

rezervlerinin olduğu ve süper gücü sayesinde ucuza petrol ithal 

ettiği bilinmektedir.  

Ülkemizde hızlı tren projeleri, son yıllarda gündeme 

gelmiştir. Alt yapısı geliştirilmeden uygulamaya konulan hızlı 

tren projesinin sebebiyet verdiği elim kaza hala 

hafızalarımızdadır. Ankara-Eskişehir güzergahında sürdürülen 

hızlı tren projesi ve bu tür projelerin yaygınlaştırma çalışmaları, 

çok geciktirilmiş bir Türkiye gereksinimidir.  

Karayollarında son yıllarda gerçekleştirilen çift yol 

uygulamaları genelde iyi bir gelişmedir. Ancak bazı 

güzergahlarda çift yol uygulamalarında, alt yapının yeterince 

sağlam yapılmadığı ve çalışmaların üstün körü gerçekleştirildiği 

de görülmektedir. Bazı yollarda kusan asfalt, oluşan tümsekler 

ya da çukurlar, bu güzel çalışmaları gölgelemektedir.  

8. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Elazığ’da yol 

çalışmaları yapmaktadır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, 

yol asfaltlama ve genişletme çalışmaları adı altında yapılan 
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tasarruflar, kazalara davetiye çıkartmaktadır. Size somut bir 

örnek vermek istiyorum. Geçen hafta içinde Malatya’ya 

gittiğimde Pincirik ve Kömürhan köprüsü arasındaki yolun 

berbat halini gördüm. Kömürhan köprüsüne yakın bölgede 

asfaltlama yapılmış. Mucurlar yeterince bastırılmadığı için 

süratiniz düşük olsa da kaymaktasınız. Diğer taraftan yolun orta 

kısmına, yolu bölmek amacıyla dökülen beyaz mucur taşları, 

arabaların kaymasına, şarampole yuvarlanmasına, camlarının 

kırılmasına ve kaportalarının delik deşik olmasına neden 

olabilmektedir.  

Bu anlattıklarım sadece benim gözlemlerim değildir. 

Bu ara Malatya’ya giden onlarca vatandaş bu kötü durumdan 

muzdariptir. Karayolları üst düzey yetkililerinin, bu güzergahta 

gözlem amacıyla seyahat etmelerini öneririm. Elazığ-Malatya 

güzergahında çalışan minibüsler akıl almaz süratle sollarken, 

fırlattıkları taşların nasıl kazalara zemin hazırladığını, orta 

refüjdeki mucurların tüm yola nasıl saçıldığını, kendi gözleriyle 

görmelidirler.  

Şu anda bahsettiğim bu durumdan şikayetçi onlarca 

insan var. Gelişmiş ülkelerde bu tür yollara zaten rastlanılmaz. 

Velev ki bu tür bir yol mevcutsa, vatandaş soluğu 

mahkemelerde alarak, yetkilileri yüksek tazminatlara mahkum 

ettirirler. İstenilen güvenlikte bir yol yapılmaması, güzel 

çalışmaları gölgeliyor. Duyarsız ya da hakkını aramayı 
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bilmeyen vatandaş da, kaderine razı olup bu tür yollarda seyahat 

etmeye devam ediyor!  
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Yayınlandığı tarih: 11 Temmuz 2007 (Çarşamba) 

 

CEREYAN CARPSIN (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Son yıllarda “Kentsel Dönüşüm Projesi” kavramı 

Türkçe’mizde sıkça kullanılmaktadır. Bu kavram içerisinde yer 

alan “dönüşüm” kelimesi, var olan bir oluşumun değişime 

uğradığını simgeler. Bu oluşum içerisinde alt yapı, fiziki  

mekânlar, eski yapılar, sanat yapıları yer alabilir. Kentsel 

dönüşüm denildiğinde, Esenboğa Havaalanından Ankara’nın 

merkezine seyrederken, yıkılmış binlerce gecekondu aklıma 

gelir. Söz konusu güzergahta tam anlamıyla bir kentsel 

dönüşüm hareketliliği yaşanmaktadır.  

Gecekondulaşma, şehirlerimizin baş belasıdır. Fakir 

halkın gecekondu niteliğinde de olsa bir ev sahibi olması, 

vicdanlarımızda tasvip görebilir. Çünkü yoksul bir ailenin çok 

ilkel şartlar altında da olsa başını koyacağı bir  mekânının 
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olması, sosyal dengeler açısından önemlidir. Ancak maalesef 

gecekondu bir rant kapısı olmuştur ve gecekondu üzerinden 

vurgun yapan mafyalar türemiştir. Devletin arazisini fakir 

fukaraya satanlar ve maddi vurgun yapanlar, çetelerdir.  

Eskiden Esenboğa’dan Ankara şehir merkezine doğru 

giderken gecekonduların oluşturduğu manzara gerçekten çok 

kötü idi. Üstelik havaalanı münasebetiyle yurtdışından 

gelenlerin doğrudan muhatap kaldığı bu çirkin görüntü, 

Türkiye’nin imajını zedeler nitelikte idi. Umarım yıkılan 

binlerce gecekondu yerine modern görünümlü binalar 

yapılabilir. Çalışmalar sürüyor, bu çalışmaların oluşturacağı 

modern kent görünümünü elde etmek için en az 10 yıllık bir 

süre geçmelidir.  

Belediyelerimizin birçoğu “Kentsel Dönüşüm” 

projelerine dört elle sarıldılar. Bu kapsamda görüntü açısından 

başarılı olan belediyelerimizin sayısı, günden güne artıyor. 

Ancak kentsel dönüşüm yapılırken, işlerin gene plansız ve 

programsız yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Size birkaç örnek 

vermek istiyorum. Elazığ’da kentsel dönüşüm bağlamında 

birçok güzel çalışmanın yapıldığına şahidiz. Özellikle de şehrin 

batısı yol, dinlenme parkı, asfaltlama, ağaçlandırma, 

çiçeklendirme, kaldırım döşeme açısından nasibini fazlasıyla 

alıyor. Doğukent ise ihmal edilmeye devam ediliyor! 

Ağaçlandırma yapılırken bazı yerlerde ileride sebep olunacak 

problemler dikkate alınmıyor. Nasıl mı? Elektrik tellerinin tam 
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altına ağaçlar dikiliyor. Bu ağaçlar birkaç yıl içerisinde 

büyüyünce, dallarla teller iç içe girerek ölüm mekanizmaları 

haline dönüşebiliyor.  

 

Ağaçlarla tellerin iç içe olması, rüzgâr ve yağışlı 

havalarda çok daha tehlikeli bir durum yaratabilir. Tellerin 

temas ettiği ağaçların altında oynayan veya bu ağaçlara 

dokunanların cereyana çarpılmalarının sorumluluğunu, bu 

konuda kimler yetkili ise etraflıca düşünmelidirler. Bir can 

kaybı olduktan sonra, tedbir alınmasının anlamı kalır mı? Bazı 

mahallelerde tellere dokunan ağaçların budandığını gördüm. 

Alışmışız ya hep günlük çözüm üretmeye. Ağaçların tellere 

değen kısımları kısmen kesiliyor. Kuvvetli bir rüzgârda biraz 

uzakta olduğu için budanmayan dalın gelip tele dokunabileceği 

hesaba katılmıyor. İşte bu bağlamda tam bir dönüşüm olayı 
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yaşanıyor. Ağacı elektrik tellerin altına dik-ağacı büyüt-tele 

dokunsun-cereyan çarpsın-ağacı kısmen buda-bir yıl geçsin-

ağaç tekrar büyüsün- ağacı tekrar buda. Budarken de 

estetiğe önem verme, rasgele kes. İşte ne güzel bir Kentsel 

Dönüşüm değil mi (!).  
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Yayınlandığı tarih: 04 Temmuz 2007 (Çarşamba) 

 

PUAN ÇELİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 

Kırgızistan’da eğitim ve öğretimlerini sürdüren toplam 30 

İletişim Fakültesi bulunmaktadır. Bu iletişim fakültelerinde yer 

alan bazı bölümlerin benzerleri, Üniversitelerin İşletme ve 

Ekonomi Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve 

Tasarım Fakülteleri bünyesinde de yer almaktadır.  

 İletişim fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak, 

gelişen teknolojik unsurlar bağlamında iletişim fakültelerinin 

müfredatlarını güncellemek, ortak bir platformla güç birliği 

sağlamak, bu fakülteler arasında akademik ve sosyal işbirliği 

tesis etmek, 1991 yılında özel bir televizyon şirketinin uydu 

üzerinden yayınlarını başlatmasıyla, yerel ve ulusal bağlamda 

özel radyo ve televizyonların yarattığı kaotik ortamın 
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giderilmesine çözümler üretmek için iletişim fakülteleri 

dekanları; ilk olarak 1999 yılı sonunda bir araya gelmişlerdir. 

İletişim Fakülteleri Dekanları toplantıları rutin bir biçimde 

sürdürülmüş ve XV. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı 14-

18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bişkek’te (Kırgızistan) 

yapılacaktır.  

Dekanlar arasında oluşturulan bu güç birliği sayesinde 

“3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin değiştirilmesi sağlanmış 

ve 24. maddesine konulan “……radyo-televizyon bölümleri 

bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar 

ücretsiz olarak tahsis edilir. ” hükmü ile o güne kadar yasal 

olmadan yayınlarını sürdüren ve yayın hayatına 1992 yılında 

başlayan ilk yerel üniversite televizyonu olan FIRAT TV ile 

yayınlarına 1998 yılında başlayan Selçuk Üniversitesi yerel 

televizyonunun yasallaşması sağlanmıştır. Bu değişiklik ile 

birlikte üniversitelerde iletişim fakültelerinin hızla çoğaldığı 

görülür.  

Üniversite bünyelerinde yayın yapan televizyon ve radyo 

sistemlerinin, üniversite faaliyetlerinin topluma aktarılması, 

eğitim amaçlı yayınların yapılması, bu sistemlerinin uzaktan 

eğitim amaçlı kullanılabilmesi, üniversitenin halka açılan 

penceresi olarak görev üstelenen unsurlarını kullanmak isteyen 

üniversiteler, peş peşe iletişim fakültesi açmaya başlamışlardır. 

Özelikle vakıf üniversiteleri, kuruluşu aşamasında fazla maddi 
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bir donanım gerektirmeyen Halkla İlişikler, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık vb. isimler altında bölümler tesis ettikleri 

görülmektedir.  

 İletişim fakülte sayıları son yıllarda hızla artmıştır. Bu 

artışın nedenlerinin başında halkla ilişkiler ve benzeri 

bölümlerin büyük alt yapı masrafı gerektirmemesi nedeniyle 

vakıf üniversitelerince cazip görülmesidir. “3984 Sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un 

iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanalları ücretsiz 

olarak tahsis edilebilmesi ve iletişim fakültelerinin 

üniversitelerin halka açılan vitrini olarak algılanması; 

üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmek için 

bünyelerinde iletişim fakültesi kurmasını ivmelendirmiştir. Mart 

2007 ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu hukuk, eğitim ve 

iletişim fakülte sayılarını dondurma kararı almıştır. Bu kararın 

sürdürülebilmesi amacıyla İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu, bu kararın uygulanabilirliğini takip etmelidir.  

 İletişim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan 

puan türü (SÖZ-2), çağın teknolojik gelişmelerinin oluşturduğu 

iletişim platformuna uygun değildir. İletişim fakülteleri 

içerisinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo 

Televizyon ve Sinema, Gazetecilik vb. bölümlerinin puan türü 

EA-2’ye dönüştürülmelidir.  
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 İletişim fakülteleri bünyesinde yer alan Görsel İletişim 

Tasarımı Bölümüne girebilmek için özel yetenek sınavı 

yapılmaktadır. Bu uygulama yerindedir. Ancak, müracaat 

edecek öğrencilerin ÖSS’nin herhangi bir puan türünde 160’ın 

üzerinde puan almış olması yerine, bu seçimin EA puan türü 

olarak değiştirilmesi, kaliteyi artıracaktır.  

 Ülkemizde iletişim fakülteleri bünyesinde henüz on-

line ya da uzaktan eğitim yapılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

iletişim fakülteleri bünyesinde çok farklı yöntemlerle uzaktan 

eğitim uygulandığı bilinmektedir. Yeni açılan fakültelerde 

öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla, ikili ya da 

çoklu fakülteler arasında uzaktan eğitim başlatılmalıdır.  

 Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi Osman Paşa, 

İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri 

arasında oluşturulan ÜNİP Üniversiteleri, lisansüstü 

programlarını değerlendirerek karşılıklı yüksek lisans ve 

doktora programları açabilir. Öğretim elemanı yetiştirmek için 

bu fırsat kaçırılmamalıdır.  

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki 

Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 

2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bu 

yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının 

aralarında işbirliği tesis ederek lisansüstü programlarında 
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yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans 

veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis etmektir. Bu 

programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve 

etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek 

zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün 

akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân 

vermeyi hedefler. Bu kapsamda iletişim fakülteleri arasında ikili 

protokoller vakit geçirilmeksizin imzalanarak, uygulanmaya 

geçilmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 19 Eylül 2007 (Çarşamba) 

 

HİNDİSTAN’DAN MERHABA (!)  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Son yıllarda ülkelerin bir kısmı, belirli alanda ürettikleri 

ürünlerle daha çok kendilerinden söz ettirir oldular. Cep 

telefonu denildiğinde çoğumuzun hatırladığı marka Nokia ve 

dolayısıyla Finlandiya ülkesi aklımıza geliyor. Mercedes 

denildiğinde Almanya’yı anımsıyoruz. Kamera sektörünün 

büyük bir bölümünün üretildiği yerin Japonya ya da son 

zamanlarda Çin olduğunu biliyoruz. Birçok sektörde Çin hızla 

büyüyen bir dev oluyor. İşgücü ücretlerinin düşük oluşu 

nedeniyle, büyük firmalar fabrikalarını bu ülkede kuruyorlar. 

Türkiye henüz bir alanda tam isim yapmış sayılmaz. Tekstilde 

iyiyiz, ancak bize uygulanan kotalar yüzünden arzuladığımız 

hedefi maalesef yakalayamıyoruz. Tekstil sektöründe dahi Çin 

ile baş etmek mümkün görülmüyor. Çin birçok alanda dünya 

piyasalarını alt üst ediyor.  
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Bir Asya ülkesi olarak Hindistan son yıllarda bilişim 

yazılımı konusundaki başarıları ile gündeme gelen bir ülke. 

Yazılım sektörü o kadar ilerlemiş ki artık mühendisler evlerinde 

bilgisayar yazılımları üreterek dünyaya pazarlayabiliyorlar. 

Aslında Hintlilerin bilişim sektöründe başarılı olmalarının 

altında yatan gerçek, matematik konusunda da oldukça ileri 

seviyede bir geçmişlerinin olmasından kaynaklanıyor. Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerin bilişim bölümlerinin 

büyük bir kısmında Hintli öğretim elemanları görev yapıyor. Bu 

durum sadece Amerika için geçerli olmayıp, Avrupa ülkeleri 

için de benzer durumlar söz konusudur.  

Hindistan’da ineklerin kutsal olduğunu ve sokaklarda 

serbestçe dolaştıklarını, ineklere dokunulmadığını, yol ortasında 

gezinirken insanların ineklere olan saygısı yüzünden, 

araçlarının yol değiştirdiklerini duyuyoruz. Nasıl Amerika ve 

Avrupa ülkelerinde kedi köpek kıymetli ise, Hindistan’da da 

inekler kıymetli olmaktan ziyade, kutsal hayvanlardır.  

3 Eylül 2007 tarihinden beri Siirt’te ikamet ediyorum. 

Geliş amacım Siirt Üniversitesi’ne hizmet etmek, yeni birimler 

kurmak. Henüz üzerinden iki hafta geçmiş olmasına karşın Siirt 

halkından, kamu kurum ve kuruluşlarından gördüğüm desteği 

anlatmakla bitiremem. Şu günlerde herkesin dilinde Siirt 

Üniversitesi var. Siirt halkı büyük bir heyecanla Siirt 

Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını 

bekliyor.  
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Benim Siirt ile tanışmışlığım yeni değil! 8. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı çalışmalarında kullanılmak üzere kalkınmada 

öncelikli illere yapılacak yatırımlar için ekonomik ve sosyal 

alanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde anketlerin 

uygulanması için Siirt ilinde "Kalkınmada Öncelikli İller 

Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması Projesi" ve 

"Bölgesel Gelişme Araştırması" başlıklarını taşıyan çalışmaları, 

Mayıs 2000 Ayı içinde yapmıştım.  

18 Mayıs 2001 tarihinde Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim 

Fakültesi’nde “Uzaktan Eğitim” konusunda bir konferans 

vermiş ve yerel televizyonu Kanal 56’da “Internet” konusunda 

yapılan sohbete katılmıştım.  

2001 yılında Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Siirt İli 

Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer 

illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve 

içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için 

izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme 

potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve 

böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması 

amacıyla hazırlanan Siirt İli Gelişme Planının Koordinatörlük 

görevini üstlenmiş ve 2004 yılı ortalarına kadar bu İlde 

çalışmalar yapmıştım.  

Siirt Valiliğinin daveti üzerine 18. 04. 2003 tarihinde 

Siirt’te “Internet ve Bilişim Suçları” konulu bir konferans 
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vermiştim. 2000 yılından beri Siirt İli ile olan bu ilişkilerimin, 

benim bu ile gelmeme vesile olduğunu söyleyebilirim.  

Siirt’te dikkatimi çeken en büyük farklılık, ineklerin 

sokaklarda başıboş dolaşmaları olmuştur. Sokaklarda o kadar 

çok sayıda kontrolsüz inek dolaşıyor ki, bir an için kendimi 

Hindistan’da zannettim ve bu yüzden de makalemin başlığını 

“Hindistan’dan Merhaba (!)” diye koydum. İnekler çöplüklerde 

besleniyor. İnek sahipleri ortada yok. Ancak bu inekler hiç 

yollarını kaybetmiyorlar ve geceleri evlerine dönüyorlar. 

Üstelik bu başıboş ineklerin çalınarak götürülmesi de bugüne 

kadar yaşanmamış.  

Belediye yeni bir önlem alarak başıboş inekleri bir 

toplama merkezine götürmeye başladı. Yakaladığı ineklerin 

kulaklarına etiket zımbalıyor. İlk olarak da sarı renkli etiketler 

zımbalanmış. Bir inek bir kez daha sokakta başıboş yakalanırsa, 

bu defa da etiketin rengi herhalde kırmızı olacaktır. Kırmızı 

etiketli ineklere ne kadar para cezası uygulanacağını ileride 

göreceğiz ve umarım bu yöntem başıboş ineklerin çöpleri 

karıştırarak yaşamlarını sürdürmesi olaylarını sona erdirir. 

Bilinçli halk bu tablo karşısında artık açık süt almıyor. Ancak 

bir endişemi daha dile getirmek istiyorum. İnek sahipleri ceza 

ödememek amacıyla, zımbalanan etiketleri ortadan kaldırmak 

için acaba ineklerin kulaklarını keserler mi? 
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Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2007 (Cumartesi) 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İZLENİMLERİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt’e geleli üç hafta oldu. Siirt Üniversitesi’nin 

kuruluş çalışmalarının yapıldığı süreçte, günlerimiz çok 

hareketli geçiyor. “Hoş geldin” ziyaretleri içinde, kuruluş 

çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için adeta seferber 

olduk. Siirt Üniversitesi’ne bağlı olarak burada eğitim ve 

öğretimini sürdüren Eğitim Fakültemiz, Sağlık Yüksekokulu ve 

Meslek Yüksekokulumuz bulunuyor. Toplamda 2350 civarında 

bir öğrenciye sahibiz. Ancak önceleri Dicle Üniversitesine bağlı 

olan bu birimler, Üniversiteye dönüşünce, aninden önemli 

eksiklikler ortaya çıkmış.  

Kurumsallaştırma adına çok işlerin yapılması gerekiyor. 

Önceleri Dicle Üniversitesine bağlı olarak verdiği hizmetler, 

uzaktan pek kontrol edilememiş ki, buradaki elemanların bir 
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kısmı akademik yükselmek için başka üniversiteler gitmek 

zorunda bırakılmış. Elemanlar geleceğe ümitle bakamamışlar.  

Siirt Üniversitesinde yeni bir modeli uygulamaya 

çalışıyoruz. Öncelikli olarak her öğretim elemanının kendisini 

akademik açıdan yetiştirebilmeleri için önlerini açmaya 

çalışıyor ve yol gösteriyoruz. Elemanlar çok mutlu 

görünüyorlar. Çünkü kendilerinin diğer üniversitelerinin yüksek 

lisans ve doktora programlarına gönderileceklerini duyunca, 

memnuniyetlerini açıkça deklere ediyorlar.  

Binalarımız oldukça eski. Bu yüzden de binalara ne 

kadar temizlik yaparsanız yapın görünmüyor. Küçük 

kampusumuzun bahçesi, çevre düzenlenmesi açısından çok 

ihmal edilmiş. İlk iş olarak kamu kurum ve kuruluşları ile 

temaslara geçerek, bahçe asfaltlama işlemelerini yaptırdık. 

Üniversite içinde birikmiş moloz yığınlarını kaldırdık. Mazı ve 

ağaçlara şekil veriyoruz.  

En büyük desteği kamu kurum ve kuruluşlarından 

alıyoruz. Belediye, İl Özel İdare Genel Sekreterliği, TEDAŞ 

hemen yardıma koşan kamu kurumlarımız oldu. Türk Telekom 

iletişim alt yapı sorunlarımıza çözüm getiriyor. Kablosuz ağlar 

kurarak, öğrencilerimizin İnternet’e bağlanmalarını 

kolaylaştırıyoruz.  

Valiliğimiz tüm desteği ile arkamızda. Kampus 

bitişindeki Ticaret Meslek Lisesini Üniversiteye geçici tahsisi 



498 

 

konusundaki talebimizi uygun buldular ve tahsis işlemleri 

sürüyor. Umarım bir aksilik çıkmaz. Ticaret Meslek Lisesi 

binasına çok acil ihtiyacımız var. Bu bina verilirse, Fen-

Edebiyat ve Mühendislik-Mimarlık fakültelerinin bazı 

bölümlerini kısa sürede açabiliriz.  

Üniversite için yeni kampus alanı belirleme 

çalışmalarımız da var hızı ile sürüyor. Dört ayrı alan tespiti 

yaptık ve üst makamlara ilettik. Ankara’dan gelecek bir heyet 

ile yer tespit çalışmaları tamamlanmış olacak. Gene sevindirici 

bir haber, yeni kampus alanında iki fakülte binasının yapımını, 

iki iş adamımız (Ethem Sancak ve Güven Kuzu) üstlendiler ve 

durumu Valiliğimize, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza 

ilettiler.  

 Kuruluş aşamalarının çok eziyetli ve özverili çalışma 

gerektirdiğini biliyoruz. Ama ülkemizin bu şirin ili için her türlü 

fedakarlığı göze aldık. Hedefimiz bu ilde modern, hazırlık 

sınıfları olan, birçok fakültesi bulunan bir Üniversite 

yaratmaktır. Bu corbada herkesin tuzunun olmasını arzuluyor ve 

gönüllü yardımlarını bekliyoruz.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Ekim 2007 (Çarşamba) 

 

BOMBA SAVAR (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

“Hindistandan Merhaba” başlıklı yazıma çeşitli 

kesimlerden tepkiler geldi. O yazımda Siirt İlinde ineklerin 

sokaklarda özgürce dolaştıklarını, çöpleri etrafa saçarak çevre 

kirliliğine neden olduklarını ve ineklerin kontrol altına 

alınamadığını yazmıştım. Bu yazı üzerine bazı Siirtliler beni 

arayarak çok önemli bir noktaya değindiğimi ve bu meselenin 

kesinlikle çözülmesi gerektiğini bildirdiler. Kamuoyu 

oluşturmak için de mevzuyu sürekli sıcak tutmamı rica ettiler. 

Ancak bazıları aynı görüşte değiller. İşte aksi görüşü 

savunanların söylediklerine bakalım. Aslında inekler çok 

önemli bir amme hizmetini yerine getiriyorlarmış. Nasıl mı? 

İşte cevabı! 
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“Siirt İli sınırları içerinde maalesef terör olayları 

süregelmektedir. Şehirlerde çöp yığınları, bomba yerleştirmek 

için ideal yerler konumundadır. İnekler çöp bidolarından 

beslenirken, poşetleri ağızları ile tutmakta ve iyice sallayarak 

poşetleri yırtmaktadır. Böylece çöp poşetleri içerisinde bomba 

olup olmadığını kontrol etmiş oluyorlar. Bu önemli bir amme 

hizmeti değil midir? Çöplerin bu şekilde kontrol edilmesi, 

güvenliğimizi artırmaktadır” dediler.  

Bu cevabın daha şokunu üzerimizden atmamışken, 

ineklerin diğer önemli bir hizmeti daha yaptıklarını anlattılar. 

İnekler “Otomatik Çim Biçme Makineleridir. Belediye 

tarafından ekilen çimlerden beslenen inekler, çimi de biçmiş 

oluyorlar. Bu yüzden Belediyenin çim biçmek için bir hizmet 

vermesi gerekmiyor”. Bu yazdıklarımı lütfen şaka olarak 

algılamayın. Bu iki gerekçe, ineklerin sokaklarda serbestçe 

dolaşmalarını destekliyor.  

İnsanımız çok zekice savunmalarda buluyor. Yakında 

inek sahipleri Belediyeden çöp biçme bedeli isteyebilir. Keza 

inekler bomba savar görevi üstlendiklerinden, sahipleri; 

korucular gibi kendilerine de maaş bağlanmasını isteyebilir (!).  

Siirt’te çevre kirliğinin önemli bir unsuru, hayvanlar 

tarafından dağıtılan çöplüklerden kaynaklanmaktadır. 

Çöplüklerden beslenen birçok keçiye rastladım. Keza Belediye 
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tarafından yol orta refüjlerine ekilen çimlerin, inekler ve keçiler 

tarafından tahrip edildiklerine defalarca şahit oldum.  

İneklerin çöplerden beslenmesi vahim bir durum. 

Göçerlere ait bu inekler, gün boyunca çöplükleri dolaşıyorlar. 

Bu ineklerin sütünü alan vatandaş, kanımca büyük bir tehlike ile 

karşı karşıya kalabilir. Özellikle kesinlikle çiğ süt 

içilmemelidirler diye düşünüyorum. Çöplüklerden beslenen 

ineklerin, bir süre sonra hastalık kaynağı olacaklarından 

korkuyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 21 Ekim 2007 (Pazar) 

 

YAZIKLAR OLSUN ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim ve haberleşme, hayatımızın önemli bir 

parçasıdır. Artık öyle bir yaşantı sürdürüyoruz ki, cep 

telefonumuzda hat kesildiğinde kendimizi yalnız hissediyoruz. 

Hatta paniğe kapıldığımız dahi olabiliyor. Benzer şekilde 

Internet’e de o kadar alıştık ki, Internet’imiz kesildiğinde 

huzursuz oluyoruz ve önemli bir eksiklik hissediyoruz. Bu 

günlerde hem cep telefonları hem de Internet üzerinden 

iletişimde önemli sıkıntılar yaşıyoruz.  

Bilindiği üzere Türk Telekom’da grev var. Bu grev 

yüzünden Internet üzerinden iletişim yavaşlatılmış ya da 

tümden devre dışı kalmıştır. Televizyonlara da yansıdığı üzere 

Türk Telekom fiber optik kablolarının kesildiğini iddia 

edilmektedir. Bu iddiaya cevap veren sendika sorumluları, 
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bindikleri dalı asla kesmeyecekleri yönündedir. Ancak üzülerek 

belirtmek gerekir ki, Siirt’te kablo kesenler görülmüş ve hatta 

kesenelerin yakalandığı dahi söyleniyor.  

Türk Telekom’un fiber optik kablolarını kestirenler, 

elbette çalışan personelin kendisi değildir. Duyumlarımıza göre 

bazı kişiler çocuklara para vererek kabloları kestirdiği 

söylenmektedir. Bu eylemi yaptıranlar belki de Türk 

Telekom’la hiç ilgili olmayanlardır. Bu grevi fırsat bilerek 

ülkemize zarar vermek isteyen birçok şer odaklarının mevcut 

olduğunu biliyoruz.  

Birkaç gündür Siirt’te hem cep telefonları çalışmıyor 

hem de Internet bağlantısı mevcut değil. Bu nedenle Siirt 

Üniversitesi olarak Internet üzerinden öğrencilerimizle ilgili 

yapmamız gereken bazı işlemleri yapamadık ve bu öğrencilerin 

bir kısmı mağdur olacaklar. Tüm toplumu ilgilendiren 

sistemlerin tahrip edilmesi, netice itibariyle tüm kamuoyunu 

olumsuz etkilemekte ve milli servetimiz heba olmaktadır.  

Şayet grevde olan Türk Telekom çalışanları, maksadını 

aşan grev eylemlerinde bulunuyorlarsa, ne kadar haklı olurlarsa 

olsunlar, kamuoyu karşısında haklılıklarını ispatta 

zorlanacaklardır. Çünkü hiçbir grev, örneğin kablo kesilerek 

sisteme zarar vermemelidir. Uzlaşmak için birçok yöntem 

mevcuttur ve bu tür çağdışı eylemler yapılmadan da anlaşmalar 

sağlanabilir. Şayet ortaya atılan kablo kesme iddiaları doğru ise, 
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1980 öncesi sendikalarımızın bazıları tarafından estirilen terörü 

çağrıştırıyor. Ülkemiz o dönemlerde çok sıkıntılar yaşadı. Artık 

o günlerin geri gelmesini, sağduyulu hiçbir insan arzu 

etmemelidir.  

Sonuç olarak; Türk Telekom’un kablolarının kesildiğini 

basında görüntülü yayınlandı. Bu kesme işlemini Telekom 

çalışanları yapmamış veya yaptırmamış olsalar bile, kesme 

işleminin tam grev dönemine denk gelmiş olması 

düşündürücüdür. Türk Telekom artık özel bir şirkettir. Bir 

grevin iletişim sistemlerimizi nasıl alt üst ettiğini hep birlikte 

yaşadık. Şayet bu tür durumlar devam ederse, hayatımızın 

önemli bir parçası haline gelen online işlemler çökebilir ve 

telafisi mümkün olmayan zararlar doğabilir. Dolayısıyla bu tür 

ani gelişmeler karşısında ulusal ağ sistemlerimizin hemen 

devreye girebileceği yeni ağ sistemleri oluşturulmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Kasım Ekim 2007 (Salı) 

 

SİİRTLİLERİN ÜNİVERSİTE HEYECANI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt Üniversitesinin kuruluş çalışmaları yoğun bir 

tempoda sürüyor. Siirt Üniversitesi, kamuoyunun gündemine 

oturmuş durumda. Kamu daireleri, sivil toplum örgütleri, 

esnafları ve basını; söz birliği yapmışçasına Üniversite 

kurulması çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan 

İl’e yeni atanan Valimiz Sayın Netcati Şentürk, diğer taraftan 

Milletvekillerimiz Sayın Afif Demirkıran ve Sayın Yılmaz 

Helcavıoğlu enerjilerinin büyük bir bölümünü Üniversitenin 

kuruluş işlemlerine harcıyor. Böyle bir destek karşısında 

işlerimiz, tahmin ettiğimizden daha hızlı ilerliyor.  

Aktif olarak Siirt’te Üniversite kurulma çalışmaları 

Eylül 2007 ayında başladı. Daha üzerinden 2,5 ay dahi 

geçmemişken, tahminlerin üzerinde bir gelişme yaşanıyor. 
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Belediyenin katkıları ile mevcut kampus alanı asfaltlandı. 

TEDAŞ kampus alanının aydınlatılmasını yaptı. İl Özel İdaresi 

kampus içindeki moloz yığınlarını kaldırarak, sahaları düzeltti. 

Öğretim elemanlarının her biri işin bir ucundan tutarak, katkı 

sağlıyor. Öğretim elemanlarımızın şahsi gayretleri ve kredileri 

ile koridorların, kantinlerin ve odaların badana ve boyaları 

yapıldı. Öğretim elemanları her gün yeni tekliflerle karşımıza 

çıkıyor. O kadar güzel bir dayanışma sağlandı ki her gün yeni 

proje teklifleri getiren elemanlarımız var.  

Siirt Üniversitesine öğretim üyesi sağlama çalışmaları 

da tahminlerin üzerinde bir hızla gerçekleştirildi. Önümüzdeki 

hafta öğretim üyesi kadromuza 9 yardımcı doçent dâhil oluyor. 

Böylece öğretim üyesi sayımız 13’e çıkıyor. Bu rakam 

küçümsenmemeli. Çünkü 2,5 ay içerisinde bu hedef yakalandı. 

Keza bazı görevlendirmeler ile Şubat ayında öğretim üyesi 

sayısı 17’e ulaşabilecek. Öğretim üyelerinin sağlanması, yeni 

bölümlerin açılmasının kapısını aralayacak. İlkbaharda 

yayımlanacak ikinci bir ilan ile bu defa da Mühendislik-

Mimarlık ve Fen-Edebiyat fakültelerinin bölüm ve anabilim 

dalları oluşturulacak.  

Yer sorunu da çok hızlı bir biçimde çözüldü. Kampus 

bitişiğindeki bir lise Üniversiteye tahsis edildi. 21 dersliğe sahip 

bu bina içerisinde yeni bölümler kurulabilecek. Diğer taraftan 

DPT, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında, 

önceden çok düşük seviyelerde olan bütçemiz, kabul edilebilir 



510 

 

seviyelere çıkartılabildi. Yeni Üniversite arazisi ile ilgili 

işlemler yakında tamamlanacak.  

Hedefimiz modern bir Üniversiteyi Siirt’e 

kazandırmaktır. İleride hazırlık sınıfları olan, İngilizce eğitim 

verilen bölümlerin kurulabilmesi için alt yapı çalışmaları hızla 

planlanıyor. Amaç, Ortadoğu ülkelerinden bu Üniversiteye 

öğrenci çekmektir. Bu hedef, gerçekleştirilebilecek sınırlar 

içindedir.  

Üniversitenin yeni kampus alanı bitişiğinde halen 2000 

dönüm arazi üzerine kurulu bir havaalanı bulunmaktadır. Bu 

havaalanı pistin kısalığı ve dağların engeli yüzünden gelişmeye 

müsait değildir. Er geç bu havaalanının yeri değiştirilecektir. Bu 

durumda havaalanı Üniversite alanına dâhil edilerek, Havacılık 

Yüksekokulu kurulabilir.  

Sonuç olarak Siirt Üniversitesi hızla gelişme sürecine 

girmiştir. Bu aşamada Siirtli zengin işadamlarımızın 

Üniversiteye sahip çıkarak bir an evvel bazı binaların yapımını 

üstlenmelidir. Bitlis Eren Üniversitesinin binaları Bitlisli bir 

işadamı tarafından yapılıyor. Neden benzer bir tablo Siirt’te 

yaratılmasın ki? 
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Yayınlandığı tarih: 05 Aralık 2007 (Salı) 

 

KİRLİLİKLER ÇOĞALIYOR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Teknolojik gelişmeler, beraberinde birçok yeni kirlilik 

kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çevre 

kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, görüntü kirliği, ses kirliliği 

vb. birçok terimler kullanılmaktadır. Kış ayına girdiğimiz bu 

dönemde kalorifer bacalarından çıkan dumanlar, hava kirliliğini 

önemli bir oranda artırabilmektedir. Türkiye’nin birçok ili 

maalesef kış aylarında nefes alınamayacak duruma 

gelebilmektedir.  

Şehirlerde kış aylarında görülen kirliliğin en büyük 

nedenlerinin başında, şehrin yerleşim merkezinin yanlış 

seçilmesinden kaynaklanabilmektedir. Mümbit ovalar üzerine 

kurulan şehirler, hem zirai alanların yok edilmesine hem de 

hava sirkülasyonunun olmadığı çukur bölgelerdeki gök yüzünün 
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kara bulutlarla kaplanmasına vesile olabilmektedir. Kaçak 

kömür sevkiyatlarının önüne geçilememesi, aynı zamanda ehil 

olmayan kalorifercilerin yaktığı kazanlarda yeterli yanmanın 

sağlanamaması, hava kirliliğinin başlıca nedenler arasında yer 

almaktadır.  

Katı ev atıklarında oluşan çevre kirliliği, zamanında 

toplanmaması yüzünden çöplerin çevreye yayılmasına neden 

olabilmektedir. Siirt gibi bazı illerimizde büyükbaş hayvanların 

şehir çöplüklerinde otlatılması, mikrop yuvası çöplerin hem 

hayvanlara geçmesinin hem de çöplerin çevreye yayılmasının 

nedenleri arasındadır. Çöplüklerden beslenen hayvanları şehir 

merkezinden uzaklaştırmak, nedense mümkün olamamaktadır.  

Televizyon frekanslarının birbirini enterfere etmesi 

(yayınların üst üste binmesi), görüntü kirliliğine güzel bir örnek 

teşkil etmektedir. Ekranlardaki görüntülerin net olmayışı, 

vericilerde filtre kullanılmadığı için bir kanalda üst üste binen 

görüntülerin varlığı, ortaya çıkan bulanık ve gölgeli görüntüler, 

farkında olmadan gözlerimizin bozulmasına neden 

olabilmektedir. Atmosfere açık yayın yapan televizyon verici 

antenlerinin çapraz mevkilere yerleştirilmesi, bazı kanalların 

sinyallerinin çok zayıf alınmalarına vesile olmaktadır.  

Gürültü kirliliğinin nedenleri de çok farklı şekillerde 

karşımıza çıkabiliyor. Örneğin, araçların korna çalarak çevreye 

verdikleri rahatsızlıklar maalesef hiç bitmiyor. Ama önemli bir 
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ses kirliliği kaynağı ise eğitim kurumlarımızdır. İlköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarına yakın ikamet edenler zil seslerinden 

muzdaripler. Teneffüs veya derse başlama esnasında çalan zil 

sesleri o kadar rahatsızlık veriyor ki, bu konudan şikâyetçi 

olmayan çevre sakinleri yok gibi! Anlayamadığım bir husus, zil 

seslerini o kadar yüksek seviyede açmaya niye gerek 

duyulduğudur. Sadece bahçede oynayan çocukların duyacağı 

bir seviyeye amplifikatörler ayarlansa kıyamet mi kopar? 

Sonuç olarak kirliği, bizler bazen gereksiz yaratıyoruz. 

Bu anlamsız alışkanlık ve uygulamalarımızdan vazgeçmeliyiz. 

Okul çevrelerinde sabahın erken saatlerinde uyanması 

gerekmeyen birçok vatandaşı düşünerek, amplifikatörlerin ses 

ayarları makul seviyelere düşürülmelidir!  
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Yayınlandığı tarih: 19 Aralık 2007 (Çarşamba) 

 

GENÇ İLETİŞİMCİLER ÖDÜL TÖRENİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

12 Aralık 2007 günü İstanbul’da Hilton Otelinde Aydın 

Doğan Vakfı Genç İletişimciler Ödül törenine katılmıştım. Her 

yıl Aydın Doğan Vakfı (ADV) tarafından genç iletişimciler için 

yarışmalar düzenlenmekte ve layık görülen eser sahiplerine 

çeşitli ödüller verilmektedir. Ödül alan iletişim fakültelerinin 

dekanları da bu toplantıya davet edilerek, kendilerine teşekkür 

plaketleri verilmektedir. İletişim ödülleri alanında en kapsamlı 

bir etkinlik olup, bu ödülü alabilmek, ayrıcalıklı durum olarak 

değerlendirilebilmektedir.  

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Vali Muammer 

Güler, Doğan Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 

Doğan, Doğan Medya grubunda çalışanların önde gelen bazı 

spikerleri, program yapımcıları (Uğur Dündar, Mehmet Ali 
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Birand vb. ), rektörler, bazı iletişim fakültesi dekanları, 

kalabalık bir bürokrat grubu ve öğrenciler, ödül töreninde hazır 

bulunuyorlardı.  

Bazı iletişim fakülteleri öğrencileri farklı kategorilerde 

ödüller alırken, birkaç iletişim fakültemizin yarışmaya 

katılmamış olmaları ya da gönderdikleri eserlerin ödüle layık 

görülmemesi, içimin burkulmasına neden oldu. Aslında bu 

durum kanımca yarışmaya katılmayan fakültelerin 

yöneticilerinden kaynaklanmıştır. Çünkü öğrencilerini bu tür 

yarışmalara yönlendirmeyen ve ısrarla teşvik yapmayan 

yöneticiler, elbetteki ödül alamayacak ve dolayısıyla kamuoyu 

varlıklarından bile haberdar olmayacaklardır. Kuruluşları çok 

yeni olmasına karşın bazı iletişim fakültelerinin birden fazla 

ödül almaları dikkatimi çekti. Demek ki bu fakültelerin 

yöneticileri işi biliyor ve yönlendirme yapmada başarılılar.  

Fırat Üniversitesi bünyesinde 1991’li yıllarda FIRAT 

TV’yi kurmak bana nasip olmuştu. Bu televizyon birimi, ilk 

yerel üniversite televizyonu idi. Bu payenin mensubu 

bulunduğum üniversiteye ait olmasının haklı gururunu 

yaşıyorum. Üniversitelerin iletişim fakültelerinin radyo ve 

televizyon bölümlerinin yayın yapabilmeleri için dönemin 

iletişim fakülteleri dekanları olarak çok büyük mücadeleler 

vermiştik. 7 yıl süre ile verdiğimiz çabalar sonrasında 3984 

sayılı kanunu değiştirebilmiş ve iletişim fakültelerinin yerel 

radyo ve televizyon birimleri kurmalarını sağlamıştık.  
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Bu günlerde üniversitelerin iletişim fakültelerinin radyo 

ve televizyon yayını yapabilmelerini engellemek için birileri 

kanunu yeniden değiştirmeye çalışıyor! Bunun mücadelesini 

verenlerin neden rahatsız olduklarına anlam vermek mümkün 

değil. Bildiğim kadarıyla şu anda yayın yapan hiçbir üniversite 

televizyonu ya da radyosu para karşılığı reklam almamaktadır, 

sadece çarkın döndürülebilmesi için zaman zaman sponsor 

bulmaya çalışmaktadır. Bu kanunu değiştirmek isteyenler eğer 

sağduyulu davranıp da gerçekleri araştırmış olsalar, rant 

hesaplarının döndüğünü çok kolay bir biçimde anlayabilirler.  

Üniversitelerin iletişim fakültelerinin radyo-televizyon 

bölümlerinin yayın yapmaları kadar doğal bir olay olamaz. Bu 

üniversitelerimizin bazıları, sistemlerini kullanarak uzaktan 

eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Uzaktan öğretim, 

çağımızın modern bir eğitim aracıdır ve kullanılmaktadır. İleriyi 

görmeyen ya da bilerek üniversitelerin yayın organlarını 

susturmak isteyenler ise bu mücadelelerinin bazı rant 

çevrelerine hizmet etmekten başka bir fayda sağlamayacağını 

ve dolaylı da olsa eğitimi engellediklerinin bilincinde olmalarını 

dilerim.  
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Yayınlandığı tarih: 10 Ocak 2008 (Perşembe) 

 

İLKESİZ GAZETECİLİK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye’de yerel ve yaygın bazda yazılı ve görsel 

birçok medya kuruluşu bulunmaktadır. Toplumun haber alma 

haklarını yerine getirmede basına çok büyük görevler 

düşmektedir. “Dördüncü kuvvet medya” diye de adlandırılan 

basının gücü o kadar etkili ki, asılsız bir haber yayınlanması 

sonucu büyük olayların meydana gelmesine neden olabileceği 

gibi, tam aksine olumsuz olaylara karşı göstereceği yatıştırıcı ve 

uzlaşmacı yaklaşımıyla, büyük toplumsal olayların çıkmasını da 

önleyebilir.  

Ülkemizde görsel medyanın yaygınlaşmaya başladığı 

yıl 1991’den sonradır. O dönemdeki basın mevzuatının 

yetersizliği nedeniyle, yayın yapan birçok radyo ve televizyon 

şirketi suç unsuru taşıyan yayınlar yapmıştır. 1994 Nisanı’nda 
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3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun’un devreye girmesi ile yayıncılıktaki 

başıboşluk giderilmiştir.  

Üzülerek belirtmek gerekir ki basın ve yayıncılık adına 

ilkesiz birçok davranış sergilenebilmektedir. Örneğin bir 

fotoğraf makinesi eline alan ve adam yokluğundan hasbel kader 

bir köşe kapan tabansız yazarlar, “Güç bende” misali 

etrafındakilere hakaret edebilmekte, araştırmacı gazeteci 

özelliklerini özümsemeden sadece kulaktan dolma ya da 

dedikodu mahiyetindeki duyumlara itibar edebilmekte ve olayı 

gazete, radyo ya da televizyonda yayımlayabilmektedir.  

Haklarında asılsız yazı yayınlanan bireyler ise 5187 

sayılı Basın Kanununu bilmedikleri ya da memur oldukları için 

amirlerinden izin alma zorunluluğu nedeniyle, düzeltme ve 

cevap haklarını kullanamamaktadır. Yaptıkları yanlarına kâr 

kaldığı için yayıncı kuruluş ise, kalemlerini tehdit unsuru olarak 

kullanabilmektedir.  

5187 sayılı Basın Kanunu ve 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun; 

bireylerin kişilik haklarına tecavüz karşısında önemli cezai 

hükümler içermektedir. Suçun kesinleşmesi halinde de yüklü 

tazminat talep edilebilmektedir. Kalemlerini silah gibi tehdit 

unsuru olarak kullananlara karşı bireyler, savunma haklarını 
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kullanmak için söz konusu bu kanunları dikkatlice okumalarını 

tavsiye ediyorum.  

Üzülerek belirtmek gerekir ki Basın Kanunundan 

bihaber ve sözüm ona duayen geçinen bazı gazete sahipleri ya 

da muhabirleri; kalemlerini tehdit amaçlı ya da birilerini hedef 

olarak gösterebilmektedirler. Bu gazeteciler sözüm ona ilkeli 

gazetecilik yaptıklarını zannediyorlar (!). Oysa önce 

gazetelerinde yazdıkları haberleri dikkatlice okumalarını tavsiye 

ediyorum. Bazıları Türkçe’yi bilmedikleri gibi, gazetenin 

tarihini dahi yanlış yazabiliyorlar (!).  

Kamuoyu olarak bu guruba giren ve amaçları fesatlık 

ve de dedikodu yapmayı geçmeyen medya gruplarına karşı 

düzgün bir duruş sergilememiz gerekir. Gazetelerinde 

kalemlerini tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere, yasal 

yollardan müdahale edebilme cesaretini göstermeliyiz. Kişisel 

haklarımıza hakaret edenlerin karşısında suskun kalmamalıyız.  
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Yayınlandığı tarih: 17 Ocak 2008 (Perşembe) 

 

TÜRKİYE OKUYOR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül imzası ile 

Valiliklere ulaştırılan bir yazıda, “Türkiye Okuyor 

Kampanyası’nın başlatılması isteniyor. Toplumun her kesimine 

okuma alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlığın 

geliştirilmesi, okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerimizin eğitimi, 

ülkemizde hızla yaygınlaşan bilgisayar kullanımının etkili ve 

verimli hale getirilmesi, bu projenin asıl amacını oluşturuyor.  

“Türkiye Okuyor Kampanyası”, Elazığ’da Vali 

Muammer Muşmal tarafından başlatılan “Elazığ Okuyor” 

projesinin Türkiye’ye yansımasıdır. Sayın Muşmal Elazığ’da 

göreve başladıktan kısa bir süre sonra ele aldığı bu proje, ildeki 

kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin 

birçoğunun bu projeyi benimsemelerinin ardından, tahminlerin 
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çok üzerinde büyük bir başarı elde etmiştir. Sayın Muşmal ile 

birlikte benim de o dönemlerde Genel Koordinatörlüğünü 

yürüttüğüm “Elazığ Buluşuyor” projesi ile de 2023 yılında nasıl 

bir Elazığ düşünüldüğünün yol haritası çizilmişti. Bu proje 

çalışması da ciddi bir biçimde sürdürülüyor.  

Projecilik açısından Elazığ şanslı bir il. Artık 

gelenekleşen bir Hazar Şiir Akşamları etkinliğimiz var. Mayıs 

2002’de başlatılan “Birinci Elazığ Kültür Kurultayı” sayesinde 

“Elazığ Mutfak Kültürü”, “Elazığ İli Ağızları”, “Elazığ 

Bibliyografyası” ve “Elazığ Halk Oyunları” isimli kitapları 

yayımlamıştık. Gelecek nesillere önemli bir kültür kaynağı 

teşkil eden bu kitaplar tüm Türkiye’ye dağıtılmıştı.  

Türkiye genelinde başlatılan “Türkiye Okuyor 

Kampanyası” çalışmalarının titiz bir biçimde yürütülmesi 

halinde, topluma okuma alışkanlığının kazandırılması 

bağlamında önemli gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum. 

Çünkü Elazığ’da bu çalışmalar başarı ile yürütülmektedir. 

Dolayısıyla elimizde denenmiş hazır bir pilot uygulama da 

mevcuttur.  

Ülkemizde birçok yeni projeler başlatılmakta ancak 

üzülerek belirtmek gerekir ki bu projelerin önemli bir bölümü 

atıl tutulmaktadır. Projelerin yeterince değerlendirilememesinin 

başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Bu tür projeler gönüllü 

çalışma esasına dayandığından, özveri gerektirmektedir.  
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“Türkiye Okuyor Kampanyasının” başarılı olabilmesi 

için görev alacak tüm birey ve kuruluşların canla başla 

çalışması gerekir. Ailelere, Üniversitelere ve orta ve ilk öğretim 

kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Kanımca en 

önemli unsur ise bu kampanya kapsamında alınacak kitaplara 

ödenecek meblağlardır. Özellikle bir komisyon marifetiyle 

belirlenecek kitapların tedarik edilmesinde iş insanlarımıza 

büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.  

Siirt Üniversitesi olarak bu kampanyayı canı gönülden 

destekliyoruz. Sayın Muşmal’ın Elazığ’daki pilot 

uygulamalarını çok iyi analiz edip, projenin başarıya ulaşması 

için mücadele edeceğiz. Bu kampanya sayesinde Elazığ’da 

yakılan okuma meşalesi, tüm ülkemize yayılacaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 24 Ocak 2008 (Perşembe) 

 

GERÇEK GAZETECİLİK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt’te göreve başlayalı dört ay oldu. Geldiğim günden 

beri Üniversitemizin kuruluş çalışmaları için akademik ve idari 

personel ile birlikte yoğun bir biçimde çalışıyoruz. 

Çalışmalarımızı kamuoyu yakından takip ediyor. Farkı görmek 

isteyenler yeni kurulan son 17 üniversitedeki değişimleri 

araştırmalarını tavsiye ediyoruz. Ön yargılı davranmayan her 

birey, Siirt Üniversitesi’ndeki hızlı gelişmeleri onaylayacaktır.  

Siirt kamuoyundan büyük destek görüyoruz. Bu destek 

bizim için çok önemlidir. Zira kamuoyu arkamızda olduğu 

sürece, başarılmayacak iş yoktur diye düşünüyorum. Aynı 

desteği basın mensuplarının büyük bir bölümünden de 

görüyoruz. Ancak biri hariç! Siirt’te haftalık yayınlanan bir 

gazetemiz, sayfaları büyük resimlerle ve büyük puntolu 
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yazılarla ancak doldurabildiği gazetesine, Üniversitemiz 

sayesinde artık yeni konular bulabilecek (!). Üniversite 

hakkında asılsız haberler yazıp kendince ortalığı karıştırmaya 

çalışıyor.  

Çok iyi niyetlerle başlattığımız El Sanatları Merkez 

çalışmalarını bu gazetemiz küçümsedi. Bize battaniye 

standartlarını öğretmeye kalktı. Oysa biz bu merkezi daha 

kurmadan, bu durumların hepsini araştırmıştık ve standartlara 

uygun imalata başlamıştık. Bu konuda hazırladığımız ve YÖK’e 

gönderdiğimiz raporun bir kopyası elimizde. Lütfedip gelip 

incelerlerse, bize nasıl haksızlık yaptığını kendisi görecektir. 

“Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek” olunca, yaz 

yazabildiğin kadar asılsız haberleri! Nasıl olsa gazete elinde. 

Karşıdaki cevap hakkını kullanıncaya kadar olay güncelliğini 

yitirir ve yaptığı yanına kâr kalır!  

Bizler haksızlıklar karşısında suskun kalmayacağız. 

Bize kasıtlı ve bilerek hakaret edenlerin karşısında Basın 

Kanununun bizlere tanıdığı tüm haklarımızı sonuna kadar 

kullanacağız. Hakaretlere uğradığımızda tazminat davaları 

açacağız. Bu gelişmeleri herkes görecek!  

Siirt’te haftalık yayımlanan bu gazetede “Bu Gazete 

Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir” cümlesi yer 

almasına karşın bu ilkenin çiğnendiğini, üzülerek müsaade 

etmekteyiz. Madem basın meslek ilkelerine bağlı iseniz, neden 
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gönderilen tekzip yazısını yayımlamıyorsunuz? Ama unutmayın 

ki bu keyfi davranışınızı mahkeme kararları ile göndereceğimiz 

tekzip yazıları sayesinde kıracağız ve tekzipleri yayınlamak 

zorunda kalacaksınız! Sık sık tekzip yayınlamak bir gazetenin 

tutarsızlığının göstergesidir. Yurtdışı ülkelerde çok fazla sayıda 

tekzip yayınlamak zorunda kalan gazetelerin kredileri düşürülür 

ve tekzip yayınlamak gazetenin ayıbı olarak yorumlanır.  

Üniversitemizde olay çıkaran ve huzuru kaçıran 

öğrencilerimize soruşturma açmadan önce lider konumundaki 

bazılarını çağırıp yaptıklarının yanlışlıklarını anlatmaya çalıştık. 

Bazılarının aileleri ile görüştük. Kimlerle görüştüğümüzü her 

zaman ispatlayabiliriz. Buna rağmen olay çıkartan ve ortamı 

bulandıran bazı öğrencilere yasal cezalar verince, bu gazetemiz 

bizi şefkatsizlikle suçladı! Daha ne yapmamızı bekliyorsunuz. 

Kantini işgal edip slogan atmaları karşısında, olayları 

görmezden gelip diğer öğrencilerimizin hürriyetlerini 

kısıtlamalarına meydan mı vermeliydik?  

Geldiğim günden beri sınıf bazında öğrencilerini 

toplayıp, dertlerini dinleyip problemlerine çözüm aradığımı 

sağır sultan bile duydu. Öğrencilerin isteklerini bir bir yerine 

getiriyoruz. Lütfedin Üniversitemize gelin de öğrencilerin 

isteklerini yerine getirmek için neler yaptığımızı yerinde görün. 

Ama siz bunları duymak veya görmek istemediğiniz için bu 

faaliyetlerimizle ilgilenmiyorsunuz. Bir araştırın, acaba 
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Türkiye’de kaç rektör yardımcısı öğrencileri ile yüz yüze 

görüşerek sorunlarını dinliyor!  

Sizler meslek gereği gittiğiniz her yerde haber yapmak 

için malzeme toplarken Üniversiteye ve öğrencilere 

yaklaşımınız da sadece habercilik anlamında olabilir. Bizler 

öğrencilerimize öncelikle sıcak aile ortamı yaratarak eğitimci 

vasfımızla yaklaşıp onları kazanma yolunda çalışmalar 

yapmaktayız. Görevimizin bilincinde olduğumuzdan kuşkumuz 

yoktur. Dışarıdan gelecek sadece yapıcı önerilere de her zaman 

açık olduğumuzu belirtirim.  

İlkeli gazetecilik yapmak basında bir ayrıcalıktır. O 

mertebeye ulaşmak, erdemlilik gerektirir. Her gazeteci bu ağır 

yükü kaldıramaz, hatta bir kısmı sıcak bir havada buzun erimesi 

misali kaybolup gider ya da kendi kendine yazıp çizen, okuyucu 

kitlesi yok denecek kadar az olan bir gazete oluverir.  
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Yayınlandığı tarih: 07 Şubat 2008 (Perşembe) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELELERİ DEKANLARI 

ANKARA’DA TOPLANDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bilindiği üzere İletişim Fakülteleri Dekanları uzun 

yıllar mücadele vererek radyo-televizyon bölümleri bulunan 

iletişim fakültelerinin yerel yayın yapma hakkını elde etmişti. 

Bu hakkın geri alınmak istenmesi, iletişim fakültelerinin eğitim 

ve öğretimini olumsuz etkileyeceği açıktır.  

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve 

Yayınları Hakkındaki Kanunun 24. maddesinde “…radyo-

televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel 

bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir. 

…. ” hükmü, yeni hazırlanan kanun taslağından kaldırılmıştır. 

Yapılacak değişiklikle iletişim fakültelerine sadece kapalı devre 

yayın izni verileceği duyumunu alınca, İletişim Fakülteleri 



533 

 

Dekanları Yürütme Kurulu olarak, iletişim fakültelerinin 

aleyhine olan bu durumu durdurmak amacıyla girişimlerde 

bulunduk. Bu kapsamda aralık 2007 ayında İstanbul’da Aydın 

Doğan Vakfı Genç İletişimciler Ödül töreninde RTÜK Başkanı 

Dr. A. Zahid Akman ile birkaç dekanımız görüşerek, doğacak 

muhtemel sıkıntıları kendilerine aktarmışlardı.  

İletişim fakültelerinin yerel bazda radyo-televizyon 

yayınları yapmalarının avantajlarını RTÜK’ten sorumlu Devlet 

Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın’a ve RTÜK Üst Kurul 

Üyesi Sayın Taha Yücel’e anlatmak ve bu kanun maddesinde 

yapılmak istenen değişikliği engellemek için; 31 Ocak 2008 

Perşembe günü Ankara’da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya 

İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Haluk Geray (Ankara Üniversitesi), Genel Sekreter Prof. 

Dr. Asaf Varol (Siirt Üniversitesi) , Üye Prof. Dr. Peyami 

Çelikcan (Maltepe Üniversitesi), Prof. Dr. Korkmaz Alemdar 

(Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent 

Üniversitesi) Prof. Dr. Hülya Yengin ve Yrd. Doç. Dr. Kerim 

Karagöz (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Suat Anar (Yeditepe 

Üniversitesi), Prof. Dr. Sevim Akten (Atatürk Üniversitesi), 

Prof. Dr. Ünsal Yetim (Mersin Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan 

Kürüm (Fırat Üniversitesi) ve Doç. Dr. Neşe Kas (İstanbul 

Üniversitesi) katıldılar.  

Katılımcılar sırası ile söz alarak kanunda yapılmak 

istenen değişikliğin sebebiyet verebileceği aksaklıkları 
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anlattılar. Gelişen ve modernleşen iletişim teknolojileri 

yüzünden, iletişim fakülteleri mezunlarının sahip olması 

gereken koşulların değiştiği, birçok iletişim fakültelerinde 

uygulamalı eğitime geçildi, bazı üniversitelerimizin televizyon 

ve radyo yayınları yapabilmek için büyük yatırımlar yaptıkları, 

uygulamalı eğitim yapan mezunların özel sektörde iş 

bulmalarının kolaylaştığı ve en önemlisi eğitimin önemli bir 

padaşı olan “uzaktan eğitimin” tüm dünya da olduğu gibi 

ülkemizde de bazı üniversitelerimizde kullanıldığı ve 

yaygınlaştığı dile getirilmiştir.  

Uzaktan eğitim vermenin alt yapısının oluşturulmasında 

televizyon ve radyo yayınlarının büyük önem arz ettiği 

anlatılmış, dünya da bazı üniversitelerin yaptıkları televizyon ve 

radyo yayınları örnek gösterilmiştir. Televizyon ve radyo 

yayınlarının dijital yayın sitemine geçtiklerinde, bazı illerimizde 

hüküm süren frekans paylaşım probleminin giderilebileceği, şu 

anda analog yayında mevcut olan sıkıntıların bertaraf edileceği 

vurgulanmıştır.  

Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, artık yerel 

yayınların bir kısmının ulusal yayın gibi uydudan yayın 

yaptığını, yerel medyanın ciddi sorunlarının olduğunu, yerel 

medya da kullanılan dilin yarattığı sıkıntıların bulunduğunu, bu 

salonda yerel medya mensupları ile görüştüğünü, medya dan 

sorumlu olmadığı zamanlarda dahi yerel medya mensupları ile 

toplantılar yaptığını, “Bir dokun bin ah işit” misali birçok 
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sorunlarının varlığını bildiğini belirtmiştir. Yeditepe 

Üniversitesinin yayınlarının kesilmesi dile getirildiğinde, Bakan 

Aydın bazı yerlerde ciddi sorunların olduğunu söylerken, bu 

durumu da kastettiğini vurguladı. Problemlerin TBMM Genel 

Kurulu’na kadar gittiğini, iletişim fakültelerinin bu sorununun 

da kurulda ele alınacağını ve imkânlar dâhilinde çözüm 

bulmaya çalışacaklarını söyledi.  

RTÜK üyesi Sayın Taha Yücel ise en temel sorunun 

özel yayıncılığın başladığı yıllarda bir kanunun olmamasından 

kaynaklandığını belirterek, 1994’de 3984 sayılı yasa ile 

RTÜK’ün kurulduğunu ve o dönemlerde kendisinin teknik bir 

eleman olarak RTÜK’e girdini, 1995 yılında analog radyo ve 

televizyonların frekans planlamalarını bitirdiklerini, daha sonra 

yerel televizyonlarla ilgili ihalelerin başladığını ve TRT’nin 

canlı yayınında ihalelerin yapıldığını, tüm yerel televizyonlara 

frekans tahsisi yapılacak duruma gelindiğini, ancak 28 Şubat 

döneminin gelmesiyle Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz’ın 

imzasıyla ihalelerin durdurulması yönünde bir yazı aldıklarını, 

ilk yapılan Milli Güvenlik Kuruluna RTÜK’ün katılmasının 

istendiğini ve ulusal televizyonlar dışında hiçbir tahsisin 

yapılmamasının bildirildiğini belirtti. 1996 yılında ihalelerin 

iptal kararı çıktığını ve 2000 yılına kadar Ulusal Güvenlik 

belgelerinin hiçbir kuruluşa verilmediğini söyledi. Neden 

verilmediğini kendisinin de bilmediğini, ancak daha sonra 

sakıncalı olduğu düşünülen yayın kuruluşlarının tümüne Ulusal 
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Güvenlik Belgelerinin verildiğini, bu nedenle de önceki 

ihalelerin neden iptal edildiği anlaşılamadığını söylemiştir.  

2002 yılındaki kanun değişikliğinden itibaren frekans 

planlaması RTÜK’ten alınarak bu yetkinin Telekomünikasyon 

Üst Kuruluna verildiğini, Telekomünikasyon Üst Kurulu 

frekans tahsislerini yapıp RTÜK’ün onayına sunacağı bir 

süreçte, bu defa sayısal yayına geçildiğini, sayısal yayına 

geçildiği için analog yayıncılıkta frekans tahsisinin 

yapılmasının anlamının kalmadığını vurgulayan Yücel; mevcut 

yasada “iletişim fakültelerine frekans tahsis edilir” ifadesinin 

yer aldığını, ancak örneğin İstanbul’da boş frekans yoksa 

tahsisin mümkün olamayacağının açık olduğunu vurgulamıştır. 

Sayısal yayına geçildiğinde dahi frekans tahsisinde zorluklarla 

karşılaşılacağını belirtmiştir. Yayıncılıkta büyük şehirlerde 

farklı sıkıntıların olduğunu, büyük illerde analog-sayısal 

yayınlara bir süre devam edinilmesinin zorunluluğunun 

bulunduğunu, pek çok devlet kurumunun “Ben de yayın 

yapmalıyım” ihtiyacı ve talebinin olduğunu belirten Taha 

Yücel; üniversitelerin yayınları ile ilgili gözlemlerinin çok 

olumlu olduğunu, Kayseri’ye gittiğini oradaki yerel 

televizyonlar içinde en beğendiği yerel yayının Erciyes 

Üniversitesi televizyonu olduğunu söylemiştir.  

Yerel televizyonların birçoğu ile ilgili şikayetlerin 

bulunmadığını, denetlemelere başladıktan sonra durumun çok 

daha iyi anlaşılacağının görüleceğini, yeni yasa ile birlikte 
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kamuya ait TRT’in dahi denetim altına alınacağını belirtmiştir. 

Özel yayıncılara gelir getirici yayın yasağı konulduğunu, 

iletişim fakülteleri yayınlarının denetleme sürecinde bir ihlal 

olduğunda, bu tür sorunları nasıl çözüleceğinin iletişim 

fakülteleri dekanları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği 

üzerinde duran Yücel; “Örneğin bir öğrenci canlı yayında suç 

unsuru bir söylemde bulunursa, müeyyidesi ne olacak?, adil ve 

düzenli bir yapının düşünülmesi gerektiği üzerinde durmuştur.  

Yeni yasada iletişim fakültelerinin sadece kapalı devre 

değil, kablolu yayın yapabilme durumunun da düşünüldüğünü, 

ancak belki bu düşüncenin de yeterli olmayabileceğini, ara bir 

çözümün geliştirilmesi gerektiğini, frekans sıkıntısı olmayan 

yerlerdeki iletişim fakültesi yayınlarının sürdürülmesinde fayda 

olacağını belirtmiştir. Taslak üzerinde çalışıldığını ve 

kaybedilmiş bir vaktin olmadığını, ama işin denetim boyutunun 

da çok dikkatli irdelenmesi gerektiğini söylemiştir.  

Yasa üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Sonuç 

olarak şayet iletişim fakülteleri dekanları fakülteleri ile ilgili 

yasa değişikliğinin üzerine gitmezlerse, kazandıkları hakkı 

kaybedecekleri endişemi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Şubat 2008 (Pazartesi) 

 

SİİRT’TE KÜLTÜR KURULTAYI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi, Siirt Belediyesi ve 

SİSKAV (Siirt İli Kalkınma ve Kültür Vakfı) işbirliği ile Siirt 

İli için bir kültür kurultayı harekatı başlatılmıştır. Siirt Kültür 

Kurultayı’nın amacı, bölgenin kültürel zenginliklerini bilimsel 

yöntemlerle araştırmak, bilim, kültür ve edebiyat hayatımıza 

kazandırmak ve ülke genelinde tanıtılmasını sağlamaktır. Siirt 

Kültür Kurultayı’nın hedefleri ise, kültürel zenginliklerimizi 

ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, kuşaklar arasında 

kültürel bağlamda köprüler kurmak, kültür alanında yapılacak 

etkinlikler ve çalışmalar sonucunda elde edilecek bilimsel 

verilerin, analizlerin, sentezlerin ve stratejilerin yazılı ve görsel 

materyallerini gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel mirasımızın 
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kaybolmaya yüz tutan değerlerini toplumumuzun istifadesine 

sunmaktır.  

Siirt Kültür Kurultayı tanıtımı için başlangıçta “Siirt 

Kültür Kurultayı-2008 Yönergesi” adı ile bir kitapçık 

hazırlandı. Kültür kurultayının tanıtımı 5-6 Nisan 2008 tarihleri 

arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan “UniTurk Eğitim 

Fuarı’nda” Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi Standında 

yapılacaktır. Bu tanıtım ile birlikte Kültür Kurultayı çalışmaları 

hızlandırılacaktır. Kültür Kurultayına finansal destek sağlamak 

amacıyla, bir proje hazırlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

gönderildi. Bu projenin kabul edilmesi durumunda, çalışmaların 

çok daha verimli sürdürüleceği muhakkaktır.  

 

Elazığ’da 2002 yılında başlatılan Kültür Kurultayı, 

bazılarının iddialarının aksine başarılı bir sonuçlar vermiştir. Bu 

kurultay sonrasında “Elazığ Mutfak Kültürü”, “Elazığ 

Bibliyografyası”, “Elazığ Ağızları” ve “Elazığ Halk Oyunları” 

adı ile toplam dört eser kitap olarak yayımlanmıştır. Keza 

“Elazığ ‘da Geçmişten Günümüze Spor” isimli kitap on-line pdf 

formatında neşredilmiştir. Diğer taraftan “Elazığ El Sanatları” 

isimli kitap da tamamlanmış ve redaksiyon işlemleri devam 

etmektedir. Prof. Dr. Ahmet Buran tarafından hazırlanan ve 

MANAS Yayıncılık tarafından basılan “Bedri Hoca“ isimli 

kitap da Kültür Kurultayı döneminde hazırlanmış bir eserdi. 
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Prof. Dr. Beşir Aşan tarafından “Elazığ Kültür ve Tabiat 

Varlıkları” adı ile hazırlanan büyük hacimli bir kitap basılacak 

bir durumda beklemektedir. Böylece Elazığ Kültür Kurultayı 

kapsamında 8 kitap hazırlanmıştır. Bu eserlere karşın Kültür 

Kurultayını başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyenler, haksızlık 

yapmıyorlar mı? 

Siirt Kültür Kurultayı kapsamında yedi ayrı komisyon 

oluşturuldu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Değerlendirme, Siirt 

Biyografisi, Siirt Bibliyografyası, Kültür ve Edebiyat, Musiki 

ve Halk oyunları, Mutfak Kültürü ve El Sanatları başlıklarını 

taşıyan komisyonlar, çalışmalarına başladı.  

Siirt Kültür Kurultayı kapsamında bu yıl içerisinde üç 

ayrı sempozyum da düzenlenecektir. Tamamen yörenin 

yetiştirmiş olduğu kültür insanlarının isimleri ile düzenlecek 

olan sempozyumlar ve komisyonlarının hazırlayacakları 

kitaplar, Kültür Kurultayına ayrı bir anlam yükleyecektir. 

Siirt’te ilk defa bir Kültür Kurultayının düzenlenmesinde, yeni 

kurulan Siirt Üniversitesi’nin de yer almış olması, yöneticisi 

bulunduğum Siirt Üniversitemiz için gurur vesilesidir.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Şubat 2008 (Perşembe) 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan halkı iyi 

tanıyorum. Bu bölgelerin vatandaşlarını yakından tanımamın 

bazı nedenleri var. Zaten kendim de Doğu Anadoluluyum. 

Bölgede büyük projelerde görev aldım. Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu’nun hemen hemen tüm şehirlerini bilirim. Araştırmalar 

nedeniyle ilçe ve hatta köylerini dolaşıyorum. Bugünlerde de 

Siirt Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek 

üzere yaptığımız faaliyetler kapsamında ilçe ve beldeleri 

dolaşıyoruz.   

Siirt’te Üniversitenin kurulması, kente büyük bir 

heyecan getirdi. Her ilçesi bir yüksekokul ya da fakülte istiyor. 

Ama ilçe halkı bir yüksekokulun kurulması için öneri 

getirmekten başka bir girişimde bulunmak istemiyor. Bu 
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talepleri yerine getirmek için bazı koşullar getirdik. Okul binası, 

öğretim elemanı lojmanı, kız ve erkek öğrenci yurdu temin 

edecek ilçelere uygun programları açmak için elimizden geleni 

yapacağımızı söylüyoruz.  

Pervari ilçemizin Kaymakamı Sayın Nurettin Dayan 

beni ilçelerine davet etmiş ve ilçelerinde bir yüksekokul 

kurulmasını arzuladıklarını söylemişti. İlçe kaymakamı yapımı 

süren yeni lisenin tamamlanmasının akabinde mevcut lise 

binasını, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları mevcut yurtları ve 

ilçedeki kültür merkezini bize 2009’da tahsis etmeye hazır 

olduklarını bildirmişti. Pervari merkez nüfusu 6600 kişi. Pervari 

ilçemiz balı ile dünyaya ün salmıştır. O nedenle bu ilçede 

arıcılık programı açılabilir. Botan çayı boyunca seracılık 

yapılabileceğinden, diğer bir program seracılık olabilir. Yörede 

kız çocuklarının yüksek okullara gitmesini sağlamak amacıyla 

Çocuk Gelişimi programı açılabilir. Bu alanlar Türkiye’nin çok 

gereksinim duyduğu ara eleman sahalarından bazılarıdır.  

Diğer taraftan Valimiz Sayın Necati Şentürk ve 

Kaymakam Sayın M. Serdar Bakır Kurtalan’da bir 

yüksekokulun kurulabilmesi için Osman Gazi YİBO’yu bu sene 

içerisinde tahsis edebileceklerini belirttiler. Okulu dolaştık ve 

gerçekten de bir yüksekokulun kurulması için uygun yerler 

olduğunu gördük. Kurtalan ilçesi nüfusu 27561. Batman-Siirt 

karayolunun üzerinde yer alan ilçe gelişmeye açık bir yer. 

Demiryolu Kurtalan’a kadar geliyor. İlçede Tekel’e ait büyük 
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depolama sahaları bulunuyor. Tekele ait binalar, kapalı spor 

alanlarına dönüştürülebilir. Kurtalan’da Bilgisayar Teknolojisi 

ve Programlama, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm 

ve Otel İşletmeciği programları açılabilir.  

Her iki ilçede meslek yüksek okulu kurabilme, hangi 

programları açabileceğimizi belirleme ve öğretim elemanı 

sağlama çalışmalarını başlattık. İlçelerde meslek yüksekokulu 

kurulması, ilçenin sosyo-ekonomik gelişmesine elbette katkı 

sağlayacaktır. Açılacak programlar, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

ara eleman profiline ve yörenin özelliklerine uygun seçilmelidir. 

Meslek yüksekokullarının çoğaltılması ve güçlendirilmesi 

zorunludur. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman 

temini, ancak meslek yüksekokulları ile sağlanabilir.  

Meslek Yüksekokullarının cazip hale getirilmesinin 

yollarından bir de erkek mezunlarına kısa dönem askerlik 

yapma imkânlarının tanınmasıdır. Ayrıca 2+2 dikey geçiş 

kontenjanlarının artırılması, meslek yüksekokulları nı daha da 

cazip hale getirilebilir.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Mart 2008 (Perşembe) 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye sanayisinin en büyük sıkıntılarının başında 

kalifiye eleman bulunamaması gelmektedir. İşyeri sahipleri 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan teknisyen 

bulamamaktan yakınmakta ve bu yüzden klasik lise mezunlarını 

alarak teknik alanda yetiştirmek zorunda kaldıklarını ifade 

etmektedirler. Klasik lise mezunlarının mesleki alanlarda 

yetiştirmelerinin ise kendileri açısından zaman kaybı olduğunu 

ifade eden işverenler; teknisyen ile mühendis arasında 

uygulama çalışmalarını yapacak eleman temininde de güçlük 

çektiklerini ifade etmektedirler.  

Endüstri meslek lisesi elektronik mezunu bir öğrenci, 

elektronik mühendisliği bölümünü tercih ettiğinde, uygulanan 

mevcut katsayı sistemi nedeniyle bu bölümü kazanması adeta 
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imkânsız hale getirilmiştir. Ama aynı öğrenci Teknik Eğitim 

Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih 

ettiğinde, Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı (AOBP) puanı 0,8 

katsayı ile çarpılmasının akabinde bir de 0,24’lük ek bir katsayı 

desteği sonrasında bu bölüme girişi oldukça 

kolaylaştırılmaktadır.  

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının önüne 

konulan katsayı engeli yüzünden, mesleki orta öğretim 

kurumlarını tercih eden öğrenci sayılarında müthiş düşüşler 

yaşanmıştır. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde yer 

alan birçok bölüm kapatılmıştır. Bu okulların birçok bölümünün 

kapatılması, sanayide teknisyen açığına neden olmuştur. Asıl 

amacı Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine öğretmen 

yetiştirmek olan Teknik Eğitim Fakülteleri de bu 

düzenlemelerden nasibini almıştır.  

Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları ihtiyaç olmadığı 

için ne Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine atanabilmekte ne 

de sanayide istihdam edilebilmektedir. Oysa Teknik Eğitim 

Fakülteleri mezunları uygulama ağırlıklı yetiştirildiğinden, 

sanayinin çok ihtiyaç duyduğu uygulama mühendisinin görevini 

yerine getirebilir. Ancak sanayiye gittiklerinde imza yetkileri 

bulunmamaktadır. Sanayici bu tür elemanlara ihtiyaç 

duymasına karşılık imza yetkileri olmadığı için kurumlarında 

teorik ağırlıklı yetişen mühendis istihdamına yönelmektedir.   
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Yükseköğretim Kurulu mesleki ve teknik alanda 

yaşanan bu çelişkilere bir çözüm bulmak amacıyla geçen 

dönemlerde YÖK Genel Kurul Üyesi Sayın Prof. Dr. İsa Eşme 

başkanlığında bazı çalışmalar başlatmıştır. Yapılan çalışmalarda 

Türkiye’deki Gazi ve Marmara Üniversiteleri Teknik Eğitim 

Fakülteleri dışındaki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Uygulamalı Teknik Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi 

planlanmıştır. Ancak bu fakülte mezunlarına ne unvan 

verileceği, kadro statülerinin ne olacağı belli olmadığı için 

Teknik Eğitim Fakültesi camiası bu düzenlemeye şiddetle karşı 

çıkmıştır. Teknik Eğitim camiası Teknik Eğitim Fakültesi 

isminin Teknoloji Fakültesi olmasını ve mezunlarına 

“Teknolog” ya da “Uygulama Mühendisi” unvanı verilmesini 

istemektedir.  

1 Mart 2008 günü Ankara Üniversitesi’nde “Eğitim 

Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin 

Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi” adıyla bir çalıştay düzenlendi. 

Bu çalıştaya katılan Sayın Prof. Dr. İsa Eşme ile Teknik Eğitim 

Fakültelerinin durumunu konuştum. Gene kendisi ile yaptığım 

konuşmaları yayınlamamda bir sakınca olup olmadığını 

sordum. Bana “Konuştuklarımızı yayınlayabilirsiniz”, dedi.  

Teknik Eğitim Fakülteleri’nin isminin “Teknoloji 

Fakülteleri” olmasını ve kendilerine uygun bir unvan 

verilmesini kendisinin de çok arzuladığını, ancak YÖK Genel 

Kurulu’nun bazı üyelerine bu durumu kabul ettiremediğini, 
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özellikle mühendislerin bu düzenlemeye karşı çıktığını söyledi. 

Uzun bir dönem bu konuda çalıştığını, çok kapsamlı bir rapor 

hazırladığını belirten Sayın Eşme; raporun Milli Eğitim 

Bakanlığına gönderildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar 

Kurulu istediği takdirde fakülte ismini değiştirebileceğini ve 

unvan sorununu çözebileceğini belirtti.  

Sayın Eşme’nin hazırladığı raporu ben de dikkatlice 

inceledim. Gerçekten çok güzel hedefler belirlenmiş ve 

ülkemizdeki ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından etkin 

stratejileri ve yeniden yapılanmaları içermektedir. Ancak, 

fakültenin isminin Uygulamalı Teknik Bilimler Fakültesi yerine 

Teknoloji Fakültesi olarak değiştirilmesi ve bu fakültelerden 

mezun olanlara “Uygulama Mühendisi” ya da “Teknolog” 

unvanı verilmesi çok daha isabetli olacaktır.  

Sayın Eşme’nin de belirttiği gibi şu anda Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda olan dosya hakkında karar verilirken, fakülte 

ismi ve verilecek unvan konusu değiştirilerek, bu çalışma ülke 

gereksinimlerini karşılayacak biçime dönüştürülebilir.  
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Yayınlandığı tarih: 20 Mart 2008 (Perşembe) 

 

EL SANATLARININ CANLANDIRILMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle 

kırsal kesimlerde geleneksel el sanatları, anneden kıza ya da 

babadan oğula miras biçiminde intikal etmektedir. El emeği, 

göz nuru bu çalışmaların çoğu, kızlarımızın çeyizlerini 

oluşturmaktadır. Ancak geçim sıkıntısı çeken birçok aile, 

zahmetle oluşturdukları el sanatları eserlerini çok ucuza satmak 

zorunda kalabilmektedir.  

İl ve ilçelerde halk eğitim merkezleri bünyesinde çok 

farklı alanlarda kurslar açılmaktadır. Bu merkezlere katılan 

kursiyerlerimiz büyük emekler vererek ortaya eserler 

çıkartmaktadırlar. Çeşitli fuarlarda bu eserlerini sergilemek, 

kendileri için çok büyük gurur kaynağı olmaktadır. Özellikle 

erkekler bu tür sergileri dolaştıklarında, büyük emeklerle 



551 

 

hazırlanmış çalışmaların değerini bilememekte ve bunları bez 

parçası olarak niteleyebilmektedir.  

Gençliğimde bazen evde sehpalar veya masalar üzerine 

serilen dantel, örtü, şömen table türü bez parçaları gördüğümde, 

buruşturup yere attığım olmuştur. Çünkü bu bez örtüler masa 

üzerinde rahat çalışmama engel olabiliyordu. Ancak eşim de 

ısrarla sürekli bu işlemeli örtüleri tekrar ait oldukları yerlere 

seriyordu. O zamanlar bu tür örtüleri bez parçası (yöresel dille 

çaput) olarak nitelendiriyordum ve kadınların ısrarla bu 

örtülerin peşine düşmelerine anlam veremiyordum.  

“Zaman insanı olgunlaştırır” derler ya, ben de ilerleyen 

yaşımla birlikte bu el emeği çalışmaların kıymetini anlar oldum. 

Hatta öyle ki Siirt Üniversitesinde göreve başladıktan sonra ilk 

kurduğum merkez “Siirt Yöresi El Sanatları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi” olmuştur. Siirt yöresi battaniyelerini 

standart ölçülerde dokunmasını sağlamak, bu el sanatını gelecek 

nesillere öğretmek, sadece battaniyecilik değil, bakırcılık, iğne 

oyacılığı, ahşap boyma türü işleri yaptırmak için de çalışmalar 

başlattık.  

Kırsal kesimlerde özellikle kız çocuklarının ne tür el 

sanatları ürettiklerini saptamak amacıyla ilçeleri dolaşmaya 

başladık. Pervari kaymakamlığı ile kurduğumuz irtibat neticesi, 

ilçedeki Halk Eğitim Merkezini dolaşık ve üretilen el sanatlarını 

inceledik. İnce sanat ruhunun yansıtıldığı bu tür çalışmaların 
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büyük bir bölümünün çeyizlere konulduğunu, ancak geçim 

sıkıntısı çeken ailelerin ise eserlerini satmak zorunda 

kaldıklarını öğrendik.  

Bu çalışmaların pazarlanmasının ve satılıp aile 

bütçelerine gelir kaydedilmesinin, çok zor olduğunu öğrendik. 

Bu malzemelerin değerlerinin çok altında satıldığı da 

bilinmektedir. Merkez olarak kırsal kesim tarafından üretilen el 

sanatını değerlendirmeye karar verdik. Bu amaçla ilçe ve 

köylerde toplayacağımız eserleri, çeşitli ortamlarda sergileyerek 

layık oldukları değerlerde satılmalarını sağlayacağız. İlk olarak 

da 5-6 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara’da Atatürk Kültür 

Merkezinde yapılacak bir fuarda “Siirt Üniversitesi” standında 

hem kendi üretimimiz olan battaniye, seccade, heybe, bayrak ve 

fonları hem de kırsal kesimden topladığımız el sanatı ürünleri 

sergileyeceğiz. Amacımız, el sanatlarını canlı tutmak ve aile 

bütçelerine katkı sağlayacak kaynak durumuna getirmektir.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Mart 2008 (Cuma) 

 

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Kültür, toplumların bünyesinde çevresel yaşam tarzları 

ile şekillenen, tarihsel geçmişin mirası ile beslenen, farklı 

toplumların bir arada yaşamasının sonucu birbirinin 

kültürlerinden etkilenen, karmaşık birçok olguyu içerisinde 

barındıran bir kavramdır. Aynı toplum bireylerinin farklı  

mekân ve yörelerde yaşamaları sonucu dahi, kültürler 

değişikliğe uğrayabilmektedir. Dünya da kötü ya da iyi kültür 

ayırımı yapmak yerine, gelişmemiş ya da gelişmiş kültür 

nitelendirilmesi daha doğru olacaktır.  

Ülkemizin bölgelerinde yaşayan halkın geleneklerine 

bağlı davranışlarında büyük farklılıklar görülebilmektedir. 

Örneğin şark kültürü denildiğinde akla hemen mert, sözünün 

eri, misafirperver bireyler akla gelir. Ancak genelde doğu insanı 
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çok çabuk sinirlenen, geçim sıkıntısının ve doğanın zor yaşam 

koşullarının yüzüne yansıdığı bireyler olarak da bilinir.  

Dünyaya gelmesiyle birlikte bir bebek, ilk kültürel 

beslenmesini annesinden alır. Büyüme sürecinde anne ve aile 

fertlerinden edindiği kültürel değerleri ile yetişen çocuk, okul 

öncesi ve ilköğretim ile birlikte eğitim-öğretim kültürü ile de 

tanışır. Bilginin beyine depolandığı bu süreçte çocuklar, diğer 

arkadaşlarından ve en önemlisi de öğretmenlerinden kültürel 

bağlamda etkilenir.  

Ülkemizde son yıllarda çeşitli nedenlerle şehir 

merkezlerine olan aşırı göçler nedeniyle, kırsal kesime ait 

kültürel motifleri yoğunluklu görebiliyoruz. Kırsal kesimden 

gelen birey, şehir yaşamına uyum sağlamada zorluklar 

çekebilmektedir. Bunun en güzel örneğini Siirt merkezinde 

görebilirsiniz. Kırsal kesimden göç eden vatandaşlarımız, 

köylerde tek geçim kaynağı sayılabilecek küçük ve büyük baş 

hayvanlarını, yaşamlarını ikame ettirebilmek için mecburen 

beraberlerinde getirmiş ve hayvanlarını evlerinin yanlarında 

inşa ettikleri ahırlarda beslemek zorunda kalabilmişlerdir. 

Ancak bu yaşam tarzı ile de kent hayatının köy yaşantısına 

dönüştürülmesi söz konusudur. Eskiden bu yaşam tarzına 

alışmamış Siirt merkez yerli halkı da bu değişimi 

yadırgayabilmektedir.  
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Kültürel değişimlerde geriye adım atılmamalıdır. 

Örneğin geçmişte “Atalarımız pilava ellerini daldırarak 

yiyiyordu” deyip de bu çağda bu yeme kültürünü devam 

ettirmek, kültürel yozlaşma olarak nitelendirilebilir. Eğer bu 

alışkanlıklarını devam ettirenler mevcutsa, bu durum kendi 

kültürlerini yaşatma diye algılanamaz ve değerlendirilemez. Bu 

tür alışkanlıklarını sürdürmek isteyenler de kültürel gelişime 

ayak uyduramayanlardır.  

Bireylerine zarar vermemek şartı ile bir topluluk 

geçmişten kalan geleneklerini sürdürmek istemesi doğaldır. 

Örneğin köy düğünlerinde gelin alma esnasında eskiden 

sergilenen davranışların tekrarlanması, kültürün yaşatılmasıdır. 

Ancak tören esnasında birçok kişinin belindeki silahı çıkarıp 

rastgele sağa sola ateş etmesi kesinlikle kültürün bir parçası 

diye lanse edilemez.   

Siirt tarihsel geçmişi ile ünlenen bir ilimizdir. Farklı 

kültürlerin mayasını oluşturduğu Siirt kültürüyle yetişmiş 

alimlerin varlığını, Aydınlar (Tillo) ilçesini ziyaret ettiğinizde 

görmeniz mümkündür. Anatomi, astronomi, geometri, psikoloji, 

edebiyat vb. alanlarda pozitif bilimle uğraşmış İbrahim Hakkı 

Hz. ’lerine ait müzeyi dolaştığınızda, Tillo’nun tarihsel süreçte 

çok önemli bir bilim merkezi olduğuna kanaat getirirsiniz. Siirt 

yöresini dolaştığınızda Veysel Karani, İsmail Fakirullah, 

İbrahim Hakkı Hz’lerinin Siirt yöresinin kültürünün 
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farklılaşmasına yaptığı pozitif ayrımcılığı bariz bir biçimde 

görebilirsiniz.  

Yörenin kültürel zenginliklerini ortaya koymak, tarihsel 

geçmişi ile süregelen değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, 

henüz gün ışığına çıkarılmamış kültürel hazinelerini belirlemek, 

akademik çalışmalar yaparak bu değerleri kalıcı eserler 

yayımlayarak gelecek kuşakların istifadesine sunmak, Siirt 

Kültür Kurultayının amaçları arasında yer alır. Siirt Valiliği, 

Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve 

kamuoyunun desteğini alan bu projenin başarılı olması için, 

Siirtli ya da Siirt’te ikamet eden her kişinin bu projeye katkı 

sağlaması gerekir diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 03 Nisan 2008 (Perşembe) 

 

REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ VE ENTRİKACILIK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Dürüstlük, sağduyululuk, toplumsal sorumluluk, 

erdemlilik gibi kavramların ağır yükü altında başı dik duranların 

sayısının, günden güne azalmakta olduğunu görüyoruz. Kişisel 

çıkarlar için göz göre göre başkalarına iftira edenler, yalan 

söyleyenlerin çoğunlukta olduğu bir toplumun sıhhatli gelişmesi 

mümkün olabilir mi? Ahlâki değerlerden yoksun bazı bireyler, 

kendi menfaatleri için her türlü yolu kendilerine mübâh 

sayarlar. Hedeflerine ulaşmak için her türlü kötülüğü alçakça 

yapabilecek karakterdeki bu insanlar, toplumun yüz karalarıdır.  

Haziran ayında yirminin üzerinde üniversitede 

rektörlük seçimleri yapılacak. Rektörlük seçimlerine aday olan 

öğretim üyeleri, bazen o kadar alçalabiliyorlar ki rakiplerini 

devre dışı bırakmak için çirkin senaryolar hazırlayabiliyorlar, 
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isimsiz mektuplar gönderebiliyorlar ya da şu anda Türkiyenin 

hassasiyetleri arasında yer alan iftiraları yapabiliyorlar. Bu 

iftiralar arasında en sık kullanılanlardan bazıları da hiç ilgisi 

olmamasına rağmen, kişilere “irticacı”, “PKK’lı”, “solcu” 

“sağcı”, “dinci” gibi yakıştırmaların yapılmasıdır.  

Bir kısım adaylar da önceleri farklı bir görüşte iken, 

gelişen konjüktüre ayak uydurarak saf değiştirebilmektedir. 

Rektörlük seçimlerinin bu kadar hararetli geçmesinin sebebi, 

aşırı yetkilerle donatılmış olmaları ve üniversiteleri kendi 

çiftlikleri gibi yönetebilmeleridir. Rektörlük seçimlerinde 

uygulanan yöntemler, maalesef üniversiteleri ideolojik yönden 

kutuplaştırmakta ve akademisyenlerin aynen parti taraftarı gibi 

davranmalarına sebep olabilmektedir.  

Mevcut rektörlük seçim uygulamaları, demokrasi anlayışı 

ile bağdaşmamaktadır. Adı seçimdir, ancak bazen atamalarda çok 

farklı tercihler yapılabilmekte ve çok oy almak yeterli 

olmayabilmektedir. Gerçekte seçim kuralları ile bağdaşmayan 

uygulamalar, rektörlük gibi saygın bir makamı da 

yıpratabilmektedir.  

Hiçbir ülkede Türkiye’deki rektörlük seçimlerine benzer 

bir uygulama göremezsiniz. Gelişmiş ülkelerde genelde üniversite 

mütevelli heyetleri aracılığı ile rektörler belirlenir. Ülkemizde 

mütevelli heyetleri aracılığı ile yapılan rektör seçimleri de 

objektiflik taşımayabilmektedir. Şu anda vakıf üniversitelerimizde 

mütevelli heyeti tercihi ile atanan rektörler bulunmaktadır. Bu defa 
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da başka sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bazı vakıf 

üniversitelerimiz, maalesef işi tamamen ticarete dökebilmektedir. 

Bu aksaklıkları gören rektör, mütevelli heyetinin psikolojik baskısı 

altında kalabilmekte ve istediği serbestliği 

gösteremeyebilmektedir.  

Tabii bu olumsuzlukları yazarken çözüm önerileri de 

sunmak gerekir. Yani nasıl bir yöntem uygulansın ki 

üniversitelerimiz politize olmasın ve bilimle uğraşsın. Gene en iyi 

çözüm mütevelli heyeti gibi görünüyor. Ancak mütevelli heyeti 

üyelerinin seçildiği kaynaklar farklılaştırılabilir ve mümkün 

olduğunca demokratik bir ortam oluşturulabilir.  

Mevcut rektörlük seçimleri bu dönemde sıcak bir 

ilkbaharı bizlere yaşatacak. Artık her aday ile ilgili birçok ihbar 

mektupları gönderilecek ve iftiralar atılacak. Üniversitelerde 

rektörlük seçimleri ideolojik arenalar konumuna gelecek. Bazı 

guruplar; hiç kabiliyeti olmamasına karşın, kendi görüşüne 

mensup olduğu için körü körüne bağlılık gösterip, kendi 

adayının seçilmesi için çırpınacak. İşte ülkemizde yeni bir kaos 

ortamı daha. Acaba gündemi bu kadar sıcak gelişmelere sahip 

başka bir gelişmiş ülke var mı?  
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Yayınlandığı tarih: 17 Nisan 2008 (Perşembe) 

 

TURİZME DARBE YÖNTEMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bulunduğu konumu itibariyle Türkiye turizm açısından 

çok şanslı birkaç ülke arasında yer alıyor. Dört mevsimin 

yaşandığı, her türlü spor faaliyetlerinin sürdürülebildiği 

Anadolu’nun her köşesinin kendine özgü güzellikleri var. 

Karadeniz, Ege, Akdeniz sahillerimiz mevsimler itibariyle 

büyük bir potansiyel sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

deyip geçmeyin. Bu bölgelerimizde henüz insanoğlunun tahrip 

etmeyi başaramadığı bakir doğayı gördüğünüzde, asıl o zaman 

yaşadığınızı hissediyorsunuz.  

Hemen her mevsimde yerli ve yabancı turist akımına 

uğrayan Ege ve Akdeniz sahillerimizde son yıllarda o kadar çok 

sayıda modern oteller yapıldı ki, bu hızlı değişimi o bölgeleri 

dolaştığınızda çok daha iyi görebiliyorsunuz. Turizm 
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sektörünün ülke ekonomisine sağladığı geliri elbette ki yeterli 

görmüyorum. Çünkü bu potansiyel bir başka ülkenin elinde 

olsa, turizm aracılığı ile sağladığı ekonomik katkı bizlere 

kıyasla birkaç misli olabilir.  

Her ülkede olduğu gibi maalesef sapık ya da insan 

olmanın onurlu kimliğini taşımayı hazmedemeyen bir kısım 

insanlar -ki bunların sayısı çok az-, ülke turizmin gelişmesini 

engelleyebilmektedirler. İşte en son olay hâlâ gündemde. 

İtalya’lı ‘Pippa Bacca’ olarak tanınan Giuseppina Pasqualino di 

Marineo’nun ülkemizde öldürülmüş halde bulunmasına ne 

demeli? Bir sapığın şu dehşetini oturup düşünelim. Cinsel 

sapıklığı yetmiyormuş gibi onun sonrasında gelen boğma 

olayını düşündükçe, bu tür insanları toplum nasıl içerisinde 

barındırabilir anlayamıyorum?  

Kim ne derse desin bu tür olaylar ülkemizin turizmini 

olumsuz etkiliyor. Bu olay bile binlerce turistin Türkiye’ye 

gelmesini engelleyebilir. Turistlere karşı işlenen cinayetleri göz 

önüne aldığımızda, tecavüz ya da gaspçılığın yoğunluklu 

olduğunu görüyoruz. Tecavüze uğrayıp da canını kurtaran ve 

ülkesine dönen bir turist eminim ki yüzlerce kişinin ülkemize 

gelmesini engelleyebilmiştir.  

Bir dönem terör örgütü de ülke turizmini baltalamak 

için turizm bölgelerine bombalı eylemlerde bulunmuyor 

muydu? Bu saldırılarda ölen turistler olmadı mı? Yazık değil mi 
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bu ülkeye? Turizm nimetlerinden sadece belirli bir etnik guruba 

mensupları mı faydalanıyor? Dahası Akdeniz ya da Ege 

sahillerinde iş yapan birçok esnafımız Doğu ya da Güneydoğu 

Anadolu kökenli değil mi? Aynı zihniyet değil mi ki bugün 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oluşabilecek turizm sektörünü 

yok ediyor!  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz huzurlu 

olabilse, eminim ki yerli turist akımı dahi bu bölgeye önemli 

ekonomik katkılar sağlayabilecek. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde inanç turizmi potansiyeli çok fazla ve 

maalesef güvenlik nedeniyle bu potansiyeller eriyip gidiyor. 

Yazık bölge insanına, zaten geçim sıkıntısı had safhada. Bir de 

terör nedeniyle bölge halkı tümden sıkıntı içerisine 

sürükleniyor.  

Ülkenin gerçekleri ise ortada. Sapıklar, katiller, 

teröristler, kapkaççılar ülke turizmini baltalamak için ellerinden 

geleni yapıyor. Eylemin amacı ne olursa olsun, turistlere 

yapılan fiili hareketler sonrasında ölüm varsa, katil 

ağırlaştırılmış muhabbet hapis ile cezalandırılmalıdır. Aksi 

takdirde birkaç yıl içerisinde dışarı çıktıklarında aynı suçu 

tekrar işleyebilmektedirler. Bu hafta turizm haftası, bu manzara 

içerisinde turizm haftası kutlu olsun dileklerimi sizlerle 

paylaşıyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 01 Mayıs 2008 (Perşembe) 

 

İLDEK’E YENİ YÖNETİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim fakülteleri dekanları (İLDEK) 2000 yılından 

beri her yıl en az bir kez bir araya gelerek iletişim fakültelerinin 

sorunlarına çözüm aramaktadır. Bu yıl Maltepe Üniversitesinin 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Türkiye, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi iletişim fakültelerinin dekan ve temsilcilerinin 

katılımı ile geçen hafta İstanbul’da gerçekleştirildi.  

RTÜK Başkanı Dr. A. Zahid Akman, TRT Genel 

Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Dr. 

Süleyman Hilmi Bengi, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı 

Yusuf Gürsoy, ÇGD Başkanı Ahmet Abakay, İLAD Başkanı 

Hıfzı Topuz, TGC Başkanı Orhan Erinç, TÜHİD Başkanı 
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Fügen Toksü, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. İsa Eşme’nin 

katılımları, toplantıya ayrı bir boyut kazandırdı.  

İletişim fakültelerinin sorunlarını çözme bağlamında 

dekanlar platformuna ve yürütme kuruluna büyük görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. İletişim Fakülteleri Dekanları 

Konseyi ya da derneği adı altında bir birliktelik oluşturmak için 

çalışmalar yapacağız.  

Her yıl İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu 

Üyeleri değiştirilirken, üç yıldır değişmeyen üye olarak 5 kişilik 

guruba sürekli dâhil edilmiş olmamın ağır sorumluluğu altında 

çalışmaları sürdüreceğimi belirtir, bu yıl alınan kararları 

kamuoyu ile paylaşırım.  

1 : Gazetecilerin mesleki çalışma şartları ile ilgili İletişim 

Fakülteleri Dekanları arasında bir çalışma grubu 
oluşturulmasına; bu çalışma gurubunun 5953 Sayılı 

Basın İş Yasası kapsamında basın çalışanlarının 

haklarının korunması bağlamında bir rapor 

hazırlayarak İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme 
Kuruluna sunmasına; rapor doğrultusunda gerekli 

girişimlerin yapılmasına, bu komisyonun Prof. Dr. 

Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Asker Kartarı, Prof. Dr. 
Özden Çankaya, Prof. Dr. Jale Sarmaşık ve Prof. Dr. 

Suat Gezgin’den oluşması, 

2 : İletişim Fakültelerinin kontenjanlarının gerçekçi 

düzeylere çekilmesi konusunda bir rapor hazırlanarak 
Yükseköğretim Kuruluna sunmak üzere İletişim 

Fakülteleri Dekanları Yürütme Kuruluna yetki 

verilmesine, yeni iletişim fakültelerinin açılması 

konusunda minimum koşulların belirlenmesine, 
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3 : İletişim alanında çalışanların dayanışmalarını 

artırmaya yönelik, var olan derslere ilave olarak 

zorunlu ya da seçmeli ders niteliğinde “İletişimde 

Mesleki Örgütler” adı ile bir dersin konulabilmesi 

amacıyla girişimlerde bulunulmasına,  

4 : İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında okutulan 

“Medya Okur Yazarlığı” dersinin iletişim fakültesi 
mezunu olan ve eğitim formasyonu almış mezunlar 

tarafından verilmesinin sağlanması için Milli Eğitim 

Bakanlığı ve RTÜK nezdinde girişimlerde 

bulunulmasına,  

5 : Medya kuruluşlarında daha kaliteli yayınlar 

yapılmasının sağlanması amacıyla; iletişim fakültesi 

mezunlarının belirli oranlarda istihdamını sağlamak 
amacıyla RTÜK tarafından hazırlanan yeni kanun 

taslağı içerine uygun maddelerin eklenmesini temin 

amacıyla, gerekli girişimlerin İletişim Fakülteleri 

Dekanları Yürütme Kurulunca yapılmasına,  

6 : İletişim fakülteleri arasında işbirliğini artırmak, 

fakülteler arasında koordinasyonu ve programların 
akreditasyonunu sağlamak, mesleki bazı standartları 

belirlemek, İLDEK adı altında bir dernek ya da konsey 

kurulması, bu bağlamda Prof. Dr. Haluk Gürgen 

(Bahçeşehir Üniv), Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe 
Üniv), Prof. Dr. Asaf Varol (Siirt Üniv), Prof. Dr. 

Nazlı Bayram (Anadolu), Prof. Dr. Jale Sarmaşık 

(İstanbul Ticaret), Prof. Dr. Haluk Geray (Ankara 
Üniv), Prof. Dr. Hülya Yengin (Kocaeli Üniv), Prof. 

Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniv) ve Prof. Dr. 

Ünsal Yetim’den (Mersin Üniv) oluşan bir komisyon 

kurulmasına ve komisyon üyelerinin İLDEK 

çalışmalarını hemen başlatmasına, 

7 : RTÜK tarafından ısmarlama yöntemi ile iletişim 

alanında yazdırılması düşünülen bilimsel ve mesleki 
kitapların ile yazılmış yüksek lisans ve doktora 

tezlerinin basımı organizasyonunun İletişim 
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Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu birlikte 

yapılmasına, bu konuda gerektiğinde uzman üyelerden 

oluşan alt komisyonlar kurulmasına; İletişim 

Fakülteleri tarafından üretilen görsel içeriklerin ikame 
programları ya da diğer programlar çerçevesinde 

değerlendirilerek ulusal kanallarda yayınlanmasının 

temini için RTÜK ile ilgili girişimlerde bulunmasına, 

8 : İletişim fakültesi öğrencilerinin staj çalışmalarına yeni 

alanlar katmak ve daha dinamik bir hale getirmek 

amacıyla, TRT ile işbirliğine girmek; sadece yaz 
aylarında değil, yarıyıl içerisinde de staj olanakları 

yaratılması konusunda YÖK nedzinde girişimde 

bulunulması için İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,  

9 : RTÜK yetkililerin iletişim fakültelerinin radyo ve 

televizyon yayınlarını IPTV, uydu ve kablo üzerinden 

yayınlarının sürdürülmesi kapsamında kanunda 
yapılacak düzenlemelerin desteklenmesine; ancak 

İLDEK’in önceden sunduğu önerilerin savunulmasına,  

10 : İletişim fakültelerine ÖSS sınavı ile girişte uygulanan 
puan türleri hakkında geçen yıl Bişkek-Kırgızistan’da 

alınan kararın kısmen yerine getirildiği, puan türü 

bağlamında birlikteliğin sağlandığı, gerek SÖZ-2 ve 

gerekse EA-2 puan türü ile gelen öğrencilerin 
AOBP’larının 0. 8 ile çarpılmış olmasının olumlu bir 

gelişme olduğu, ancak puan türünün Sözel olmasının 

yanında Eşit Ağırlık puan türü için de tercih imkânı 
verilmesi yönündeki talebimizin Yükseköğretim 

Kurulu nezdinde girişimleri sürdürmek için İletişim 

Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’na yetki 

verilmesine, 

11 : Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü İletişim Eğitimi 

Projesine, İletişim Fakülteleri Dekanları platformu 

olarak destek verilmesine, henüz yeterli öğretim üyesi 
bulunmayan iletişim fakültelerinin Hacettepe 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı 
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Yetiştirme Programına dâhil olmak üzere girişimlerde 

bulunmasına, 

12 : Üniversitelerin iletişim fakülteleri arasında öğretim 

elemanları ve öğrencilerin değişimi konusunda 
işbirliğine gidilmesine ve YÖK’e öneride 

bulunmasına,  

13 : Öğrenci ürünlerinde bütün iletişim fakülteleri 
öğrencilerine MÜYAP ve MESAM’ın telif hakları 

konusunda tanıdığı ayrıcalıkların genişletilmesi 

amacıyla yürütme kuruluna yetki verilmesi, 

14 : 17. İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısının Nisan-

Mayıs 2009 ayları içerisinde Başkent Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde Ankara’da 

yapılmasına, 

15 : Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. 

Dr. Ahmet Tolungüç, Prof. Dr. Haluk Geray, Prof. Dr. 

Asaf Varol ve Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’den 

oluşmasına, 

  karar verildi.  
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Yayınlandığı tarih: 08 Mayıs 2008 (Perşembe) 

 

BOTAN’A BARAJLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye elektrik enerjisi üretmek amacıyla alternatif 

enerji kaynaklarını kullanmaya yönelmektedir. Türkiye’de 

termik ve hidrolik santrallerden elektrik üretilmektedir. Son 

zamanlarda rüzgâr santralleri de kurulmaya başlandı. 2007 yılı 

verilerine göre Türkiye elektrik enerjisinin 27212,3 MW’nı 

termik, 13394,9 MW’nı hidrolik ve 170,1 MW’nı ise jeotermal 

ve rüzgâr enerjisi santrallerinde üretmektedir. Yani elektrik 

üretiminin ağırlığı termik santrallerdedir. Termik santraller 

denildiğinde fosil yakacakların (kömür, doğalgaz, fuel oil gibi) 

kullanıldığı santraller akla gelmektedir.  

Termik santralleri çalıştırmak için dış ülkelerden kömür 

ithal edildiği, doğalgaz çevrim santrallerinde kullanmak üzere 

İran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerden doğalgaz satın alındığı 
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bilinmektedir. Sonuçta termik santrallerin bir kısım yakacağı dış 

ülkelere bağlıdır. Oysa hidrolik santrallerde kendi ülkenizin 

suyunu kullanmaktasınız. Barajı tamamlayıp santrali devreye 

soktuktan sonra, su gücünden elektrik üretimini uzun yıllar 

bağımsızca sürdürebilirsiniz.  

ABD’de Arizona eyaleti sınırları içerisinde Grand 

Canyon (Büyük Kanyon) ismi ile bir yer bulunmaktadır. 

Colorado nehrini çevreleyen Grand Canyon çok muhteşem bir 

doğa harikası. Sarp kayalıkların ve uçurumların barındırıldığı 

vadiyi görmek için her yıl binlerce insan buraları ziyaret ediyor. 

ABD’nin Grand Canyon’u varsa bizim de Botan’ımız var. 

Botan, Güneydoğu Anadolu’nun önemli bir çayı. Botan çayının 

havzasına indiğimde kendimi bir an için ABD’de Grand 

Canyon’da zannediyorum.  

Botan, eriyen karlar ve yağan yağmurlarla azgınlaştığı 

dönemleri var. Bu su potansiyelini değerlendirmek için Botan 

üzerine Alkumru, Çetin, Pervari, Kirazlı, Narlı, Oran 

isimleri ile hidroelektrik santraller kurulacak. Hatta Alkumru, 

Siirt’te yapımı hızla süren ve 2 yıl içerisinde tamamlanması 

beklenen bir baraj olacak. Özel sektör tarafında yapılan bu baraj 

yap-işlet-devret modeli ile LİMAK Holding tarafından inşa 

edilmekte. Yapımı hızla süren bu barajı, diğerleri takip edecek.  

Yöremizin diğer önemli bir barajı Ilısu’dur. Uzun yıllar 

tartışması sürdürülen bir baraj. Çünkü tarihi eserin deposu 
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konumundaki Hasankeyf’in bir bölümü, Ilısu barajı 

yapıldığında sular altında kalacak. Ilısu barajı yapımı 

sonrasında Hasankeyf’in sular altında kalacak bölümü %20’dir. 

Yani bazı medya organlarınca dile getirildiği gibi Hasankeyf 

tamamen sular altında kalmayacaktır. Ancak bu baraj 

yapıldığında teröristlerin evi konumundaki birçok mağaranın 

sular altında kalacağı bilinmektedir. Kaldı ki Hasankef’in 

önemli tarihi eserleri taşınarak, yeni bir Hasankeyf 

oluşturulacaktır.  

Ülkemiz elektrik enerjisi üretmek için her türlü kaynağı 

değerlendirmek zorundadır. Bu nedenle öncelikli olarak su 

potansiyelimizi iyi kullanmalıyız. Hidroelektrik santraller 

kurarak sadece elektrik üretilmemekte, aynı zamanda sulama 

için de büyük bir potansiyel yaratılmaktadır. Ancak bir süre 

sonra enerji kaynaklarımızın bir bölümü tükenecek ya da artık 

baraj yapacak  mekân bulunamayacaktır. İşte o zaman 

kaçınılmaz olarak nükleer enerjiye yönelmek durumunda 

kalınacaktır. Bu nedenle nükleer enerji santralleri kurmak için 

bu yıl içerisinde atılan adımlardan asla vazgeçilmemeli ve yılan 

hikayesine dönüşen nükleer santral yapımı artık başlatılmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 15 Mayıs 2008 (Perşembe) 

 

REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ KIZIŞIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Haziran ayı içerisinde 30’a yakın üniversitede rektörlük 

seçimleri yapılacak. Şimdiden aday enflasyonu yaşanıyor. 

Önümüzdeki günlerde bu kervana yeni adaylar da katılacaktır. 

Aday sayısının çoğalmasının arkasındaki gerçeklere şöyle bir 

göz atalım isterseniz.  

Üniversitelerde rektörlük seçimlerinin akademisyenleri 

kutuplaştırdığını, kin, nefret ve husumet doğurduğunu artık 

acaba görmeyen var mı? Rektörlerin seçimle iş başına gelmesi 

öyle bir atmosfer oluşturdu ki, seçim dönemlerinde tüm 

akademik camia işi gücü bırakıp seçim işleri ile uğraşır oldu. 

Ekipler halinde gezen, rakiplerine göz dağı veren, arkasındaki 

politik güçten bahsedip hava atan, arka arkaya bildiri 
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yayınlayan adayların yaptıkları, milletvekili veya belediye 

seçimlerindeki manzarayı karşımıza çıkarmıyor mu? 

Rektörlük seçimlerinde çok enteresan koalisyonlar 

olduğu gibi, geçmişte ideolojik kader birliği yapmış, can-ciğer 

dost görünen, birbiri için hatta gerekirse çekinmeden canını 

vereceğini sandığımız dostluklar dahi bir anda kopuverebiliyor. 

Daha düne kadar aynı görüşün savunucuları olup da bugün 

birden bir birinin karşısına rakip çıkabildiklerine göre, demek ki 

işin temelinde menfaatler yatıyor. “Kardeşiz, dostuz, aynı fikrin 

yoldaşlarıyız” söylemleri bir anda uçup yok olabiliyor.  

Eskiden rektör denildiğinde; ağırlığı, idarecilik 

kabiliyeti, başarılı bir akademik geçmişi olan kişiler akla 

gelirdi. En azından bir rektörün bu unsurları taşıdığı 

zannedilirdi. Ancak görüldü ki seçime beş gün kala kendisine 

teklif edilen “aday ol” sonrasında rektör olunabiliyor. “Sağlığım 

el vermiyor, ben rektörlük yapamam” demesine karşın, 

çevresinin baskısı nedeniyle ya da “Seni yormayacağız, biz sana 

yardımcı olacağız, sen sadece o koltukta oturuver, biz idare 

ederiz” ısrarları sonrasında ülkede rektör olunmadı mı? Nitekim 

bu kişiler rektörlerine sahip çıktılar ve üniversiteyi rektör değil, 

çevresindekiler idare ettiler.  

Kuruluşunu tamamlamış bir üniversiteyi yönetmek 

nispeten kolay oluyor. Çünkü taşlar yerine oturmuştur. Kaldı ki 

sadece 4 yıllık sürenin dolmasını beklersen, iş yapmazsan, 
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üniversitenin problemlerine çözüm aramazsan, problemi olan 

birimleri kapatmayı önerirsen, bu tür bir idareciliği her profesör 

yapabileceğini düşünerek, “Ben niye aday olmayayım” demesi 

doğal değil mi? İşte bunun sonucudur ki bu yılda seçim 

yapılacak üniversitelerde seçime aday olan profesör sayısında 

patlama oldu.  

Seçimlerde oy kullanacak adayların birçoğunun 

hedefinde de gene menfaatler ön plana çıkar. Rektör olabilecek 

bir aday yanında yer alarak makam elde etmek isteyenlerin 

sayısı çok fazla. Bu arada rektörlük seçimleri aynı zamanda öç 

alma hırsına bürünebiliyor. Bir vesile ile geçmişte haksızlığa 

uğramış akademisyenler, yeni yönetim içerisinde yer alarak 

geçmişteki keyfi tasarruflarla hesaplaşmak istemektedirler. 

Şimdi çok açık soruyorum. Seçime giden üniversitelerde artık 

son aylarda eğitim-öğretimle uğraşıldığını iddia edebilecek var 

mı? 

Fırat Üniversitesinde Haziran 2008 ayı içerisinde 

rektörlük seçimleri yapılacak. Aday olanlar arasında sevdiğim 

dostlarım da var. Akademisyenler arasında kutuplaşmalar had 

safhada. Birçok akademisyen koltuk peşinde. Bazı rektör 

adayları Fırat Üniversitesinin iyi yönetilmeyen geçmişini 

düzeltmek arzusuyla aday olduklarını açıklamaktadırlar. Oy 

kullanacak tüm akademisyenlere önerim; Fırat Üniversitesini 

kim daha ileriye götürebilecekse, kimin vizyonu daha yüksekse, 

kimin akademik potansiyeli iyi ise, kim ideolojik bir yönetim 



579 

 

sergilemeyecekse ve herkese adil davranacaksa, bunları 

sağlayacak bir rektör adayı etrafında toplanılmasıdır. Yoksa her 

şey “eski tas eski tarak” misali olur ve üniversitemiz 

bugünlerini dahi arar olur.    
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Yayınlandığı tarih: 22 Mayıs 2008 (Perşembe) 

 

RAHMETLİ TALAT AKGÜN’ÜN ANISINA! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ’da bir vakıf üniversitesi kurulabilmesi için, 30 

Temmuz 2004 Tarihinde Elazığ’daki Akgün otelde bir toplantı 

tertip edilmişti. Ben, Vakıf Üniversitesi ile ilgili ön bir çalışma 

yapmış ve o günkü toplantıda vakıf üniversitesinin kurulma 

safhalarını teknik açıdan ele almıştım. Bu çalışmaya girerken 

güvendiğim birisi vardı. O kişi rahmetli Talat Akgün idi. Çünkü 

bu çalışmalara girerken bana söylediği tek şey, “Hocam sen 

parayı düşünme, para bulmak bana ait. Sen teknik ve 

kurulma işlerini takip et” demişti.   
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Elazığ Akgün Oteli-Vakıf Üniversitesi Toplantısı (30. 

07. 2004) 

  

Rahmetli Talat Akgün’ün sözü, yazılı sözleşme gibi idi. 

O desteği görünce, çok büyük bir zevkle ilk toplantıyı 

gerçekleştirmiştik. Ancak 13 Ağustos 2004 tarihinde ABD’ye 

gittim ve 17 Aralık 2005’de yani 18 ay Elazığ’dan uzaklarda 

kaldım.  

Vakıf üniversitesi kurulması için oluşturulan yürütme 

kurulu, çalışmalarını Elazığ’da sürdürüyordu. Ancak Elazığ’ın 
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değişmeyen kaderinin bir sonucu olarak birileri bu girişimi 

baltalamak için mücadele verdi. Vakıf Üniversitesi 

kurulabilmesi için Fırat Üniversitesi’nin mutlaka desteği 

gerekiyordu. O dönemlerde Fırat Üniversitesinde yeni işbaşına 

gelen bir kısım yöneticileri, bu çalışmanın yanında yer 

almadıkları gibi bu hareketi engellemek için ellerinden geleni 

yaptılar.  

Rahmetli Akgün’ü 2006 Mayıs’ında Fırat 

Üniversitesi’nde Kariyer Günleri Kapsamında düzenlediğimiz 

toplantıya çağırmış ve Fırat TV’de canlı bir söyleşi yapmıştık. 

Kendi hayatından kesitleri canlı olarak Elazığ halkına aktardı. 

Kedisine vakıf üniversitesi kurma ile ilgili düşüncelerini 

sorduğumda, bu projeyi engellemek isteyenlerin çok olduğunu, 

ancak kendisinin bu projeden vazgeçmediğini, bir gün bu 

projeyi mutlaka hayata geçireceğini söylemişti.  

Rahmetli Akgün Elazığ’a bir şeyler kazandırmak için 

mücadele ederdi. 2006 yazında Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya, 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Prof. Dr. Asaf Varol ve 

Prof. Dr. Yasemin Açık “Elazığ Buluşuyor Zirvesini” 

başlatmak için İl Özel İdare Genel Sekreteri Enver Erdem’i 

ziyaret etmiştik. Projemizi açıkladık. Büyük bir destek gördük 

ve durumu Valimiz Sayın Muammer Muşmal’a anlattık. Bu 

proje teklifimiz Valimizce benimsendi ve bu projede gene 

Rahmetli Talat Akgün de yer almıştı.  
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Projede görev alabilmek için Üniversite rektörlüğünden 

izin almamız gerekiyordu. Yazılı başvurular yaptık. Ama 

dedikodu ve lekeleme mekanizması gene iş başında idi. Çok 

çirkin iftiralara maruz kaldık. Güya bu projenin amacı, 

Harput’taki Ermenileri buluşturmakmış! Bu alçakça iftira 

yüzünden aylar kaybettik. Üniversite yönetimi bu projede görev 

alabilmemiz için gerekli izni, 3 ay gecikmeli verdi. Yılmadık ve 

bu projeyi başlattık.  

19 Ekim 2006 Tarihinde Valimiz Sayın Muammer 

Muşmal ile Valilikte projeyi tanıtan ilk resmi toplantımızı 

gerçekleştirmiştik. Komisyonlar ve çalışma gurupları 

oluşturmuştuk. Yürütme Kurulu içerisinde yer alan Rahmetli 

Talat Akgün maddi desteğini hiçbir zaman bizlerden 

esirgemedi.  
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Elazığ Buluşuyor Zirvesi İlk Resmi Toplantısı, Elazığ Valiliği 

(19. 10. 2006) 

 

Elazığ Buluşuyor Zirvesi ile ilgili İstanbul’da 

muhteşem bir toplantı yapabilmek için Rahmetli Talat Akgün’e 

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya ile birlikte gittiğimizde, 

tahminlerimizin üzerinde bir katkı gördük. İstanbul’daki 

toplantıyı düzenlemek için Yürütme Kurlu üyemiz Sayın Yetkin 

Gündüz’ü görevlendirmiştik. Sayın Gündüz muhteşem bir 

toplantı tertip etmişti. Ama arkasındaki sponsor gene Rahmetli 

Akgün idi. İstanbul’daki Akgün oteli toplantı için tahsis edildi 
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ve bizler bu destek ile İstanbul’da bir toplantı 

düzenleyebilmiştik.  

 

 

 

 

Elazığ Buluşuyor Zirvesi İstanbul Toplantısı Akgün 

Oteli 12. 02. 2007 
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Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya, Yetkin Gündüz, Talat Akgün 

ve Prof. Dr. Asaf Varol İstanbul Elazığ Kültür Vakfında 

toplantı halinde… 

 

Rahmetlinin ömrü Vakıf Üniversitesi ve Elazığ 

Buluşuyor projelerinin neticelerini görmeye yetmedi. Elazığ’a 

bir şekilde katkı sağlamak için çırpınıp duruyordu. Kendisi ile 

bir araya geldiğimizin her defasında, ayrı bir projeden 

bahsederdi. Hatta 2007’de kendisi ile son görüşmemizde çok 

ortaklı bir hastane kurmak için ilk adımları atmıştık. Ama 

hastalığı, bu düşünceleri önünde büyük bir engel teşkil eder 

oldu. Ben Siirt Üniversitesi’ni kurmak için Eylül 2007’de Siirt 

yolunu tuttuğumda, Rahmetli Talat Akgün de illet hastalığı ile 

mücadele için İstanbul yollarına düşmüş! 
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Kendisindeki azmin oğlu Metin Akgün’de de 

yaşatılacağına gönülden inanıyorum. Çünkü Elazığ Buluşuyor 

Projesi ile ilgili Elazığ Akgün otelde düzenlediğimiz tüm 

organizasyonlarda Metin Beyin katkılarını gördük. Metin Bey 

ve Rahmetlinin diğer yakınlarının “Talat Akgün Vakfı” ile bir 

vakıf kurarak, bu meşaleyi devam ettirmeleri dileği ile, can 

dostumuz Rahmetli Talat Akgün’ün vefatından duyduğum derin 

üzüntüyü okurlarımla paylaşır, tüm aile fertlerine ve dostlarına 

başsağlığı dileklerimi iletirim.  
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Yayınlandığı tarih: 04 Haziran 2008 (Çarşamba) 

 

GAP, DAP, DOKAP ve KOP 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Diyarbakır’da geçen günlerde başlattığı GAP Eylem Planı bölge 

için bir umut olabilir mi? Bu eylem planı sayesinde bölgede 

yıllardır birçok canın kaybedilmesine neden olan terör 

durdurulabilir mi? Bu plan bölgeye refah, huzur getirtebilir mi? 

türü sorular, sıkça üzerinde durulan konular olmaktadır. Birçok 

uzman bu konuda görüşlerini paylaşmaktadır. Ben de Doğu 

Anadolu Kalkınma Projesi’nde (DAP) 1998-2000 yılları 

arasında kilit bir görevde bulunmam münasebetiyle, bölgesel 

kalkınmada kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Atatürk, 

İnönü, Fırat, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin 

oluşturduğu bir konsorsiyum, 1998’de Devlet Planlama 
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Teşkilatı tarafından desteklenen Doğu Anadolu Projesi’nin 

yapım işine talip olmuşlardı. Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesinin gündeme geldiği ilk günden itibaren, projenin 

tamamlandığı tarihe kadar ki tüm süreci en yakın takip eden ve 

başında bulunan, tüm bilgilerin toplandığı, koordinasyon ve 

organizasyonları sağlayan, Teknik Teklifi hazırlayan kişi 

bendim. Bu proje kapsamında görev yapan akademisyen ve 

uzmanların sayısı 500 civarında idi. Çok büyük bir 

organizasyon gerekiyordu ve en önemlisi de beş ayrı 

üniversitenin ilk defa bu tür bir proje için birlikte çalışmayı 

kabul etmiş olmalarıydı.  

DAP projesi ile ilgili tüm bilgiler bende toplanıyordu. 

Gerekli koordinasyon ve organizasyonların hemen hemen 

tümünün başında yer alıyorum. Bu proje ile 20 bin sayfadan 

oluşan Türkçe ve İngilizce yayımlanan kitaplar arasında Mevcut 

Durum Analizi, Strateji ve Yeniden Yapılanma Analizleri, 

Fizibilite Raporları, Ana Plan ve Yönetici Özeti yer alıyordu. 

Merak edenler Devlet Planlama Teşkilatının web sayfasına 

girerek, bu projeleri elektronik ortamda görebilir ve 

bilgisayarlarına indirebilirler.  

Bu projenin temel hedefi, bölgenin sosyo-ekonomik 

kalkınmasına katkı sağlamak, devlet katkısı yanında özel sektör 

dinamizmini bölgeye çekmek, Malatya-Elazığ, Erzurum ve Van 

illerini cazibe merkezleri haline dönüştürmekti. DAP projesi 

tamamlandı ve bu proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesinde 
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kalkınma bağlamında bazı hareketlilikler başladı. Doğu 

Anadolu Bölgesinde yer alan 14 İl ile Bayburt ve Gümüşhane 

illerini de kapsayan toplam 16 İlin her biri için 4’er adet olmak 

üzere, toplam 64 adet fizibilite çalışmaları yapıldı.  

Doğu Anadolu Projesinin ilham kaynağı GAP idi. 

Ancak asıl farklılığı oluşturan DAP’da özel sektör 

dinamizminin çok daha yoğunluklu kullanılması fikri idi. DAP 

ile GAP’a destek sağlanacaktı. Ekonomik açıdan yapılacak 

gelişmeler ile bölgede hüküm süren terörün sonlandırılması da 

amaçlanıyordu.  

Şimdi GAP’a yeni bir ivme kazandırılıyor. Proje 

tamamlanıyor. Sadece GAP değil buna bağlı olarak DAP ve 

KOP da harekete geçiriliyor. Bunları Sayın Başbakanımız uzun 

uzun anlattı. Hatta bana göre bu projeler içerisine DOKAP da 

dâhil edilmeli. Çünkü Doğu Anadolu Kalkınma Projesi de 

topyekûn kalkınma için ele alınmak zorunda.  

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), DAP (Doğu 

Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme 

Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projeleri) projeleri 

canlandırılırsa, ülkemizde önemli bir gelişme hamlelerinin 

başlayacağı açıktır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde bu projeler, terörün sonlandırılması bağlamında 

önemli açılımlar sağlayabilir. Karnı tok, çocukları ile baş başa 

huzur içerisinde yaşmak mümkün olduğunda, kimse kolay 
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kolay dağa çıkıp canlara kıymak istemeyecektir. Bin yıldır bir 

arada yaşan halklar, bir arada kardeşçe yaşamayı sürdürmeyi 

düşünecektir. Sonuç olarak, özellikle GAP ve DAP Projeleri 

bölge için çok önemli büyük projeler olup, ülkemizin huzura 

kavuşması açısından lokomotif görevi üstlenebileceklerdir.  
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Yayınlandığı tarih: 12 Haziran 2008 (Perşembe) 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİNİN İLK MEZUNİYET 

TÖRENİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt Üniversitesi 2007 yılı Mayıs ayında 

kurulmuştur. Ancak Üniversitemizin temelini oluşturan 

Eğitim Fakültesi’nin kuruluşu 1967’li yıllara 

dayanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Eğitim, Fen-

Edebiyat ve Mühendislik-Mimarlık fakülteleri, Sağlık 

Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO ve Siirt Meslek 

Yüksekokulu ile Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri yer 

almaktadır.  

Eğitim Fakültesinde 461’i kız ve 1015’i erkek 

öğrenci olmak üzere toplam 1476 öğrenci eğitim 

görmektedir. İlköğretim Bölümümüzde Sınıf 

Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Matematik 
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Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları 

bulunmaktadır. Sınıf Öğretmenliği ve Matematik 

Öğretmenliği programlarımızda ikinci eğitim de 

yapılmaktadır.  

Siirt Sağlık Yüksekokulu’nda 198’i erkek ve 200’ü 

kız öğrenci olmak üzere 398 ve Siirt Meslek 

Yüksekokulu’nda ise 149’u kız 221’i erkek öğrenci olmak 

üzere toplam 370 öğrenci okumaktadır. Üniversitede 

okuyan toplam öğrenci sayımız 2244’tür. Yeni açılan 

bölümlerimiz ve kontenjan artışları ile gelecek yıl öğrenci 

sayımızı önemli oranda artıracağız.  

Göreve başladığımda Üniversitemizde sadece 3 

yardımcı doçent mevcuttu. Diğer akademik 

elemanlarımızı, öğretim görevlileri ve okutmanlar 

oluşturuyordu. Öğretim üyesi sayısını 13’e çıkardık. Bazı 

teknik sebepler olmasaydı, öğretim üyesi sayımız 30’a 

ulaşacaktı. Kadrolarımız, YÖK tarafından açılır açılmaz 

bu sayıların çok üstünde öğretim elemanını üniversitemize 

kazandıracağız.   

Üniversitemiz 2007’de kurulmasına karşın, yeni 

bölüm ve programlar açmayı başarabilmiştir. Biri dört 

yıllık, diğerleri de Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer 

almak üzere toplam 6 programa öğrenci alınacaktır. 
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Eğitim Fakültesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

öğretmenlik programı açılmıştır. Popüler olan bu bölüme 

çok yüksek puanlı öğrencilerin geleceğini umuyorum. 

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde açtığımız 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile 

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programına 

2008’de öğrenci alacağız. Keza Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde de 3 yeni program açmayı başardık. Bu 

programlar sırasıyla, Bilgisayar Teknolojisi ve 

Programlama, Kimya ve Makine-Resim-

Konstrüksiyon’dur.  

12 Haziran 2008 günü ilk mezuniyet törenimizi 

yapıyoruz. Öğrencilerimiz büyük bir heyecan içinde. 

Kendilerine özel cüppeler ve kepler diktirildi. Öğretim 

elemanlarımızın hepsi ilk mezuniyet törenin mükemmel 

geçmesi için canla başla çalışıyor. Kurulan komite 

seferber durumda. Üstelik Siirt Üniversitesi olarak 16 

sayfalık bir gazete dahi çıkarttık. .  

Mezuniyet töreni sonrasında aile ve protokol 

mensupları birlikte üniversite kampusunda öğle yemeği 

yiyeceğiz. Heyecan dorukta. Akşam da eğlence 

düzenleyerek, mezun öğrencilerimizin stres atmalarını 
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sağlayacağız. Daha nice mezuniyet törenleri dileğimle, 

mezun öğrencilerimizi candan kutluyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 19 Haziran 2008 (Perşembe) 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞTAY 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Siirt Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile 16 Haziran 

2008 tarihinde “Eğitimde Proje Tasarımı Çalıştayı’’ başlatıldı. 

Siirt Üniversitesi’nde ilk defa bu tür bir çalıştayın başlatılmış 

olması, heyecan yarattı. Profesör, doçent, yardımcı doçent ve 

diğer öğretim elemanlarından oluşan toplam 19 öğretim 

elemanı, bu çalıştayda görev almaktadır.  

Siirt İli’nde ilk ve ortaöğretim fen ve teknoloji, fizik, 

kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar öğretmenlerine yönelik 

bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve bu konuda ilk ve 

ortaöğretim öğrencilerine bilim danışmanlığı yapabilme 

becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan çalışma, alanında 

uzman öğretim elemanlarının katkılarıyla Siirt Türk Telekom 

Fen Lisesinde sürdürülmektedir.  
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Çalıştaya müracaatı kabul edilen toplam 49 öğretmen 

(Matematik 15, fizik 10, biyoloji 10, kimya 9, bilgisayar 5) alan 

danışmanları ile başarılı bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedirler. Fen ve teknoloji bölümü öğretmenleri ilgi 

alanlarına göre fizik, kimya, biyoloji alanlarına yönlendirilmiş, 

daha profesyonel daha kapsamlı tasarım ve proje 

hazırlamalarına zemin hazırlanmıştır.  

Çalıştay toplan 10 gün sürecektir. Bu süre içerisinde 

yoğun bir biçimde seminerler verilecek ve öğretmenlerimizin 

kendi alanlarında çalışacakları proje konularını belirlemeleri 

istenecektir. Çalıştay sonrasında ortaya çıkan projeler 

değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktır.  

Ortaya çıkan projelerin ülke çıkarlarına uygun, 

yapılabilir ve uygulanabilir olmasına dikkat edilecektir. 

Öğretmenlerimiz bu çalıştayda edindikleri bilgi ve becerileri, 

ileride kendi öğrencilerine aktararak, proje yapma becerisini 

geliştireceklerdir. Bu tür çalıştaylarda katılımcıların bir araya 

gelmesi ve kaynaşmaları da sağlanmış olmaktadır.  

Çalıştayda “Uzaktan Eğitim” konusunda bir sunu 

yaptım. Yeni kurulan üniversiteler arasında video konferans 

sistemi ile uzaktan eğitim amaçlı bir ağ oluşturularak, öğretim 

elemanı eksikliği giderilebilir. Bugünkü ADSL teknolojisi dahi, 

bu tür bir alt yapının oluşturulmasına yetebilir.  
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Toplum olarak bu tür etkinliklere yeterince önem 

vermediğimiz bir gerçek. Özellikle mezuniyet sonrasında 

kendilerini yenileme adına eğitim ve öğretime önem verenlerin 

sayısı maalesef çok az. Siirt’in kavurucu sıcaklığına rağmen, 

özveride bulunarak bu çalıştaya katılan öğretmenlerimizi 

candan kutluyorum. Çünkü bu tür bir çalıştaya katılmak yerine 

tatile de çıkmak isteyebilirlerdi.  

Çalıştay nedeniyle öğretmenlerimizin bir kısmı proje 

tasarım becerilerini mutlaka öğrencilerine aktarmış olacaklardır. 

Ülkenin geleceği gençlerimizdir. İlk ve orta öğretim 

kurumlarında gençlerimiz ne kadar iyi yetişirlerse, projelere ne 

kadar erken yaşlarda başlarlarsa, ileride o denli başarılı olurlar 

diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2008 (Perşembe) 

 

ÇALIŞTAYDAN İLGİNÇ İZLENİMLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

16 Haziran 2008 tarihinde Siirt Üniversitesi ve 

TÜBİTAK işbirliği ile “İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve 

Bilim Danışmanlığı Eğitim Projesi” adı altında yürütülen 

etkinlik 26 Haziran’da sona eriyor. Danışmanların eşliğinde 

öğretmenler, ilginç projelere imza attılar. Etkinlik sonunda 

katılımcılar kısa sürede hazırladıkları projeleri ile görücüye 

çıkacaklar. Bu tür çalıştayların amacı, ekip olarak birlikte 

çalışma yapma disiplinini aşılamak, gurup psikoloji ve beyin 

fırtınası ile ortaya atılan bir fikrin gelişmesini sağlayarak o 

konuyu projelendirmek, elde edilen metodolojiyi daha geniş 

kitlelere ve öğrencilere aktarmaktır.  

Bu çalıştayda kısa sürede ilginç bazı projelerin ortaya 

çıkmış olması sevindiricidir. Bir grup yaptığı bir proje ile beton 
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mukavemetini artırıcı bir karışım elde etmeye çalışmış. 

Ellerindeki kısıtlı donanımı kullanarak deneyler yapmışlar ve 

sonuçlarını bilgisayara aktarmışlar. Tabi deney ortamı ve 

kullanılan cihazların hassasiyet sınırları dikkate alındığında, 

elbette ki eksiklikler olacaktır. Önemli olan akla gelen bir fikrin 

uygulamaya dönüştürülebilmesidir.  

Diğer bir gurup, boşa akıp giden küçük çay ya da 

akarsuların önüne konulan bir çarktan elde edilen mekanik 

hareketi kullanarak, daha üst seviyelerdeki bir su deposuna suyu 

taşımak ve bu suyu bilahare ihtiyaçlar doğrultusunda 

kullanmaya yönelik bir proje geliştirdiler. Bu proje de ilk 

bakıldığında dikkat çekicidir. Ancak gurubun basit 

mekanizmalarla benzetim şeklinde gerçekleştirdikleri bu proje, 

gerçek uygulamada birçok sorunu da beraberinde getireceğine 

hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü suyun kinetik enerjisini 

potansiyel enerjiye dönüştürürken, sistemdeki sürtünme 

kayıpları,  mekanik dirençler göz önünde bulundurulduğunda, 

arzu edilen sonuçlar elde edilemeyebilir.  

Bilgisayar ekibinde de iki proje ortaya çıktı. Bu 

projelerden birisi, yüz tanıma ile ilgilidir. Yüz tanıma projesi 

benzeri çalışmalar, yıllardır uygulanıyor. Özellikle Amerika 

Birleşik Devletlerine girişlerde güvenlik tedbirleri kapsamında 

çok ilginç uygulamaların yapıldığını biliyoruz. Örneğin göz 

irisinden kimlik sorgulama, ya da parmak izi ile çalışan 

sistemler de “tanıma” esasına dayanmaktadır. Matematik 
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alanında gerçekleştirilen bir projede ise dik bir üçgende 

hipotenüsün kök değerlerinin aynı olması durumunda, kök 

değerlerinin toplamının doğrusallığı gösteriliyor.  

Diğer geliştirilen bir projede ise yağmurun yağmasını 

müteakiben, kurulan bir düzenekle balkon üzerinde bulunan 

panjurun otomatik kapatılması esasına dayanıyor. Günümüzde 

akıllı ev projeleri kapsamında birçok otomasyon sistemlerinin 

geliştirildiği göz önüne alındığında, bu projenin yeni fikirlerin 

ortaya çıkmasına vesile olacağı anlaşılıyor. Yapılan diğer bir 

projede ise çocuk beşiğinin otomatik sallanması sağlanıyor. 

Beşiklerin otomatik sallanması üzerinde de farklı ortamlarda 

projelere rastlamıştım. Örneğin bebek ağladığında sese duyarlı bir 

algılayıcı sayesinde belli bir süre sallanan beşik projesini daha 

önceden görmüştüm.  

Sonuç olarak gruplar kısa sürede ilginç bazı projeleri 

ortaya koymayı başardılar. Çalıştay sonucunda projelerini 

sergileyecekler. Bu çalıştayların özünde, proje tasarımı yapmayı 

aşılama yatmaktadır. Öğretmenlerimiz çalıştaydan elde ettikleri 

deneyimlerini kendi öğrencilerine taşıyacaklar ve daha küçük 

yaşlarda öğrencilerimizin proje geliştirme kabiliyetlerinin 

artırılması sağlayacaklar.  
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Yayınlandığı tarih: 17 Temmuz 2008 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu yayımlandı. 

Dört ve iki yıllık lisans programlarının bazılarında yüzde yüzü 

aşkın kontenjan artırımına gidildiği görülmekte. Bu nedenle 

geçen yılın yüzdelik dilimlerine veya kaçıncı sırada olduğuna 

bakılarak karar vermenin çok güç olacağı kesin.  

Kontenjan artırımına bir örnek vererek açıklama 

getirmek istiyorum. Siirt Üniversitesi 1 yılı aşkın süredir 

kurulalı. Ancak Eğitim Fakültesi’nin temeli 1967’ye 

dayanmaktadır. Yani oldukça köklü bir geçmişi var. 1 yıldır 

Siirt Üniversitesi’nin kurma çalışmalarını yürütüyorum. Elimizi 

çabuk tutarak 9 öğretim üyesinin kadroya atanmasını Aralık 

2007’de gerçekleştirmiştik. Bu elemanların bir kısmına yeterli 
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sayıda ders dağıtımı yapamamıştık. Çünkü yeni açtığımız 

bölümler 2008-2009 akademik yılında faaliyete geçecek.  

Bazı alanlarda yeterli öğretim üyesi bulmak kolay 

olmuyor. Öğretim üyesi kolay da yetişmiyor. Bu nedenle 

elemanları verimli kullanmak zorundayız. Öğretim üyesi 

ilavesini değerlendirerek kontenjan artırımı yapmamızın uygun 

olduğuna karar verdik. Kaldı ki kadroların serbest 

bırakılmasının akabinde Siirt Üniversitesi’ne onlarca yeni 

öğretim elemanının geleceği kesin. Üniversiteye gelmek 

isteyenlerin birçoğunun özgeçmişleri şu anda dosyamda.  

Yukarıda anlatılan öğretim elemanı potansiyeline ilave 

olarak ek bazı yeni binalar da sağlanınca, Siirt Üniversitesi 

kontenjanlarını iki misli arttırdık. İşte bazı rakamlar: Geçen yıl 

Eğitim Fakültesine alınan öğrenci sayısı toplamı 210 iken, yeni 

açılan bölüm ile bu yıl fakülteye alınacak öğrenci sayısı 450’ye 

çıktı. Geçen yıl Sağlık Yüksekokuluna 100 öğrenci alınırken, bu 

yıl bu rakam 200’e ulaştı. Keza Meslek Yüksekokulu için geçen 

yıl 240 kontenjan varken, bu yıl bu rakam da 530’a çıkarıldı. 

2008-2009 Akademik yılında Siirt Üniversitesi’ne kaydolacak 

toplam yeni öğrenci sayısı 1240’a ulaştı. Oysa bu rakam geçen 

yıl 550 idi.  

Peki bu kontenjan artırımı ülke menfaatleri açısından 

uygun mu? Sorusuna verilmesi gereken cevap “Evet” olmalıdır. 

Çünkü öğretim elemanınız varsa fiziki  mekân ve laboratuvar 
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ihtiyaçlarını da karşılamışsanız, neden kontenjan artırımına 

gidilmemeli ki? Mezunların iş bulamayacakları endişesi ile 

bölüm ve program açmamak yanlış bir politika olur. Hiçbir ülke 

her mezununa iş garantisi verememektedir. Lise mezunu olup 

da boşta kalmaktansa yükseköğretimini tamamlamış gençlerin 

boşta kalması, kanımca daha yararlıdır.  

Kontenjanlardaki bu artış sayesinde hiç ümidi olmadığı 

halde bazı gençlerimiz üniversiteli olacaktır. Bazıları 

beklemekleri bölümlere girebilecektir. Bu nedenle öğrencilerin 

tercihlerini çok dikkatli yapmaları ve geçen yılın puanlarına 

bakarak, kendilerine sınır koymamalarını öneririm.  
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Yayınlandığı tarih: 21 Temmuz 2008 (Pazartesi) 

 

ÜNİVERSİTE YOL HARİTASI HAZIR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Planlı ve programlı çalışma yapmak ülkemizde kolay 

değildir. Geleceğe yönelik planlar yapmak yerine, kısa vadeli ve 

günlük çözümler bulmayı tercih ederiz. Birçok alanda bu 

plansızlığı gösteririz. Hızlı başlamasını severiz, ama 

sonuçlandırılmamış birçok işi arkamızda bırakırız.  

Siirt Üniversitesi’nde planlı ve programlı bir hamle 

başlattık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını hedef 

alarak, 15 yıllık süreçte ne yapacağımızı tek tek belirledik. Bu 

tür bir çalışma, aylar süren bir araştırmanın sonucunda ortaya 

çıktı. Hangi yılda hangi fakültelerin açılacağı, hangi 

merkezlerin kurulacağı, hangi ilçemizde hangi programların 

devreye gireceği daha şimdiden belirlendi. Böylece artık 

bundan böyle Siirt Üniversitesi’nin bir yol haritası mevcut. 



609 

 

Yönetici kim gelirse gelsin, şayet bu programa uyarsa, hedefe 

ulaşmak mümkün olacaktır.  

Üniversite Gelişme Planını web sayfamızda yayınladık. 

Bazı dostlarım arayarak tebrik ettiler. Bazıları da çok iddialı 

projeksiyonların yapıldığını söylediler ve bu planın ne kadarının 

gerçekleşeceği konusunda çekincelerinin olduğunu ifade ettiler. 

Beni arayan bir kişi “Hocam, örneğin plana göre 2010’da 

Eğitim Fakültesinin öğrenci sayısını 2000 göstermişsiniz. Kaç 

yeni bölüm açacaksınız ki bu rakama ulaşabilesiniz?” dedi. Ben 

de “Daha şimdiden o rakamı yakaladık” dediğimde, “Nasıl 

yani?” diye hayretini gizleyemedi. Oysa bu yıl yaptığımız bir 

hamle ile kontenjanları iki misline çıkarttık. Ayrıca Eğitim 

Fakültesi bünyesinde bir de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Bölümünü kurduk. Kontenjanın yüzde yüzü aşan miktarlarda 

artırılmış olması ve yeni bölüm, hemen şimdiden 2010 yılı 

hedefini tutturmamıza vesile oldu.  

Yeni bölüm ve programlar açarken, kesinlikle eğitim 

kalitesinden ödün vermeyeceğiz. Fiziki  mekân ve yeterli 

öğretim üyesi olmadan, yeni bölüm ya da program açmak zaten 

mümkün değildir. Çünkü Yükseköğretim Kurulu bu talepleri 

çok ciddi incelemekte ve yeterli görmediğinde, bölümlerin 

açılışına izin vermemektedir.  

Kontenjanları artırdık, ama bazı gazete yorumlarına 

bakıyorum, bundan da memnun olmayanlar olabiliyor. Hangi 
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binada bu öğrenciler ders yapacak diye sorgulanıyorum! Oysa 

bu kişiler 24 derslikli koca bir Ticaret Meslek Lisesinin 

Üniversitemize tahsisinden ya haberi yok ya da o konuya 

girmek istemiyorlar. “Hani ders anlatacak hocalar nerde?” diye 

sorgulayanlar da var. Ama bu kişiler 9 yeni yardımcı doçentin 

işbaşı yaptığını gene görmezden geliyorlar. Oysa eskiden 

sadece 3 yardımcı doçent mevcut idi, bunu dile getirmek 

istemiyorlar. Kısacası bu kişilerin amacı üzüm yemek değil, 

bağcıyı dövmektir.  

Üniversitenin gelecek 15 yılı projeksiyonunu merak 

edenlerin web sayfamıza girerek hazırladığım raporu 

okumalarını rica ediyorum. Bu projeler gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini merak edenler ise, şu geçmiş bir yıl 

içerisinde Üniversitede devrim niteliğinde yaptığımız işleri 

araştırmalarını rica ediyorum. Bu başarının altında Milli Eğitim 

Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik’in, Valimiz Sayın Necati 

Şentürk’ün, Milletvekillerimiz Sayın Afif Demirkıran’ın, Sayın 

Yılmaz Helvacıoğlu’nun, Siirt halkının, Sivil toplum 

örgütlerinin ve YÖK’ün desteğinin olduğunu özellikle 

belirtmek isterim. Bizi izlemeye devam edin diyorum. İnşallah 

birkaç yıl içerisinde Siirt Üniversitesi’nin nerelere geldiğini hep 

birlikte yaşayacağız.  
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Yayınlandığı tarih: 28 Ağustos 2008 (Perşembe) 

 

YÖK’ÜN SUBJEKTİFLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

23 Üniversiteye rektör adayı belirlemek üzere 

Yükseköğretim Kurulu ilan verdi. Rekor seviyede müracaat 

oldu ve neticede YÖK müracaatları her Üniversite için 3’e 

indirerek Cumhurbaşkanlığı Makamına sundu. Rektör atamaları 

yakında belli olacak. YÖK Genel Kurulu maalesef bazı 

Üniversiteler için sübjektif bir değerlendirme yaparak adaylarını 

belirlediği düşüncesindeyim. Ben de Siirt Üniversitesi Rektör 

aday adayı idim ve bu taraflı belirlemenin kurbanı olduğuma 

inanıyorum. Tek suçum devletin malını mülkünü korumak, 

devletin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan yasadışı gösteriler 

karşısında dimdik ayakta durmaktı.  

Siirt’te göreve Eylül 2007’de başladım. Başıboş bir 

üniversite ile karşı karşıya idim. Mesaiye gelmeden mesai 
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almaya alışmış asalaklarla mücadele etmek zorunda kaldım. 

Bölücülerin Üniversiteyi kendi arka bahçeleri yapmalarına 

pirim vermedim. Bir iki sözde gazeteci dışında tüm 

kamuoyunun desteğini alacak duruma geldim. Valisi, 

Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Tugay ve İl Jandarma Alay 

Komutanı, emniyeti, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, 

sivil toplum örgütleri ile koordineli işler yapmamız, bazılarının 

kanına dokundu.  

Önce sözde bir gazeteci Üniversiteye ve bana çamur 

atma yarışına girdi. Bu sözde gazeteci haftalık uydurma bir 

gazete çıkarıyor. Siirt’te vicdanı olan kime sorsanız bu gazeteci 

için olumsuz görüş bildirir. Hatta bu gazetecinin aleyhine 

yazdığı kişilerin, makbul bireyler olduğu söylenir.  

Üniversitede çalışan bir kısım memurlar üniversiteye 

zarar vermek için ellerinden geleni yaptılar. Devlete zarar olsun 

diye elektrikler ve sular açık bırakılırdı. Maalesef öğrencilerin 

bir kısmı da TC diye nitelendirdikleri ülkemize zarar vermek 

için ellerinden geleni yaptılar. Bu şer odaklarına karşı tutarlı bir 

mücadele sergilemek zorunda idim. Bir avuç inançlı elemanla 

mücadelemizi sürdürdük.  

Bir taraftan Üniversiteyi çok hızlı bir biçimde 

kurumsallaştırırken, diğer taraftan da bu şer odakları ile 

mücadele verdik. Şer odakları beni yıpratmak için sözde 

gazeteci aracılığı ile sürekli aleyhime yazılar yazdırıyordu. 
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Mahkeme zoru ile bu gazetede yalan haberlere karşı iki kez 

tekzip yayınlattım. İhalelerde yolsuzluk yaptığımız, başka 

üniversitede görevli öğretim elemanlarına ders ücret ödediğimiz 

türünde yalan haberler karşısında Savcılığa suç duyurusunda 

bulundum. Mahkemeler ilgili gazete sahibi hakkında 

mahkumiyet verdi. Gene açtığım bir tazminat davasını 

kazandım. Kazandığım mahkemelerden YÖK’ün haberi yoktu. 

Fakat şer odakları bu gazetede yazılan yazıları sistematik bir 

biçimde YÖK’e ulaştırdılar. YÖK’ün kafasını bulandırdılar. 

Ama YÖK bu girişimlerin hiç birinden beni haberdar etmedi ve 

konu hakkında bilgi sormadı.  

Şimdi kendi kendime düşünüyorum, acaba YÖK Genel 

Kurulu’nda Siirt Üniversitesi rektör aday adaylarının durumu 

görüşülürken, sözde bir gazetecinin yazdıkları yalan ve iftiradan 

ibaret haberler dikkate alındı mı diye? Eğer bu gazetenin yalan 

haberleri dikkate alınarak hakkımda olumsuz karar verildi ise, 

bana yazık değil mi? İlin Valisine, Tugay komutanına, 

Milletvekillerine, savcılığına, emniyetine, sivil toplum 

örgütlerine bilgi sorulamaz mıydı? Gazetedeki iftira yazılarına 

karşı mahkemeleri kazanmak artık neyi ifade ediyor, anlamakta 

güçlük çekiyorum.  

Bir kişiyi yıpratmanın ek kolay yolu ihalelere el 

atmaktır. İhaleler işin içine karıştırılınca, mideler bulandırılır. 

Çamur at izi kalır misali insanlar karalanır. Mahkemeler sürer 
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kişi aklanır ama gerçekte o kişi çamurun izlerini hala üzerinden 

silemez.  

Siirt Üniversitesi’ne rektör aday adayı olan kişilerin 

özgeçmişlerini benimkisi ile kıyaslıyorum. İddia ediyorum 

benim özgeçmişim hepsinden çok daha dolu idi. İki yabancı dili 

iyi derecede bilmek, Üniversitede birçok birimin kuruluşunu 

gerçekleştirmiş olmak, en çok yayına sahip olmak, kitaplar 

yazmak, rekor düzeyde yöneticilik görevlerinde bulunmak, çok 

büyük projelerin koordinatörlüğünü yapmış olmak para etmedi!  

YÖK’te oylama yapılırken neler konuşuldu bilmem 

mümkün değil. Ama eğer bir sözde gazetecinin planlı programlı 

sürekli iftiralar atarak yazılar yazmasına ve üniversiteyi kendi 

menfaatleri doğrultusunda sömürenlerin maddi kaynakların 

kesilmesi sonucu YÖK’e gönderilen asılsız ihbar mektuplarına 

itibar edildi ise, gerçekten yazık oldu emeklerime… Siirt’te 

neler yaptığımızı görmek için şu bir yıllık geçmiş incelenirse, 

haksız yere harcandığıma, vicdanı olan herkes inanacaktır.  

Siirt Üniversitesi’ne gittikten sonra memleketim olan 

Elazığ’a sadece iki kez 2’şer günlüğüne o da görev gereği 

gittim. Ailemi ihmal ettim. Kendimi Siirt Üniversitesi’ne 

adamıştım. Amacım, büyük hedefleri yakalamaktı. Ama 

Üniversitede yasa dışı gösterileri önlemek için kurdurduğum 

güvenlik kameraları dahi bu şer odakları tarafından eleştirildi. 

Çünkü Üniversitede olaylar kesildi. Çünkü artık devletin 
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binaları korunuyordu. Kimse kasti olarak suları ve elektrikleri 

açık bırakamıyordu. Artık kimse mesaiye gelmeden mesai 

ücreti alamıyordu. Üniversite hızla kurumsallaşıyordu. 15 

haftalık dersler önceleri sadece 7 hafta yapılırken, devam 

zorunluluğunun sıkı takibi sonrasında öğrenciler gerçek eğitime 

tabi tutuluyordu. Yeni bölümler açılmıştı. Kontenjanlar, fiziki  

mekânlara ve yeni alınan öğretime elemanları oranında 

artırılıyordu.  

Sonuç olarak, çok hızlı çalışmanın, bir yıllık süre 

içerisinde devrim niteliğinde işler başarmış olmamın karşılığını 

rektör aday listesine koyulmayarak bana ödettirdiler. Şer 

odakları asılsız mektuplar ve dosyalar göndererek galip geldiler. 

Kendimi savunacak fırsatı kimse bana tanımadı. Gıyabımda 

infaz edilerek harcandım.  
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Yayınlandığı tarih: 04 Eylül 2008 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ UFUKLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Üzülerek ifade etmeliyim ki Fırat Üniversitesi önemli 

bir dört yılını kaybetti. Geçen yönetim döneminde gözle 

görülür, elle tutulur bir değişim yaratılamadı. Dört yıl 

küçümsenmeyecek bir süre. Bu dört yıl içerisinde çok büyük 

işlere imza atılabilirdi. O dönemde ne yeni bir fakülte açılabildi, 

ne de yeni bir yüksekokul! Hatta dahası, mevcut bölümlerin 

bazılarının kapatılmasına göz yumuldu. Dönemin Rektörüne 

kapatılan bölümlerle ilgili yanlışlıklar iletildiğinde, susmayı 

tercih etti. Hatta meseleleri kişiselleştirdiği için olaya ayrı bir 

pencereden baktı ve belki de “İyi ki bölüm kapandı, çünkü o 

bölüm başkanı filan kişi!” demiş dahi olabilir. Eğer bir yönetici 

kurumsal açıdan olayı değerlendirmezse, kişilerle uğraşırsa, 

üniversitenin atılım yapıp yapmayacağı asla umuruna gelmez.  
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İyi bir yönetici vizyonu olan ve gerektiğinde risk 

alabilendir. Elbetteki risk alırken yasa ve yönetmelikler bir 

kenara bırakılıp yanlış işler yapılmamalıdır. Ancak Fırat 

Üniversitesi’nin önceki rektörü, kendisine iletilen birçok 

meselede kayıtsız kalmış ya da susmayı tercih etmiştir. Örneğin 

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Bölümünün 

Bilgisayar ve Elektronik Öğretmenliği bölümlerinin ikinci 

eğitimleri öğretim elemanları sayısının yanlış hesaplanması 

sonucu kapatılması karşısında, kendisine bu yanlışlık 

anlatılmaya çalışıldığında hiç kimseyi muhatap dahi kabul 

etmemiştir. İkinci eğitimlerin haksız kapatılmasına göz 

yummuştur. Kendisine bölüm başkanı olmam münasebetiyle 

sorunu anlatmak istediğimde, bana randevu verilmemiştir. Yurt 

dışı bir üniversite ile yapılacak bir protokolü kendisine 

göstermeme dahi müsaade etmemiştir. Çünkü kişilere göre 

Üniversiteyi yönetmek istiyordu.  

Bir defasında bölümlerin bir sorunu Senatoda kendisine 

iletildiğinde, kısa ve kestirme bir cevap vermeyi tercih etmiş ve 

“Bölümü kapatın” demiş. İşte anlayış bu olursa, o üniversite 

gelişebilir mi? Biraz problemi olan yerleri kapat, o ne rahat! 

Böylece derdin olmaz ve sadece o koltuğu boşu boşuna 4 

yıllığına işgal etmiş olursun.  

Fırat Üniversitesi’nin bir önceki dönemi gerileme yılı 

olarak hafızalara kazınmıştır. Bu imajı silebilecek önemli bir 

atılım gerçekleştirilememiştir. Diğer Üniversiteler bir yılda hem 
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fiziksel hem de öğrenci sayıları bakımından gözle görülür 

artışlar kaydederken, Fırat Üniversitesi ancak iki üç binayı 

bitirmekle cılız bir gelişme sağlayabilmiştir.  

Bilindiği üzere Fırat Üniversitesi’nde yeni bir yönetim 

görevi almış bulunuyor. Yeni yönetim henüz tam oluşmamış 

durumda. Atamalar ve görevlendirmeler devam ediyor. Bu 

değişim rüzgârı bir bakıma da taze kan anlamına geliyor. Yeni 

atanan yöneticiler, birikmiş potansiyellerini iyi 

değerlendirebilirlerse ve birlikte çalışacakları arkadaşları doğru 

motive edebilirlerse, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Fırat 

Üniversitesi’nde çok önemli değişiklikler yaşanabilir.  

Üniversitenin nimetlerinden faydalanan biz öğretim 

elemanlarına, idari personeline ve öğrencilerine de çok önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Yönetimin atacağı her doğru 

adımın destekçisi olmalıyız. Bu destek sadece sözde kalmamalı 

ve yapabileceğimiz projeler varsa ortaya koymalıyız. Çünkü 

netice itibariyle Fırat Üniversitesi ve Elazığ halkı kazançlı 

çıkacaktır.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Eylül 2008 (Perşembe) 

 

GEÇMİŞİ SORGULAMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

“Fırat Üniversitesi’nde Yeni Ufuklar” başlıklı bir 

önceki köşe yazım ile ilgili olumlu ve olumsuz bazı tepkiler 

aldım. Bazı okuyucularım Fırat Üniversitesi’nin bir önceki 

dönemi ile ilgili eleştirilerimi şimdi yapmak yerine, neden o 

zaman yapmadığımı sorguluyorlar. Bu eleştiriyi yapanların, o 

dönemde yazdığım köşe yazılarımı yeterince incelemediklerini 

anlıyorum. Oysa yazıları dikkatli okusalardı, o dönemde 

gördüğüm aksaklıkları sürekli dile getirdim fark edilecekti.  

Geçen yazımda dönemin Rektörünün bazı elemanların 

Üniversiteyi ilgilendiren konulardaki görüşme taleplerini 

reddettiğini ve bazılarını (özellikle de kendisine oy 

vermeyenleri) muhatap almadığını iddia etmiştim. Bu iddiamın 

arkasındayım. Size kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. 
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2005 yılı sonunda Amerika’dan kesin dönüş yapmıştım. West 

Virginia Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında işbirliği 

kurabilmek için yurt dışında hazırladığımız bir protokolü 

kendisine göstermek istiyordum. Fırat Üniversitesi’nin 

geleceğini ve gelişmesini yakından ilgilendiren bu protokolü 

kendilerine anlatma fırsatı bana asla verilmedi. Hatta önce sözlü 

randevu istemiştim. Ama randevu verilmeyince bu kez de ne 

konularda görüşmek istediğimi yazılı kendilerine bildirdim. 

Sonuç olumsuzdu ve tarafıma asla bir randevu verilmedi.  

Yurt dışından döndüğümde bölümdeki en yüksek 

unvanlı kişi olmam münasebetiyle otomatikman bölüm başkanı 

olmam gerekiyordu. Ancak bu değişim zorunluluğu görmezden 

gelindi. Bu durumu sorgulamam sonucu Bölüm Başkanlığı, 

mecburiyetten tarafıma 2 ay gecikmeli tevdi edildi.  

Fakültemizin Senato temsilcisinin seçimi sırasında 

Senato üyesi seçilmemem için çok büyük mücadele verildi. 

Ancak kurulan tezgah tutmadı ve oylama sonucu Senato Üyesi 

seçildim. Bu durum dönemin Rektörünün hiç hoşuna 

gitmemişti. Normalde yeni seçilen bir üye Senatoda takdim 

edilir ve alkışlanır. Ancak benim Senatoya seçilmiş olmam 

hazmedilemedi ki katıldığım ilk Senato toplantısında gelenek 

bozularak, ismim dahi zikredilmedi.  

Öğretim elemanı hesabında yapılan bir yanlışlık 

sonrasında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nün ikinci 
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öğretimleri kapatılmıştı. Bu durumu dönemin Rektörüne 

anlatmak mümkün değildi. Çünkü Bölüm Başkanı ben idim ve 

tarafımdan götürülen her teklif hemen reddediliyordu. 

Bölümümüze karşı o kadar ön yargılı bir tutum sergileniyordu 

ki, bir Senato toplantısında ikinci öğretimleri kapatılan Talaşlı 

Üretim ve Otomotiv Öğretmenliği programlarının yeniden 

açılması talebi görüşülmeye alınırken, dönemin Rektörü 

bölümümüze ait Elektronik Öğretmenliği Programının yeniden 

açılması talebini gündeme dahi almak istemediğini üyeler 

karşısında açıkça söyleyebiliyordu. İşte 15. 06. 2007 tarihli ve 

15. 8. sayılı senato kararı (Bu karar Üniversitemiz web 

sayfasında yayındadır):  

“15. 8. TALAŞLI EĞİTİM PROGRAMI İLE 

OTOMOTİV PROGRAMLARINDA İKİNCİ EĞİTİM 

PROGRAMININ AÇILMASI  

Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, bazı 

bölümlerinde ikili eğitim yapılmasına ilişkin 11/06/2007 tarih 

ve 1405 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Teknik 

Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Programı ile Otomotiv 

Programında ikinci eğitim programının açılmasına ve kararın 

gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına 

oyçokluğu ile karar verildi.  

Prof. Dr. Asaf VAROL karara muhalif  

Muhalefet Şerhi: 15. 06. 2007 Cuma Günü Fırat 

Üniversitesi Senatosunda 15 nolu oturumda görüşülen Fırat 
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Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nin bazı İkinci Öğretim 

programlarına öğrenci alınması ile ilgili karara, Elektronik 

Öğretmenliğinin dâhil edilmemesine muhalefet şerhidir.  

Söz konusu Senato toplantısında 2006 yılında öğrenci 

alımı durdurulan Teknik Eğitim Fakültesinin bazı ikinci eğitim 

programlarına yeniden öğrenci alınması konusu 

görüşüldüğünde, Rektör, sadece Talaşlı Üretim Öğretmenliği ve 

Otomotiv Öğretmenliği ikinci öğretimlerine öğrenci alınması 

için karar alınacağını; bunun haricinde diğer programlar için 

karar almak istemediğini beyan etmiştir. Bölüm Başkanlığını 

yürüttüğüm Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Elektronik 

Öğretmenliği programının ikinci eğitimine öğrenci alınması 

yönündeki önerinin gündemden çıkarılmasında, objektif 

yaklaşılmadığı kanısındayım. Çünkü, bölümümüz yeterli fiziki  

mekâna sahip olup, Bölümde 4 profesör, 4 Yardımcı Doçent, 4 

doktoralı (Bunlardan ikisi Öğretim Görevlisi ve ikisi de 

Araştırma Görevlisi) ve toplamda 19 öğretim elemanı 

bulunmaktadır ve mezunlarımızın istihdam sorunu yoktur.  

Şayet Elektronik Öğretmenliğinde, istihdam sorunu 

nedeniyle ikinci öğretiminin açılması uygun görülmüyorsa, 

Talaşlı Üretim ve Otomotiv Öğretmenliklerinde istihdam 

sorununun Elektronik Öğretmenliğinden çok daha fazla olduğu 

bilinen bir gerçektir.  
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Elektronik öğretmenliği programında ikinci öğretimin 

açılmasının gündeme alınmaması, buna karşın Otomotiv ve 

Talaşlı Üretim Öğretmenliklerinin ikinci öğretimlerine öğrenci 

alınması konusundaki kararın objektif olmadığı kanısında 

olduğumdan, söz konusu karara katılmıyor ve muhalefet 

ediyorum. ”  

2004 sonbaharında Elazığ’da Harput Üniversitesi adı ile 

bir Vakıf Üniversitesi kurmak için işadamı rahmetli Talat 

Akgün ile bir hareket başlatmıştık. Bu hareket içerisinde yer 

alan isimleri gören dönemin Rektörü, hiç tereddüt etmeden bu 

girişime Fırat Üniversitesi olarak destek vermeyeceklerini 

çeşitli platformlarda dile getirmişti. Oysa Elazığ’da bir Vakıf 

Üniversitesi kurulacaksa, bu kuruluşa Fırat Üniversitesi’nin 

mutlaka destek ve hatta öncülük etmesi beklenirdi.  

Birkaç öğretim üyesi ve Valilik ile birlikte 

ELAZIĞLILAR BULUŞUYOR adı ile bir proje hazırlamıştık. 

Amacımız gönüllülük esasına dayanan bu çalışmalar sayesinde 

Elazığ’ın 2023 yılına kadarki döneminin bir yol haritasını 

belirlemekti. Dönemin Rektörü bu girişimde yer alanların 

çalışmalarını aksatmak için normalde 2-3 günde verilebilecek 

bir izni, neticede 2,5 ay süründürerek verdi. Şimdi şu soruları 

sorma gereği duyuyorum. Bu proje ile ilgili haksız birçok 

eleştiri yapıldı. Acaba o eleştiriyi yapanlar, aşağıdaki gerçekleri 

biliyorlar mı?  
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1. Bu proje çalışmasına girdiğimizde Valilikten gelen 

izin yazısına 2,5 ay sonra cevap verildiğini, hatta 

gönüllü çalışmak için bize müracaat eden bazı 

öğretim elemanlarına Rektör tarafından izin 

verilmediğini biliyor musunuz?  

2. Rektörlükten izin almak için dönemin İl Özel İdare 

Genel Sekreterinin bizler ile Rektörlük arasında ne 

kadar büyük bir mücadele vermek zorunda 

kaldığını duydunuz mu?  

3. Bu projede görev almak isteyenlere çamur atıldığını 

ve amacımızın "Ermenileri Buluşturmak" olduğu 

biçiminde tamamen iftira ve yalandan ibaret ve bu 

projeyi yıpratmaya yönelik dedikoduların 

çıkarıldığını biliyor musunuz?  

4. Bu projenin bazı sektörlerine Rektör tarafından 

görevlendirmeler yapıldığını, ancak bu kişiler de 

daha ilk toplantılarında projeyi yürütmek 

istemediklerini ve görevden kaçtıklarını duydunuz 

mu?  

Bu soruların hepsinin cevapları bende belgeleriyle 

mevcut. Gerektiğinde kamuoyuna gösteririm. Bu proje 

çalışmaları daha işin başında iken bu kadar sıkıntılı bir ortama 

sürüklendi. Tek nedeni vardı. O da bu projenin fikir babalarının 

kimler olduklarıdır. Tüm bu engellemelere rağmen, kerhen de 
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olsa izinler verilmiş ve proje çalışmaları başlatılmıştı. 

Elazığlılar Buluşuyor Projesi ile ilgili İstanbul’da çok güzel bir 

toplantı düzenlenmişti. Çalışmalar çok da iyi yürüyordu. Ancak 

bazı insanlarımız hem iş yapmaz hem de yapanları kıskandıkları 

için, bu projeyi yıpratmak için ellerinden gelen engellemeleri 

yaptılar ve çalışanları bezdirdiler. Bu projeden vazgeçmiş 

değiliz. İlgili ve yetkililer desteklerse başarı ile 

sonuçlandırılabilir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Eylül 

2006’da Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı göndererek 

“Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 

Kaldırılması” başlıklı bir projede görev yapmak üzere benim 

için izin istemişti. Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşüne 

karşın, dönemin Rektörü bu talebi Üniversite Yönetim 

Kurulunda görüşme gündemine almamış ve kendi yetkisini 

kullanarak bu isteği reddetmişti.  

Bu olayları o dönemlerde köşe yazılarımda ele 

almıştım. Göz göre göre Üniversitenin gelişimine katkı 

sağlayacak bazı projelere karşı bir direnç gösteriliyordu. Proje 

teklifini getiren kişilere bakılıyordu. İşte bu yüzdendir ki aynı 

yanlışlıkların artık yapılmaması amacıyla, birlik ve beraberlik 

içerisinde Fırat Üniversitesi’ni geliştirecek projelerle uğraşalım 

diyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Eylül 2008 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ’A BAKIŞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İkamet ettiğiniz  mekândan kısa süreliğine de ayrılmış 

olursanız, geri döndüğünüzde çevrede farklılıklar görmek 

istersiniz. Bu beklenti, genelde o  mekânın gelişimi ile ilgilidir. 

Acaba ne değişimler ve yenilikler oldu diye etrafınıza bakınırsınız. 

Şayet olumlu bir gelişme görebiliyorsanız, mutluluk duyarsınız.  

Sabahın erken saatlerinde daha uyku mahmurluğunu 

üzerimden atamazken otobüsten inerken ya da Havaalanından 

şehre ilerlerken, bir taraftan da “Acaba il dışında bulunduğum 

sürede kentte bazı değişiklikler oldu mu?” diye çevreye göz 

gezdirirdim. Çevrede küçük olumlu bir değişim dahi beni çok 

mutlu ediyor!  

Siirt’te ki görevim nedeniyle tam bir yıl Elazığ’dan uzak 

kalmıştım. Bu bir yıl içerisinde sadece iki kez Elazığ’a gelmiştim. 

Ancak her defasında ikişer gün kaldığımdan dolayı çevreyi 
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görmeden geri dönmüştüm. Siirt maceramız sona erdiği için tekrar 

doğup büyüdüğüm kente geldim. Dönüşüm daha bir ayını 

doldurmadı. Bu süre zarfında çevrede çok büyük değişimlerin 

olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hele bir de geldiğiniz şehir 

şayet Elazığ’dan daha geride kalmış ise, farkı çok daha net 

görebiliyorsunuz.  

Elazığ bir kültür şehri. Harput’un mirası üzerine kurulmuş 

kentin özellikle de Malatya istikametindeki gelişimini, sağ duyulu 

her vatandaş onaylayacaktır. Malatya istikametinden şehre yol 

alırken, yolun genişliği ve çevre düzenlemesi mükemmel bir 

görüntü veriyor. Misland da ayrı bir güzellik katmış Elazığ’a. 

Tamamlandığında Misland’ın Elazığ’ın ekonomisine olumlu 

katkı sağlayacağını inanıyorum.  

Şehir merkezinde markalı ürünler satan birçok mağazanın 

açılmış olması, bizlere büyük şehirlerimizdeki atmosferi yaşatıyor. 

Ayrıldığımda eksi Belediye binasının yeri kazılmış ve yeni binanın 

temeli atılıyordu. Bu binanın tamamlanarak hizmete açılması ve 

restoresi tamamlanmış eski vali konağı, kente ayrı bir hava vermiş.  

Bulvarların ve göbeklerin yeşillendirilmiş olması ve 

akşamları sürekli sulanması, şehircilik bağlamında güzel 

gelişmeler. Akgün oteline giden güzergah üzerinde vatandaşların 

yürüyüşe çıkması, şehre ayrı bir hareketlilik sağlamış. Her 

dönemde olduğu gibi şehrin doğusunun ihmal edildiği, Malatya 

istikametinde yapılan çalışmaların çok azının Doğukent’e, 
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Ulukent’e, Karşıyaka’ya vs. götürüldüğü gerçeğini de dile 

getirmek zorundayım.  

Elazığ’ın en büyük meselelerinden biri, park sorunudur. 

Şehirde katlı otopark yapılacağı söylemleri sıkça dile getirilir. 

Ancak fiiliyatta değişen bir şey yok. Yeni ve Nail Bey 

mahallelerinde yolların darlığı, araç trafiğini kaosa dönüştürüyor. 

Sokağa girdiğinizde araç yoğunluğundan çıkmanız büyük sıkıntılar 

yaratabiliyor. Bu nedenle şehrin muhtelif yerlerine katlı otoparklar 

süratle yapılarak, caddelerdeki araç yoğunluğu mutlaka 

hafifletilmelidir.  

Elazığ’dan ayrı kaldığım son bir yıl içerinde şehirde 

büyük değişimlerin olduğunu gördüm. Bunlar benim gözlemlerim. 

Hele bir de Siirt’ten gelmiş olunca, bu değişimin hızını fark 

etmemek mümkün mü? Elazığ’ımızı çevresel ve sosyo-ekonomik 

bağlamda geliştirmek için vatandaşlar olarak destek olmalıyız. Bu 

destek her bireyin kendi hinterlandı içerisinde gerçekleşebilir. 

Örneğin ev sahiplerinin kendi evlerinin dış cephelerini ve 

bahçelerini güzelleştirmeleri dahi Elazığ’ın çevresel güzelliğine 

olumlu katkı anlamını taşır. “Aslan yattığı yerden belli olur” 

misali, çevresi ile bütünleşmiş yaşanabilir bir kent arzu ediyorsak, 

güzel bir Elazığ yaratmak için elbirliği ile mücadele etmeliyiz! 
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Yayınlandığı tarih: 09 Ekim 2008 (Perşembe) 

 

TÜRKİYE’NİN CAZİBELİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Coğrafik konumu nedeniyle Türkiye’nin çok ayrıcalıklı 

bir durumu var. Asya ve Avrupa’yı birleştiren özelliği, Ege ve 

Karadeniz’i bağlayan Boğaziçi geçidi, stratejik özellikler 

sergiliyor. Bu özellikleri nedeniyle ülkemiz tarih boyunca 

sürekli cazibe merkezi olmuş ve düşmanlarımız tarafından elde 

edilmeye çalışılmıştır.  

Ülkemizin birçok yöresi ayrı güzelliğe sahiptir. Diğer 

ülkelerdeki ormanlık alanların yoğunluğu ile kıyaslandığında, 

neden bizim dağlarımız çıplak diye üzülürüz. Oysa Orta 

Anadolu’dan başlayan ve Doğu, Güneydoğu Anadolu 

bölgelerine uzanan çıplak dağlar dahi, orman olmamasına 

rağmen ayrı bir güzellik sergileyebiliyor. Amerika Birleşik 

Devletlerinin önemli bir bölümü düzlük arazidir. Örneğin 
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Indiana, Kentucy, Tennessee, Arkansas, Teksas güzergahı 

boyunca ilerlediğinizde, küçük bir tepe gördüğünüzde dahi 

“Aaa bak dağa!” diyen birçok kişiye rastlayabilirsiniz.  

Ülkemizin önemli bir bölümünde özellikle de Doğu-

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sarp kayalık içeren dağlar 

çıplak olmalarına karşın, ayrı bir güzellik sergileyebiliyor. 

Pervari’ye yol alırken ya da Tunceli’den Erzincan’a Pülümür 

üzerinden giderken, Doğubeyazıt’tan Van’a yol alırken çıplak 

dağlar, vahşi doğanın simgesi olarak karşımıza çıkıyor.  

Hatay ve çevresi ise çok daha değişik geliyor insana. 

Farklı kültürlerin mirası üzerindeki bu kent içerinde iken, bazen 

kendinizi Antalya civarında hissedebiliyorsunuz. Samandağ 

İlçesine bağlı Vakıflı köyünü ziyaret ettiğimizde ilginç bir 

durumla karşılaştık. Vakıflı Köyü sadece Ermeni kökenli Türk 

vatandaşların yaşadığı bir yer. Bu köyün bakımı, köy sakinleri 

tarafından mükemmel bir biçimde yapılıyor. Köyde toplam 23 

aile yaşıyor. Çocukları ile birlikte toplam nüfusları 123 kişiden 

oluşuyor. Yöreyi gezmeye gelenler, önce kiliseyi ziyaret ediyor.  

Çoğu bir birleri ile akraba olan bu vatandaşlarımız 

organik tarımla uğraşıyorlar. Ürettikleri organik meyvelerle 

çeşitli reçeller yapıp satıyorlar. Göz nuru ile işledikleri 

dantellerini ucuz fiyatlarla pazarlıyorlar. Bu köyü görünce 

neden bizim köylümüz aynı şeyleri yapamıyor diye 

sorguluyorum. Hemen yanı başındaki diğer köylere uğradık. 
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Bakım ve çevre düzenlenmesi bakımından aralarında uçurumlar 

var.  

650 nüfuslu Hıdırbey köyü de ilginç geldi bana. 

Hıdırbey, meyvesi ve sebzesi ile meşhur bir köyümüz. Köy 

meydanında yer alan asırlık çınar (Musa Ağacı) tüm heybeti ile 

gelenleri büyülüyor. Bu ağacın Hz. Musa’nın asasının ab-ı 

hayat sayesinde filizlenip kök salması ile meydana geldiğine 

dair rivayetler var.  

Türkiye’nin neresine giderseniz, sizi cezp edecek 

birçok güzellikle karşılaşabilirsiniz. Ancak itiraf etmeliyim ki 

yöre halkı olarak çevremizin bakımını yeterince yapamadığımız 

gibi, doğayı da yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. 

Seyir halindeki araçların pencerelerinden çevreye atılan çöpleri 

gördükçe de, “Biz zor adam oluruz” diye üzülüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 16 Ekim 2008 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR’DA YENİ DÖNEM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

2006 Yılı Haziran Ayında “Elazığ Buluşuyor Zirvesi” 

çalışmaları başlatılmıştı. Bu fikir Elazığ Valisi Sayın Muammer 

Muşmal, dönemin İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Enver 

Erdem, İşadamı rahmetli Talat Akgün ve Üniversiteden birkaç 

öğretim üyesinin (Yrd. Doç. Dr. A. Tevfik Ozan, Yrd. Doç. Dr. 

Hüsamettin Kaya, Prof. Dr. Yasemin Açık ve Prof. Dr. Asaf 

Varol) ortak düşüncesi sonrasında başlatılan ve gönüllü çalışma 

esasına dayalı bir proje idi. Bu proje kapsamında kısa sürede 

komisyonlar oluşturuldu ve çalışmalar başlatıldı.  

Sağlıklı yürütülebilmesi için projeye Elazığ Belediyesi, 

Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Sivil Toplum 

Örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları da paydaş ortak 

olarak dâhil edildi. Bir projenin başarıya ulaşabilmesi için 
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mümkün olduğunca projeyi destekleyecek tarafların 

çoğaltılması esastır. Ancak bazen de taban çok geniş 

tutulduğunda projenin sıhhatli yürütülmesi kesintiye 

uğrayabiliyor.  

Elazığ Buluşuyor ile ilgili olarak Şubat 2007’de bir 

tanıtım kitapçığı yayınlanmıştı. Bunun haricinde 12 Şubat 

2007’de İstanbul’da çok verimli bir toplantı gerçekleştirilmişti. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023’te nasıl 

bir Elazığ’ın oluşturulması gerektiğinin temelinin bu proje ile 

atılması, projenin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Kurumsallaşma adına bu proje kapsamında Yönetim Kurulu, 

Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Düzenleme Komitesi 

oluşturulmuş ve bu organizasyona bağlı olarak Dönem Başkanı, 

Genel Koordinatör ve Genel Sekreter atanmıştır.  

Eğitim, Sağlık, Kültür ve El Sanatları, Musiki ve Halk 

Oyunları, Tarım, Ekonomi, Hizmetler, Kentleşme-Çevre ve 

Spor gibi sektörlerde çalışmalar başlatılmıştı. Oluşturulan bir 

web sayfası ile zamanında kamuoyu bilgilendiriliyordu. Yapılan 

incelemeler sonucunda bazı sektörler ön plana çıktı ve bu 

sektörlerde araştırmalar derinleştirildi.  

Eylül 2007’de Siirt Üniversitesi’ne geçişim dolayısıyla 

bu proje çalışmalarından bir yıl süre ile uzak kalmıştım. Ancak 

projede gönüllü olarak görev yapan diğer arkadaşlarımız 

çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Siirt’ten dönmüş bulunuyorum. 
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Halen Koordinatörlük işlemlerini yürüten Prof. Dr. Yasemin 

Açık geçenlerde beni arayarak, Proje başlangıcında olduğu gibi 

Koordinatör görevini tekrar bana vermek istediğini, kendisinin 

her türlü desteği eskiden olduğu gibi bu projeye vereceğini 

bildirmesi üzerine, proje yönetim ve yürütme kurulundaki bazı 

arkadaşlarla bu teklifi değerlendirdim ve Elazığ’ın geleceğini 

ilgilendiren bu projede sağduyulu herkesin yapabileceği katkıyı 

sağlaması gerekir düşüncesi ile yapılan teklifi kabul etmiş 

bulunuyorum.  

Bugüne kadar yapılan çalışmaları bir kitapta toplayıp 

bu kapsamda bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. 14. 10. 

2008 tarihinde Prof. Dr. Yasemin Açık elindeki mevcut 

dokümanları bana teslim etti. Kitaba girecek bazı bilgileri 

güncellemek zorundayız. Komisyon başkanlarından arzu 

edenlere, raporları güncellemek amacıyla bilgisayarı mükemmel 

kullanan arkadaşlar görevlendireceğim. Ayrıca komisyonlarda 

ismi olduğu halde bugüne kadar en küçük bir katkı 

sağlamayanları eleyip yeni oluşumlar kurmak 

mecburiyetindeyiz. Bu arada farklı platformlarda sadece eleştiri 

yapan, ancak iş yapmaya gelince uzaklaşan bazı kişilere de bu 

yazı ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Elinizde Elazığ ile 

ilgili projeleriniz varsa lütfen bizlere ulaştırınız. Hatta 

önümüzdeki günlerde duyurusu yapılacak sempozyuma gelerek 

bildirinizi, projenizi ve görüşlerinizi sununuz.  
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Bilindiği üzere bu projenin herhangi bir bütçesi 

bulunmamaktadır. Sponsorlar bulmak zorundayız. Çünkü bir 

sempozyum düzenlemek bile büyük meblağlar 

gerektirmektedir. Bu proje kapsamında iki kitap (Spor Kültürü 

ve El Sanatları) hazır durumdadır. Öncelikle bu kitapları hemen 

bastırmalıyız.  

Elazığ kamuoyundan bu projeye canı gönülden destek 

olmaları tek arzumuzdur. Hedefimiz “Elazığ kalkınıyor ve 

gelişiyor” diyebileceğimiz hamleleri şimdiden başlatmaktır. Bu 

projenin asıl sahibi Elazığlılardır. Şu anda gönüllü görev alanlar 

ise sadece hizmetkârdır.  
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Yayınlandığı tarih: 23 Ekim 2008 (Perşembe) 

 

ÖĞRENCİ SAYISI ARTIRILMALI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye’de artık her ilde bir üniversite var. Bunların 

bazıları daha önceden diğer üniversitelere bağlı idi. Kendilerini 

doğuran üniversitelerden ayrılarak bağımsız hale geldiler. Her 

ilde bir üniversitenin olması, Türkiye’nin geleceği açısından 

çok önemli. Elbetteki bu üniversiteler başlangıçta çok zorluk 

çekecekler. Uzun yıllar kuruluş çalışmalarını sürdürmek 

zorundadırlar.  

Fırat Üniversitesi’nin kuruluşu 1967’li yıllara 

dayanıyor. Az bir süre değil. Ama öğrenci sayısına baktığınızda 

20 bin civarında. Bizlerle aynı dönemlerde kurulan bazı 

üniversitelerin öğrenci sayıları 80 binli rakamlara ulaştı. En 

güzel örneği Selçuk Üniversitesi’dir. Peki yeterince alt yapı ve 

öğretim elemanı tedarik etmeden kontenjanları artırmak ve yeni 
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birimler açmak doğru mudur? Elbetteki ilk etapta akla gelen 

cevap “hayır” olmalıdır.  

Madalyonun diğer bir yüzü daha var. Alt yapı ve 

öğretim elemanı oluşturmak için uzun yıllar beklemek yerine, 

acaba şartları biraz zorlayıp kontenjanları artırmak ve yeni 

bölümler açmak daha mantıklı değil mi? diye düşünülebilir. 

Çünkü millet olarak programlı gelişime bir türlü alışamadık. 

Ama iş başa düşünce ya da sıkışınca çözüm bulmayı da beceren 

bir toplumuz. O nedenle benim şahsi görüşüm şudur. Madem ki 

zor duruma düşünce çözümler buluyoruz, o zaman yeni 

bölümler açarak ve kontenjanları artırarak önce biraz sıkıntı 

yaşayalım.  

Eğer öğrenci sayımız fazla olursa ister istemez baskılar 

nedeniyle şartlarımızı zorlayacağız. Yeni  mekânlar yaratmaya 

çalışacağız. Akabinde öğretim elemanı yetiştirmek için kolları 

sıvayacağız. Bunun somut birçok örnekleri var. Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesini kurarken başlangıçta ne  mekân 

ne de öğretim elemanı vardı. 2000 yılında dekan olarak 

atanmam sonucunda hemen yer sorununa bir çözüm bulmak 

için çaba sarf etmiştim. O dönem Rektörümüz olan Sayın Prof. 

Dr. A. Feyzi Bingöl’den yer istemiştim. Bu yeni fakülteyi 

devreye sokmak için Rektör Bingöl spor kompleksinin binasını 

tahsis etmişti. Akabinde dışarıdan öğretim elemanı arayışına 

girmiştik. Ege Üniversitesi’nden öğretim üyesi getirterek ve 
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Fırat Üniversitesi bünyesinde birkaç öğretim elemanı tedarik 

ederek, 2001 yılında öğrenci alımını gerçekleştirmiştik.  

Daha sonra asistanlar alarak bunları master ve doktora 

eğitimlerini tamamlamak üzere farklı üniversitelere 

göndermiştik. Bir eleman doktorasını tamamlayarak gelip 

göreve başlamıştı. Ancak bir önceki yönetim Üniversitemize 

mecburi hizmeti olan bu kişiyi kadrosunda tutmadı ve gönderdi. 

Oysa bu eleman burada mecburi hizmetini yapmaya 

zorlanabilirdi. Bu elemanın eşi de gazetecilik bölümü mezunu 

idi. Şayet eşi öğretim görevlisi olarak üniversiteye alınsaydı, bu 

iki eleman gitmemiş olacaktı.  

İletişim Fakültesine önceden alınan bazı elemanlar gene 

benzer biçimde diğer üniversitelere gönderilmişti. Bunların bir 

kısmı yakında doktoralarını tamamlayarak geri gelmek 

durumundadırlar. Ancak bu elemanlar elbette Elazığ’da 

çalışmak istemeyebilirler. Bu isteklerine bakarak bu elemanlara 

hemen yol verilmemelidir. Sonuna kadar burada tutulmalarına 

çalışılmalıdır. Gerekirse eşleri de uygun özellikler taşıyorlarsa, 

üniversite kadrosuna alınarak aile bütünlüğü oluşturularak 

gitmelerinin önüne geçilebilir. Madem ki bu üniversite söz 

konusu elemanların maaşlarını ödemiş, onları kadroya almış, o 

elemanlardan faydalanmak için de gayret göstermelidir. Gidene 

hemen “Güle güle” denilmemelidir.  
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Fırat Üniversitesi süratle öğrenci sayısını artırmanın 

yollarını aramalıdır. Bu amaçla biraz cesur davranarak yeni 

fakülte ve yüksekokullar açılmalıdır. Öğrenci gelince zorunlu 

olarak bazı meselelerin çözülmesi gerekeceğinden dolayı, kısa 

sürede eksikliklerin giderildiği görülür. Fırat Üniversitesi’ni 

oluşturan birçok bölüm yeterli alt yapı ve öğretim elemanı 

sağlanmadan kurulmuştu. Ama bu birimler şimdi mükemmel 

biçimde tüm eksikliklerini giderdikleri asla unutulmamalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 30 Ekim 2008 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Sağlık sektöründe son yıllarda önemli değişimler 

gözlenmektedir. Özel hastane sayıları günden güne artmaktadır. 

Oluşturulan rekabetçi ortam sayesinde hasta tercihini yaparak, 

kendisine insanca muamele yapıldığı hastanelere 

yönelmektedir. Hizmetini en iyi şekilde yapan, hastaya önem 

veren, hasta memnuniyetini en üst sırada sağlayan sağlık 

kurumları kazanırken, bu standardı yakalayamayan hastaneler 

kaybetmeye mahkûmdurlar.  

Son yıllarda özel hastane sayıları artınca ve bu 

hastaneler tanınmış doktorları kadrolarına kazandırdıkça, kamu 

hastanelerinden özel hastanelere aşırı yönelmenin olduğu 

bilinmektedir. Hatta öyle ki bazı branşlarda yeterli alt yapıları, 

donanımları ve hekimleri olmamasına karşın, hastanın bu özel 
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hastaneleri dahi tercih ettiklerine sıkça rastlanılmaktadır. Bu 

hastalara neden daha teşekküllü bir hastane yerine özel 

hastaneyi tercih ettikleri sorulduğunda, özel hastanelerde güler 

yüzle karşılandıklarını, ilgi gördüklerini, tahlil ve işlerinin çok 

süratli yapıldığını söylemektedirler.  

Kamu kurum hastanelerinin kan kaybettikleri açıktır. 

Günden güne hasta sayıları azaldığı için bazı hastaneler aylardır 

döner sermaye katkılarını dahi ödeyememektedir. Gelirleri 

giderlerini karşılayamamaktadır. Hastane, alacaklarını tahsil 

edememektedir. Bunun sonucu olarak da piyasa borçlarını 

ödeyemedikleri için artık borca mal dahi alamama tehlikesi ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar.  

Kamu kurumları hastaneleri yeniden yapılanma 

içerisine girmek zorundadırlar. Emsal kuruluşları ile rekabet 

edemediklerinde, günden güne hasta sayıları düşecektir. 

Kurtuluş topyekûn bir seferberliktir. Bu seferberlik sürecine, o 

kurumdaki tüm çalışanlar dâhil olmalıdır. Doktorlar, ara 

kademe sağlık personeli, hastane idari personeli, döner 

sermayesi, geçici işçi statüsünde ne ad altında çalışan varsa 

herkes bu mücadeleye ortak olmazsa, başarıyı yakalamak çok 

zor olacaktır.  

Hastanede görevli doktorlar sadece döner sermaye 

katkısını zamanında almanın hesabını yapmamalıdır. Kendisinin 

de içerisinde yer aldığı geminin günden güne su almasının 
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nedenleri için sadece yönetimi hedef göstermemelidir. Doktor 

önce kendi kendisine şunu sormalıdır. “Döner Sermayeden 

aldığım katkıyı hak ediyor muyum?” Yoksa kliniklere hiç 

inmediği halde ya da hastaları viziteye sadece asistanını 

göndererek katkı veya performans alıp almadığını düşünmelidir. 

Diğer taraftan asgari ücretle işe girmek için elli kişiyi araya 

sokan, ama hastaneye adımını attıktan sonra ilk işi hastayı 

azarlamak olan hizmetli personel, bu geminin batması halinde 

kendisinin de işini kaybedeceğini düşünmesi gerekir.  

Döner Sermaye işletmesi, kendi sorumluluğu altında 

olan işleri ne kadar takip ettiğini sorgulamalıdır. Alacaklarının 

peşine düşüyor mu? faturalama işlemlerini zamanında yapıyor 

mu? Hastaneden katkı alanların o katkı karşılığında gerçekten 

bir hizmet verip verdiğini biliyor mu? Örneğin performans 

ödemelerinde yasanın belirttiği kurallar uygulanıyor mu? Yoksa 

asistanın verdiği hizmeti bile kendi üzerlerine yazan doktorların 

varlığından bihaber mi?  

Döner Sermaye işletmesi, hastane çarkının en önemli 

halkalarından biridir. Tüm döner sermaye ödemeleri, bu birimin 

de içerisinde yer aldığı bir sistem dâhilide yapılır. Haksız veya 

yanlış bir ödemenin sorumlusu Tahakkuk Memurluğunu yapan 

İşletme Müdürü, ödeme emirini veren Üniversite Yönetim 

Kurulu, Rektör ya da Rektörün görevini devrettiği ita amiridir.  
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Kamu kurum hastanelerinde İşletme Müdürü imza attığı 

her ödeme emrinden birinci derecede sorumlu kişilerin başında 

gelir. Onay mercileri de aynı sorumluluk içerisinde yer alır. 

Tahakkuk demek, yapılan bir işin bedelinin ödenmesidir. 

Yapılmayan bir iş karşılığı, hayali bir ödeme altına, işi bilen 

İşletme Müdürü cesaret edip imza atmaz. Ama gelen baskılar 

yüzünden ve de o koltuğu kaybetmeme uğruna her evraka 

kontrol etmeden imza atan bir İşletme Müdürü, yıllar 

sonrasında ortaya çıkacak usulsüz bir ödemenin bedelini çok 

ağır ödeyebilir.  

Sayıştay kararlarında işletme müdürü, sayman, yürütme 

kurulu ve ita amiri hakkında verilmiş birçok parasal tazminler 

vardır. Örneğin mesai içerisinde yaptığı bir ameliyatı mesai 

dışında yapılmış gösteren bazı doktorlara yapılan fazla 

ödemelerin sorumluğu işletme müdürü, sayman ve ita amirine 

yüklenmiştir. İşletme Müdürü ve Saymanın, “ben doktorun 

ameliyatı hangi saatte yaptığını nerden bileyim?” savunması, 

Sayıştay tarafından kabul görmeyerek kendileri tanzime 

mahkum edilmişlerdir.  

Son yıllarda çok iyi donanıma sahip olmalarına karşın 

bazı üniversite hastanelerinin günden güne hasta 

kaybetmelerinin nedenleri arasında; hastanın sağlık ekibinden 

güler yüz görmemesi, azar işitmesi, çok basit yapılacak 

tahlillerinin dahi gereksiz uzatılması, kliniklere çoğunlukla 

sadece asistanların gönderilmesi, mesai dışından yapılan 
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hizmetler karşılığında ek katkılar almak için bazılarınca ortaya 

konulan yasal olmayan işlemler sayılabilir. Diğer taraftan döner 

sermaye işletmesi de alacak verecek ve tahsilatlarından bihaber 

olunca, hastane tümden çıkmaza girmektedir.  

Kurumlarda başarı tek başına elde edilemez. Gemi 

içerisinde yer alan her birey sorumluluğunu bilmeli ve sadece 

kendi menfaatlerini korumayı düşünmemelidir. Hele mevcut 

yönetimi başarısız kılmak hırsına, kasıtlı olarak çalışmaları 

aksatanlar varsa, kendilerinin de bu başarısızlığın sonucu zarar 

görebileceklerini düşünebilmelidirler.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Kasım 2008 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞ’IN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ Valiliğinin başlattığı ve Elazığ Belediyesinin, 

Fırat Üniversitesinin ve ETSO’nun ortaklaşa yürüttükleri 

“Elazığ Buluşuyor” ile ilgili önemli gelişmeler yavaş yavaş 

ortaya çıkmaya başlıyor. Valiliğin ANAR şirketine yaptırdığı 

Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme Analizi başlıklı çalışma 

sonrasında Elazığ’da ön plana dört sektör çıkmış bulunuyor. Bu 

sektörler mermercilik, su ürünleri, sağlık ve kanatlı 

hayvancılıktır. Ancak bu sektörlerden ilk etapta çalışmaları 

tamamlanan ve 3. aşamaya gelinen sektörler mermercilik ve su 

ürünleridir.  

3 Kasım 2008 günü ETSO’da İl Sektör Konsey Üyeleri 

ile bir toplantı yapıldı. Valimiz Sayın Muammer Muşmal 
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Başkanlığında yapılan toplantıda Dr. Hakkı Eraslan bir sunu 

yaparak, Elazığ ili ile ilgili analiz sonuçlarını anlattı.  

Bir üretim yapılıyorsa toplam kalite çemberi içerisinde 

değerlendirme yaparak çalışmaların sürdürülmesi zorunludur. 

Küreselleşen dünyamızda rekabetçilik günden güne ağırlıklı 

olarak ortaya çıkıyor. Üretilen bir mal ile ilgili dünya pazarında 

her yönden rekabet edemiyorsanız, yatırımlarınızın heba olması 

söz konusu olabilir.  

Dünya ülkeleri arasında Çin birçok sektörde başını 

almış gidiyor. Düşük ve Orta Sanayiyi ilgilendiren üretim 

sahasında Çin ile baş etmek hemen hemen imkânsız hale 

gelmiştir. İnsan iş gücü bedelinin çok düşük olduğu bu ülkede 

her türlü malın kopyası yapılarak piyasaya sunuluyor.  

Mermerde dünya rezervlerinin %40’ına sahip olan 

Elazığ ve yöresi, bu pastadan aldığı payın çok düşük seviyede 

olduğu biliniyor. Keza su potansiyeli açısından da Elazığ çok 

şanslı bir yerdedir. Tüm sektörlerde gelişmek yerine sadece bu 

iki sektör bile titiz bir biçimde ele alınırsa, gelecekte Elazığ’ı 

çok güzel platformlara taşıyabilir.  

Sağlık sektöründe de Elazığ’ın potansiyeli üst 

düzeylerdedir. İleride bölge sağlık merkezi olmaya aday bir 

konumda olan Elazığ’da, sağlık alanında çalışmalarını ısrarla 

takip etmesi gerekir. Sağlık sektörü bile tek başına Elazığ’ı 

ekonomik açıdan hızlı kalkındırabilir.  
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Kümelenme Analizleri çalışmaları “Elazığ buluşuyor” 

projesinin bir ürünüdür. Elazığ Buluşuyor kapsamında 

çalışmalarını sürdüren farklı sektörlerden ve önceden yapılmış 

çalışmaların desteği alınarak çizilen yolun henüz başında 

sayılırız. Almanya’daki bazı Elazığlıların ilimize yatırım 

mücadeleleri sürmektedir. Eminim ki birkaç yıl içerisinde 

sanayi bağlamında Elazığ bir atılım gerçekleşecektir.  

Elazığ Buluşuyor toplantısı 19-20 Aralık 2008 tarihleri 

arasında yapılacak. Bu toplantıya isteyen her kişi katılabilecek 

ve katkı sağlayabilecek. Görüşlerini ve varsa projelerini 

sunabilecek. Elazığlı iş insanlarımıza çok büyük sorumluluk 

düşmektedir. Ekmeğini yediği, çocukluğunu geçirdiği, 

nimetlerinden faydalandığı bu ile hizmet etmek, kutsal bir 

hadisedir. Eminim ki her birey kendi üzerine düşeni yerine 

getirirse, 2023’te çok farklı bir Elazığ yaratılabilecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Kasım 2008 (Pazartesi) 

 

ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Çağdaş Belediyecilik denildiğinde ne anlaşılmalıdır? 

Çağdaşlık kavramı nedir? ve belirleyici sınırları var mıdır? 

Yurtdışı ülkelerde belediyeler ile ülkemizdekiler arasındaki en 

belirgin özellikler nedir? Bu tür soruların yanıtını vermek kolay 

değil. Ama genel hatları ile bir çerçeve çizmek mümkün 

olabilir.  

Belediyelerin öncelikli görevleri arasında halkı 

memnun etmek başta gelir. Yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı 

hizmetlerini vermenin yanında, halkın kültürel gelişimine katkı 

sağlamak, halkın refah içerisinde yaşaması için üzerine düşecek 

görevleri yerine getirmek,  mekân farkı gözetmeksizin her 

kesime eşit hizmetler götürmek, şehrin gelişimini mahalleler 

arasındaki dengeyi koruyacak biçimde planlamak, trafiği 
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rahatlatacak önlemler almak, yeterli sayıda kapalı park alanları 

açmak; çağdaş belediyeciliğin girdileridir.  

Belediyeler vergi topladıkça, götürecekleri hizmetleri 

geliştirebilirler. Vergi toplamak için de mümkün olduğunca 

modern teknolojiden faydalanarak otomasyon sistemleri 

geliştirmelidirler. Emlak vergisini ödemek için halkın, illa da 

gişe önüne gitmesi gerekmemelidir. Bugün Internet çok yaygın 

kullanılabilmektedir. Hatta bazı belediyeler, e-belediyecilik 

sistemlerini kurarak, vergi tahsilatlarını bu yöntemle 

yapabilmektedir. Ama birçok belediye henüz bu sistemi 

kuramadılar.  

Çağdaş belediyecilik, şayet bir yerde su patlağı varsa 

onu anında ekranda izleyebilen ve anında müdahale edebilendir. 

Bu tür bir sistem gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Su 

şebekesinin belirli noktalarına yerleştirdiği algılayıcılar 

vasıtasıyla patlakların yeri anında tespit edilebiliyor.  

Web sayasını çok güncel tutarak ve halkın isteklerine 

Internet üzerinden cevap veren belediyeler, gelişime ayak 

uyduranlardır. Kentin yollarını, parklarını, dinlenme  

mekânlarını çoğaltan, mahallelere çeşmeler açan ve temizliği ön 

planda tutan belediyecilik hizmetleri, haklı elbette memnun 

edecek gelişmelerdir.  

Kentsel gelişimde en önde gelen unsurlardan biri de o 

şehre ait kapsamlı bir haritanın yapılmasıdır. Hatta öyle ki yurt 
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dışında bazı şehirlerin sokaklarını canlı olarak Internet’ten 

izlemek mümkündür. Internet’te bir şehir içerisinde sanal turlar 

atılabilmesi (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çağdaş belediyecilik 

anlayışıdır.  

Kentin tarihi mirasını koruyan, turizm ve kültürünü ön 

planda tutan belediyeler ilericidir. Hele kentin bu tür 

potansiyellerini geliştirip ekonomiye katkı sağlayabiliyorsa, o 

belediye yönetimi tebrik edilmelidir. Çağdaş belediyecilik, ekip 

çalışması gerektirir. Bu nedenle yönetim kadrosunu çok iyi 

kurmalıdır. “Adama göre iş değil, işe göre adam” anlayışı 

hakim olmalıdır.  

Not: Elazığ Belediye’sine bir mahalledeki su sızıntısını 

ve çöken yolu e-posta ile bildirmiştim. Bir gün sonra sızıntı 

giderildi, çukur kapatıldı ve asfaltlandı. Bu çabukluğa elbetteki 

teşekkür edilir. Ancak Alo 153 ve 185 gibi numaralarda 

görevlendiren elemanların hakla ilişkiler eğitimi almış 

kişilerden oluşturulmasını dilerim.  
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Yayınlandığı tarih: 20 Kasım 2008 (Pazartesi) 

 

VEBALI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Veba, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olup, mikrobu 

taşıyan farelerin pireleri tarafından insanlara geçer. Tehlikeli bu 

hastalığa yakalananlardan insanlar kaçışırlar, vebalıya 

yaklaşmazlar. Eskiden çok samimi olmalarına rağmen bir vesile 

ile araları açılan kişilerin biri birlerinden kaçmaları ve 

birbirlerini görmezden gelmeleri, “Sanki vebalıyım ki benden 

kaçıyor!” deyimini bana hatırlatıyor.  

30 Ekim 2008 tarihinde köşemde “Üniversite Döner 

Sermayeleri” başlıklı bir yazı yazdım. Ben bu yazıyı yazarken 

kesinlikle ne bir kurum adı verdim ne de bazı kişilerin adını 

açıkladım. Bu yazıyı kaleme almamın nedeni, Sayıştay Temyiz 

Kurulu kararlarından yola çıkmamdır. Sayıştay Kurul 

kararlarını didik didik etmemin nedeni de “Döner Sermaye 
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İşletme Müdürü” olarak göreve atanmamdır. Çok büyük bir 

sorumluluk altına girdim. Attığım her imzanın ileride bedelini 

çok ağır ödeyebilirim. O nedenle de işi başından itibaren çok 

ciddi tutmak zorundayım.  

Yazdıklarımdan ötürü beni eleştiren kişilerin Yargıtay 

kararlarını incelemelerini öneriyorum. İşte size bir örnek: E…. . 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bazı öğretim üyelerine 

mesai saatleri içerisinde yaptıkları ameliyatların karşılığı olarak 

mesai dışı katkı payı (Prim) ödenmesi sonucu fazla ödeme 

yapıldığı gerekçesiyle 154000 YTL’lik tazmin hükmü veriliyor 

ve tazminden Döner Sermaye İşletme Müdürü (tahakkuk 

memuru) ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman) sorumlu tutuluyor. 

Muhasebe yetkilisi (Sayman) kendisini şöyle savunuyor.  

“Öğretim üyelerinin yaptığı ameliyatları mesai içinde 

mi dışında mı yaptıklarını bilmesinin mümkün olmadığını, 

Döner Sermaye mesai dışı katkı bordrolarının Tahakkuk 

Memuru (İşletme Müdürü) tarafından imzalanıp Rektör 

tarafından onaylanarak ödemelerin gerçekleşmekte olduğunu, 

Devlet Harcama belgeleri yönetmeliğinde mesai dışı ameliyat 

bilgi formu ile ameliyatların yapıldığı saatleri gösteren anestezi 

takip formları gibi belgelerin mevcut olmadığını, Dolayısıyla 

tahakkuk memuru ile birlikte ortaklaşa ve zincirleme Sorumlu 

tutulmasının yasal dayanaktan yoksun olup, hukuka uygun 

olmadığını belirterek sorumluluğun yaygınlaştırılmasını ve 

kendi sorumluluğunun kaldırılmasını talep etmektedir”. Sayman 
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buna ilave olarak, “Sayıştay 5. Dairesinin 16. 1. 1976 gün ve 

2610 Sayılı kararında buna benzer ödemelerde Tahakkuk 

Memurunun tek başına sorumlu tutulacağının karara bağlanmış 

olduğunu, Sorumluluğun Tahakkuk Memuru ile Üniversite 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine yükletilmesi gerektiğini, 

belirterek adına çıkarılmış olan tazmin hükmünün 

kaldırılmasını” talep etmiştir.  

Sayıştay ise, “Ödeme evrakına bağlı Mesai Dışı 

Çalışmalar Aylık Bilgi Formu ve Mesai Dışı Çalışmalar Aylık 

Prim Bordrosunun 1050 sayılı yasanın 22/E maddesinde sayılan 

ödemeye esas belgeler olarak değerlendirilmesi mümkün 

görülmediğinden, bu belgeleri düzenleyenlerin de sorumluluğa 

dâhil edilmeleri gerektiği yönündeki dilekçi iddialarının da 

yerinde olmadığı görülmektedir” kararına varıyor. Sonuç olarak 

da  

”Bu nedenlerle dilekçinin sorumluluk yönünden yapmış 

olduğu itirazlar yerinde olmayıp ilamın esasına ilişkin herhangi 

başka bir itirazda olmadığından verilen tazmin hükmünün 

TASDİKİNE”, sonucuna varıyor.  

 

İşte bu kadar riskli bir sorumluluk altına girmişken, yanlış iş 

yapmamak için göreve geldiğim günden beri sürekli yasaları, 

yönetmelikleri, tebliğleri okuyorum. Sayıştay’ın birçok kararını 

didik didik ettim. Bazı hastanelerde yapılan usulsüzlükleri tek 

tek tespit ettim. Yasa, yönetmelik, tebliğlerden edindiğim 
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bilgiler ışığında kaleme aldığım bir yazı, bazı öğretim 

elemanlarını rahatsız etti!  

Şimdi elimde birçok karar ve belge var. Zamanı 

geldiğinde ve ihtiyaç duyduğumda bunları açıklayabilirim. 

Benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek asla değil! Döner 

Sermaye İşletmesini el birliği ile kalkındırmak, çok güzel 

projelere imza atmak elimizde. Benim asla bir art niyetim yok. 

Varsa aksayan yönleri gidermek, varsa usulsüzlüklerin önüne 

geçmek, yanlış işlemelere imza atıp da ileride büyük mali 

sorumluluklar altına girmemek, tek hedefimdir. Kısa sürede 

mevzuatı öğrendim. İşletme Müdürünün ne tür hakları olduğunu 

çok net biçimde biliyorum. Yetki dâhilimde olan işlemlerde 

yanlış yapmamak için azami gayret göstereceğim. Benim yanlış 

yapmamam, kurumun leyine olacak. Böylece hiç kimse zarar da 

görmemiş olacak.  

Üzüldüğüm diğer bir nokta ise bu yazının başlığını 

oluşturan kelimedir. Arkadaş olduğumu sandığım bazı kişiler, 

şu sıralar “vebalıyım” misali benden uzaklaşıyor. Oysa 

kendilerinden beklentim şudur. Gelsinler, Sayıştay kararlarını 

birlikte inceleyelim ve bazı üniversite hastanelerinde neler 

döndüğünü birlikte okuyalım. Eminim ki o zaman bana hak 

verecekler ve İşletme Müdürünün ne kadar büyük bir 

sorumluluk altında olduğu gerçeğini bizzat görecekler. 

Üniversite ve hastane hepimizindir, hiçbirimizin şahsi malı 
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değildir. El birliği ile bu kurumu ileriye götürmek, öncelikli 

amacımız olmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 27 Kasım 2008 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR KRİTİK VİRAJDA! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

19-20 Aralık 2008 tarihleri Elazığ için bir dönüm 

noktası olabilir. Çünkü bu tarihlerde Elazığ’da “Elazığ 

Buluşuyor Zirvesi” gerçekleştirilecek. Bu zirveye dışarıda olan 

birçok Elazığlının katılacağı tahmin ediliyor. Sadece Elazığlılar 

değil, Elazığlı olmayıp da Türkiye’nin tanınmış işadamlarından 

bazıları da toplantıya katılacaklarını bildirdiler. Sürpriz olması 

açısından bu kişilerin isimleri şimdilik yazmak istemiyorum.  

12 Şubat 2007 tarihinde Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi 

İstanbul’da gerçekleşmişti. Bazı iş adamlarımız toplantıya 

katılmış ve büyük bir heyecanla yatırım yapma niyetlerini 

açıklamışlardı. Orada konuşulan birkaç hususu hatırlatmak 

amacıyla kısaca açıklamak istiyorum.  
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Yatırım Bankası yönetici ortağı Maruf Dindar, Elazığ’ı 

sektör merkezi haline getirebilecek alanların tarım, hayvancılık 

ve mermercilik olabileceğini, Üniversite’nin beş bin dönüm 

arazisinin bu amaçla kullanılabileceğini, Ethem Sancak Bey’i 

Elazığ’a getirip hayvancılık projesini yaptırabileceğini, 

mermercilik, krom gibi madencilik alanında 20 işadamımızı bir 

araya getirerek iş alanlarının açılabileceğini söylemişti.  

Yazar Naşide Gökbudak, altı romanından dördünün 

Elazığ’ı anlattığını, bu romanları okuyanlardan Elazığ’ı 

gezmeye gidenlerin olduğunu, bu gelişmelerin bile Elazığ için 

bir katkı sağladığını belirtmişti. Sayın Gökbudak bir de 

serzenişte bulunmuş ve Elazığlıların gittikleri yerlere eşlerini de 

götürmelerini arzuladığını, kadının olduğu yerde huzur, sevgi, 

intizam ve başarının olacağını söylemişti.  

Fethi Demircan, dışarıdaki Elazığlıların birbirini 

tanımadıklarını, bu amaçla ortak bir  mekânın yapılması 

teklifini getirmişti. İşadamı Mehmet Gül, problemin merkezinin 

Elazığ olduğunu, kendisinin ve ailesinin Elazığ’da yatırım 

yapmak istediklerini, ancak yol göstericiye ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişti. Sadece sanayinin Elazığ’a gelmesini beklememek 

gerektiğini, tarım, hayvancılık, balıkçılık sektörlerinin de var 

olduğunu, uluslar arası bir firma ile balıkçılık konusunda 

görüşmelerinin sürdüğünü ifade etmişti.  
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Sadık Oğuz, Elazığ’da sanayinin gelişmemesinin 

başlıca nedeninin kamu kurumları ve Elazığ’ın bir memur kenti 

olduğunu, ama alt yapı çalışmaları sayesinde (havaalanı, oteller 

gibi) İl’in gelişmeye namzet olduğunu dile getirmişti.  

İbrahim Taşel, Final Eğitim Kültür Vakfı kurduklarını, 

bu vakıf aracılığı ile Üniversite kurmak istediklerini, Üniversite 

kurmaları halinde onun kampuslarından bir tanesini Elazığ’da 

yapacakları sözünü vermişti.  

Nihat Demirbağ, Misland Projesinden bahsederek bu 

projenin 50 milyon dolarlık bir proje olduğunu ve ileride 

Elazığ’a sağlayacağı katkıyı herkesin bizzat göreceğini 

söylemişti. Yetkin Gündüz Harput girişindeki 5 evin bir tanesini 

Sadık Oğuz’un, bir tanesini İbrahim Taşel’in, bir tanesini Elazığ 

Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin, diğer birisinin İstanbul 

Elazığ Kültür Vakfı ve son kalanını da Osman Benzeş’in 

yaptırmasını haziruna onaylatmıştı.  

Harput Vakıf Üniversitesi kurulması çalışmalarının da 

Mehmet Gül, Süleyman Orakçıoğlu, İbrahim Taşel ve Sadık 

Oğuz’dan oluşan iş adamlarımız tarafından takibini istenmişti. 

Prof. Dr. Ramazan Demir ağaçlandırma projesini anlatmış ve 

Prof. Dr. Metin Sözen’in yukarı Fırat Havzasını doğal ve kültür 

değerleriyle incelenmesini Fırat Üniversitesi’nin üstlenmesi 

gerektiğini belirtmişti. Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’ın deprem 

tehlikesi altında olduğunu, depremden korkulmaması 
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gerektiğini, önlem almamaktan çekinilmesi gerektiğini 

söylemişti.  

Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir DAP Projesinin Elazığ ile 

ilgili çalışmalarının başlatılması önerisinde bulunmuştu. Prof. 

Dr. Aytuğ İzat ise bir vakıf kurduklarını, Elazığ bağlamında 

neler yapabileceklerini araştırdıklarını belirtmişti.  

İstanbul’daki toplantıda kimlerin ne konuşma 

yaptıklarının tümünü hazırladığımız kitapların içerisine 

koyacağız. Bu konuşmacılardan bir kısmı da mutlaka zirveye 

gelip katılacaklardır. El birliği ile bazı projeleri başlatmanın 

yollarını açmalıyız ve gerçekten yatırım yapacaklara her türlü 

kolaylığı sağlamalıyız.  
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Yayınlandığı tarih: 04 Aralık 2008 (Pazartesi) 

 

ELAZIĞ HAVAALANI ARTIK HİZMETE GİRSİN! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, ama bir türlü sonunu 

getiremedik. Havaalanından bahsediyorum. Aldığım duyumlara 

göre 10-15 günlük bir işi kalmış. Ancak nedense bir türlü 

bitirilmiyor.  

27-28 Kasım tarihlerinde uçaklar Elazığ yerine 

Malatya’ya indi. Elazığ THY Satış Müdürü Sayın Mustafa 

Şumlu’nun gelmeyen uçak nedeniyle yolculara uygun bir 

açıklama yapmak için çırpınışının canlı şahidi oldum. Bir 

taraftan susmak bilmeyen telefonlara cevap verirken, diğer 

taraftan da ister istemez sinirlenen yolculara uygun cevaplar 

vermeye çalışıyordu.  

Konuşmalara kulak misafiri oldum. Personel arasında 

yapılan konuşmada uçağın inmesine dakikalar kala, Elazığ 
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istikametinden iniş pisti üzerinde sis varmış. Ama bu sis 5 

dakika sonra dağılmış. Meteoroloji ile kurulan irtibat, 5 dakika 

sonra yapılsaymış, uçak Elazığ’a yönlendirilebilirmiş. Bir diğer 

iddia da uçak Elazığ’a gelip havada bir tur atsaymış, sis 

dağılmış olacağından iniş gerçekleşebilirmiş.  

Uçak Malatya’ya indikten sonra Müdür Sayın Mustafa 

Şumlu bir ümitle tekrar tekrar ilgili yerleri arayarak 

Malatya’dan uçağı kaldırtıp Elazığ’a getirmenin peşinde 

düşmüştü. Ama karar kesindi ve uçak Malatya’dan kalkacaktı. 

Hemen otobüsler sağlandı ve yolcular Malatya’ya sevk edildi. 

Tabi THY yolcusunu memnun edebilmek için elinden geleni 

yapıyordu. Bütün yolcular ile bire bir ilgilenildi ancak uçuş 

saatleri haliyle çok saptı. Özellikle bağlantı uçuşları olanlar 

benim gibi sıkıntıya düşmüştü. Elazığ-Malatya-Ankara-

İstanbul-Antalya uçuşları için saatlerce havaalanlarında 

bekledim. Olay sıcak ve boş zamanım da olunca fırsatı 

değerlendirdim ve hemen bu yazıyı İstanbul Atatürk 

Havalimanında kaleme aldım.  

Elazığ’da hava kirliliği nedeniyle kış aylarında yoğun 

bir kirlilik söz konusu olabiliyor. Şehir üzerine çöken kirli 

bulutlar, havaalanı iniş pistinin görünmesine engel teşkil 

edebiliyor. Yeni pist devreye girmiş olsaydı, uçaklar Malatya 

yerine Elazığ’a inebilirdi. Çünkü hem pist uzun hem de yeni 

pist istikametinde sis çok daha az oluşuyormuş.  
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Pistin tesliminin geciktirilmesinin gerçek nedenini 

bilmiyorum. Aldığım duyumlara göre müteahhit firmaya hak 

edişler bazında alacakları zamanında ödeniyormuş. Ancak 

müteahhit firma, işçilerin maaşlarını ödeyemediği için işçiler işi 

bırakmışlar. Sebebi ne olursa olsun vatandaş sonuca bakıyor. 

Vatandaş bu pistin Haziran 2008 ayı içerisinde açılacağı 

ümidini taşıyordu.  

Elazığ kamuoyu bazı konularda sesini duyurmada cılız 

kalıyor. Beklemeye giriyor. Oysa bu havaalanının bir an önce 

bitirilmesi konusunu sürekli gündeme taşıyabilirlerdi. Köşe 

yazarları da bir baskı unsuru oluşturabilirdi. Bu 

gerçekleşebilseydi hem işveren hem de müteahhit işin 

zamanında bitirilmesi için çok daha sıkı olarak işin takipçileri 

olabilirlerdi. Eminim ki bu yazıyı okuyan hem işveren, hem 

müteahhit, hem de işçiler kendilerinin haklı olduğunu 

söyleyecekler. Gerçeği bilmek kolay değil, ama toplumsal 

sorumluluk bu pistin zamanında açılmasını gerektiriyor.  

Elazığ halkının beklentisi, pistin bir an önce devreye 

girmesidir. Kilitlenme hangi seviyede oluşmuşsa, o noktanın 

üzerine gidilmelidir. Kamuoyu ve özellikle de yerel medya 

pistin bir an önce açılması konusunda toplumsal baskıyı en üst 

düzeyde sürdürmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Aralık 2008 (Cumartesi) 

 

MEVZUATA HAKİM OLMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Kamu kurumların, şirketlerin, farklı ticari faaliyette 

bulunan her bir kuruluşun en önemli iştigal ettiği alanlar 

arasında bütçenin ayrı bir önemi vardır. Sık sık değişen mevzuat 

nedeniyle, mali konularda görev yapanların öncelikli işleri 

arasında güncel mevzuatı takip etmesi gelmelidir. Elbetteki mali 

konularda önceki görevleri nedeni ile tecrübeli olanlar avantajlı 

gözükse de, sık değişen mevzuat nedeniyle konulardan bihaber 

olmak da mümkündür.  

Mali konularda çalışan her bireyin büyük sorumluluğu 

vardır. Mevzuatın karmaşıklığı, bir konu ile ilgili birçok 

mevzuatı bilme zorunluluğu, kanun yapıcıların farkında 

olmadan mevzuatta çelişkili hükümlere yer vermiş olmaları, 

problemlerin çözümünü engelleyebilmektedir. Sorumluların 



675 

 

güncel mevzuatı yakından takip etmesi, her gün Resmi 

Gazete’yi okuması ve mevzuat alanındaki seminerlere katılarak 

meslektaşları ile irtibat halinde olması gerekir.  

Sağlık alanında son yıllarda büyük değişikliklerin 

yaşandığı görülmektedir. Bence en önemli gelişme de Sağlık 

Bakanlığı tarafından sağlık alanında hizmet veren hastaneler 

için oluşturduğu otomasyon sistemleridir. Geliştirilen 

otomasyonlar sayesinde hastanelerin sıkı bir takip altında 

olduğunu söyleyebilirim.  

Sağlık Bakanlığı web sitesinde “Web Uygulamaları” 

başlığı altındaki sayfalara girdiğinizde, Sağlık Bakanlığı 

Internet Uygulamaları (SBWEB) linkinden Çekirdek Kaynak 

Yönetim Sistemi (ÇKYS) web sayfalarından Malzeme Kaynak 

Yönetim Sistemi (MKYS) sağlık kuruluşlarının taşınır ve 

taşınmaz varlıklarla ilgili tüm hareketlerini merkezden takip 

edebiliyorsunuz.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 

24. 12. 2003 tarihli 25326 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe 

girmiş ve eski alışılagelmiş mali yönetim sistemini büyük 

oranda değiştirmiştir. Kanun henüz tam anlamıyla oturmuş 

değildir. Kanun üzerinde yapılan değişikliler, bu kanuna bağlı 

olarak çıkarılan yönetmeliklerde zorunlu bazı değişikliklere 

gidilmesi, kanunun henüz uygulanmasında sıkıntıların 

yaşandığının işaretleridir.  
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Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği (GMD) 

ve bu alanda faaliyet gösteren bazı dernekler çeşitli konularda 

seminerler düzenleyerek, yaşanan sıkıntıların asgariye 

indirilmesine çalışmakta olduğunu görüyoruz. Güncel mevzuatı 

kavrayabilmek, mevzuatı bilmeden atılan imzaların ağır 

sorumluluğun ileride cezasını çekmemek istiyorsanız, okumayı 

sevmelisiniz. Sadece okumak yetmiyor. Uygulamada ortaya 

çıkan sorunları çözmek için toplantılarda bilgi paylaşımına 

gitmeniz de gerekiyor.  

Seminere hemen her ilden katılımcılar gelmişti. Hatta 

Sağlık Bakanlığı kendi personelinin bir bölümünün bu seminere 

katılmasını teşvik etmişti. Seminerin çok ciddi tutulması, her 

oturumda imza alınması, katılımcıların karşılaştıkları 

sorunlarını mesai arkadaşları ile paylaşılması; seminerin önemli 

unsurları olarak karşımıza çıkıyordu. Farklı illerden gelen 

katılımcılar arasında iyi bir diyalog ortamının kurulması, 

gelenlerin mevzuata hakim olmak için çırpınışları ve en 

önemlisi de bu görevi yürüten ve yakında emekliye ayrılacak 

bir kısım katılımcıların dahi oturumları hiç kaçırmadan takip 

etmiş olmaları, ömür boyu eğitimin güzel bir örneği olarak 

yansıdı.  
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Yayınlandığı tarih: 18 Aralık 2008 (Cumartesi) 

 

DOĞDUĞU TOPRAKLARIN KIYMETİNİ BİLMEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

“Doğduğun yer mi, yoksa doyduğun yer mi önemli?” 

konularında her zaman ikilem yaşanır. Bu tür bir soruya 

alınacak cevap çok farklı olabilir. Ama kanımca her ikisi de 

önemlidir. Doğduğun yerde yaşıyorsan, ancak ekonomik 

sıkıntılar, huzursuzluklar içerisinde kıvranıyorsan, doğduğun 

yerden nefret dahi edebilsin.  

Elazığ’dan göçüp gidenlere şöyle bir baktığımda, 

doğduğu toprakları terk etme nedenlerinin çok farklı olduğunu 

görüyorum. Bazıları iş, güç sahibi olmak için gurbetin yollarını 

tutmuş, bazıları ise doğduğu topraklarda zengin olmuş, ancak 

arkasına bakmadan kaçıp gitmiş. Üstelik giderken de doğduğu 

yerde elde ettiği rantı da alıp götürmüş.  



679 

 

İki yılı aşkın bir süredir Elazığ Buluşuyor Zirvesi adı 

altında sektörler bağlamında çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız 

Elazığ’ı sosyal yaşam ve ekonomik bağlamda belirli bir 

seviyelere çıkartmaktır. Valilik, Üniversite, Belediye, Sivil 

Toplum Örgütleri el ele vermiş ve katkı sağlamak için çaba 

harcıyorlar. Uzmanlar bilabedel hizmet veriyor ve gönüllülük 

esasına göre bir beklentisi olmadan çabalıyor.  

İşte o önemli gün yarın (19. 12. 2008)! Türkiye ve 

Avrupa ülkelerinde yaşayan Elazığlılar buluşuyorlar ve doğup 

büyüdükleri topraklara katkı sağlamak için çırpınıyorlar. 

İstanbul’dan, Ankara’dan, diğer yörelerden gelecek 

katılımcıların tek bir hedefi var. O da Elazığ’ın ekonomisine, 

kültürüne hizmet etmek ve katkı sağlamaktır.  

12. 02. 2007 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda, iş 

insanlarımızın Elazığ’a hizmet götürmek bağlamındaki 

heyecanlarını bizzat yaşadım. Bazıları aynen şu cümleleri 

kullanmışlardı. “Lütfen bize yol gösterin. Elazığ’a ne 

yapılabilir? Ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz” söylemleri 

hâlâ kulaklarımda çınlıyor.  

İş insanlarımız elbette ki bir yere hizmet götürürken, 

ekonomik çarklarını döndürebilmek için kâr etmeyi 

düşüneceklerdir. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Kuracakları 

şirketlerle birçok insanın ekmek yemesini sağlayacaklardır. Göz 

göre göre de zarar edilecek bir tasarrufa kim girer ki?  
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Elazığ Buluşuyor Zirvesi nedeniyle birçok işadamımız 

Elazığ’a gelecek. Herkes kalkıp görüşlerini belirtecek. Projesi 

olanlar, bürokrasi çarkının acımasız davranışlarından yakınıp 

duracaklar. Sanatçılarımız, Elazığlı olmanın haklı gururunu 

paylaşacak. Bürokratlarımız, sahip oldukları gücü Elazığ için 

nasıl kullanabileceklerinin hesabını yapacaklar.  

Elazığ Buluşuyor Zirvesi, mutlaka Elazığ’a katkılar 

sağlayacak ve şehrin ufkunu açacaktır. Zirve nedeniyle 

hazırlanan kitaplar, iş insanlarımıza kılavuzluk edecektir. Kendi 

bağrımızdan çıkan zenginlerimizi, iş insanlarımızı bu bölgeye 

hizmet verebilmeleri bağlamında desteklemeliyiz. Onlara kucak 

açmalı ve varsa gücümüzü kendilerinden yana kullanmalıyız. 

Paylaşımcı olmayı öğrenmeliyiz. Kıskançlık duygularımızı ön 

plana çıkarıp da yatırım gelişinin önüne engeller koymamalıyız. 

Zirvenin Elazığ’ın geleceğini değiştireceği ümidiyle, el ele 

birlikte zor işleri başararak, halkımıza hizmet etmek, 

önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı tarih: 25 Aralık 2008 (Perşembe) 

 

ELAZIĞLILAR BULUŞTU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

19-20 Aralık 2008 tarihleri arasında Elazığ’da 

gerçekleştirilen Elazığ Buluşuyor Zirvesi, 2006 Haziran 

Ayı’nda başlatılan sosyo-ekonomik bir kalkınma projesi atağı 

olup, Elazığ İli’nin 2023 yılına kadarki yol güzergahının 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Geçmiş iki yıl içerisinde 

kurulan komisyonlara uzmanlar görevlendirilerek sektörel 

bazda çalışmalar yapmaları sağlanmıştır.  

Elazığ Buluşuyor Projesinin amaçları arasında yer alan 

Elazığ dışındaki iş insanlarımızın Elazığ’a yatırım yapmalarını 

teşvik etmek gayesi ile 12 Şubat 2007 tarihinde İstanbul’da bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya yurdun farklı 

illerinden Elazığlılar ve Elazığ Sevdalıları katılarak, görüş 

alışverişinde bulunmuşlardır. O toplantıda öne çıkan görüşler ve 

konuşmalar ışığında sürdürülen çalışmalar kitap haline 



683 

 

dönüştürülmüş ve sizlere dağıtılmıştır. Elazığ Buluşuyor Projesi 

sayesinde “Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu”, 

“Elazığ Su Ürünleri Sektörü”, “Elazığ’da Geçmişten Günümüze 

Spor” ve “Elazığ El Sanatları” adlarıyla dört kitabın basılarak 

bu zirvede dağıtılmış olması, çalışmanın ciddiyetinin 

yansımasıdır. Bu kitapların içerisinde Elazığ’ın geleceği ile 

ilgili stratejik vizyonunun ve hatta bazı sektörlerde fizibilite 

çalışma örneklerinin verilmiş olması, 2023 yılı Elazığ’ı için 

önemli bir veri bankası niteliğindedir.  

Elazığ Buluşuyor Projesi kapsamında başlangıçta 13 

ayrı sektörde kümeleme analizi yaptırılarak, ileride hangi 

sektörlerin ekonomik katma değerinin daha fazla olabileceği 

belirlenme çalışılmıştır. Kümeleme Analizi sonrasında 

Elazığ’da “Mermercilik”, “Su Ürünleri”, “Sağlık” ve “Kanatlı 

Hayvancılık” sektörleri ön plana çıkmış ve “Mermercilik” ve 

“Su Ürünleri” alanında kümeleme Analizinin 3. Aşaması olan 

ön fizibilite ve projelendirme safhasına geçilmesine karar 

verilmiştir.  

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) 

tarafından eskiden yapılan projeler arasında en ileri seviyede 

olanı Güneydoğu Anadolu Kalkınma (GAP) projesidir. Enerji 

ve sulama ağırlıklı bu proje dahi, henüz nihai hedefine 

ulaşamamıştır. Diğer taraftan Konya Ovası Projesi (KOP), 

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP), Doğu 

Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) ve iller bazında yapılan İl 
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Gelişme Projeleri, ekonomik sıkıntılar yüzünden istenilen 

atılımları sağlayamamışlardır.  

Elazığ Buluşuyor Projesini; emsal nitelikteki diğer 

Bölgesel ve İl Gelişme Projelerinden ayıran birkaç önemli 

farklılığı mevcuttur. Elazığ Buluşuyor Projesinde birçok 

sektörde araştırma yapıp tüm sektörlerde birden kalkınma 

felsefesi benimsenmemiştir. Çünkü il ve bölgesel kalkınma 

projeleri örneklerinde görüldüğü gibi, Türkiye’de birçok 

sektörde hamlelerin aynı anda başlatılması, ekonomik zayıflık 

doğurabilmiş ve birçok sektörde başarısızlığa sebebiyet 

verebilmiştir. Oysa Elazığ Buluşuyor Projesi kapsamında 

geçmiş iki yılda yapılan çalışmalar ışığında, “Mermercilik” ve 

“Su Ürünleri” sektörleri ön plana çıkmış ve öncelikli olarak bu 

sektörlerin kalkındırılması hedeflenecektir.  

Norveç bugün dünya deniz taşımacılığının %10’nunu 

elinde bulundurmakta ve milyar dolarları bulan katkıyı 

ekonomisine kazandırmaktadır. Finlandiya cep telefonu 

sektöründeki gelişmeleri ile bir dünya markası olmayı 

başarabilmiştir. Elazığ’da da ilk etapta “Mermercilik” ve “Su 

Ürünleri” sektörlerinde dünya da rekabetçilik unsurlarını en üst 

düzeye çıkartılarak bir dünya markası olmaya namzet bir 

ilimizdir.  

İlk etapta sadece iki sektörde derinlemesine çalışmaları 

yürütmek, diğer sektörleri ihmal anlamını taşımamaktadır. 



685 

 

Projemiz 2023 yılını hedef almıştır ve 2023 yılının yol 

güzergâhı üzerindeki sektörleri önem sırasına göre 

projelendirecektir.  

Bu proje kapsamında Eğitim, Sağlık, Halk Müziği, 

Halk Oyunları, El Sanatları, Tarım, Ormancılık, Sanayi, Yeraltı 

Kaynakları, Haberleşme, Medya, Spor, Su Ürünleri ve Çevre 

sektörlerinin mevcut durumlarının tespiti yapılmış, SWOT 

Analizleri gerçekleştirilmiş ve Cumhuriyetimizin yüzüncü 

kuruluş yıldönümü olan 2023’teki yol haritası belirlenmiştir.  

İstanbul’da yapılan toplantıda dile getirilen bazı 

öneriler doğrultusunda Belediyemiz çalışmalar yaparak Harput 

girişindeki 5 eski evin onarılması için çalışmaları nihayet 

tamamlamıştır. Söz konusu bu evlerin turizm sektörüne 

kazandırılması için iş insanlarımızın ilgisini ve desteklerini 

bekliyoruz.  

Gene aynı toplantıda dile getirilen orman dikimi 

sahalarının açılması çalışmaları sürdürülmektedir. Ancak 

yöntem biraz değiştirilmiştir. İstanbul’daki konuşmada hatıra 

orman alanlarının hazırlanması önerilmişti. Elazığ’da bir banka 

hesabı açılarak her fidan için bir meblağ belirlenmiş ve o hesaba 

yapılacak maddi katkılar ile alınacak fidanlar, şehrin muhtelif 

yerlerinde oluşturulan alanlara dikimi gerçekleştirilecektir.  

İstanbul toplantısının diğer önemli bir çıktısı, Elazığ’da 

Harput Üniversitesi adı ile bir vakıf üniversitesinin açılması 
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çalışmalarının başlatılması idi. Elazığ kamuoyu eğitim 

konusunda en iyisine lâyıktır. Geçmiş dönemlerde İstanbul ve 

Ankara’daki üniversitelerde okuyan Elazığlı öğrenci sayılarının 

fazlalığı, dönemin hükümetlerince fark edilmiş ve 1940’lı 

yıllarda Atatürk Üniversitesi adıyla bir Üniversite açılması 

kararlaştırılmışken, bu kurum Erzurum’a kaydırılmıştır. Bu 

yüzden Elazığ’ın, yükseköğretimle tanışması 1967 yılına 

sarkmıştır. Bugün Fırat Üniversitesi, Türkiye’de önemli bir 

itibara sahip olup, Doğu Anadolu Kalkınma Projesinin (DAP) 

paydaşları arasında Genel Koordinatörlük görevini sürdürmüş 

bir kimliğe sahiptir. Elazığ İlinde artık bir vakıf üniversitesinin 

kurulma zamanı gelmiş olup, bu alandaki çalışmalar süratle 

başlatılmalıdır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, zirvede bu 

konu hiç görüşülmemiştir.  

“Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu” 

kitabında incelenen 11 ayrı sektör ile ilgili yer alan raporlar, 

Avrupa Birliği projeleri normuna uygun hazırlanmıştır. Her bir 

sektör içerisinde amaçlar doğrultusunda teklifler önerilmiş, 

SWOT analizleri gerçekleştirilmiş ve ön fizibilite çalışmaları 

tamamlanmıştır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda 2009 yılı ile 

birlikte çalışmaların devam etmesi gerekecektir. Bu amaçla 

Valiliğe bağlı olarak 2023 ELAZIĞ KOORDİNASYON 

MERKEZİ kurulmalı ve proje çalışmaları aynı heyecanla 

sürdürülmelidir.  
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Valilik, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 

Sanayi ve Ticaret Odası olarak Elazığ’a yatırım yapmak isteyen 

her iş insanımızın yanında yer almalı ve kendilerine her türlü 

kolaylığı sağlanmalıdır. Bürokratik işlemler asgari düzeye 

indirgenmeli ve Elazığ’a yatırım yapmak isteyen her yatırımcı 

için pozitif ayrımcılık kuralı uygulanmalıdır.  

Sonuç olarak Elazığ Buluşuyor Zirvesinin arzulanan 

sonucu ve sinerjiyi oluşturup oluşturmadığına benim cevap 

vermem doğru olmaz. Çünkü bu projede aktif görev aldım ve 

Genel Koordinatörlüğünü yaptım. İnşallah yıllar sonrasında 

şayet bazı somut yatırımlar görebilirsek, o zaman bu toplantıyı 

daha objektif değerlendirebileceğiz.  
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Yayınlandığı tarih: 01 Ocak 2009 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ’IN ÖNCELİKLİ BAZI SORUNLARI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

“Elazığ’da öncelikli sorunlar nelerdir?” diye sorulacak 

olursa, farklı yanıtlar alınacaktır. Yanıtları veren kişilerin ilgi 

duydukları alanlar, belirleyici olacaktır. Sorunlar bitmez ve 

günden güne ihtiyaçlara göre bu sorunlar değişebilir.  

Bugün Elazığ’ın öncelikli sorunu kışa girmemizle 

birlikte bacalardan çevreye dumanla yayılan kirleticilerdir, 

diyebiliriz. Bacalardan koyu is halinde kurum partiküllerinin 

çevreye yayılması, kış aylarında gözden kaçmıyor. Şehir 

üzerine çöken sis tabakası, genizlerimizi yakan gazlar, yani 

hava kirliliği Elazığ’daki sorunlardan biri olarak karşımıza 

çıkıyor.  

Ümitlerimizi doğal gazın gelişine bağladık. Ancak 

unutulmamalıdır ki doğal gazın gelmesiyle artık Elazığ’da hava 
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kirliliği olmaz diye bir durum yok. Doğal gaz tüm evlere 

bağlanabilecek mi? Gecekonduların yoğunluklu yer aldığı 

mahallelere doğal gaz götürülecek mi? Ya da ileride doğal 

gazın aşırı pahalanması durumunda tekrar fosil yakacak 

kullanılması halinde, kirliliğin önüne nasıl geçilecek? Bu 

soruların cevapları düşünülüp de kesin çözümler üretilmezse, 

Elazığ’da hava kirliliği yoktur diyemeyeceğiz. Sadece kalitesiz 

kömür kullananlara ceza yazmakla hava kirliliğinin önüne 

geçilemez. Yeni kurulacak mahallelerin hava akımı olan yerlere 

kurulması bir çözüm olabilir. Elazığ’ın çanak konumundaki 

yerlere çok katlı binalar dikmek yerine, dağ yamaçlarına iskân 

verilmelidir.  

Elazığ’da diğer önemli bir sorun trafiktir. Günden güne 

araç sayılarının artması, aynı paralelde park sorununun 

çözülememesi ve birçok yolun dar oluşu, trafik sorunlarını 

yaratan nedenler arasındadır. Bir de sürücülerin vurdum 

duymaz davranışları sonucu rastgele park edişleri, sorunu 

çözülemez boyutlara taşıyor. Çözüm çok katlı otoparkların 

farklı mekânlarda acilen yapılması ile hafifletilebilir.  

Toplu taşıma sistemleri şimdiden gündeme gelmelidir. 

Örneğin Doğukent mahallesinden başlayan ve Hilalkent’e kadar 

uzanan bir raylı sistem, Elazığ için bir lüks kabul edilmemelidir.  

Hava ulaşımı maalesef Elazığ için hâlâ bir sorun 

olmaya devam ediyor. Son bir hamle yapılıp havaalanı pisti 
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tamamlanamadığı için uçaklar kısa piste inmeye zorlanıyor. 

Sebebi ne olursa olsun, bu durum bir becerisizlik örneğidir. 

Şayet müteahhidin alacağı yoksa ve hakedişleri zamanında 

ödenmişse, sorun işin yüklenicisindedir, denilebilir. Demek ki 

idari ve teknik şartnamede yasal boşluklar var ki iş 

uzatılabiliyor.  

Doğal gazın gelişi ile birlikte Elazığ’ın üst yapısı 

tümden yeniden kazılacak. Asfalt yollar bozulacak ve çok 

büyük meblağları bulacak masraflar oluşacak. Yollara 

girilemeyecek ve kış aylarında çamurdan geçilemeyecek.  

Sonuç olarak Elazığ sorunları kolay kolay bitmez. 

Önem sırasına göre öncelikli sorunlar bana göre yukarıda 

saydıklarımdır. Kentleşme planlı ve programlı yapılmalıdır. 

Sorumlu kurumlar da entegre çalışıp çözümler üretmelidir.  
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Yayınlandığı tarih: 06 Ocak 2009 (Salı) 

 

TEŞVİK YASASI VE KAYGILARIM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 06. 02. 

2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmişti. Bu kanun ile girişimcilere gelir vergisi 

stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz 

yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmıştır. Vergi ve 

sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet 

İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert 

başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya 

daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-

ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan 

illerin teşvikten yararlanmasını sağlayan bu yasa kapsamında 
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başlangıçta Elazığ İl’i yer almıyordu. Çünkü Keban 

Hidroelektrik Santralinin ekonomiye sağladığı katkı tamamen 

Elazığ’ın kâr hanesine yazılmış ve Doğu Anadolu Bölgesi’inde 

Elazığ ile birlikte Tunceli de bu teşvikten mahrum bırakılmıştı.  

O dönemlerde basın, ETSO, Sivil Toplum Örgütleri ve 

siyasiler birlikte mücadele ederek ve hatta dava açılarak 

Elazığ’ın da teşvik kapsamına girmesi için mücadele edilmişti. 

Sonuçta Elazığ’ın da içerisinde yer aldığı diğer birçok İl bu 

teşvikten yararlandı ve teşvikten yararlanma 31. 12. 2008 

tarihinde sona erdi.  

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Öztürk bu 

hafta yerel televizyonlarımıza yaptığı bir açıklamada teşvikten 

yararlanması için sürenin uzatılacağını, hatta yakında bir sicil 

affının çıkacağını belirtti. Tabi bu açıklama bizleri ferahlattı 

ama nihai bir çözüm de getirmeyebilecektir. Acaba süre uzatımı 

ne kadar olacak bu merak konusudur. Örneğin 6 ay süre 

uzatıldığını varsayalım. Peki 6 aydan sonra ne olacak, 

kalkınmamış iller teşvikten mahrum mu bırakılacak? 

Elazığ kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekir. 

Tedbirleri çok önceden almalıdır. Çünkü geçmişte Elazığ ile 

ilgili bazı meselelerde çok ilginç gelişmeler olmuştu. Örneğin 

bazı bölge müdürlükleri Elazığ’dan alınması gündeme gelmiş 

ve bilahare bu karardan vazgeçilerek Elazığ sanki de 

kayrılmıştı. Teşvikten yararlanma konusunda da aynı senaryo 
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oynanmıştı. Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ ve Tuceli ilk 

etapta teşvikten mahrum bırakılmamış mıydı? Oysa komşumuz 

Malatya doğrudan teşvikten yararlandırılıyordu. Sonra 01. 04. 

2005 tarihinde Elazığ ve diğer 12 il daha teşvike dâhil edilerek, 

sanki de Elazığ’a lütufta bulunulmuş görüntüsü verildi.  

Elazığ olarak bizler bu sahneleri çok seyrettik ve artık 

herhangi bir oyuna gelmek istemiyoruz. Teşvik yasası sayesinde 

Elazığ’da organize sanayi bölgesinde bazı fabrikalar ortaya 

çıktı. Arsa parası vermeyen, enerji desteği gören yatırımcı gönül 

rahatlığı ile Elazığ’a gelir. Ancak bu teşvikler ortadan kalkarsa, 

yatırımcıyı beklemek hayal olur.  

Elazığ medyası, köşe yazarları, siyasilerimiz, 

bürokratlarımız, 31. 12. 2008 tarihinde sonra eren teşvik 

yasasının makul süreler için uzatılmasının mücadelesini 

vermelidir. Şayet bazı illerin teşvikten yararlanma süreleri 

uzatılacaksa, Elazığ da teşvikten yararlanacak ilk iller içerisinde 

yer almasının mücadelesini ısrarla sürdürmemiz gerekir.  
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Yayınlandığı tarih: 13 Ocak 2009 (Salı) 

 

KRİZ BAHANESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Son ekonomik kriz dünyayı kasıp kavuruyor. Birçok 

ülke krizden etkiledi. Amerika’da otomotiv sektörünün ayakta 

kalabilmesi için devlet milyar dolarları bulan yardımı planlıyor. 

Krizin etkileri gün yok ki Amerika’da konuşulmasın. Medya ve 

vatandaş güne krizle başlıyor ve günü kriz sohbetleriyle 

bitiriyor.  

Geçenlerde bir Amerikalı akademisyenle sohbet 

ediyorduk. Konu ekonomik krize geldi. Üniversitede ekonomik 

krizin etkilerini sordum. Aldığım cevap “Görünürde bir farklılık 

yok. Öğrenci sayımızda düşme olmadı. Kriz nedeniyle işten 

çıkarılan akademisyen de yok. Sözleşmesi uzatılmayanlar var 

ama kriz nedeniyle değil. “ şeklinde idi.  
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Sömestri sonlarında üniversite öğrencileri arasında 

araba alış verişleri sıkça yapılır. ABD’de arabasız ulaşım çok 

zor. Üniversiteye gidip gelmek ve alış veriş ihtiyaçlarını 

karşılamak için öğrencilerin bir araba sahibi olması 

kaçınılmazdır. Elinde arabası olan satamıyor, diğeri de 

alamıyor. Öğrenciye soruyorum, “gelirinde azalma oldu mu?” 

diye, aldığım cevap “Hayır olmadı”. “Peki sorun nedir ?” diye 

sorduğumda, “ama kriz var ileride ne olur bilmiyorum, tedbirli 

olmak zorundayım ve elimdeki parayı tutmalıyım” cevabını 

alıyorum.  

Amerika’da alış veriş merkezlerinin toplu bulundukları 

yerlere mall adı verilmektedir. Bu merkezlerde vatandaşı 

etkilemek ve alış veriş yapmalarını sağlamak için her türlü 

reklam ve teşvik yapılır. Çok aşırı indirimler uygulanarak, 

müşteriler çekilmeye çalışılır. Önceleri bu merkezlerde insanlar 

kaynıyordu. Ama bu günlerde mağazalar bomboş. Sadece aşırı 

indirim yapan yerlerde biraz hareketlilik görülüyor.  

Amerika’da Kasım ayının dördüncü perşembesi şükran 

günü (Thanksgiving) olarak kutlanır. Komşular, akrabalar 

evlere davet edilir ve hindi ikram edilir. Ertesi gün de Black 

Friday (kara Cuma) adını alır. Perşembeyi Cumaya bağlayan 

gece birçok kişi mağazaların önünde kuyruğa girerler ki sabahın 

erken saatlerinde mağazanın açılması ile birlikte çok düşük 

fiyata mal alabilsinler. Gerçekten o gün bir kısım mallar, yarı 

fiyatından daha da aşağıya satılır. Bu yıl kriz nedeni ile kara 
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Cuma günü mağazaların önü boşmuş ve geçen yıllardaki 

kuyruklar yokmuş. Ekonomik kriz insanları ürkütmüş ve 

vatandaş elindeki parayı harcamak istemiyor.  

İşte ekonomik krizin daha da pompalanmasına ve halk 

üzerinde psikolojik baskısını artırmaya neden olan durumları 

açıklayan örnekleri yukarıda görüyorsunuz. Medya konuyu öyle 

bir aktardı ki herkes tedirgin ve elinde parası olan da 

harcamıyor.  

Psikolojik baskının en güzel örneğini şu sıralar 

ekonomik kriz nedeniyle yaşıyoruz. Kriz bahanesi bazı 

işverenlerin çok işine geldi. İşçi çıkartmayı planlayanlar, krizi 

fırsat bildi ve işçi çıkartmaya başladılar. Bu arada yatırım 

yapacaklar da kriz bahanesi ile yatırımları askıya aldıklarını 

açıklıyorlar. Kriz sendromunun bir an önce sona ermesi dileği 

ile. . .  
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Yayınlandığı tarih: 20 Ocak 2009 (Salı) 

 

MARTIN LUTHER KING VE BARACK HUSSEIN 

OBAMA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Amerika’da Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü, Martin 

Luther King Jr. ’yı anma günü münasebetiyle tatildir. Martin 

Luther King Jr. Amerika’da siyahi olması nedeniyle ırkçı 

baskılar altında kalmış ve Ocak 1963’de ırk ayırımı yapan 

yasalarla mücadele için Birmingham’a gitme kararı aldığında, o 

dönemde bir yasa çıkartılarak tutuklanmıştı.  

28 Ağustos 1963’de Lincoln Memorial önünde toplanan 

200 binin üzerindeki topluluğa “Bir rüyam var” konuşmasını 

yapmıştı. İşte o gün yaptığı konuşmadan bazı cümleler: 

“Bir rüyam var. Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkıp 

kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak. Şunu kendinden 
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menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit 

yaratılmıştır.  

Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla 

eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia’nın kızıl tepelerinde 

kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar.  

Bir rüyam var. Gün gelecek, dört küçük çocuğum, 

derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre 

değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bu inanç sayesinde 

bir gün özgür olacağımızı bilerek hep beraber çalışacak, hep 

beraber dua edecek, hep beraber mücadele edecek, hep beraber 

hapse düşecek, özgürlük için hep beraber ayağa kalkacağız. ” 

Luther King 3 Nisan 1968’de Memphis, Tennessee’ye 

giderek son konuşmasını yaptı ve ertesi gün otel odasının 

balkonunda vurularak öldürüldü.  

Başkan Ronald Reagan, Martin Luther King Jr. ’ın 

doğumunu ve yaşamını kutlamak amacı ile ocak ayının üçüncü 

pazartesi gününün ulusal tatil olması için bir yasa çıkardı ve ilk 

kutlamalar 20 Ocak 1986’da başladı.  

20 Ocak 2009 dünya tarihinde önemli bir gün. Çünkü 

Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan Barack Hussein Obama 

bugün göreve başladı. Bugün benim için de önemli bir gün, 

çünkü büyük oğlum Cihan’ın da doğum günü.  
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Dünya da yeni bir devir açılıyor. Amerika Birleşik 

Devletleri başkanlık sisteminde ilk defa Afrika-Amerika etnik 

guruba dâhil bir kişi başkan oluyor. Martin Luther King’in 

rüyası hızla gerçekleşiyor.  

Amerika Birleşik Devletlerine ilk olarak 1990 yılında 

gitmiştim. Daha sonraki yıllarda da defalarca bu ülkede 

bulundum. Bu yazıyı da gene ABD’de bulunduğum sırada 

kaleme alıyorum. Kim ne derse desin bu ülkede Zencilere karşı 

ırk ayırımı hâlâ devam ediyor. Zenciler ABD’nin üvey 

evlatlarıdır. Genelde üçüncü sınıf insan muamelesi görürler. 

Eskiye nazaran ırkçılık azalsa da, yine de zencilere karşı bir 

ayırımcılık ABD’de sürüp gitmektedir.  

ABD’nin 44. Başkanı siyahi ve üstelik ikinci adı da 

Hussein. İşte Martin Luther King Jr’nin rüyası gerçekleşiyor. 

Umarım Obama ile dünya barışa koşar ve insanlar arasında dil, 

din, ırk ayırımı yapılarak artık etnik baskılar uygulanmaz.  
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Yayınlandığı tarih: 27 Ocak 2009 (Salı) 

 

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Üniversitelerde akademik yükselmelerin en önemli 

aşamaları arasında doktora çalışması gelir. Profesörlüğe uzanan 

süreçte en kritik dönemeç ise doçentlik unvanını almaktır. 

Doçent olabilmek için, ÜDS olarak adlandırılan yabancı dil 

sınavında en az 65 puan almak ve yönetmelikte belirtilen diğer 

şartları sağlamak gerekir.  

Mevcut yönetmeliği değiştirmek için Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) bir taslak hazırladı ve görüş almak üzere 

Üniversitelerarası Kurul’a gönderdi. Yakında bu yönetmelik 

yayımlanacak. Ancak şu andaki taslak şekli ile bu yönetmelik 

yayımlanırsa, ülkemizde bilimsel gelişmelere büyük darbe 

vurulacağı görüşündeyim. Çünkü; 
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Mevcut yönetmelikte 12 temel alan olup, bu temel 

alanlara bağlı olarak bilim alanları ile ilgili anahtar sözcükler 

yer almaktadır. Her temel alanın kriterleri kendine has özellikler 

içermektedir. Mevcut yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun bilim disiplini esasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yeni taslakta Temel Alan yerine “bilim dalı”na müracaat 

getiriliyor. Bu durumda da 1500’ü aşkın başvuru alanı ortaya 

çıkacaktır. Örneğin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi’nin Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümünde 

“Kat Hizmetleri” ya da “Ev Araçları” veya aynı Fakültenin 

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitim Bölümü altında yer 

alan Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

içerisindeki “Tırnak Bakımı” bilim dalı için doçentlik jürisi 

kurulması talep edilebilecektir.  

Türkiye’de “Tırnak Bakımı” profesörü bildiğim 

kadarıyla henüz yok. Bu bilim dalına müracaat eden adayın 

jürisi nasıl kurulacak? Diğer taraftan sadece bu alanda 

doçentliğini almış bir bilim adamı düşünelim. Akademik 

unvanlar bu kadar ayağa mı düşürülecek(!). Dünya da “Tırnak 

Bakımı” profesörü var mı diye “Google”da arama yaptım 

bulamadım. Velev ki olsa bile bizim ülkemizin gereksinimleri 

bu lüksü kaldıracak durumda mıdır? 

Diğer taraftan bilimsel gelişmeleri engelleyecek bir 

değişikliğe daha gidiliyor. Aday ve jüri üyeliği için doktora 

alanına bağlı kalma sınırlılığı getiriliyor. Yani öğretim elemanı 
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hangi bilim dalında doktora yapmışsa, doçentliğe de o bilim 

dalında girmek zorunda bırakılıyor. Aynı şekilde professor 

öğretim üyesi de doktorasını aldığı bilim dalında ancak jürilere 

katılabiliyor. Böyle bir uygulama bilime vurulacak en büyük 

darbe olacaktır. Dünya bu durumun tersini yapıyor. Örneğin 

Amerika’da, Rusya’da, Almanya’da, İngiltere’de, Japonya’da 

böyle bir uygulama yok. Doktorası ne olursa olsun diğer bir 

alanda çok kaliteli yayınlar yapan, araştırmalarıyla ses getiren 

bilim adamları var. Hatta yurtdışındaki üniversitelerde farklı 

disiplinlerde çalışma yapmış olmak tercih sebebidir. Disiplinler 

arası bilim alanları var. İşte size çevre, nükleer enerji, bilgisayar 

vb. diğer alanlar.  

Doktora sonrasında güncel gelişmelere bağlı olarak 

birçok bilim adamı farklı alanlarda çalışmalar yapmakta ve 

uluslararası tanınmış dergilerde çalışmalarını 

yayımlamaktadırlar. Bugün mühendislik alanları ile tıp 

alanlarında birçok ortak projeler yapılıyor. Örneğin insan 

damarlarındaki kan dolaşımı veya sidik torbası ile ilgili temel 

gelişmelerde, makine mühendisliğinin temel derslerinden biri 

olan Akışkanlar mekaniğinden yararlanılıyor. Diğer taraftan 

parazit teşhisinde bilgisayarın bilim dalı olan uzman sistemler 

kullanılıyor. Milyonlarca örnek verilebilir.  

Yeni taslak ile disiplinler arası çalışmaların önü 

kapatılıyor. Yönetmelik hazırlanırken, çok dikkatli olmak 

gerekir ve yapılacak değişikliklerin ne tür sorunlar 
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doğurabilecekleri düşünülmelidir. Taslak yönetmelik 

kesinleşirse, hak aramak isteyen yüzlerce akademisyenin 

mahkemelere müracaat edeceği düşüncesindeyim.  
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Yayınlandığı tarih: 02 Şubat 2009 (Pazartesi) 

 

YENİ DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Geçen yazımda doçentlik sınavı yönetmeliğinde 

yapılacak değişikliklerin yaratabileceği sorunları dile 

getirmiştim. Bu yazı üzerine birçok akademisyenden mesajlar 

aldım. Doçentlik sınavlarında yaşanan sıkıntıları anlatan bu 

mesajlar üzerine, bu haftaki yazımı da yeni “doçentlik sınavı 

yönetmeliği” hakkında kaleme aldım.  

Yeni Doçentlik Sınav Yönetmeliği 31 Ocak 2009 Tarih ve 

27127 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Taslak Yönetmelikte saptadığım ve bilimsel gelişmelere darbe 

vurulacağını yazdığım hususlarla ilgili geçen hafta köşemde 

“DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” başlığı ile bir yazı 

yayımlamıştım. Yeni yönetmelikte bilimsel gelişmelere darbe 
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vuracağını belirttiğim ifadelerin yer almaması, önemli pozitif bir 

gelişmedir.   

Taslak yönetmelikte doçent adayları ancak doktora 

yaptıkları alanlarda doçentliğe başvurabileceklerdi. Doçent 

adayları için yeni yönetmelikte “Doktora, tıpta uzmanlık veya 

sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik 

başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün 

bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması” şeklinde 

değiştirilerek, bilimsel özgürlük sağlanmış olmaktadır. 

Dolayısıyla bir adayın doktora yaptığı alanda doçent olma 

zorunluluğu ortadan kaldırılmış olmaktadır.  

 

 Keza taslak yönetmelikte doçentlik sınavlarında görev 

alacak jüri üyeleri de, ancak doktora yaptıkları alanlarda jüri 

üyeliği görevi alabilecekti. Yeni yönetmelikte jüri üyeleri için 

“Doçentlik jürilerinde görev alabilecek öğretim üyelerinin 

listesi, bunlara hangi alanlarda doçentlik jürilerinde görev 

alabileceklerinin sorulması üzerine alınacak olan cevaplar ile 

kadrosunun bulunduğu üniversitenin görüşü dikkate alınarak 

hazırlanır. ” ifadesi kullanılmıştır. Böylece jüri üyelerinin de 

sadece doktora yaptığı alandan jüri üyesi olabileceği yönündeki 

taslak ifadeden vazgeçilmiştir. Bu iki alanda evrensel bilimin 

gerekleri yerine getirilmiş ve doğru olan yapılmıştır.  
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Doçentlik jüri üyelerinin birçoğu sınavlarda görev 

almaktan kaçınırlar. Çünkü adayların dosyasını incelemek uzun 

zaman almaktadır. Ayrıca sınav için görevli gidildiğinde, bazı 

jüri üyelerinin mensubu olduğu üniversite tarafından yolluklu-

gündelikli görevlendirilmemesi dahi söz konusu olabilmekteydi. 

Bu nedenlerle bazı jüri üyeleri ya doktor raporu alarak ya da bir 

mazeret yaratarak (kendi üniversitesinin yönetim kurulundan 

karar çıkartarak) jürilikten kaçınabiliyordu. Yeni yönetmelikte 

“Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu 

tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece bu 

görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazeret olmaksızın 

görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere 

göre cezaî sorumluluğu yoluna gidilir. ” ifadesi ile jüri 

üyelerinin toplantıya katılması zorlanmaktadır. Jüri üyesinin 

sınava katılamama mazereti, artık Doçentlik Sınav Komisyonu 

tarafından kararlaştırılacak ve mazereti uygun görülmeyen jüri 

üyeleri hakkında da soruşturma açılabilecektir. Jüri üyesinin 

sözlü sınava katılmasını teşvik amacıyla maddi konuda “Sözlü 

sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka 

bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile 

yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurulun görevlendirme yazısı 

esas alınarak, görevli oldukları üniversitelerce ön ödemeli 

olarak karşılanır. ” ifadesi yönetmeliğe konularak, 

üniversitelerin jüri üyeleri hakkındaki bazen vuku bulan keyfi 

tasarruflarının önüne geçilmektedir.  
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Sözlü sınavın denetlenebilirliği de yeni yönetmelikle 

getirilen diğer bir değişimdir. Yönetmelikte “ Jüri başkan ve 

üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli 

tedbirleri alırlar. “ hükmü getirilerek, adayın haklarının 

korunması açısından bir değişim yapılmıştır. Ancak bu ifadenin 

daha açık yazılması gerekirdi. Şayet sınav süresince raportörlük 

yapan jüri üyesi yeterince hızlı yazılı not alamazsa, ya da kasti 

olarak bazı ifadeleri yanlış yazarsa ne olacak? Video ya da ses 

kayıt cihazı dışındaki bir yöntemle (örneğin yazılı) tüm 

konuşulanları hızlı yazmak mümkün değildir. Bu nedenle 

“Sözlü sınav, sesli veya sesli-görüntülü olarak kayıt altına 

alınır” biçiminde bir ifadeye yer verilmeli idi.  

 Doçent adayları ile ilgili en önemli gelişmelerden biri 

de, eser incelemesi aşamasında başarılı olmasına rağmen sözlü 

sınavlarda üç defa başarısız olduğunda yeni eser sunma 

zorunluluğu idi. Oysa yeni yönetmelikte “Eser incelemesinde 

başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız 

olan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden 

başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri 

oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt 

çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır. ” 

hükmü getirilerek, adayın sözlü sınavlarına süresiz katılması 

sağlanmaktadır.  

Yeni yönetmelikte jüri üyeleri hakkında da gerekli 

olduğunda soruşturma açılabiliyor. Bu konuda yönetmelikte yer 
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alan ifadede “Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru 

dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal dışında yayın 

ve araştırma etiğine aykırılığın varlığını tespit ederse, durumu 

bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirir. Bu iddia ile ilgili 

olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurul 

doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Bu 

durumda aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı 

hükümlerine göre derhal soruşturma yapılır. İddianın asılsız 

çıkması halinde, doçentlik süreci kaldığı yerden devam eder ve 

ilgili jüri üyesi hakkında şartların varlığı halinde idarî ve adli 

soruşturma yapılır. ” şeklindedir. Ancak bu ifadede önemli bir 

eksiklik bulunmaktadır. Örneğin bir jüri üyesi bir doçent 

adayının intihal yaptığını iddia etsin. Ancak incelemeler 

sonucunda adayın intihal yapmadığı anlaşıldığında, yönetmeliğe 

göre bu sözde iddiada bulunan jüri üyesi hakkında idari ve adli 

soruşturma yapılamaz. Çünkü jüri üyesi hakkında idari ve adli 

soruşturma açılabileceği ifadesinin başında “Eser incelemesi 

yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir 

eserde intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılığın 

varlığını tespit ederse,…” denilmektedir. Dolayısıyla intihal 

dışındaki yayın ve araştırma etiğine sözde aykırılık iddiasında 

bulunan jüri üyesi cezalandırılabilirken, sözde intihal iddiasında 

bulunan jüri üyesi hakkında bir işlem yapılamayacaktır. 

Yönetmelikler hazırlanırken, ifadeler çok dikkatli seçilmelidir. 
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Kanımca bu ifade nedeniyle ileride mahkemelere davalar 

açılabilecektir.  

Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesinde “2009 yılı 

içindeki doçentlik başvuruları, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğine 

istinaden belirlenen temel alanlara göre yapılır ve bu 

başvurularla ilgili değerlendirmelerde söz konusu Yönetmelik 

hükümlerine istinaden belirlenen ölçütler esas alınır. ” ifadesi 

yer almaktadır. Bu nedenle 2009 yılında 12 temel alana göre 

müracaat yapılabilecektir. Her bir temel alan için de önceki 

yönetmelikteki ölçütler esas alınacaktır.  

Sonuç olarak yeni doçentlik sınavı yönetmeliği, 

adayların haklarını koruma bağlamında bazı iyileştirmeler 

taşımakla birlikte, bazı ifadelerin net biçimde kaleme 

alınmaması nedeniyle de ileride sorunlar yaşanabilecek ve 

mahkemelere davalar açılabilecektir.   
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Yayınlandığı tarih: 11 Şubat 2009 (Çarşamba) 

 

PAZARLIK USULÜ EVLENME 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Ülkemizde Üniversite girmek için gençler arasında 

kıyasıya bir mücadele bulunmaktadır. Çünkü üniversiteden 

mezun olunduğunda, bir iş sahibi olmak söz konusu olabilir. 

Aslında ülkemizde üniversiteye girmenin diğer önemli bir 

nedeni daha vardır. Evlenme çağına gelmiş bir gencin iyi bir 

evlilik yapması ve kızın ailesi tarafından beğenilmesinde, 

üniversite bitirmiş olmak ve bir iş sahibi olmak, önemli bir 

ayrıcalıktır.  

Ülkemizin birçok yörelerinde hâlâ görücü usulüyle 

evlilikler gerçekleşmektedir. Hatta son yıllarda televizyonlarda 

evlilik amacıyla çöpçatanlık yapan programların sayısında da 

artışların olduğu bilinmektedir. Artık karın tokluğuna kimse 

kızını evlendirmek istemiyor. Damadın ne iş yaptığı, maaşının 
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ne olduğu soruluyor. Damadın babasının zengin olması, bazen 

gelin adayı bulmaya yetmeyebiliyor. Damadın babasının 

zenginliğine yerine, damadın kendisinin küçük bir memur 

olması birçok kez tercih sebebi olmuştur. Çünkü baba parasıyla 

sürdürülecek bir evliliğin, sonradan inkıtaya uğrayacağı 

endişesini bazı kız aileleri taşıyabiliyor.   

Sadece aşka dayalı evlilikler yürümüyor. Başlangıçta 

rüya aleminde olan gençler, bazen maddi yeterlilikleri olmadan 

evlenmeyi başarabiliyorlar. Ama eve ekmek gelmeyince, 

yoksulluğun ağır yükü omuzlarda hissedilince, aşk-meşk bitiyor 

ve hayatın gerçek tokadı evlenenlerin ayrılmasına neden 

olabiliyor.  

Televizyonlarda yayımlanan evlendirme programının 

görücü usulü ile evlenmeden pek farkı yok gibi. Ekrana çıkanlar 

bir bakıma müşteri beklercesine, kendileri için telefon edilmesini 

ve bilahare ekranda bir araya gelerek pazarlık usulü ile evlenmeyi 

denemektedirler. Özellikle belirli bir yaşın üzerinde olup da, ikinci 

ya da üçüncü evliliklerini yapmak isteyen bayanların pazarlıkları 

ilginç oluyor. Bu bayanlar taliplilerine “Eviniz var mı?”, “Maaşınız 

ne kadar?” gibi sorular yöneltmektedirler. “Eviniz var mı?” 

sorusunun altında yatak gerçek ise, evlilik halinde kocanın eşinin 

üstüne bir ev tapu edip etmeyeceğinin öğrenilmesidir. Belirli bir 

yaşın üzerinde olup da yaşlı bir erkekle evlenmek isteyen yaşı 

geçmiş kızlar ya da evlenip de boşanmış kadınların hedefi, 

ömürlerinin kalan kısmını ekonomik sıkıntı çekmeden 
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sürdürebilmektir. Erkeklerin hedefi ise yaşlılıklarında kendilerine 

hizmet edecek, ev işlerini yürütecek bir eş bulmaktır.  

Pazarlık usulü bir evlilik ne kadar yürür bilinmez. 

Muhtemelen de huzursuzluklarla yürüyecek bir evlilik olur. 

Çünkü evlilik sevgi-saygı üzerine kurulmamış olup, sadece 

maddi gelir temin etmek ya da hayatının kalan kısmını maddi 

açından sıkıntı çekmeden sürdürmek üzerine planlanmıştır. Bazı 

genç kızların yaşlı bir erkek ile evlenmesinin tek gayesi 

ekonomik olabilir. Yoksa hangi genç kız hayatını bile bile 

karartır.  

Ülkemizde magazin türü televizyon programları çok 

ilgi görüyor ve bazıları izlenme rekorları kırabiliyor. Bazı 

televizyonlardaki evlilik programlarında pazarlık usulüyle 

yaşlıların evlendirilmesine aracı olunarak yeni bir sektör 

yaratıldı. Bu programları sunan televizyonlar reyting, programı 

yapanlar ise kazanç peşindedirler.  

Televizyonlardaki türden yapılan pazarlık usulü bir 

evlenme, maddi çıkar sağlama ve kalan yaşamını maddi açıdan 

sıkıntısız geçirebilme düşüncesi üzerine gerçekleştiriliyor. Kısa 

bir süre sonra bu yöntemle evlenenlerin önemli bir bölümünün 

boşandıklarını, gazetelerden okuyacağız gibi geliyor bana.  
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Yayınlandığı tarih: 19 Şubat 2009 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ’DA DEMİRYOLU AĞI  

 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde etkin rol oynayan 

sektörlerden birisi de ulaşımdır. Şayet yeterli düzeyde bir 

ulaşım alt yapınız yoksa, buna bağlı olarak ekonomik 

gelişmeler de yavaş yürüyecektir. Kara, hava ve deniz 

ulaşımlarında altyapı ve araçların bir biri ile uyuşum içerisinde 

olması beklenir. Şayet uyuşum yok ise, neticesi kaza ve 

ölümdür.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte ilk 

dönemlerde demiryolu ağına önem verilmiş ve toplu taşımacılık 

yapılmıştır. Ancak ilerleyen dönemlerde ulaşımda yanlış 

politikalar uygulanmış ve dışa bağımlılığı artıran motorlu 

taşıtlarla karayolu taşımacılığı benimsenmiştir.  

Kara taşımacılığı yüzünden ülke ekonomisi büyük 

darbe almaktadır. Petroldeki dışa bağımlılık ve araç sayılarının 
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fazlalığı nedenleriyle akaryakıt fiyatları genelde artmaktadır. 

Toplu taşımacılıkta birçok Avrupa ülkesi demiryolu ağını 

kullanmakta ve hızlı tren projeleri ile ulaşım süresini ve ulaşım 

maliyetini asgari düzeylere indirmektedir.  

Amerika Birleşik Devletlerinde de Türkiye’deki gibi 

motorlu taşıt ağırlıklı bir taşımacılık söz konusudur. Hatta 

ABD’de toplu taşımacılık uygulamasını karayollarında görmek 

hemen hemen yok gibidir. Araba fiyatlarının çok düşük olması 

ve akaryakıt fiyatlarının Türkiye ile kıyaslandığında üçte bir ve 

hatta bazen dörtte bir seviyelerinde seyretmesi, kişisel araç 

sayısının aşırı seviyede artmasına neden olmuştur.  

Türkiye’de hızlı tren projeleri uygulaması, Ankara 

Eskişehir illeri arasında başlatılmak üzeredir. Bu tür projelerin 

tüm ülke sathına yaygınlaştırılması zorunludur. Mevcut 

demiryolu ağı, trenlerin hız yapmasına imkân tanımamaktadır. 

Toplu taşımacılıkta mutlaka demiryolu ağının kullanılması için 

önlemler alınmalı, yeni projeler yapılmalıdır.  

Elazığ’da demiryolu ağının eski olması ve demiryolu 

raylarının döşendiği güzergâhın şehri ikiye bölmesi nedeniyle 

olumsuz bir tablo yaratmaktadır. Demiryolu hattının geçtiği 

güzergâh nedeniyle, hattın güneyinde kalan alanlarda gelişme 

yavaş olmaktadır.  

Ulaşım konumu açısından Elazığ, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu illerine geçişte önemli bir noktadadır. Demiryolu ağı 
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çalışmaları yapılarak Elazığ’da ray güzergâhı mutlaka 

değiştirilmeli ve çift hat (gidiş-geliş) yapılmalıdır. Ayrıca hızlı 

taşımacılığa imkân verecek alt yapıya sahip olmalıdır.  

Elazığ şehri doğu-batı istikametinde gelişimini 

sürdürmektedir. Bir süre sonra Hankendi ile şehrin birleşmesi 

söz konusu olacaktır. Şehir içi taşımacılıkta da gene raylı 

sisteme önem verilerek, Doğukent ile Hilalkent arasında 

bağlantı kurulmalıdır. Bu güzergâhta bir raylı sistem 

kurulabilirse, eminim ki araç trafiğine de önemli bir katkı 

sağlanabilecektir.  

Yerel seçimler kapsamında projelerini tanıtan 

adaylardan bazıları raylı taşımacılık projelerinden söz 

etmektedir. Bu düşünce kanımca yerinde olup, hangi aday 

kazanırsa kazansın Elazığ’da ilk etapta böyle bir raylı sistem 

projesini devreye koymak için çaba göstermelidir. Bu tür bir 

proje gerçekleştirilebilirse, günden güne kötüye giden Elazığ 

araç trafiği için de önemli bir çözüm olabilecektir.  
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Yayınlandığı tarih: 24 Şubat 2009 (Salı) 

 

ACILARI YAŞAMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Doğumları ile başlayan süreçte tüm canlılar, 

geleceklerini ikâme etmek için büyük bir mücadele içerisine 

girerler. Anne; doğan yavrusunu beslemek, onu tehlikelerden 

korumak için daha ilk günden itibaren olağanüstü bir mücadele 

içerisine girer. Televizyonlarda yayımlanan safari türü 

hayvanlar alemini ilgilendiren filmler sayesinde gizemli doğal 

dengenin nasıl korunduğunu, büyük bir heyecanla seyrederim.  

İnsanoğlu, doğumundan itibaren hayatın acımazsız 

düzeni altında yaşam mücadelesi verir. Yoksul bir ailenin 

çocukları olarak dünyaya gelen bir bebek zaten şansızdır. 

Geçim derdi nedeniyle, daha ilk günden itibaren bebek için 

beslenme büyük bir sorun olur. Aile fakir olmasına karşın, 

bebeklerini mağdur etmemek için gayret gösterir. Kendileri 
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yemez içmez, ancak bebeğinin karnını doyurmak için mücadele 

eder.  

Her gün Afrika’da açlıktan ölen yüzlerce çocuk var. 

Halk perişan, yardım örgütlerinden gelen yiyeceklerle geçim 

yapmaya çalışmaktadırlar. Diğer taraftan ise büyük mali 

imkânlar içinde parayı nerede harcayacağını bilmeyen, bilinçsiz 

ve ruhsuz yetişen çocukları düşünüyorum, ne kadar dengesiz 

yaşamlar söz konusu.  

Doğum ile başlayan yaşam mücadelesini başaranların 

bir bölümü ise kaderin sillesini yer. Trafik kazasında ölenler, 

terör kurşununa hedef olanlar ve doğal afetler yüzünden 

hayatını kaybedenlerle birlikte, yaşam bazıları için çok acı 

vericidir. Hele terör nedeniyle yitirilen canları bir düşünün.  

Hastalıklar yüzünden hayatını kaybedenlerin oranı da 

maalesef küçümsenmeyecek seviyelerde. Çağımızın illet 

hastalığı olan ve henüz tedavisi birçok türünde mümkün 

olmayan kanserden, nice insanlarımızı kaybediyoruz. Tıp 

alanında birçok gelişme yaşanmasına karşın, bugün için kanser 

hâlâ insanların en korkulu rüyasıdır. Birçok aile içinde, kansere 

yenik düşen aile fertlerine rastlamak mümkündür. Ateş düştüğü 

yeri yakar misali, kaybedilen insanın arkasında akraba ve 

dostları ağıtlar yakar.  

Kültürümüzün bir parçası olarak taziyelerimiz de bir 

başkadır. Özellikle Anadolu kültürü ile yoğrulmuş 
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yörelerimizde taziyelere büyük önem verilir. Taziye evine 

komşuları ve dostları akın akın koşarlar ve başsağlığı dilerler. 

Ne güzel bir gelenek şu taziyelerimiz.  

Gelen ve giden ziyaretçilerden ötürü taziye sahipleri, 

acılarını dostlarıyla paylaşmanın huzurunu yaşar. Kanser 

nedeniyle genç yaşta hem eniştemi (Muzaffer Levent, 2005) 

hem de kız kardeşimi (Aysel Polat,2009) kaybettim. Benim gibi 

nice insanlar yakınlarını farklı nedenlerle kaybettiler. Netice 

itibariyle hepimiz bir gün ölümü tadacağız. Ne mutlu, ölümden 

sonra rahmet dileyenleri ve dua edenleri çok olan insanlara! Kız 

kardeşimin ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten tüm 

dost ve arkadaşlara en kalbi duygularımla teşekkür eder; 

dostlarını ve arkadaşlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet 

dilerim.  
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Yayınlandığı tarih: 05 Mart 2009 (Perşembe) 

 

YEREL SEÇİMLER VE ADAYLAR 

Prof. Dr. Asaf VAROL 

 

Mahalli seçimlerin yapılmasına sadece 3 hafta kaldı. 

Türkiye genelinde yoğun bir biçimde seçim faaliyetleri 

sürdürülüyor. Adaylar yerel medyayı kendi propaganda aracı 

olarak kullanmaya çalışıyor. Çünkü görsel medya sayesinde çok 

büyük kitlelere seslerini rahatlıkla duyurabiliyorlar.  

Partiler kendi adaylarını belirlediler. İsimler 

belirlenirken, yıpranmamış ve oy potansiyeli olan kişileri aday 

göstermeye çalıştılar. Bazı adayların seçilmesi çok isabetli 

olarak değerlendirilirken, bazıları için de birçok dedikodu 

üretilebiliyor.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 

bazı seçim yerlerinde, arkalarındaki oy potansiyeline bakılarak 

adayların tespit edildiğini görüyoruz. Eğitimleri ya da 
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geçmişteki başarıları göz önüne alınmadan, sırtlarını dayadıkları 

şeyh, aşiret vb. grupların gücünü kullanarak, bazıları aday 

olmayı başardılar. Çünkü bu adaylar, mensubu oldukları aşireti 

oluşturan bireylerin oylarını istedikleri biçimde 

yönetebilmektedirler.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı 

illerinde çok daha farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Hatta 

öyle ki bu illerde aslında seçime giren sadece iki parti geriye 

kalıyor. Ya ülkenin bütünlüğüne karşı davranışlar sergileyen 

parti kazanacak, ya da oy bölünmemesi için farklı partilere 

mensup kişiler, en güçlü bir parti etrafında toplanacaktır.  

Bu yerel seçimlerin en önemli tarafı, artık adayların 

projeleri ile ortaya çıkmasıdır. Görsel medya aracılığı ile 

projelerini sergileyen adayların bazılarının anlattıkları, artık 

kamuoyu tarafından yutulmuyor ve önerilen projenin 

yapılabilirliği de değerlendiriliyor. Eğer bir aday çok sıra dışı 

bir proje ortaya atıyorsa, bilinçli seçmen bu işin 

yapılamayacağını anlayarak fikir değiştirebiliyor.  

Elazığ’da seçim için favori görülen üç partinin olduğu 

söyleniyor. Bu partilerin adayları, projelerini anlatmaya devam 

etmektedirler. Diğer bir partinin mensubu olmasına karşın 

projelerini beğendiği için oyunu farklı partiye vereceğini 

söyleyen birçok kişiye rastladım.  
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Belediye başkan adayının vizyonu çok önemlidir. 

Belediye Başkan adayı, belediye yönetimine hakim olmalıdır. 

Gelen her teklife “Evet” diyen, ancak icraatları ile verdiği 

sözleri yerine getirmeyen bazı eski başkanları hatırlıyoruz.  

Seçmen olarak bizlere çok önemli görevler düşüyor. 

Başkanımızı seçme hakkını bize veren demokrasinin gereği, 

mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Elazığ için hizmet vereceğine 

inandığımız aday etrafında toplanmalıyız. Adayların sundukları 

projeleri mutlaka dinlemeli ve kişisel çıkardan ziyade Elazığ’ın 

kalkınmasını önemseyen, mahallelere eşit hizmet götürmeyi 

dile getiren, Belediyeciliği anlayan adaya oy vermeliyiz. 

Seçimlerde particiliği, hissiyatı ve kendi öz menfaatlerimizi bir 

kenara bırakıp, gerçek anlamda hizmet verecek ve modern bir 

şehircilik anlayışını gerçekleştirebileceğine inandığımız bir 

aday etrafında birleşmeliyiz.  
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Yayınlandığı tarih: 11 Mart 2009 (Çarşamba) 

 

ELAZIĞ HAVALİMANI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Basından okuduğumuz kadarıyla Elazığ havaalanı 

pistinin tamamlandığı ve yakında hizmete açılacağı 

belirtilmektedir. Pistin tamamlanması, belirtilen sürelerin çok 

dışına çıktı. Taraflar karşılıklı birbirlerini suçlayıp durdular. 

Kamuoyu olarak bizlerin beklentisi, havaalanının bir an önce 

açılmış olmasıdır. Gecikme haklı sebeplerden ötürü de olsa, 

kamuoyu sonuca bakacaktır.  

Havaalanı ile havalimanı arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Uluslararası uçuşlara açık bir havalimanı, 

bulunduğu şehrin gelişmesi için çok büyük katkılar 

sağlayacaktır. Yurtdışında yaşayan Elazığlılar ve yöre insanı 

bundan böyle doğrudan Elazığ’a uçabilecek ve gümrük 

işlemlerini de burada yapabilecektir.  
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Sık seyahat eden bir kişiyim ve yurtdışına da zaman 

zaman çıktığım için gidilen havalimanında gümrük işlemlerinin 

yapılabilmesinin avantajlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. 

Şayet bundan böyle gümrük işlemleri Elazığ’da yapılacaksa, 

bagaj taşıma konusunda çok büyük bir avantaj elde edilmiştir. 

Bir örnek vermek gerekirse, biletleriniz Amerika’dan Elazığ’a 

kesilmişse, Elazığ’da gümrük işlemleri olmadığı için mecburen 

İstanbul’da tüm bagajlarınızı gümrük kontrolü için almak 

zorunda idiniz. Gümrük kontrolü sonrasında bagajlarınızı bu 

defa da iç hat seferi için transfer etmeniz gerekiyor. 

İstanbul’daki Uluslararası Atatürk Havalimanında dış hat 

terminali ile iç hat terminali birbirinden uzak olduğu için 

yanınızdaki bavulları iç hata geçirmek amacıyla bedensel olarak 

büyük zahmet çekmeniz gerekiyor. Oysa bundan böyle kaç 

aktarma yaparsanız yapın, transferlerde bagajlarınızı almanıza 

gerek kalmayacak ve en son uçuş noktasından tüm eşyalarınızı 

alabileceksiniz.  

Havalimanının devreye girmesinin en büyük katkı 

sağlayacağı il elbette ki Elazığ olacaktır. Ancak bunun yanı sıra 

Tunceli ve Bingöl illerinde ikamet eden vatandaşlar da bu 

imkândan yararlanacaktır. Hatta uçuş saatlerinin uygun olması 

halinde Malatya ve Diyarbakır illerinde ikamet edenler dahi 

Elazığ Havalimanını kullanabileceklerdir. Özel sektör 

tarafından işletilen uçaklar da Elazığ’a geleceği için rekabet 

doğacak ve vatandaş daha ucuza seyahat edebilecektir.  
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Havaalanı pistinin tamamlanması konusunda Valimiz 

Sayın Muammer Erol’un radikal bir karar alarak pisti 

tamamlattığını biliyoruz. Bazı medya grupları usulsüz bir işlem 

yapıldığını ileri sürerek bu tasarrufa karşı çıktılar. Özel İdare 

Genel Sekreterliği aracılığı ile pistin tamamlatılmasını 

eleştirenler oldu. Vatandaşlar ise bu gelişmelerden memnundur. 

Sorumluluk alarak bu pistin tamamlanmasını sağlayan Valimiz 

Sayın Muammer Erol’un bu tasarrufu kolay kolay 

unutulmayacaktır. İdareci ve yöneticilerin kritik durumlarda bu 

tür tasarruflar yapmaları beklenmelidir.  

Şimdi sıra yeni terminal binasının yapımına geldi. 

Umarım çağdaş ve uzay kafes yapı türü bir terminal yapımı için 

projelendirmeler başlatılır. Çok ileri yılları düşünerek bir proje 

çizdirmek gerekir. Elbette ki maliyetler artabilir. Ancak yıllar 

sonra geri dönüp bakıldığında, “Keşke…” ile başlayan cümleler 

kullanmak istemiyorsak, şimdiden tedbirleri ona göre almalıyız 

ve modern bir terminal yapılabilmesi için ilgilileri zorlamalıyız. 

Yeni havalimanının yöre insanına hayırlı uğurlu olması dileği 

ile… 
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Yayınlandığı tarih: 17 Mart 2009 (Salı) 

 

F. Ü. HASTANESİNİ KURTARMA OPERASYONU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi Hastanesi bölgenin çok önemli sağlık 

kuruluşlarından biridir. Sadece Elazığ’a değil, Muş, Bitlis, 

Tunceli ve Bingöl illerinden gelen hastalara da hizmet götüren 

bu hastane, maalesef maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşamıştır. 

Maddi sıkıntıların yaşanmasının en önemli nedenleri arasında 

yönetimsel sorumluluk bağlamında ileriye yönelik kestirimin 

yapılmaması ve bütçe dengesinin korunamaması gösterilebilir.  

Ağustos 2008 ayı itibariyle Üniversite ve Hastane 

yönetimi değişti. Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün Rektör olarak 

atanmasını müteakiben maddi çöküntü içerisinde yer alan Fırat 

Üniversitesi Hastanesine yeni atamalar yapıldı. Başhekimliğe 

Doç. Dr. Erhan Yılmaz’ın getirilmesinin ardından, yeni 

başhekim yardımcıları göreve başladı. Akabinde 2008 Ekim ayı 
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sonlarında ben de Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne 

getirildim. Hastanenin hizmetlerini daha iyi koşullarda 

yapabilmesi, kaybolan hasta memnuniyetinin yeniden tesisi, 

güçlü bütçesi ile satın almalarda rekabet oluşturarak daha ucuza 

malzeme temini, kalite unsurlarını en üst düzeylerde sağlayarak 

hastalarına sağlık hizmeti vermek; yönetimin en önemli 

amaçları arasında yer almıştır.  

Maddi sıkıntıların yoğunluklu olarak yaşandığı bir 

kurumu kurtarmak çok büyük çalışmalar ve özveri gerektirir. 

Eğer her şey eskisi gibi devam ettirilecekse, bataktan kurtulmak 

mümkün olamaz. Başhekim, Döner Sermaye İşletmesi ve 

Saymanlık Müdürlükleri olarak ortak çalışmalar yürütülmesi ve 

çözüm yolları bulunması bilincinden hareket edilerek, acil 

tedbirler alındı. Başta Rektörümüz Sayın Bingöl olmak üzere 

alacaklarımızın tahsili için Başhekimlik, Döner Sermaye 

İşletmesi ile Saymanlık Müdürlükleri ortak çalışmalar yaptılar. 

Bu girişimlerin sonucunda içinde bulunduğumuz ay itibariyle 

esnafa olan borçlar Temmuz 2008’e indirilebildi. Yani eskiden 

bir yıl ya da daha fazla geriden ödeme yapılırken, bu süre 8 aya 

inmiş oldu. Ödeme süresini 3-4 aya indirmek öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır.  

Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından tahminen 

7 ay geçti. Bu 7 ay içerisinde bir hayli mesafe alındı. Üniversite 

hastanesinden kaçan hasta geri dönmeye başladı. Bu dönüşleri 
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hızlandırmak için hasta memnuniyetini çok üst düzeylere 

çıkartmaya mecbur olduğumuzun bilincindeyiz.  

Hastanelerde arşiv çok önemlidir. Bir hastaya ait 

dosyaların düzenli tutulabilmesi ve en önemlisi de lazım 

olduğunda hemen ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla 

Başhekimlik bir çalışma başlattı ve geçenlerde bu arşivi 

dolaştığımızda, mükemmel bir arşivlemenin yapıldığını gördük.  

Diğer taraftan malzeme stokları artık çok sıkı bir 

denetimden geçmektedir. Otomasyon üzerinden ciddi bir takip 

işlemi sonucunda, bazı kliniklerin ve birimlerin malzeme 

taleplerini düşürmeleri sağlanmış ve dolayısıyla stoklarda mal 

tutma yerine, dinamik stok anlayışına dönülmüştür.  

Cihazların tamir ve bakımlarını üstlenen firmalar sıkı 

bir biçimde takip edilmeye başlanmıştır. Tamir işlemlerinin 

hızlandırılması için firmalar baskı altında tutulmaktadır. 

Hastane doktorları hastaneyi kurtarma operasyonuna katkı 

sağlamakta ve özverili davranmaktadırlar. Rektörümüz Döner 

Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu oluşturarak, işletmedeki 

işlerin hızlandırılmasını hedeflemiştir. Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Erdal Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Orhan, 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ülker ve 

Sayman Ercan Arslan’dan müteşekkil Yürütme Kurulu, bundan 

böyle hastane ve döner sermaye işletmesi ile ilgili radikal 
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kararlar alarak, bu birimlerin arzu edilen seviyesine çıkmasına 

yönetimsel açıdan katkı sağlayacaklardır.  

Geminin içerisinde yer alan biri olarak hastane 

gidişatında çok önemli atakların yapıldığının şahidiyim. Bu bir 

ekip organizasyonu olup, “birlikten güç doğar” ilkesi ile hareket 

etmekteyiz. İnşallah birkaç ay sonra esnafa olan borçlarını 

makul sürelerde ödeyen, hastalarının memnun ayrıldığı ve 

hizmet almaktan zevk aldığı bir Fırat Üniversitesi Hastanesi 

oluşturulacaktır. Eminim ki bu sağlandığında tüm Elazığ 

kazanacaktır.  

Geçen ay Başhekimlik tarafından refakatçi koltuğu 

kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaya Elazığlı 

hayırseverlerin yardım etmesini bekliyoruz. Çünkü hasta yakını, 

açıldığında yatak olabilen bir koltukta yatması, insanımıza 

verilen bir değeri ifade etmektedir. Umarım bu kampanyaya ilgi 

gösterilir ve bu çorbada birçok Elazığlının tuzu olur.     
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Yayınlandığı tarih: 25 Mart 2009 (Çarşamba) 

 

VİCDANİ SORUMLULUK 

Prof. Dr. Asaf varol 

İnsanoğlu yürüttüğü göreve bağlı olarak büyük 

sorumluluklar taşıyabilir. Özellikle kamu görevlileri, yaptıkları 

her tasarrufta çok dikkatli olmaları ve kamu haklarını sonuna 

kadar korumaları gerekir. Sağduyu sahibi bir insan, tüyü 

bitmemiş yetimin haklarını korumak adına, adil davranmakla ve 

devletin haklarını korumakla yükümlüdür.  

Üzülerek belirtmek gerekir ki bugün kamu 

kurumlarının büyük bir bölümü vicdani sorumluluktan uzak, 

keyfi ve de taraflı yönetilebilmektedir. Çünkü kamu görevlisi 

devletin imkânları üzerinden bu tasarrufları yapmaktadır ve 

kurumun zararını kendisine dert edinmeyebilmektedir. Oysa 

aynı kurum kendine ait olsa, eminim ki kamu kurumundaki 

yönetimden çok farklı bir icraat ortaya çıkabilecektir.  
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Liberal yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde 

özelleştirme önemli bir uygulamadır. Bu tür ülkelerde hemen 

her hizmet özel sektör tarafından yönetilmekte ve dolayısıyla 

kurum iyi ve kârlı yönetilmek mecburiyetindedir. Ancak her 

hizmetin özel sektör tarafından icrası da bazen büyük 

problemler açabilir. Şayet yeterli kanuni tedbirler alınmamışsa, 

azami kâr amacıyla kurumların çalışanlarını sömürdüğü 

durumlar ortaya çıkabilir.  

Ülkemizde çok iyi kâr etmelerine karşın devlet 

kuruluşların önemli bir bölümü satıldı. Üstelik bazılarının 

yönetimleri de tamamen yabancıların eline geçti. Şayet yarın bu 

kurumlar yürüttükleri hizmetleri aksatmak isterlerse, o zaman 

da ülkede büyük karmaşalar yaşanabilir. Sosyal devlet anlayışı, 

liberal yönetimlerde cılız kalabilir.  

Ülkemizde kamu idarelerinin önemli bir bölümü çok 

kötü yönetilmektedir. Bu kötü gidişatın temelinde politik 

tasarruflar, adam kayırmalar, ehil olmayan kişilere yönetimlerin 

bırakılması yatmaktadır. Kukla yöneticiler nedeniyle, kamuda 

ortaya çıkan olumsuzluklar gündeme dahi getirilmemektedir.  

Yöneticilerin öncelikli işleri arasında empati gelmelidir. 

Yani herhangi bir tasarrufta bulunduğu zaman, kendini karşı 

taraf yerine koymalı ve yapılacak icraattan kendisi rahatsızlık 

duymayacaksa, o tasarrufu gerçekleştirmelidir. Bugün kamu 
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kurumlarının zarar etmeleri ve devlete aşırı yük getirmelerinin 

temelinde, yönetimsel zafiyet yatmaktadır.  

Vicdani sorumluluk taşıyan yönetici, başında 

bulunduğu kuruluşun tüm haklarını korumak için çırpınan 

kişidir. Kurum leyine olacak tasarruflara girerken, duygusal 

davranmaz, mevzuatın gerekli kıldığı faaliyetleri sürdürür. 

Veley ki yürüttüğü işlemlerde kendi yakınları, dostları ve 

akrabaları zarar dahi görecek olsa, doğru olanı yapmaktan 

kendini soyutlamayan yöneticiler vicdani sorumluluğu 

taşıyanlardır.  
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Yayınlandığı tarih: 01 Nisan 2009 (Çarşamba) 

 

DÖNER SERMAYE VE DENGE TAZMİNATI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Üniversite hastanelerinde 657 Sayılı Kanuna bağlı 

olarak çalışan bazı memurlar, hastaneden ayrılıp diğer 

birimlerde çalışmak istemektedirler. Oysa 2006 yılı öncesinde 

tam aksi bir durum söz konusu idi. Üniversite bünyesinde 

çalışan bir memur, o dönemlerde torpil yaptırarak hastaneye 

geçmeye çalışırdı. Çünkü hastaneye geçmesinin sonucunda 

memurlara ödenen döner sermaye katkısından 

faydalanabiliyordu.  

31. 03. 2006 tarihli Resmi Gazete’de Denge Tazminatı 

ile ilgili bir kanun yayımlandı. Bu kanuna göre memurların ve 

sözleşmeli çalışanların durumlarında bir iyileştirmeye gidildi. 

Ancak bu kanun ile birlikte döner sermaye işletmesine bağlı 

olarak iş yapmak isteyen kişilere ya da döner sermayeden katkı 
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alanlara önemli bir darbe vuruldu. Şöyle ki, şu anda üniversite 

hastaneleri döner sermayelerinde çalışan bir memur, 

üniversitenin diğer bir biriminde çalışan ve döner sermayeden 

pay almayan akranından daha düşük katkı alabiliyor.  

Üniversite hastanesinde çalışan bazı memurlar haklı 

olarak üniversitenin diğer bir birimine gitmeye çalışıyor. Çünkü 

hastanede kalmasının, denge tazminatından ötürü maddi 

getirisinin diğer birimlerden daha geride kaldığını görüyor.  

Döner sermaye işletmesi bünyesinde öğretim üyeleri bir 

çalışma yaptıklarında aldıkları net ücret, denge tazminatından 

düşürülüyor. Örneğin bir profesör öğretim üyesi bir kurs 

düzenlesin. Bu kurs karşılığında da 1000 TL kazanç elde etsin. 

Bir profesörün almış olduğu denge tazminatı her ay 273 TL 

civarında. Bir yılda söz konusu denge tazminatının tutarı 3276 

TL eder. Döner sermayeden elde ettiği 1000 TL, bir sonraki yıl, 

denge tazminatından düşürülmüş olacaktır.  

Yukarıda verilen örnekten de görüleceği üzere, döner 

sermaye aracılığı ile yapılan bir işten sağlanan gelir sonradan 

denge tazminatından mahsup edildiğinden, döner sermayeden iş 

yapmak isteyenlerin şevkini kırmaktadır.  

Döner sermaye işletmeleri iyi çalıştırıldıklarında, elde 

edilen meblağ sayesinde yeni cihazlar alınabilecek, araştırmalar 

yapılabilecektir. Yasa ve yönetmelikler çıkarıldıklarında kısa 
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süreli bir çözüm üretilmekte, ama onun sonucunda da yeni 

sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak denge tazminatı denge oluşturmak yerine 

dengesizlik yaratmıştır. Döner sermaye aracılığı ile yapılacak 

üretimleri ve faaliyetleri azaltmıştır. Özellikle hastane dışındaki 

birimlerin döner sermaye aracılığı ile iş yapmamalarını 

sağlamıştır. Söz konusu kanun yeniden gözden geçirilmeli ve 

gerçek anlamda döner sermayelerin çalışmasını sağlayacak yeni 

önlemler alınmalıdır.  
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Yayınlandığı tarih: 05 Nisan 2009 (Pazar) 

 

BANKA PROMOSYONLARI VE ÇELİŞKİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının parasal meblağlarını 

kendi bankalarında tutabilmek için bankalar arasında kıyasıya 

bir mücadele görülür. Başbakanlık tarafından yayımlanan 

genelgeler doğrultusunda promosyonlar dağıtılır. Ancak 

uygulanmaya koyulduğu günden beri, bu promosyonlar kamu 

kurumlarının başına dert olur. Ortaya çıkan sorunların 

temelinde çok farklı nedenler olabilmektedir. Yöneticinin yanlış 

uygulamaları ve sendikaların kendi üyelerinin promosyon 

haklarını korumak bağlamında mahkemelere açtıkları davalar 

nedenleriyle bazen büyük huzursuzluklar yaşanabilmektedir.  

Bankaların promosyon vermelerinin temel amacı, kendi 

üzerlerinden yapacakları para transferleri sayesinde daha fazla 

kâr sağlamadır. Yaptıkları promosyon anlaşmaları ile üniversite 
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yöneticileri de kendi çalışanlarına ek katkılar 

sağlayabilmektedir. Hatta promosyondan elde ettikleri gelirler 

ile elemanlarına bilgisayar dağıtan üniversiteler oldu. Bazı 

üniversite yöneticileri ise promosyondan faydalanan 

elemanlarının yazılı muvafakatini alarak, gelen gelir ile 

üniversitenin diğer ihtiyaçlarını (otobüs, otomobil vb. ) 

karşıladılar.  

Promosyon uygulamasına geçildiğinden beri 

mahkemelerin bu alandaki iş hacimleri de arttı. Özellikle bazı 

sendikalar üyelerinin menfaatlerini korumak bahanesiyle olur 

olmaz her tasarruf karşısında davalar açmaktadırlar. Aslında 

temel hedefleri üyelerinden sağladıkları aidatlarının akışını 

çoğaltmak, üyelerinin haklarını savunduklarını hissettirmektir. 

Davaları kazandıkları takdirde, diğer çalışanlar da kendi 

sendikalarına yönelebilecek ve dolayısıyla sendikalarına daha 

fazla gelir sağlanabilecektir.  

Promosyon dağıtımını yanlış uygulayan, hatta gelen 

geliri kendi hesabına geçiren yöneticilerin olduğunu biliyoruz 

ve bu usulsüz uygulama nedeniyle yargılanan yöneticilerin 

sayısında son yıllarda artış olduğunu da görüyoruz.  

Son yayımlanan Başbakanlık genelgesine göre, 

promosyonlar elemanların bankaya sağladıkları katkı oranına 

bakılmaksızın eşit pay edilmektedir. Bu eşit dağıtım elemanlar 

arasında huzursuzluk doğurmaktadır. Örneğin bir üniversitede 
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bir profesörün maaşı ile bir memurun maaşı arasında birkaç 

misli bir fark olabilmektedir. Profesör öğretim üyesi, “Madem 

ki ben daha fazla katkı sağlıyorum, o zaman benim almam 

gereken oran daha fazla olmalı” tezini savunabiliyor.  

Diğer taraftan öğrencilerin yatırdıkları harçlar 

üzerinden promosyon sağlayan üniversiteler de bulunmaktadır. 

Öğrencilerden alınan harçlar için elde edilen bu promosyonlar 

şayet personele dağıtılıyorsa, yanlış bir uygulamadır ve 

personelin haksız gelir sağlamasıdır. Öğrenci harçları üzerinden 

sağlanan gelirlerin, öğrencilerin hizmetlerinde kullanılması 

beklenir.  

Kurumlarda geçici işçilere ödenen meblağların karşılığı 

olarak da kurumlar promosyonu dolaylı elde edebilmektedir. 

Örneğin bir kurum hizmet alımı biçiminde yaptırdığı bir işin 

müteahhidini çağırarak, geçici işçiler ile ilgili hesapların belirli 

bir banka üzerinden yapılmasını sözlü isteyebiliyor. Müteahhit 

de mecbur kalıp kendisine işaret edilen banka ile çalışıyor. Bu 

meblağ üzerinden sağlanan promosyonun geçici işçilere 

dağıtılması beklenmelidir.  

 Banka promosyon uygulamalarında büyük 

karmaşıklıklar yaşanmaktadır. Haksız dağıtımlar yüzünden 

mahkemelere müracaatlar çoğalmaktadır. Promosyona katkı 

sağlayan bireylerin her birinin kendi katkısı oranında bir 

promosyon alması gerekir. Öğrencilerin harçları üzerinden 
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sağlanan gelirler nedeniyle promosyonlarını artıran üniversiteler 

varsa, öğrenci payının ayrılarak öğrenci hizmetlerinin 

geliştirilmesinde kullanılması adil olanıdır. Aynı durum geçici 

işçiler için de geçerlidir. Bu nedenle promosyon genelgeleri 

üzerinde yeni kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiği 

düşüncesindeyim.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



750 

 

  

Yayınlandığı tarih: 12 Nisan 2009 (Pazar) 

 

ELAZIĞSPOR NASIL KURTULUR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığspor çok kötü günler yaşıyor. Sıkıntının temel 

nedeni parasal. Eski yönetimlerden beri gelen borç devirleri, 

kambur üzerine kambur ekliyor. Bazı defterler inceleme altında. 

Aslında Elazığspor’un toplam borcu 5,5 milyon TL civarında. 

Bu rakam, bir il takımı için çok büyük bir meblağ değildir. 

Elazığspor’dan alacağı olanların temlikleri yüzünden, hesaplara 

sıcak bir para girmiş olsa dahi, temlikler nedeniyle bu paranın 

kulübe şu aşamada bir faydası olmayacak.  

Elazığspor Başkanı Ali Cipli Salı (07. 04. 2009) günü 

15. 00 sularında Üniversiteye gelerek benimle bir görüşme 

yaptı. “Maçlara neden gelmediğimi” sordu. Sayın Cipli bu 

sitemini yapmakta haklı idi. Bildiğiniz gibi geçen yıl Siirt 

Üniversitesi’nde görev yapıyordum. Elazığ’a geri döndükten 
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sonra da kendimi çok yoğun işler içerisinde buldum ve maçlara 

gidemedim. Ama derneğe üyeyim ve üyelik şartlarını yerine 

getiriyorum.  

Başkan Ali Cipli ile Elazıpspor’un geleceği hakkında 

sohbet ettik. Kendi tespitlerini çok yerinde buldum ve kendisine 

hak veriyorum. Elazığspor tüzüğü üzerinde çalışmalar 

yaptıklarını, divanı teşekkül ettirmeye ve para kaynakları 

bulmayı çabaladıklarını açıkladı. Başarılı olmak için tüm yolları 

denemek istiyor. Beni ziyaret etme nedeninin, Elazığspor’u 

kurtarma operasyonu sürecinde her kesimden destek almayı 

düşünmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum.   

Eski bazı yöneticiler alacaklarına karşılık temlik 

koymuş durumdadırlar. Üstelik bu temlikler nedeniyle yasal 

faizler de işliyor. Yani Elazığspor’a para yardım edenler, şayet 

bu paralarını temlik yolu ile geri alabilirlerse, kendileri 

açısından bir maddi kayıp söz konusu olmayacak, üstelik 

sağlayacakları faiz sayesinde paralarını çalıştırmış da olacaklar. 

Elazığspordan alacaklı olanların temliklerini kaldırmadıkları 

sürece, gelecek yardımlar bu alacaklara gidecektir. 

Elazığspor’un temlikler yolu ile ödemesi gereken toplam 

meblağı bilmiyorum. Ama ödeyeceği borçların büyük bir 

bölümü üzerinde temlik olduğunu tahmin ediyorum. Demek ki 

Elazığspor’a birileri yardım etmek için hesaba para havale etmiş 

olsa, bu para alacaklıların hesabına girecek ve dolayısıyla 
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Elazığspor’un futbolcu ve teknik personelin borçlarını ödemeye 

yaramayacaktır.  

Valimiz Sayın Muammer Erol’un işi gerçekten çok zor. 

Elazığspor’u düze çıkartmak için de verdiği mücadeleyi 

basından okuyoruz. Kanımca öncelikli olarak temlik meselesini 

çözmesi gerekir. Aksi takdirde gelecek yardımların da 

Elazığspor’a değil, alacaklılara yarayacağı açıktır. Elbette ki 

Elazığspordan alacaklı olanların alacaklarını tahsil etmek 

istemesinden daha doğal ne olabilir ki? Ama şu kritik virajda 

Elazığspor’un bulunduğu ligde tutmanın çözümleri aranmalıdır.  

Ali Cipli’nin beni ziyaret ettiği günün akşamı istifa 

ettiğini duyduğumda doğrusunu söylemek gerekirse şaşırdım. 

Çünkü benimle görüşmesinin nedenlerinden biri, Elazığspor’un 

düzlüğe çıkartmak istemesidir. Eminim ki benim gibi birçok 

kişinin daha yanına gitmiştir. Bu düşüncede olan bir kişi niçin 

istifa etmeyi düşünsün ki? Sözlü istifasının arkasında 

taahhütlerini yerine getirmeyenlere bir mesaj vermek olduğunu 

hissediyorum. Cuma günü de teknik direktör Hasan Özer’in 

istifası geldi. Adıyaman maçı öncesi bu istifaların gelmiş 

olması, umarım takımı olumsuz etkilemez.  

Elazığspor’da geçmiş dönemlerde çok hatalar yapıldı. 

Yöneticilerin bazıları günü kurtarmanın peşinde idi. Oysa 

minibüs hatlarının satılması yerine Elazığspor tarafından 

işletilmesi, arsaların satılması yerine değerlendirilerek sürekli 
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maddi kaynak getirecek işletmelere dönüştürülmesi, 

parkomatların satılması yerinen işletmeciliğinin Elazığspor 

tarafından yürütülmesi, Elazığspor’a lüzumsuz futbolcu 

transferlerinin yapılması yerine işin ehli uzmanlarca tespit 

edilecek futbolcuların getirilmesi gerekirdi. Elazığspor Atlas 

Okyanusundaki Bermuda Şeytan Üçgeni gibi alanına giren her 

şeyi yutuyor. Elazığspor’a verilen yardımlar işletmecilik 

anlayışı içerisinde kalıcı gelir sağlayacak yatırımlara 

dönüştürülmeli.  

Elazığspor yönetimine adaylarla ilgili listeler 

hazırlanırken, para verebilecek kişiler üzerinde duruluyor. Oysa 

yönetimlere listeler hazırlanırken proje yapacak kişiler, kalıcı 

kaynak yaratacak düşüncelere sahip bireylerin de yönetime 

girmeleri sağlanmalıdır. Olaya bilimsel olarak da yaklaşılması 

zorunludur.  

Şayet divan kurulu ve divan yüksek kurulu faaliyete 

geçirilebilirse, Elazığspor için proje bağlamında önemli 

gelişmeler sağlanabilir. Özellikle divan yüksek kurulu etkin 

çalışmalar yaparak, kalıcı gelirler konusunda fikirler üretebilir. 

Eski başkanlar da şu kritik dönemeçte temliklerini geri çekerek 

Elazığspor’a nefes aldırılabilir.   
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Yayınlandığı tarih: 23 Nisan 2009 (Perşembe) 

 

HADDİNİ BİLMEK  

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Özellikle hak etmeden bir devlet kapısında iş bulanların 

kaprisi çekilmez olabiliyor. Bazı memurlar zamanında torpil 

bularak, destek görerek, korunarak hak etmedikleri kadrolu bir 

iş bulduktan sonra, kendilerini çok fazla yetkilerle 

donatabiliyorlar. Vatandaşlar bir işi için kendilerine 

gittiklerinde, genelde başlangıçta olumsuz yanıtlar alırlar. Zaten 

başlarını kaldırıp vatandaşın yüzüne bile bakmazlar. En çok 

kullandıkları kelime “Yok olmaz, mümkün değil” deyip 

vatandaşı geri çevirmek, isteklere ret cevap vermek, bu tür 

kaprisli memurların yaşam biçimi olmuştur.  

Bu nedenle kamu kurumları hantallaşmış yapıları ve iş 

görmeyen memurları sayesinde, hizmetlerin en kötü sunulduğu 

mekânlar konumuna gelmişlerdir. Özelleştirme bu açıdan çok 
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önemlidir. Çünkü özel sektörde çalışan bir görevli müşterisini 

azarlayabilmesi ya da savsatlayarak işleri yürütebilmesi 

mümkün mü? 

Türkiye’de geçmişte boş beleş birçok insan hak 

etmediği memurluklar elde ettiler. O dönemlerde şimdiki gibi 

seviye tespit sınavları filan yapılmıyordu. KPSS diye bir sınav 

yoktu. Tanıdığın varsa, torpilin kuvvetli ise ortaokul veya lise 

mezunu olman yeterli idi. Üniversite mezunu iş bulamazken, bu 

kişiler dayıları sayesinde çiftlik gibi kullanılan ve politize olan 

devlete ait kurumlarda istihdam edilebiliyorlardı.  

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi devletin 

resmi bir kurumudur ve son yıllarda sınavlardaki ciddiyeti ve 

düzeni ile takdir edilen bir fakültedir. Bu fakülteden diploma 

alanların büyük emek vererek bir unvan aldıkları da bilinen bir 

gerçektir. Bazı sınav merkezlerinde yapılan usulsüzlükler, 

sistemden kaynaklanmayıp, orada görevli bazı elemanların 

ciddiyetsizliğinin sonucudur.  

Gelelim Açık Öğretim Fakültesinin ilk yıllarına! Gayri 

ciddi, kopyaların havada uçuştuğu, hatta sınıflarda gözetmelerin 

soruları çözerek adaylara yardım ettikleri dönemler asla 

unutulamaz. İşte yukarıda bahsettiğim torpilli memurların 

bazıları, Açık Öğretim Fakültesi’nden hak etmeden bir 

diplomada aldıktan sonra çekilmez oldular. Bazıları müdür 

seviyelerine dahi yükseldiler. Ama alt yapıları donanımlı 
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olmadığını, ağızlarını açtıkları anda eğitimlerinin yetersizliğini 

hemen hissedebilirsiniz. İşte bu tür bedavadan mevki ve makam 

elde edenler, yapmakla yükümlü oldukları işleri vatandaşa karşı 

minnetle yerine getirirler.  

Türkiye’de memurlar ve bizler bilmeliyiz ki yaptığımız 

işlerin maddi karşılığını alıyoruz. Yapmakla yükümlü 

olduğumuz işleri, sanki de lütuf ediyormuşuz gibi göstermek, 

ahlâki değildir. Vatandaş da bu tür memurlar karşısında işlerini 

takip ederken ezilip bükülmek yerine, gerekirse o memura işini 

yapmasını talep edebilmelidir. İşleri görülsün diye el pençe 

durmak yerine, amirlere şikayetlerini bildirebilmeli ve o 

memura karşı yapılan yaptırımların da takipçisi olabilmelidir. 

Bu sistem uygulanabilirse, bazı memurlar tarafından sergilenen 

keyfi davranışların önüne geçilebilir.  
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Yayınlandığı tarih: 30 Nisan 2009 (Perşembe) 

 

KREDİ KARTLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol  

 

Çağımızın para aracı olarak kredi kartlarının sayıları 

günden güne müthiş biçimde artmaktadır. Bankalar kredi kartı 

ile maddi kazançlarını yükseltmeyi düşünürken, sade vatandaş 

ise ödeme zorluğu çekmemek veya yanında para taşımamak için 

kredi kartı alabilmektedir. Kredi kartı borcunun yüksekliği 

nedeniyle bazen maalesef intihar eder vatandaşlarımız da 

olabilmektedir. Bazıları için kredi kartının varlığı bir dert, 

yokluğu da ayrı bir dert olabiliyor.  

Bankalar maddi durumu iyi olan müşterilerine kredi 

kartı vererek, kart üzerinden gelir sağlamaktadırlar. Bazen bir 

kişinin onlarca kredi kartı olabilmektedir. Oysa harcama yaptığı 

kredi kartı sayısı ise 1-2 yi geçmeyebiliyor. Peki, 

kullanmadıkları halde fazla kredi kartı neden taşınır, merak 
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ettiğim bir konu? Çünkü kredi kartı için yıllık bir aidat ödeniyor 

ve onlarca kredi kartınız varsa ve hepsini kullanmıyorsanız, 

boşu boşuna bankaları zengin etmektesiniz.  

Kredi kartı gerçekten bir güvence ve yanınızda para 

taşımadığınız halde, her türlü alış verişinizi rahatlıkla 

yapabiliyorsunuz. Hele bir de e-ticaret aracılığı ile kredi kartı 

kullanmak daha da rahat oluyor. Ama bazen de kötü amaçlıların 

eline kart numaralarınız geçtiğinde, kartınız üzerinden başkaları 

harcama yapabiliyor.  

E-ticaret hayatımızın bir parçası olmayı günden güne 

artırıyor. Artık mağazalara gitmek yerine elektronik ortamda 

alış veriş yapabiliyor ve eşyalarınız kapınıza kadar gelebiliyor. 

Üstelik mağazadan çok daha düşük fiyatlara da mal almanız 

mümkündür. Çünkü elektronik ortamda ticaretle uğraşanlar, 

mağaza kirası vermiyor, işçi ücreti ödemiyor, elektrik ve su 

paraları yok.  

Bankalar müşterilerinin onayını almadan bazen ikinci 

ve üçüncü kredi kartını düzenleyip posta ile gönderiyorlar. 

Vatandaş da bankanın değerli bir müşterisi olduğu havasına 

kapılıp, gelen kredi kartını alıyor. Aradan bir süre geçtikten 

sonra kart bedelinin hesap özetine yansıtıldığını görüyorsunuz. 

Bazen müşteri hesabını yeterince kontrol etmiyorsa, bu 

kesintinin farkına bile varamayabiliyor. Bankalar maliyet 2 
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lirayı geçmeyen kredi kartı sayesinde milyonlarca kazanç 

sağlayabiliyorlar.  

Hesabını bilmeden kredi kartı kullananlar, borç 

batağına saplanabilmektedir. Borcunu kapatamadığı için 

uygulanan faizler nedeniyle, kartopu misali borç büyüdükçe 

büyüyor ve sonuçta kart sahibi çoğu kez hapse giriyor ya da 

utancından intihar edenler dahi olabiliyor.  

Kredi kartlarına son zamanlarda şifreli kullanma 

zorunluluğunun getirilmesi sayesinde, kredi kartı 

usulsüzlüklerinde hissedilir bir azalma oldu. Ancak bazı 

esnaflar kredi kartını post makinesine soktuktan sonra şifreyi 

müşterisine sormakta ve müşteri de sesli olarak şifresini 

söyleyebilmektedir. Dolayısıyla bilinçsiz kredi kartı kullanıcısı, 

şifresini vererek kendisini riske sokabilmektedir.  

Sonuçta kredi kartının kullanılmasının hayatımızı 

kolaylaştırdığı bir gerçektir. Ancak kopyalanmaları halinde de 

sahibine büyük zararlar açabilir. Bu nedenle kredi kartını 

sigorta ettirmekte yarar olduğu düşüncesindeyim.  
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Yayınlandığı tarih: 07 Mayıs 2009 (Perşembe) 

 

17 inci İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 

TOPLANTISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim fakülteleri dekanları 2000 yılından beri yılda en 

az bir kez toplanarak iletişim fakültelerinin sorunlarını ele 

almakta, çağdaş ve kaliteli bir eğitim-öğretim sürdürebilmeleri 

için beyin fırtınası oluşturarak çözümler üretmektedir. 

Türkiye’deki iletişim fakülteleri dışında Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde yer alan 5 iletişim fakültesi ile 

Kırgızistan’daki Türkiye-Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi 

de düzenli olarak toplantılara katılmaktadır. Yeni açılan 

üniversitelerin bazılarında da (Gümüşhane, İstanbul Şehir 

Üniversitesi gibi) iletişim fakülteleri kurulmuştur. Dolayısıyla 

iletişim fakülteleri sayısı 38’i bulmuştur.   
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İletişim Fakülteleri Dekanları 2000 yılında Gazi 

Üniversitesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın 

girişimleri sonucunda toplantılar düzenlemeye başlamışlardı. O 

dönemlerde dekanlar bazen yılda 2-3 kez toplantılar 

yapabiliyordu. Bunun sonucu olarak 2000-2009 yılları arasında 

9 yıl geçmiş olmasına karşın, 2009 yılında 17 inci İletişim 

Fakülteleri Dekanları toplantısı düzenlenebilmiştir.  

2000 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

kurucu dekanlığı görevini yürütüyordum. 2004 yılı Ağustos 

Ayında Amerika Birleşik Devletlerine gitmem nedeniyle 

dekanlıktan ayrılmıştım. ABD’de 16 ay bulunmam 

münasebetiyle 2005 yılındaki toplantıya katılamamıştım. Ancak 

2005 yılı haricindeki tüm iletişim fakülteleri dekanları 

toplantılarına düzenli katılan üyeyim.  

2004 yılında İletişim Fakülteleri Dekanları toplatısını 

Elazığ’da yapmış ve Türkiye’de ilk defa 13 iletişim fakültesi 

öğrencilerinin işbirliği ile yapılan anketlerle 2003 yılı Başarılı 

İletişimciler ödülünü Elazığ’da dağıtmıştık. O dönemde Fırat 

Üniversitesi Rektörlüğünü şimdiki Rektör Sayın Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl yapmaktaydı. Bu etkinlik Türkiye’de büyük ses 

getirmişti. CNN Türk Fırat Üniversitesi televizyonu 

stüdyolarında canlı yayın yapmış, diğer görsel ve yazılı medya, 

Fırat Üniversitesi’ndeki bu etkinliği tüm ülke sathına yaymıştı. 

Bu toplantının çıkarttığı ses hâlâ kulaklarda çınlamaktadır.  
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2006 yılında İletişim Fakülteleri Dekanları Mersin 

Üniversitesi’ndeki toplantına eski iletişim fakülteleri 

dekanlarından sadece beni davet etmişlerdi. Bu ayrıcalığın 

nedeni, 2004 yılında Elazığ’da yapılan 12 inci İletişim 

Fakülteleri Dekanları toplantısının organizasyonunun 

mükemmelliği ve önceki toplantılarla ilgili kapsamlı belgesel 

bir kitap ve CD’leri dağıtılmış olmasıydı. Bu kitapta ve 

CD’lerde o yıla kadar yapılan tüm toplantılarla ilgili belgesel 

nitelikli bilgiler ve resimler yer almaktaydı. Mersin’deki 

toplantıda İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’nun 

oluşturulmasına karar verilmişti. Dekan olmamama karşın 

yapılan seçimler sonucunda 5 kişiden oluşan Yürütme 

Kurulu’na seçilmiştim. Benimle ilgili yapılan tercihe, Fırat 

Üniversitesinin adını duyurmak bağlamında memnun 

kalmıştım. Çünkü Fırat Üniversitesi mensubu bir öğretim 

üyesinin İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’nda 

görev almış olması, Üniversitemiz adına gurur verici bir 

tasarruf olsa gerek.  

2006 yılından beri İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu’na her yıl yeniden seçildim. Yürütme 

Kurulu’nun görevlerini yerine getirmek bağlamında, görev 

yaptığımız meslektaşlarımızla cana başla çalıştık.  

2009 yılında İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme 

Kurulu 17 inci toplantısını Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde 

gerçekleştirdi. Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden 
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biri 2010 yılından itibaren iki aşamalı yapılacak Lisansa 

Yerleştirme Sınavları’nda iletişim fakültelerine hangi puan 

türünün uygulanması ile ilgili alınacak karar idi. Ortaöğretim 

kurumlarında sosyal branşta okuyan öğrencilerinin sayısının 

çok azaldığını ve bunun sonucu olarak da sosyal puan türü 

yerine, Türkçe-Matematik puan türü ile iletişim fakültelerine 

öğrenci alınmasının uygun olacağının Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bildirilmesine ve iletişim fakülteleri ile ilgili diğer 

sorunların çözümü için Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine 

oybirliği ile karar verildi.   

17 inci İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısına 

katılan dekan ve dekan temsilcilerin isimleri aşağıda verilmiştir.  

 ÜNİVERSİTESİ DEKAN/DEKAN TEMSİLCİSİ 

1 Akdeniz Doç. Dr. Seçil Deren 
2 Anadolu Yrd. Doç. Dr. Hakan Ergül 

3 Ankara Prof. Dr. Haluk Geray 

4 Atatürk  Prof. Dr. Önder Barlı 

5 Bahçeşehir Prof. Dr. Haluk Gürgen 
6 Başkent Prof. Dr. Ahmet Tolungüç 

7 Beykent Prof. Dr. Şermin Tekinalp 

8 Cumhuriyet Prof. Dr. Mehmet Canbazoğlu 
9 Doğu Akdeniz Prof. Dr. Tuğrul İlter 

10 Ege Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel 

11 Erciyes Prof. Dr. Hamza Çakır 

12 Fırat Prof. Dr. Asaf Varol 
13 Galatasaray Prof. Dr. Özden Çankaya 

14 Gazi Doç. Dr. M. Bilal 

15 Girne Amerikan  Prof. Dr. Alpay Ataol 
16 Hacettepe Prof. Dr. Asker Kartarı 

17 İstanbul Arel Prof. Dr. Aysel Aziz 

18 İstanbul Bilgi Prof. Dr. Nezih Erdoğan 
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19 İstanbul Şehir Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Altun 

20 İstanbul  Prof. Dr. Suat Gezgin 

21 İzmir Ekonomi Prof. Dr. Sevda Alankuş 

22 Kadir Has Prof. Dr. Deniz Bayrakdar 
23 Karadeniz Teknik Prof. Dr. Mustafa Emir  

24 Kocaeli Prof. Dr. Hülya Yengin 

25 Maltepe Prof. Dr. Peyami Çelikcan 
26 Kırgızistan Türkiye-Manas Prof. Dr. Bayram Kaya 

27 Selçuk Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer 

28 Yakındoğu Prof. Dr. Orhan Çiftçi 
29 Yaşar Prof. Dr. Şefik Güngör 

30 Yeditepe Prof. Dr. Suat Anar 

 

Toplantı sonrasında Yürütme Kurulu’nun İstanbul Arel 

üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Asker Kartarı, Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Orhan Çiftçi, Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tolungüç ve Fırat 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol’dan 

oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Yürütme Kurulu kendi 

arasında yaptığı toplantı sonucunda, İletişim Fakülteleri 

Dekanları Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Asaf Varol’u 

seçildi. 18 inci İletişim Fakülteleri Dekanlar toplantısının 

Yakındoğu Üniversitesi Kıbrıs’ta yapılmasına oybirliği ile karar 

verildi. İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’na 

seçilen meslektaşlarım adına, tüm dekanlara/dekan 

temsilcilerine şükranlarımızı sunar, Yürütme Kurulu olarak 

başarılı olmamız halinde, bu başarıda en büyük payının iletişim 
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fakültesi dekanlarımızdan göreceğimiz güven ve desteğe bağlı 

olduğunu kamuoyu ile paylaşırım.  
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Yayınlandığı Tarih:14 Mayıs 2009 (Perşembe) 

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL TÖRENİ  

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

   İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 12 Mayıs 2009 tarihinde 

İletişim Ödül töreni yapıldı. Bu törene İletişim Fakülteleri 

Dekanları da davet edilmişti. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer İnal başkanlığında yürütülen 

bu sosyal etkinliğe İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme 

Kurulu Başkanı olarak katıldım.  

 

   Büyük bir salonda başarılı iletişimcilerin ödülleri dağıtıldı. 

Üniversitenin öğrencileri ve akademik personeli işbirliği 

yaparak anketler düzenlemişler ve anket sonuçlarına göre “en 

iyileri” belirlenmişler. İstanbul Aydın Üniversitesi, iletişim ödül 
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törenini geleneksel hale getirmiş. Bu yıl beşinci ödül törenini 

düzenlediler. Üniversitenin kuruluş yılı 2003. Yani 2005 yılı ile 

birlikte ödül töreni faaliyeti içerisine girmişler. Bu tören 

sayesinde Aydın Üniversitesinin adını tüm Türkiye sathına 

yaymış oldular.  

 

   İstanbul Aydın Üniversitesinde eğitim-öğretim gören 

öğrencilerin büyük bir bölümü Meslek Yüksekokulu 

öğrencileridir. Toplam 10 binin üzerinde öğrencilerinin 

olduğunu duyduğumda, doğrusu şaşırdım. Çünkü kuruldukları 

tarihin üzerinden sadece 6 yıl geçmesine karşın öğrenci 

sayılarını oldukça yükseltmişler. Hızlı bir yapılanma sayesinde 

bunu sağladıkları anlaşılıyor.  

 

   Öğrencilerin bu vakıf üniversitesini tercih etme 

nedenlerinden biri de isteyen öğrencilerin hazırlık sınıflarına 

katılmayabilmeleridir. Hedeflerinin okulu en kısa sürede 

tamamlamak olması nedeniyle, hazırlık sınıfını istemediklerini 

birkaç öğrenci ile yaptığım sohbette öğrendim.  

 

   İletişim Fakültesi bünyesinde Radyo,-Sinema ve Televizyon, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Görsel İletişim Tasarım 

bölümlerinde öğrencileri vardır. İletişim fakültesinin henüz 

birinci sınıfları bulunmakta ve öğrenci sayıları 184”tür.  
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Ödüle layık görülen bazı kişilerin seçilmesi, çok anlamlı idi. 

AKEV Onur ödülü İHA Muhabiri İsmail Güneş’e veriliyordu. 

Onur ödüllerinin diğer sahipleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 

Anadolu Ajansı, TRT ve Gazanfer Özcan aldılar. Hatırlanacağı 

üzere rahmetli İsmail Güneş rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu 

taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda 112 acil servis ile 

yaralı iken görüşme yapmış, çok acı ve feci bir biçimde karlar 

üzerinde hayata gözlerini yummuştu.  

 

   Ali Kırca en iyi Anchorman kategorisinde ödül alırken, en iyi 

haber programı kategorisinde Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” 

programı ödüle layık görüldü. “Var mısın Yok musun?” 

Programı ise en iyi yarışma programı ödülünü alıyordu. Ödül 

alan iki tane de çocuk vardı. İlayda Hoşgör ve Ali Ege Vurkır 

isimli çocuklar, oynadıkları reklam filmi ile genç iletişimciler 

ödülüne layık görülmüştü.  

 

   Mavi Şeker adı ile en iyi gündüz kuşağı programının sunucusu 

Ece Erken ödülünü toplantıya yetişemediği için Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Balcı’nın odasında aldı. 

Televizyondaki sempatik yüzünü Ece Erken, ödülünü alırken de 

sergiledi.  

 

   En İyi Haber Kanalı ödülüne layık görülen NTV’ye ödül vermek 
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üzere kürsüye davet edildim. İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu Başkanı ile toplantıya katıldığımı, bu törene 

yetişmek için ayağımın tozu ile Elazığ’dan geldiğimi, 2000 

yılından beri iletişim fakülteleri dekanlarının her yıl ayrı bir 

üniversitede toplanarak iletişim fakültelerinin sorunlarını ele 

aldığını ve çözümler ürettiklerini, bu anlamlı günde iletişim 

fakültesi öğrencileri arasında olmaktan mutluluk duyduğumu, 

iletişim fakültesi öğrencilerinden bir isteğimin olduğunu, biraz 

da Doğu’ya ve Güney Doğu’ya bakmalarını, kalemlerini 

doğrudan ve haktan yana kullanmalarını istediğimi belirttim. Bu 

tür ödül törenleri, yapıldığı üniversiteyi tanıtım adına çok etkili 

olabilmektedir. Ödül töreni için gelen görsel medya, ister 

istemez kendi televizyonlarında aldıkları ödülü görüntülü 

vermektedir. Özellikle vakıf üniversiteleri ödül törenleri 

yaparak kendi üniversitelerini kamuoyuna tanıtımı konusunda 

oldukça başarılıdırlar.  
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Yayınlandığı Tarih: 21 Mayıs 2009 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE YILLARIM VE MEZUNİYET TÖRENLERİ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

   1973-1977 yılları arasında üniversitede okuduğumuz 

dönemler çok sıkıntılı idi. Boykotların yapıldığı, sağ-sol 

çatışmalarının yaşandığı yılları, bizim kuşak genelde hatırlamak 

istemez. O dönemin gençleri olarak neyi paylaşamıyorduk? 

Bilemiyorduk. Bizleri birbirimize düşüren güçlerin aynı merkezli 

olduğunu asla düşünemezdik. Birileri gelip de “Haydi dışarı 

çıkıyoruz, yürüyeceğiz” dediğinde kimse karşı çıkamazdı ve 

kuzu kuzu sınıfı terk etmek zorunda kalırdık. Yani başkaları bizi 

idare etmiş de farkında dahi olamazdık.  
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   O dönemlerde Üniversiteye hakim grup diğer bir gruba 

mensup arkadaşlarını görüş ayrılığı yüzünden döverdi. Şayet 

lider konumunda olanlar sınava hazır değillerse, o sınava 

kimsenin girmesini istemez ve hatta kaba kuvvetle girenleri 

tekme tokat dışarı çıkarırlardı. Birçoğu tembelliklerini, zayıf 

öğrenci olduklarını gizlemek için de kendilerini bir siyasi 

görüşün veya bir fraksiyonun temsilcileri ve savunucuları gibi 

gösterirlerdi. Oysa bu durumdakilerin asıl hedefi, kendilerinin 

nemalanmadığı her şeyin karşısında durmaktı, direnç 

göstermekti. Geriye dönüp baktığımda bu sinsi düşünceyi çok 

daha net anlayabiliyorum.  

 

   Sene 1975 idi, bir dersin sınavına gireceğiz. Sınav olmayı 

beklerken birkaç kişi kapıda gözüktü. “Haydi, çıkın dışarı, sınavı 

protesto ediyoruz”. Ben çıkmak istemiyordum çünkü; büyük 

emekler vermiş ve sınava hazırlanmıştım. Emeklerimi boşa 

vermemek için sınıfta oturmaya devam ederken, benimle 

birlikte sınıfta 5 arkadaşın daha sınavdan çıkmadığını 

gördüğümde, daha da cesaretlenmiştim. Dersin hocası bu 

hareket karşısında donup kalmıştı. Sınav kağıtlarını bize 

dağıtırken, aralıklı duran kapıdan dışarıdakilerin “Siz 

görürsünüz” dercesine salladıkları başparmaklarını görmezden 

geliyorduk. Sınav sonrasında etrafımız çevrildi, ama egemen 

grup nedense bizleri dövmekten vazgeçti.  
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   1977’de son sınıfta mezuniyete günler kala egemen güçlerin 

çıkarttığı eylemler yüzünden, mezuniyetimiz 3 ay ertelenmişti. 

Çok üzülüyordum çünkü; bir an önce mezun olup gerçek hayata 

başlamak istiyordum. Boykota sebebiyet verenler genelde 

çalışmayan tembel ve sorumsuz öğrencilerdi. Oysa ben kendimi 

derslerime adamıştım ve bunun semeresini okulu “Bölüm 

birincisi” olarak tamamlayarak almıştım.  

 

   Artık her üniversitede mezuniyet törenleri özgürce 

yapılabiliyor. Çalışkan öğrenciler kürsüye çıkıp özel ödüllerini 

alabiliyor. Öğrencilerin aileleri, evlatlarının bu mutluluğunu 

doyasıya yaşayabiliyor. Çekilen resimler ve videolar albümlerde 

hatıra belgeler olarak yerlerini alabiliyor.  

 

   Oğlum Cihan’ın doktorasını tamamlaması münasebetiyle 

mezuniyet törenine katılmak için Amerika’ya gittim. İnsanın 

kendi evladını kürsüde tüm katılımcılar tarafından alkışlanarak 

başarısının tebrik edildiğini görmesi, bir baba için çok 

anlamlıdır. Anne ve babaların bu mutluluğu yaşamalarını 

dilerim. Bu mutluluğu yaşarken de, birden bir film şeridi gibi 

benim öğrencilik yıllarım gözümün önünden akıp gitti. Ancak 

bu film şeridinin yukarıda anlattığım olaylar nedeniyle bende 
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burukluk yarattığını ve Allah bir daha o günleri ülkemde 

yaşatmaması için kendiliğimden dua ettiğimi hissettim.  

 

 

Not: Elazığ değerli ve vefakâr bir evladını daha kaybetti. 

Rahmetli Ünal Akbay, Günışığı Gazetesi’ndeki köşesinde artık 

yol gösterici ve Elazığ’ın sorunlarına çözüm öneren yazılarını 

okumaktan da bizi mahrum ederek, Hakkın rahmetine kavuştu. 

Aile fertlerine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.  
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Yayınlandığı Tarih: 28 Mayıs 2009 (Perşembe) 

 

NÜKLEER DENEMELER 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde yeraltında başarılı bir 

nükleer deneme yaptığını duyurduğunda, Amerika başta olmak 

üzere dünyanın gelişmiş diğer bazı ülkeleri büyük tepkiler 

gösterdiler. Benzer olaylar İran’ın Nükleer Elektrik Santrali 

kurması sürecinde de yaşanmıştı ve hâlâ yaşanmaya devam 

etmektedir. Nükleer santral kurması nedeniyle her an İran’ın 

bu tesislerine bir saldırı olabilir ya da başka bahanelerle İran 

birileri ile savaşa sokulabilir, endişesini taşıyorum. Peki gelişmiş 

ülkelerde zaten nükleer silahlar mevcut iken; Kuzey Kore, İran 

veya diğer ülkelerin nükleer güce sahip olması, gerçekten de 

çok mu tehlike arz eder? 
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   Nükleer enerjinin tehlikeleri bilinen bir gerçek. Hele Hiroşima 

ve Nagazaki gibi Japonya’nın iki kentine İkinci Dünya Savaşı 

sürecinde atılan atom bombalarının sonuçlarını gördükten 

sonra, korkmamak elde değil! 26 Nisan 1986 yılında Çernobil 

nükleer santral kazası, nükleer enerji üreten santraller arasında 

şimdiye kadarki en tehlikeli kazaların başında yerini aldı. Bunun 

sonucu olarak Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde 

görülen sakat çocuk ölümleri ve kanser vakalarındaki artışların 

müsebbibi de gene bu kazaya mal edilmektedir. Radyoaktif 

parçacıkların özellikle fındık ve çay aracılığı ile Karadeniz 

bölgesindeki canlıları etkilediği iddia edilmektedir.  

   Türkiye nükleer enerji santrallerini 1985’ten beri bir türlü 

kuramadı. Açılan ihaleler o kadar çok iptal edildi ki, artık son 

ihaleye sadece Rusya teklif verdi. Yani nükleer elektrik 

santralleri geciktirildikçe geciktirildi ve Türkiye bu teknolojiyi 

transfer etmede çok geç kaldı.  

   Türkiye’nin çevresindeki komşularda örneğin Ermenistan, 

Bulgaristan ve İran’da (tam faaliyete geçtiğinde) nükleer enerji 

kullanıldığına göre, bizler zaten nükleer enerji kuşatması 

altındayız. Yani Türkiye’de nükleer enerji santralinin 

kurulmamış olması, ülkemizi pek de bu tehlikeden korumuyor 

ki? 

 

   Kuzey Kore tarafından yapılan nükleer denemelerin 
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benzerlerini Fransa, Amerika, İngiltere ve diğer bazı ülkeler 

zaman zaman yapıyorlar. Kendilerine ses çıkaran olmuyor ya da 

cılız bazı sesler çıkabiliyor. Ama kendileri dışındaki ülkelerde bu 

tür denemeler yapıldığında kıyametler kopuyor. Asıl düşünce 

kendileri dışındaki ülkelerin gelişmesini önlemek, karşılarında 

nükleer güce sahip kuvvetli bir ülke yaratmamaktır.  

 

   Türkiye nükleer elektrik santrali konusunu bir an önce 

çözmelidir. Nükleer santral kurulursa, bunun sonucunda 

nükleer güce de bir bakıma hızlı geçilebilecektir. Türkiye’nin 

Nükleer silah gücünün olması, düşmanları için de bir denge 

unsuru oluşturabilecek ve barışın sürekliliğini sağlayabilecektir. 

Çünkü Türkiye topraklarında kötü emelleri olan ülkeler, ister 

istemez ayaklarını denk almak zorunda kalacaklardır.  

 

   Türkiye’de nükleer enerji karşıtı olanlara da bir çift sözüm 

olacak! Elbette ki diğer enerji türleri dururken nükleer enerjiye 

karşı çıkabilirsiniz. Yenilenebilir enerji dâhil olmak üzere diğer 

bilinen alternatif enerji kaynakları ülkemizin bir gün ihtiyacını 

karşılamayacak seviyeye düştüğünü hep beraber göreceğiz. O 

zaman zorunlu olarak Türkiye nükleer enerjiden yararlanma 

yolunu seçecektir. Fakat “Atı Alan Üsküdar’ı Geçti” misali, biz 

bu enerjiden mahrum bırakılmış olacağız ve Türkiye şimdilerde 

olduğu gibi o yıllarda da sadece nükleer santral ihalelerine 
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çıkacak, ama belki de artık ihaleye katılacak tek bir firma dahi 

bulamayacaktır! 
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Yayınlandığı Tarih: 04 Haziran 2009 (Perşembe) 

 

BEYİN GÖÇÜ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Lisans ve lisansüstü eğitimi almak amacıyla her yıl 

yüzlerce gencimiz Amerika Birleşik Devletlerine, Avrupa’ya ya 

da diğer ülkelere gitmektedir. Bu amaçla yurt dışına gidenlerin 

bir bölümünün de geri dönmediğini biliyoruz. Gençlerimizin 

yurt dışını tercih etmelerinin birçok nedenleri olabilmektedir. 

Ancak genelde yurt dışında kalma nedenlerinin başında yaşam 

koşullarının ve mesleklerini sürdürmede araştırma imkânlarının 

daha fazla olması gelmektedir.  

 

   Avrupa ve Amerika’daki bazı üniversiteleri farklı yıllarda 

ziyaret ettiğimde, her defasında Türk öğrencilerle karşılaştım. 

Gelenlerin önemli bir bölümü lisansüstü eğitimi için yurt dışına 
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çıkmaktadır. Türkiye’den yabancı dil ile eğitim görmüş bir 

üniversiteden mezun olanlar, yabancı bir dil bilmeleri 

nedeniyle, dışarıdaki üniversitelerle daha rahat ilişki 

kurabiliyorlar.  

 

   Ohio Üniversitesi’nde çalışmalar yapan Fırat Üniversitesi 

öğretim elemanı Haluk Eren’in organize ettiği bir program 

sonucunda, geçtiğimiz günlerde Ohio Üniversitesine giderek bu 

Üniversitede bazı yetkililerle ve Türk öğretim elemanları ile 

görüşmeler yaptım. Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma, 

lisansüstü eğitim ve planlamadan sorumlu dekan James M. 

Rankin, Bölüm Başkanı Robert P. Judd, Türk Profesör Gürsel A. 

Süer, Doçent Savaş Kaya ile yaptığım görüşmeler çok olumlu 

geçti. Yrd. Doç. Carole Womeldorf, Ohio’nun rüzgâr 

enerjisinden faydalanmasına yönelik bir projesinin sunumunu 

dinledim.  

 

   Ohio Üniversitesi denildiğinde Mühendislik Fakültesi 

bünyesinde yer alan Aviation (Havacılık) Bölümü ön plana 

çıkıyor. Kendilerine ait havaalanında 1939’dan beri pilot 

yetiştiriyorlar. Bu eğitim kapsamında uçak teknolojisi alanında 

da farklı eğitimler vermektedirler. Bu üniversitenin güçlü bir 

İletişim Fakültesi (The Ohio University Scripps College of 

Communication) var. Ülkedeki iletişim fakülteleri arasında ilk 
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beşe giriyor. Öğrencilerin The Post adıyla günlük çıkarttıkları 

gazete ile zaman zaman öğretim elemanlarını güç durumda 

bıraktıkları, hatta gazetede yazılanlar sonucunda üniversiteden 

ayrılmak zorunda kalan öğretim elemanlarının olduğunu 

duydum.  

 

   Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünden 

Savaş Kaya isimli Türk doçentin koordine ettiği laboratuvarı 

dolaşmamın sonucunda, geleceğin en gözde mesleklerinden 

birinin nano teknoloji alanında olacağını söyleyebilirim. 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünde görev alan Gürsel 

Süer hoca, ODTÜ’den mezun olduktan sonra yurtdışına çıkmış. 

Puerto Rico Üniversitesinde 8 yıl çalışmış. Sonra da Ohio 

Üniversitesinde başarılı çalışmalara imza atmış bir Türk. 

Mehmet Çelenk hocamız, ömrünü eğitime adamış. Türk 

öğrencilerle yaptığım toplantıya katılmak için Rio Grande 

Üniversitesinden gelen doçent Noyar Er matematik alanında 

uzmanlaşmış. Amerika’da dolaştığım farklı üniversitelerde 

böyle başarılı daha birçok Türk ile karşılaştım.  

 

   İşte beyin göçü dediğimiz gurubu bu insanlar oluşturuyor. Bu 

beyin göçü ilk etapta ülke için büyük kayıp olarak 

değerlendirilebilir. Ama farklı bir pencereden bakıldığında, bu 

insanlarımızın Amerika’da Türk lobisi oluşturduklarını, 
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Türkiye’den gelen öğrencilere yardımcı olduklarını, yaptıkları 

araştırmalarda Türkiye’den gelen gençleri istihdam ettiklerine 

de şahit oluyorum.  

 

   Ohio Üniversitesi’ne 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında lisansüstü 

eğitimi için gönderilmiş öğrencilerle (20 öğrenci) bir araya 

gelerek, sorularını cevapladım. Bu öğrenciler Türkiye’de farklı 

üniversitelerden mezun olmuşlar ve lisansüstü eğitim 

(master/doktora) almaları amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından bursu olarak yurtdışına gönderilmişler. Uzun bir 

eğitim sürecindeki bu gençlerimizin bir kısmı, belki gene bir 

yolunu bulup yurtdışında kalacaklar ve beyin göçü gurubuna 

dâhil olacaklar. Ama çoğu geri dönecekleri için ileride 

Türkiye’de iyi bir akademik kadronun oluşacağından eminim.  

                 

   Yurtdışında bulunan Türk öğretim elemanlarından 

yararlanmak gerekir. Bu amaçla üniversitelerimiz; özellikle de 

yeni kurulan üniversitelerimiz, yurtdışı üniversitelerinde çalışan 

Türk öğretim elemanlarını belirli bir dönem için üniversitelerine 

davet ederek konferanslar ve dersler verdirebilir, ortak projeler 

yürütebilir, karşılıklı öğretim elemanı, öğrenci değişimi yapabilir 

ve her bir tarafın menfaatine olacak ortak protokoller 

imzalayabilir.  



784 

 

                   

Yayınlandığı tarih: 11 Haziran 2009 (Perşembe) 

 

ÖZVERİLİ DAVRANABİLMEK 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

 

Gelişmiş toplumlarda kişiler arası ilişkiler çok farklı 

olabiliyor. Hatta bazen beklenilmeyen bir olumlu davranış 

karşısında şaşkın kalabiliyorsunuz. Demek ki böyle de 

davranılabiliyormuş diyorsunuz. Yazılarımda zaman zaman 

yurtdışı deneyimlerimi sizlerle paylaşarak, özellikle yurtdışını 

görme fırsatını yakalayamamış okurlarıma, bazı mesajlar 

vermek istiyorum.  

 

    Kapitalist ve liberal düzenlerde maddiyat ön planda 
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gelmektedir. Kapitalizmin acımazsız yüzünün en belirgin 

yaşandığı ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri 

gelmektedir. Bu ülkede size bazı teklifler sunuluyorsa, bazı 

dostluklar kuruluyorsa, unutmayınız ki ileride mutlaka 

maddiyata dayalı bir ilişki içerisine girilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu yüzden de Amerikalılardan bir konuda teklif veya öneri 

aldığımda, acaba ne zaman nemalanma konusuna temas 

edilecek diye merakla beklerim.  

 

    Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletlerinde üniversiteler 

paralı. Üniversiteye gidenler yüklü harç parası ödemektedirler. 

Ancak çalışkan bir öğrenci iseniz, o zaman size burs olanakları 

da sunuluyor. Üniversitede görev yapan araştırmacı hocaların 

önemli bir bölümü de, Üniversiteye kazandırdıkları projeler 

üzerinden maaşları almaktadırlar. Bu guruba giren hocalar, 

üniversitedeki görevlerini sürdürebilmek için proje bulmak 

zorundadırlar. Bu yüzdendir ki bazı öğretim elemanları da 

sohbetlerinde neticede işbirliği ve duygusal konulara temas 

etmektedirler.  

 

    Amerikalı normal vatandaş kurnaz değildir. Söylediğiniz 

sözlerde asla art niyet aramazlar ve dediklerinize inanırlar. Bu 

vatandaşlar da zaten sabit geliri olanlardır. Bu guruba girenlerle 

kurduğunuz dostluklar çok daha sağlam ve samimidir. 
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Kendilerinden özverili davranışlar bekleyebilirsiniz. Çünkü 

aranızda parasal bir ilişki söz konusu değildir.  

Geçenlerde Washington DC’den New York’a uçarken, ilginç bir 

olayla karşılaştım. Uçakta bir anons yapıldı. Aşırı yüklü olması 

nedeniyle uçağın beklediğini, çözüm aradıklarını söylediler. 

Amerika’da yolcu beraberindeki kilolara çok dikkat edilir. Yarım 

kilonuz fazla ise bavulunuzdaki yükü azaltmanız istenir. Yani 

bizdeki gibi “Ne olur sanki, birkaç kilo fazla olsa!” denilip de 

aşırı yüke göz yumulmaz. Uçaktaki vatandaşlar 1 saati aşkın 

beklemelerine karşın kimseden ses çıkmadı. Örneğin, hiç kimse 

kalkıp da “aşırı yüke neden olmamak için neden daha az bilet 

satılmadı” diyemedi. Oysa uçak şirketi ticari düşündüğü için, 

uçağın yolcu ile dolmasına göz yumarak maksimum kârın 

peşine düşmüştü.  

 

    Birazdan bir anons daha yapıldı ve aşırı yükü düşürmek 

amacıyla uçaktan gönüllü inecek kişiler aradıklarını, aksi 

takdirde seçimi kendilerinin yapacaklarını söylediler. Bu anons 

üzerine birkaç bayan ayağa kalktı ve uçaktan indi. İşte özverili 

davranmak budur. İşi acele olmayanlar, diğer yolcular 

beklemesin diye uçaktan indiler. Aynı olay bizde olsaydı, 

herhalde kendiliğinden inen olmazdı diye düşünüyorum.  

 

    Özverili davranabilmek bir eğitim meselesidir. Ancak bizim 
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ülkede hiç kimse başkasından özveri görmediği içindir ki, 

özveride bulunmak nedir bilmiyor. Toplumsal yaşamın bir 

parçası olarak ne zaman ki karşılıklı sevgili, saygılı ve özverili 

davranabilirsek, işte o zaman biz de gelişmiş ülke seviyesine 

çıkmış oluruz diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 18 Haziran 2009 (Perşembe) 

 

GİRİŞİMCİLİK VE MARKALAŞMA 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) 14 Haziran 

2009 akşamı Girişimcilik ve Markalaşma konusunda bir seminer 

verildi. Bu seminere İŞGEM’de faaliyet gösteren girişimciler 

katılmıştı. Semineri sunan Melih Arat ve Hakan Turgut sırası ile 

konuşma yaptılar. Verdikleri örneklerle birçok girişimcinin 

başarısının tesadüfî olmadığını ve markalaşma yolunda elde 

edilecek başarıların temelinde girişimciliğin büyük rol 

oynadığını örnekleri ile açıkladılar.  
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İbrahim Kefeli Artvin’in Yusufeli ilçesi Barhal köyünde 

doğuyor. Üniversiteye gidemiyor ama kafasında gömlekte 

markalaşma planı yapıyor. 1976 da bir atölyede gömlek 

üretimine başlıyor. Fransa’da mağazaları dolaşırken gömlek 

fiyatları dikkatini çekiyor. 35 franka da 135 franka da gömlek 

olduğunu görüyor. Peki, bu fiyat farkına rağmen 135 franklık 

gömlek nasıl satılabiliyor? Bu sırrın markalaşmakta olduğunu 

görüyor ve markalaşmış bir gömlek üretmenin mücadelesine 

başlıyor. , 

 

Markalaşma denice Pierre Cardin ile boy ölçüşmek 

olduğunu fark eden İbrahim Kefeli, uluslararası stantlarda sergi 

açma yollarını arıyor. ABD’de Houston’da Galleria’da dükkân 

tutmak istiyor. Ama mümkün mü? Mücadeleyi bırakmıyor ve 

abla dediği ve eşi Amerikalı olan Güler isimli bayan bir Türk’ün 

yardımı ile Baba Bush’a ulaşmaya çalışıyor. Güler hanımın eşi 

Amerikalı ve Baba Bush ile golf oynuyor. Baba George Bush’un 

golf oynadığını öğrenen İbrahim Kefeli, golf oynarken giymesi 

amacıyla özel iki gömlek üretiyor. Yakasında ve kollarında 

George Bush yazılı gömleğin ön sol cebinin üzerine ise BİSSE 

yazılı Baba Bush gömleği giyip golf oynamasının sonucunda 

gömlekten memnun kalıyor ve Galleria sahibini arayarak 

“Amerika bu gömleği giymeli” diyor ve BISSE için Galleria’da yer 

verilmesini istiyor. Şayet Güler isimli bayan aracı olmasaydı ve 
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George Bush bu gömleği giymeseydi, BISSE Galleria’da yer 

alamayacaktı. Galleria’da kendisine girişte verilen dükkân 

sayesinde bu gömlek markalaşmış ve Amerika’ya gömlek ihraç 

yolu açılmış. Hiç İngilizce bilmemesine rağmen Kefeli, Baba 

Bush’a ulaşabilme başarısını gösterebilmiş. Melih Arat spor 

ayakkabı piyasasında Adidas ve Nike’ın markalaşma 

serüvenlerini de anlattı. Adidas, birinci olan tüm olimpiyat 

sporcuların sponsorluğunu yapıyor. 1985 yılına kadar bu durum 

devam ediyor. Bu yılda masrafları kısmak amacıyla birinci olan 

tüm sporcuları artık desteklemekten vazgeçiyor. Bu fırsatı 

yakalayan Nike, birincilere destek oluyor ve günümüzde Nike 

spor ayakkabı dünyasında birinciliğe yükselirken Adidas ikinci 

sıraya düşüyor.  

 

Elazığ İŞGEM’i dolaşırken 25 civarındaki girişicilerimizin 

2,5 yılda ne kadar yol aldıklarını gördüm. Bazıları büyümeyi ve 

dünyaya açılmayı kendilerine hedef seçmişler. Ancak dikkatimi 

çeken bir husus oldu. Genel Sekreter Mehmet Ölmez İŞGEM 

çalışmalarını aktarırken, masa üzerinde 4 ayrı kataloğa gözüm 

ilişti. İŞGEM’de faaliyet sürdüren firmalardan 4 tanesi 

kataloglarını bastırmış ve iş dünyasında reklam bağlamında 

gereğini kısmen yerine getirebilmişti. Peki ya diğerleri? 
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Tanıtım olmadan hedefi yakalamak ve markalaşmak 

mümkün değil. Bu nedenle Elazığ İŞGEM’de faaliyetlerini 

sürdüren girişimcilerimiz, başarının sonunun olmadığını ve her 

zaman daha da ileriye gitmenin yollarını aramaları gerektiğini 

unutmamalıdırlar.  
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Yayınlandığı Tarih:25 Haziran 2009 (Perşembe) 

 

İYİLİK SEMPOZYUMU  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

20-21 Haziran 2009 tarihleri arasında Elazığ Valiliği, 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi işbirliği ile “1. 

Ulusal İyilik Sempozyumu” yapıldı. Fırat Üniversitesi Atatürk 

Kültür Merkezinde açılış konuşmalarının ardından “iyiliğe Farklı 

Açılardan Bakış” isimli panelde Fırat Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kılıç başkanlığında, MEB Personel 

Genel Müdürü Necmettin Yalçın, MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı Fikret Karaman ve Gazi Üniversitesi Tıp Etiği 

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu panelist 

olarak iyilik üzerine konuşmalarını yaptılar. Panelistlerin 

tümünün Elazığlı olmaları dikkatten kaçmadı.  
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Ömer Balıbey iyilik kavramı üzerinde durarak 

İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi esnasında yaşadığı 

bazı iylik olaylarını anlattı. Balıbey, Elazığlıların misafirperverlik 

ve iyilik yapma konusundaki özelliklerini örnekleri ile açıkladı.  

 

Doç. Dr. Fikret Kahraman semavi dinlerin benzer 

yönlerini ele alarak, iyilik ile ilgili Tevrat’tan, İncil’den ve Kuran-ı 

Kerimden örnekler verdi. Paris’te görev yaptığı esnada ünlü 

düşünür Roje Garodi’yi ziyaret ettiğini, bu zatın mesaisini 

Mevlana düşüncesi ile geçirdiğini, batının müslüman denilince 

Afganistan’daki Talabani’nin akla geldiğini, oysa iyiliğin en güzel 

örneklerinin islamda olduğunu, hatta Kuranı-ı Kerim’de iyiliğin 

ödüllendirildiğini belirtti.  

 

Necmettin Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı İyilik Projesinde 

Elazığ 75. Yıl IMKB İlköğretim Okulunun Türkiye’de birinci 

olduğunu, bir Elazığlı olarak bu sonuçtan gurur duyduğunu 

belirterek, Hz. İsa’nın yolda giderken düşmanlarının ona 

hakaret ettiğini, kötü şeyler söylediklerini, kendisi ise bu 

insanlara iyilikle karşılık verdiğini belirterek, Havariler “Onlar 

size kötülük yaparken, kendisinin onlara neden iyilik yaptığını 

sorduklarını, Hz. İsa’nın ise “ “Bir insanın çantasında ne varsa 
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onu verir, Ben de sadece bu var” diye cevap verdiğini açıkladı 

ve kendisine kötülük yapanlara dahi iyilik yapmanın ne kadar 

ulvi bir davranış olduğu konusunu ele aldı.  

 

Doç Dr. Nesrin Çobanoğlu ise yaptığı konuşma ile 

salondakilerin büyük alkışını toplamayı başardı. Tıp etiği ile 

iyiliği bağdaştırarak, çok somut örnekler verdi. Bir cerrahın 

sihirli elleri ile organ naklini çok başarı ile gerçekleştirebildiğini, 

ancak bu ünlü cerrahın ARENA programından da görüldüğü gibi 

organ mafyası içerisinde yer alarak, Tıp etiğini hiçe saydığını, bir 

tarafa iyilik yaparken, organını pazarlayan kişiye de kötülük 

yaptığını belirtti.  

 

İyilik sempozyumu ile ilgili Fırat TV’de canlı yayımlanan 

panelde de ilginç konuşmalar geçti. Prof. Dr. Mehmet 

Külahçı’nın yönettiği panelde; Prof. Dr. Vehbi Çelik, iyiliği, 

insani değerler açısından ele aldı. MEB Personel Genel 

Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan H. Ömer 

Gülseren, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in söylediği “Vizyonsuz 

Misyon, ancak illüzyon olabilir” ifadesi çok büyük anlam 

taşıyordu. Prof. Dr. Ali Güler, MEB ile Yükseköğretim 

Kurulu’nun adeta kanlı bıçaklı olduklarını ele alarak, bu ortamın 

bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı. Baskilli Hemşehrimiz 
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MEB 1. Hukuk Müşaviri H. Osman Çelik ise Prof. Dr. Ali Güler’in 

MEB ile ilgili eleştirilerine cevap verdi. , hukuk ile iyiliğin ve 

değerlerin korunmasına örnekler verdi.  

 

Sempozyuma ilgi oldukça fazla idi. Elazığ Valisi 

Muammer Erol’un açılış konuşmasında Elazığ halkının Türkiye 

sathında bıraktığı misafirperverlik ve iyilik yapma duygularının 

muhteşemliğinden bahsederek, “Elazığ halkının iyilik yaparak 

ekonomisinin gelişmesine dahi katkı sağlayabileceğini” belirtti.  

 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün 

açılış konuşmasında değindiği cümlelerden “Allah iyiliğini 

versin”, “İyilik eden iyilik görür”, “İyi günler” vb. atasözlerimiz, 

iyiliğin yüceliğini ortaya koyan ifadelerdir. Elazığ insanının ülke 

genelinde bıraktığı intiba “Elazığlı merttir, iyilik yapmayı sever, 

misafirperverdir, dosttur” imajını sürdürmek ve bu iltifata 

mazhar olmak için, her Elazığlının mücadele etmesi gerekir. Bu 

nedenle de iyilik projesine sahip çıkarak, bu değer açısından 

örnek bir şehir konumuna gelmeyi kendisine hedef seçmelidir.  
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Yayınlandığı Tarih: 2 Temmuz 2009 (Perşembe) 

 

HAZAR ŞİİR AKŞAMLARININ FORMATI DEĞİŞMELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Bir toplumun kültürel değerlerini belirlemede, şiir 

önemli rol oynar. Şiir; o toplumun yüreğindeki düşüncelerinin, 

yaşam tarzlarının, gelenek ve göreneklerinin dillenmesidir. 

Güzel konuşan, hitap etme kabiliyeti yüksek olan kişilerin 

yaptığı konuşmanın niteliğini belirlemek için kullandığımız 

cümle “Adam şiir gibi konuştu” deriz. Böylece konuşan kişinin 

Türkçe’yi akıcı kullandığı ve güzel bir konuşma yaptığını 

belirtmeye çalışırız.  

 

Şairler genelde ince ruhlu, kibar, hayal dünyaları derin, 

doğa ve insanı seven bir yapıya sahiptir. Şairler, sanat 

dünyasına aittirler. Gerçek şairleri ayakta alkışlamak gerekir. 
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Ama bazıları da zoraki şair olmak için çırpınırlar. Bu sözde 

şairlerin yazdığı şiirler bazen öyle komik olabiliyor ki, aslında 

yazdığı şiirin hiç de anlamlı olmadığını kendileri de biliyorlar. 

Fakat bu kişilerin gönül koymamaları için şiir ile ilgili törenlerde 

endamlarını göstermelerine göz yumulabilmektedir.  

 

17 nci Uluslararası Hazar Şiir Akşamlar 26-27 Haziran 

2009 tarihleri arasında Elazığ’da yapıldı. Her yıl daha da 

kapsamlı sürdürülen bu etkinliğin son yıllarda uluslararası bir 

kimliğe dönüşmesi, Elazığ’ın tanıtımı açısından önemli bir 

gelişmedir. Bu etkinliğin yerel televizyonlarda canlı 

yayınlanması, elbette ki seyirci kitlesinin fazlalaşmasına neden 

olmaktadır. Ancak, toplum olarak bu tür etkinliklere ilgi, 

maalesef televizyonlarda yayımlanan televole türü 

programların yanında çok düşüktür.  

 

Hazar Şiir Akşamları etkinliklerinde başından beri 

kullanılan format üzerinde yenilikçi ve sıradışı bazı çalışmaların 

yapılması gerekir. İlçelerde yerel anlamda bazı etkinliklerin 

düzenlenmiş olması, bir farklılıktır. Ancak bu etkinliklerde 

sürekli aynı şahıslara yer verilmesi ve klasik şiir okuma 

alışkanlıklarının sürdürülmesi, cazip olmamaktadır. Oysa 

iletişim teknolojileri yardımı ile şiirlerin okunmasına eşlik 
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edecek görsel anlamda uygun animasyonların perdede 

yansıtılması, dinleyende şiirin çok daha kalıcı anlaşılmasına ve 

duygulu anlar yaşanmasına vesile olabilir.  

 

Genç ve daha işin başında olan şairlerin önünü açmak 

için teşvik edici ödüller çoğaltılmalıdır. Ödüller parasal 

kaynaklar yaratılarak, maddi olarak da desteklenmelidir. 

Örneğin iyi şiir yazan bir edebiyat fakültesi öğrencisine bir yıllık 

karşılıksız burs verilebilir. Gene iyi şiir yazmış bir öğrenciye 1 

haftalık Türk Cumhuriyetlerinden birinde tatil yapma imkânı 

sağlanabilir.  

 

Hazar Şiir Akşamları etkinliklerine davet edilen şairlerin 

seçiminde de kurumsallaşmak adına yazılı yönergeler 

hazırlanmalıdır. Yani davet edilen şairde ne tür özelliklerin 

aranacağı yazılı bir metin haline dönüştürülmelidir. 2002 yılında 

Şükrü Kaçar Hocamız Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

ve ben de Yönetim Kurulundan görevli iken, Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Tevfik Ozan ile birlikte bazı çalışmalar yapmış ve bir 

yönerge hazırlamıştık. Maalesef bu tür çalışmalar sürdürülebilir 

olamıyor. İcra kurulu, kendilerinden önce yapılmış veya 

belirlenmiş kuralları incelemeye gerek görmüyor. O dönemde 

hazırlamış olduğumuz yönergeyi kamuoyunun takdirlerine 
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tekrar sunmak istiyorum. Bu yönerge güncellenip uygulanmaya 

alınsaydı, bu yıl ki Hazar Şiir Akşamlarında ortaya çıkan bazı 

aksaklıklar giderebilirdi.  

 

ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI  

İCRA VE ÖDÜL YÖNERGESİ  

 

Amaç ve Kapsam  

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Her yıl Elazığ’da düzenlenen 

Hazar Şiir Akşamları etkinliklerinin icrası ve katılacak şairlerin 

seçilme kriterleri ve verilecek ödüllerin usul ve esaslarını 

düzenlemektir.  

 

Tanımlar  

 

Madde 2- Bu Yönergede geçen;  

 

Valilik: Elazığ Valiliğini,  

Belediye: Elazığ Belediyesini,  

F. Ü. : Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü,  

Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Başkanlığını,  

TİKA: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,  
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Vakıf: Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfını,  

Kültür Müdürlüğü: Elazığ İl Kültür Müdürlüğünü,  

Turizm Müdürlüğü: Elazığ İl Turizm Müdürlüğünü,  

ELESKAV: Elazığ Eğitim, Sanat, Kültür, Araştırma, Tanıtma ve 

Hizmet Vakfını,  

İletişim Fakültesi: F. Ü. İletişim Fakültesi Dekanlığını,  

Fen Edebiyat Fakültesi: F. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,  

Sağlık-Kültür Daire Başkanlığı: F. Ü. Rektörlüğü, Sağlık-Kültür-

Spor Daire Başkanlığını,  

Atatürk Kültür Merkezi: F. Ü. Atatürk Kültür Merkezi 

Müdürlüğünü,  

FIRAT RTV: Fırat Üniversitesi Radyo ve Televizyon Birimini,  

Kaymakamlık: Sivrice Kaymakamlığını,  

Şiir Akşamları: Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarını,  

FHGD: Fırat Havzası Gazeteciler Derneğini,  

EGD: Elazığ Gazeteciler Derneğini,  

EMK: Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğini,  

Külliye: Bizim Külliye isimli kültür ve sanat dergisini,  

Yürütme Kurulu: Bu yönergede belirtilen katılımcı kuruluş 

temsilcilerinden oluşan kurulunu,  

Seçici Kurul: Yürütme Kurulunun görevlendirdiği yedi üyeden 

oluşan kurulu,  

Dönem Başkanlığı: Yürütme Kurulunun o yıl için seçtiği icradan 

sorumlu kişiyi,  

Dönem Sekreteri: Yürütme Kurulunun o yıl için seçtiği 
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sekretarya dan sorumlu kişiyi,  

Birim Sorumluları: Yürütme Kurulunun o yıl için seçtiği, 

örgütlenme şemasında gösterilen sorumlu kişileri,  

Alt Komisyonlar: Seçici Kurula bağlı çalışan ve en fazla beş 

kişiden oluşturulan komisyonları,  

Büyük Ödül: Hazar Şiir Akşamlarında her yıl sadece bir gerçek 

veya tüzel kişiye verilen ödülü,  

 

ifade eder.  

 

Hedef  

 

Madde 3- 1992 yılından beri her yıl Elazığ’da gerçekleştirilen 

Türkiye ve Türk Dünyası edebiyat çevrelerince de büyük ilgi 

gören Hazar Şiir Akşamları etkinliklerinin kurumlaşmasını ve 

katılacak şairlerin seçilme kriterlerini belirlemek ve Büyük 

Ödüle layık gerçek ve tüzel kişilerin tespitini yapmak, bu 

yönergenin hedefini oluşturmaktadır.  

 

 

 

Örgütlenme Şeması  

 

Madde 4- Hazar Şiir Akşamları İcrası aşağıda gösterilen 
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Örgütlenme Şeması çerçevesinde yürütülür.  

 

Yürütme Kurulu  

 

Madde 5- Yürütme Kurulu, aşağıdaki kamu kurum ve 

kuruluşları ve sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşur.  

 

-Elazığ Valiliği  

-Elazığ Belediye Başkanlığı  

-Fırat Üniversitesi Rektörlüğü  

-Sivrice Kaymakamlığı  

-Sivrice Belediye Başkanlığı  

-Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı  

-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı  

-Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Müdürlüğü  

-Elazığ Kültür Müdürlüğü  

-Elazığ İl Turizm Müdürlüğü  

-Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

-İletişim Fakültesi Dekanlığı  

-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı  

-F. Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı  

-F. Ü. Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü  

-FIRAT RTV Müdürlüğü  

-ELESKAV Vakfı Müdürlüğü  

-Külliye Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü  
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-FHGD Başkanlığı  

-EGD Başkanlığı  

-EMK Başkanlığı  

-Elazığ İli Yazılı Medya Temsilcisi  

-Elazığ İli Görsel Medya Temsilcisi  

 

Danışma Kurulu  

 

Madde 6- Yürütme Kurulunun Hazar Şiir Akşamlarına 

katkılarından dolayı ulusal ve uluslararası düzeylerde şiir ve 

kültürle ilgili eser vermiş ve hizmet etmiş bireylerden 

oluşturduğu, sayıları 10 ile sınırlı olan, organizasyonun doğal 

katılımcıları kabul edilen kuruldur. Üyeleri, lise ve üniversiteye 

yönelik etkinliklerde şiir ve kültür konularındaki tecrübe ve 

hatıraların kitlelere mal edilmesi ve aktarılması konularında 

öncelikle görevlendirilir.  

 

Seçici Kurul ve Alt Komisyonlar  

 

Madde 7- Şiir Akşamlarına katılacak şairler ve Büyük Ödüle 

aday gösterilen gerçek ve tüzel kişiler Seçici Kurul tarafından 

belirlenir. Yedi kişiden oluşan Seçici Kurul, Yürütme Kurulu 

tarafından seçilir. Yürütme Kurulu Üyeleri de Seçici Kurula aday 

gösterilebilir  
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Seçici Kurul gerekli gördüğünde alt komisyonlar oluşturulabilir. 

Alt komisyonların her biri en fazla beş üyeden oluşur. Alt 

komisyon üyelerini, Seçici Kurul belirler. Seçici Kurul, Alt 

komisyonların önerilerini dikkate alarak işlemleri yürütür.  

 

Madde 8- Seçici Kurul, Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 

toplanır ve çalışmalarını belirledikleri tarih ve yerlerde 

sürdürür.  

 

Seçici Kurul, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından bir 

Başkan ve bir Yazman seçer.  

 

Seçici Kurul, üyelerinin tamamı ile toplanır, kararlarını oy 

çokluğu ile alır.  

 

Arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. 

Boşalan Seçici Kurul üyeliğine aynı yöntemle bir başkası seçilir.  

 

Madde 9- Seçici Kurul, kendilerine kapalı zarflar içinde bir 

tutanakla teslim edilen aday bilgilerini, belirtilen ilke, ölçüt ve 

koşullara göre değerlendirir ve kararlarını, gerekçeleri ile 

birlikte, en geç Ödül töreni tarihinden bir ay önce Yürütme 

Kuruluna yazılı olarak bildirir.  
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Seçici Kurulun kararlarına itiraz edilemez.  

 

Seçici Kurul kararları, gerekçeleri ile birlikte, Dönem Başkanlığı 

kanalıyla kamuoyuna duyurulur.  

 

Dönem Başkanlığı, Dönem Sekreterliği ve Uzmanlık Birim 

Sorumluları  

 

Madde 10- Yürütme Kurulu her yıl Hazar Şiir Akşamlarının 

icrasını Yürütme Kurulu adına sevk ve idare edecek Dönem 

Başkanını, Dönem Sekreterini ve Uzmanlık Birim Sorumlularını 

Yürütme Kurulu üyeleri veya dışarıdan seçer. Bu görevler bir 

yıllık dönem için geçerlidir.  

 

Katılacak Şairler ve Büyük Ödül İçin Aday Önerme  

 

Madde 11- Şiir Akşamlarına katılacak şairler ve hazar Şiir 

Akşamları Büyük Ödülüne aday gösterilecek gerçek ve tüzel 

kişilerin aday gösterilen işlemi, Seçici Kurul tarafından yapılır. 

Seçici Kurul içerisinde görev alanlar Büyük Ödüle aday 

gösterilemezler. Büyük Ödüle aday olarak gerçek veya tüzel 

kişiler önerilebilir.  

 

Adaylık İçin Başvuru  
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Madde 12- Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul Üyeleri, Şiir 

Akşamlarına katılacak şairler için bu yönergenin ekinde yer alan 

formu doldurarak Seçici Kurul Başkanlığına teklifte bulunur.  

 

Büyük Ödül Teklifi için Seçici Kurul Başkanlığına verilecek 

gerekçeli dilekçe yeterlidir. Ayrıca form doldurmaya gerek 

yoktur.  

 

 

Gizlilik  

 

Madde 13- Seçici Kurul ve alt komisyonların çalışmalarında 

gizlilik esastır. Seçici Kurul üyeleri, Seçici Kurul kararları Dönem 

Başkanlığınca resmen açıklanıncaya değin, konuyla doğrudan 

ilgisi olmayan hiç kimseye çalışmaları hakkında bilgi veremez, 

açıklama yapamaz.  

 

 

Diğer Hükümler  

 

Madde 14- Şiir Akşamları Ödüllerine layık görülenlerden ödül 

törenine Elazığ dışından katılacakların ulaşım ve konaklama 

giderleri Valilik, TİKA, Yüksek Kurum vb. sponsorlar tarafından 

karşılanması ve organizasyonunu, Dönem Başkanı adına Mali 

İşler Birim sorumlusu, Dönem başkanı ve kendi imzası ile 
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yapacağı harcama kayıtları ile yürütür.  

 

 

Özel Koşullar  

 

Madde 15- Şiir Akşamlarına katılacak şairlerin dağılımının 

aşağıdaki tablo çerçevesinde yapılmasının ve toplam otuz şairi 

aşmaması, amaç ve kapsama uygun olacağı göz önünde 

bulundurulur. Bu sayı Seçici Kurulun teklifi ve Yürütme 

Kurulunun onayı ile oranlar korunmak şartı ile değiştirilebilir.  

 

Katılacak Şairlerin Vasıfları Oranı Aday Sayısı  

Ulusal Çerçevede %50 15  

Uluslararası Çerçevede %20 6  

Yerel Kültür Çerçevesinde %20 6  

Yeni Şairler Çerçevesinde %10 3  

Toplam %100 30  

 

 

Hazar Şiir Akşamlarına ulusal düzeyde katılacak şairlerin 

edebiyat çevrelerinde kabul görmüş en az bir kitabının olması 

veya TRT repertuarlarına alınmış en az iki güftesinin olması 

gerekir. Türkiye dışından katılan şairlerin ülkelerinde kabul 

görmüş ve kitabı yayımlanmış şairler olmasına dikkat edilir. 

Gelecek vadeden şairlerde bu şartlar aranmaz.  
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Yürürlük  

 

Madde 16- Bu Yönerge, Yürütme Kurulunun ilk toplantısında oy 

çokluğu ile kabul edilmesi halinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

 

Madde 17- Bu Yönerge hükümlerini Hazar Şiir Akşamları 

Dönem Başkanı Yürütür.  
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Yayınlandığı tarih: 9 Temmuz 2009 (Perşembe) 

 

ELAZIĞLI UYUMAYA DEVAM ETSİN! 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da laf üreten çok, ama elini taşın altına koyan 

yok. Herkes hazıra konmaya çalışıyor ya da “küçük olsun benim 

olsun” zihniyeti ile hareket ediyor. Zamanında Elazığ’da bölge 

müdürlükleri kurularak halk memur zihniyetine alıştırılmış, 

rahat maaş aldıkları için de müteşebbis düşünce ruhu 

köreltilmiş. Elazığ’da zengin olanların birçoğu geriye dönüp bu 

memlekete bakmamış. Nemalandığı toprakları unutuvermiş. 

Büyük şehirlerde yaşayan bu kitle Elazığ hasretiyle yanıp 

tutuştuğu için de “Peynirli ekmek”, “Elazığ Geceleri”, “Türkü 

etkinlikleri” düzenleyerek zaman geçirmiş ve hâlâ zaman 

geçirmeye devam ediyor(!). Elbette ki bu birliktelikler güzel, 
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ama Elazığ’ın sosyo-ekonomik kalkınması için üretilen projeler 

nerede? 

 

Elazığspor’un içler acısı durumu ortada. Kimse sahip 

çıkmıyor, bazen çıkmak isteyenlere de birçok kulp takılarak 

yıldırılıyor ve kaçırılıyor. Eleştiri yapmak ve fikir üretmek kolay, 

ama sonuç yok! Geçmişte yönetimde görev alanların bir 

kısmının icraatları da ortada. Üyelerinin haberi olmadan 

Elazığspor’a Yönetim Kurulu seçiliyor. Arkasından istifalar, 

basına “Haberim yok” açıklamaları ve maalesef kayyuma 

devretme gündemde! 

 

Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısı çığ gibi büyüyor. 

Mevcut 38 vakıf üniversitesine 07. 07. 2009 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan yeni üniversitelerin eklenmesi ile vakıf 

üniversiteleri sayısı 45 oldu. Mersin Eğitim Vakfı tarafından 

Mersin’de “Toros”, İstanbul’da Medipolitan Eğitim ve Sağlık 

Vakfı tarafından “İstanbul Medipol”, Konya Ticaret Odası Eğitim 

ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’da “KTO-Karatay”, Gevher 

Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 

Konya’da “Mevlana”, Kayseri Yükseköğretim ve Yardım Vakfı 

tarafından Kayseri’de “Nuh Naci Yazgan”, Turgut Özal Düşünce 

ve Hamle Vakfı tarafından Ankara’da “Turgut Özal” ve Türk 
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Eğitim Derneği Yükseköğretim Vakfı tarafından Ankara’da 

“TED” adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kuruldu. Ya bizde? 2004 

yılında Harput Vakıf Üniversitesi kurma için yola çıktığımızda 

karşımızda ilk direnci gösteren dönemin Fırat Üniversitesi 

Rektörü ile ekibi oldu ve müteşebbislerin cesaretleri kırıldı, 

girişimleri engellendi.  

 

Vakıf üniversitesi kurmak, bakkal dükkanı açmaya 

benzemez. Para lazım, arsa lazım, sermaye lazım. En önemlisi 

de birliktelik, paylaşımcılık ve hoşgörü gerekir. Yazık verdiğimiz 

emeklere. Heyetler oluşturuldu, komiteler kuruldu. Harput 

Vakıf Üniversitesi için sponsor olabilecek zenginlerimiz 

belirlendi ve kendilerinden sözler alındı, ama sonuç her 

zamanki gibi fiyasko? Karşı çıkan, muhalefet eden, kişisel 

çekişmeleri bu platformlara taşıyan Elazığlı profili asla 

değişmiyor.  

 

Doğukent’te bir fuar alanı kurulacaktı. Yılan hikayesine 

döndü. Uzun yıllardır “Doğukent’te mi kuralım, Misland’ın 

yanına mı, yoksa fidanlığa mı” kavgaları sürüp gitti. Şehir batı 

istikametinde hızla gelişirken, doğusu çökertiliyor. Belediye 

birçok vaatler veriyor ama sonuç yok. Birkaç park açarak 

avutmaya devam! 
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Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ile Doğu Anadolu 

Kalkınma Projesinde birlikte çalışmıştık. O çalışmaların ürünü 

olarak Kalkınma Ajansları kuruluyor. Ama Malatya-Elazığ-

Bingöl-Tunceli illerinin Kalkınma Ajans Merkezi olarak Malatya 

belirleniyor. Sayın Bakan televizyonda merkezin yerinin önemli 

olmadığından bahsediyor. Merkezde bir bina ve 30 

personelden söz ederek, dönmeli ve süreli başkanlık sistemini 

anlatıyor. Mademki merkezin yeri önemli değil, o zaman bu 

merkezi Bingöl’e kurunuz, hiç olmazsa size oy verenler “Sayın 

Bakanımız Bingöl’e Kalkınma Ajansı merkezini kurdu” diye dua 

etsinler.  

 

Elazığlı olarak dertlerimiz ve fikir bağlamında çözüm 

üretenlerimiz çok, ama maalesef projeleri fiiliyata geçirecek 

ekip yok. İlin yöneticilerinin radikal kararlar almasını beklemek, 

bir vatandaş olarak hakkımız diye düşünüyorum ve sivil toplum 

örgütlerinin Elazığ’ın meselelerine sıkıca sarılmalarını 

arzuluyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 16 Temmuz 2009 (Perşembe) 

 

VALİ VE BUKELAMUN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da görev yapan valilerin hemen hepsi, huzurlu bir 

kentte görev yapmanın, dost ve candan insanlarla 

karşılaşmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirirler. 

Elazığlı olmayan kişiler tarafından bu tür söylemlerin dile 

getirilmesi, her Elazığlı için gurur verici bir tavır olsa gerek. 

Elazığlı denildiğinde akla mertliğin, dostluğun, 

misafirperverliğin geldiği ifade edilir. Gösterilen teveccühlere 

layık olabilmek, büyük sorumluluk ve özveri gerektirir.  

 

19-20 Aralık 2008 tarihleri arasında Elazığ Buluşuyor 

zirvesinin yapılmasının ardından, dönemin Valisi Muammer 
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Muşmal merkez valiliğine görevlendirilmişti. O dönemde bazı 

sivil toplum örgütleri, medya ve bir kısım kişiler bu görev 

değişikliğini eleştirmiş ve tepkilerini dile getirmişlerdi. Ardından 

Vali Muammer Erol göreve başlamış ve Elazığlılar yeni Valilerini 

de hemen sevmişler ve bağırlarına basmışlardı. Bu sevginin 

altında yatan gerçeklerden birisi de “Elazığlının misafirperver” 

oluşu ve kendilerine hizmet veren insanlara verdiği değerdir, 

diye düşünüyorum.  

Bukalemun gibi renk değiştirenler, yalaka ve her zaman 

güçlüden yana tavır alan bazı insanlar vardır. Bu tür insanlar 

maalesef farkından olunmadan yöneticileri tarafından da 

himaye görebilir. Çünkü samimi olmadıkları halde yalakalık 

yaparak ve yalan söyleyerek bazıları, yöneticilerini bu konuda 

aldatmada başarılı olabilmektedir. Ama “Düşte gör” misali, 

ayaklarının kaydığı gün o kişiye en yakın görünen yalakalar ve 

ezik ruhlu insanlar hemen çark ederek, gidenin arkasında 

konuşurlar ve kötülemeye başlarlar.  

 

Görevde iken Vali Muşmal’ı ve icraatlarını çok 

sevdiklerini, ancak ayrıldığı günden itibaren de arkasında 

kötüleyenleri telaş almaya başladı bile! Bu insanları, “Ya 

aleyhine konuştuğumu Vali duymuşsa” endişesi sardı. 

Kendilerince kurnaz ve akıllı geçinen bu şahıslar, eminim ki bu 
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günlerde de Tokat Valiliğine atanan Vali Muammer Erol’un 

arkasında konuşmaya başlayacaklar.  

 

Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Vali Muşmal 

hukuksal bir mücadele sürdürdü ve sonuçta Danıştay kararı ile 

Elazığ Valiliği görevine geri döndü. 6 aylık bir aradan sonra 

tekrar aynı ilde valilik yapacak. Bu dönüşten hoşnut olmayanlar 

yanında, sevinenler veya bazı hesaplar içinde olanlar da 

bulunacak! 

 

Vali Muammer Muşmal döneminde başlatılan birkaç 

önemli sosyo-ekonomik projeler vardı. Bu tür projelerin 

sürdürülebilir olması istenir. Sayın Muşmal da 6 ay uzak kaldığı 

Elazığ’da gerçekleştiremediği veya yarı bıraktığı projelerini 

tekrar yapabilme selahiyetini almış olmaktadır.  

 

Elazığ’ın ve insanlığın menfaatine olacak her atılımın 

arkasında durmak gerekir. Gerçek dostlar ve Sayın Muşmal 

giderken Elazığ’a hizmet verdiğini düşünüp de merkeze 

alınmasını samimi olarak protesto eden şahısların gözü aydın; 

iktidarda iken yanında olan, ama gittiği gün hemen arkasından 
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kötüleyenlere de yazıklar olsun! Güle güle Sayın Muammer Erol 

ve tekrar hoş geldiniz Sayın Muammer Muşmal! 
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Yayınlandığı Tarih: 23 Temmuz 2009 (Perşembe) 

 

MESLEK LİSELERİ MEZUNLARINA MÜJDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Üniversitelerde öğrenci yerleştirmelerinde farklı katsayı 

uygulamaları nedeniyle meslek liselerini tercih eden öğrenci 

sayıları günden güne düşüş göstermekteydi. Çünkü meslek 

lisesi mezunları ya 2 yıllık Meslek Yüksekokulları na ya da dört 

yıllıklar içinde sınırlı fakültelere girebiliyordu. Aslında kağıt 

üzerinde her öğrenci her fakülte ve bölüme müracaat 

edebiliyordu. Ancak Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanına 

(AOÖBP) uygulanan farklı katsayılar (0. 8 veya 0. 3) nedeniyle, 

meslek lisesi mezunlarının girebildikleri fakülte ve bölüm 

sayıları çok kısıtlı idi. YÖK Genel Kurulu bu hafta aldığı karar ile 

katsayı farklılığını ortadan kaldırdı ve artık meslek lisesi 

mezunları yeterli puan aldıklarında, diledikleri fakülte ve 

bölümlerde okuyabilecekler.  
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Katsayı uygulaması olmadığı dönemlerde meslek 

liselerine büyük rağbet vardı. Çünkü bazı aileler çocuklarının bir 

an önce bir meslek sahibi olmasını arzuluyordu. Meslek lisesini 

bitiren mezun bir öğrenci doğrudan sanayide teknisyen olarak 

iş bulabiliyordu. İçlerinden çalışkan olanlar ise yüksek puan 

alarak diledikleri fakültelerde tahsillerini tamamlayabiliyordu. 

Daha sonradan katsayı uygulaması getirildi ve bunun 

sonucunda meslek lisesini tercih eden öğrenci sayısı çok 

düşmüştü. Meslek liseleri kan kaybına uğramış ve birçok 

bölümleri kapatılmıştı. Bu okullara makine-teçhizat bakımından 

büyük yatırımlar yapılmıştı. Ancak kapanan bölümlerdeki 

donanım parçaları çürümeye terkedilmişti.  

 

Gelişmiş ülkelerde meslek ve normal liselerde okuyan 

öğrenci oranları incelendiğinde, ülkemizdekinin tersine meslek 

liseleri daha yüksek seviyelerdedir. Örneğin Almanya’da 

Berufschule diye adlandırılan okullara giden öğrenci sayısı çok 

fazladır ve mezunları sanayide hemen iş bulabilmektedir. Bu 

öğrencilerin illa da üniversitede okuyama kaygıları 

bulunmamaktadır.  
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Katsayı farkı kaldırılmadan önce Endüstri Meslek Lisesi 

Bilgisayar Bölümü mezunu bir öğrenci, Teknik Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü tercih ettiğinde, uygulanan 

katsayı sistemi (0. 8 ve ilave 0. 24) nedeniyle kolaylıkla bu 

bölüme yerleştirilebiliyordu. Ama aynı öğrenci Bilgisayar 

Mühendisliği bölümünü tercih ettiğinde, AOÖB Puanı 0. 3 

katsayı ile çarpıldığından ve bunun sonucunda puanı çok 

düştüğünden, yerleştirilmesi imkânsız hale gelmekte idi. Şimdi 

bu engel ortadan kalktı. Gelişmiş ülkelerde, öğrenci şartları 

sağladığı sürece istediği bilim dalında okuyabiliyor. Okuma 

özgürlüğü asla kısıtlanmıyor.  

 

YÖK Genel Kurulu’nda yapılan değişiklik sonucu, İmam 

hatip Lisesi ya da Endüstri Meslek Lisesi mezunu bir öğrenci, 

yeterli puan aldığında, Tıp Fakültesinde ya da mühendislik 

fakültesinde okuyabilecek. Bu değişim sonucu aileler artık 

teknik ve endüstri meslek liselerine yönelecek. Öğrenci 

sayısının artması, aynen Fen ve Anadolu Liselerine kayıt öncesi 

yapılan Seviye Belirleme Sınavının, meslek liseleri için de 

yapılmasını gerektirecek.  

 

Türkiye’de bu değişim ile birlikte yeni ufuklar 

açılabileceği gibi, yeni problemler de doğabilecek. İleride YÖK 
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yapısı değişirse, tam tersi durumlar ortaya çıkabilecek. 

Vatandaş olarak bizlerin arzusu, istikrarlı bir eğitim ve öğretim 

sürecinin ülkemizde yaratılmasıdır. Ama birilerinin beyaz 

dediklerine, birileri de inadına siyah diyorsa, bu kargaşalıklar 

daha uzun süre ülke gündemini meşgul edebilecek ve her 

zamanki gibi kaybeden gene vatandaş olacak.  
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Yayınlandığı Tarih: 30 Temmuz 2009 (Perşembe) 

 

KALKINMA AJANSI MERKEZİ MALATYA’YA  

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanun 08. 02. 2006 tarihli ve 26074 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

Kanunun amacı; “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 

bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 

bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 

oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri 
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ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. ” 

şeklinde ifade edilmiştir.  

 

    Kanunda “İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması” başlıklı 

EK1 nolu listede Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri 

Ortadoğu Anadolu bölümünde yer almaktadır. Ajanslar, 

bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile kurulmaktadır. Yani Elazığ’ın içinde yer aldığı 

Kalkınma Ajansı Merkezinin Malatya’da kurulması teklifi, 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın teklifi ve Bakanlar 

Kurulu’nun kararı ile belirlenmiştir.  

 

    Yönetim kurulu, ajansın karar organı olup birden fazla ilden 

oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans 

merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip 

yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler 

tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülecektir. 

Yönetim Kurulu Başkanlığının birer yıl süre ile dönüşümlü 

yapılmasının nedeni, illerin Kalkınma Ajansları Merkezlerini 

paylaşamamalarından kaynaklanmaktadır. Merkezin neden 

Malatya’ya verildiği bu günlerde sıkça tartışılmaktadır. Çünkü 

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerine coğrafik konumları 

açısından bakıldığında, merkezin Elazığ’da olması beklenirdi. 

Bingöl ya da Tunceli’den Malatya’daki merkeze gitme yerine, 
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Elazığ’daki merkeze gitmek daha isabetli olurdu diye 

düşünüyorum.  

 

   Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz Bingöllüdür. Kendisi 

Devlet Planlama Teşkilatında başarılı çalışmalar yapmıştır. 

Doğu Anadolu Kalkınma Projesinde (DAP) her kent için dört 

(toplamda 64) fizibilite çalışması yaptığımızda birlikte 

çalışmıştık. Kendisinden Kalkınma Ajansı Merkezinin Bingöl 

olması teklifi beklenirken Malatya’yı önermesi, sürpriz bir 

gelişme olmuştur.  

 

    Kalkınma Ajansı Merkezinin çok büyük önemi var mı? diye 

sorulduğunda, Türkiye şartlarında “vardır” derim. Çünkü bu 

merkezin bulunduğu il ister istemez kayrılacaktır. Bazı ilave 

avantajları olacaktır. Çoğu tasarruflarda olduğu gibi Malatya 

Kalkınma Ajansı Merkezini kaparak, gene Elazığ’a fark 

atmıştır. Bizim bürokratlar ve siyasiler ise “Merkezin yerinin ne 

önemi var?” ifadelerini kullanarak bu kaybı küçümsemeye 

çalışacaklardır. Ben de madem merkezin yerinin önemi yok, o 

zaman bu merkez keşke de Bingöl’de kurulsaydı! derim. Hiç 

olmazsa Devlet Bakanı Sayın Yılmaz kendi doğup büyüdüğü 

kente göğsünü gere gere gidebilir ve “Sizlere Kalkınma Ajansı 

Merkezi kazandırdım” diyebilirdi! 
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Yayınlandığı Tarih: 06 Ağustos 2009 (Perşembe) 

 

YÖNETİMSEL ZAYIFLIKLAR 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Çalışan kişiler ömürlerinin önemli bir bölümünü iş 

arkadaşları ile birlikte geçirir. İş ortamının huzuru bireyler için 

çok büyük bir önem taşır. Şayet iş arkadaşlarınız ile 

sürtüşmeleriniz varsa ve kafanıza takılmış mevzular 

bulunuyorsa, iradeniz güçlü olmadığında bunalıma 

girebilirsiniz. Çevremizde psikolojik baskı yüzünden işinden 

nefret eden, asabileşen ve huzursuzluğun kaynağı haline gelen 

birçok kişi bulunabilmektedir.  

 

Devlete ait kurumların önemli bir bölümünde çalışanlar 

arasında sürtüşmelerin ardı arkası kesilmez. Birçok çalışan işini 
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yapmak yerine, dedikodu yapmayı daha da benimsemektedir. 

Kamu kurumlarında politik tasarrufların yarattığı ikilem ve 

adam kayırma yüzünden, bazı devlet kurumları işletilemez 

duruma gelmiştir. Bu kurumların başına getirilen idareciler de 

emir eri gibi davranmakta ve kendi inisiyatifleri ile hareket 

edemeyebilmektedir.  

 

1979 yılından beri devlet memuru olarak görev 

yapmaktayım. 1985 yılından beri de çok farklı idareciliklerde 

bulundum. 24 yılı aşkın süredir yürüttüğüm idari görevler ve 

edindiğim tecrübeler ışığında psikolojik baskıların yarattığı 

depresyonları birçok çalışanda gözetledim. Aslında birçok 

olayda yetkiyi elinde bulunduramama kaygılarının yer aldığına 

şahit oldum. Örneğin bir birimin başına yeni atanan bir memur, 

yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu bilmeden alelacele 

varlığını hissettirme yollarını arar. Mevzuatı okumadan çeşitli 

tasarruflara girişir. Daha sonra mevzuatı okuduğunda da 

duvara toslar.  

 

Toplum olarak okumayı sevmeyiz. İdareci olarak 

atananlar da değişen mevzuata ayak uydurmak yerine, eskiden 

süregelen alışkanlıklarla yönetimsel icraatlara girişir. Bir mevzu 

tartışıldığında, ”Bugüne kadar bu işler şu şekilde 
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yürütülüyordu” cevabını verir. O yöneticiye mevzuatı 

öğretmede zorlanırsınız, çünkü aslında gerçekleri bilmesine 

karşın, işine gelmediği için değişimleri görmezden gelir.  

 

Ülkemizde reform niteliğinde bazı kanun ve 

yönetmelikler yayımlanır. Ancak ilk etapta bu değişimleri 

uygulamada çok zorluklar çekebilirsiniz. Çünkü beyinleri ve 

düşünceleri değiştirmeniz kolay değildir. Hele yönetici; hakkı ve 

yetkisi olmadan eski alışkanlıklardan süregelen bazı yetkilerini 

kullanamayacağı psikolojik baskısı altına girerse, o kurum 

içerisinde istenmeyen büyük huzursuzluklar ve gücünü 

gösterme savaşları başlayabilir.  

 

Devlet kurumlarında görev yapan idarecilerin 

öncelikleri arasında mevzuata hakim olması gerekir. Bir 

tasarrufa girmeden önce o eylemin mevzuattaki yerinin ne 

olduğunu iyi araştırmalıdır. Kişisel egolarını tatmin ya da eski 

alışkanlıkları sürdürme için çabalayanlar, yönetimsel 

zayıflıklarını artırmaktan başka bir gelişme gösteremezler.  
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Yayınlandığı Tarih: 13 Ağustos 2009 (Perşembe) 

 

KÜRT AÇILIMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Bulunduğumuz yörelerde meydana gelen terör olayları 

yüzünden yıllardır huzursuz günler yaşıyoruz. İster asker, ister 

terörist ölsün; sonuçta insanların canı yanıyor. Asırlardır bir 

arada huzur içinde yaşamayı becermiş Kürt ve Türk halkları 

nasıl oldu da birbirine düşman edildiğini anlamak için, kehanet 

sahibi olmaya gerek yoktur. Dünya enerji piyasasını elinde 

bulunduran güçlü ülkeler, henüz gelişme aşamasındaki 

ülkelerin ayrı etnik guruplarına mensup kitleleri birbirine karşı 

kışkırtarak, uzun vadeli planlarını sahneliyorlar. Dünya da olay 

çıkan yerlere bir göz attığınızda, hemen hepsinde dış güçlerin 

parmağının olduğunu hissedersiniz ve olayların altında aslında 

rant kavgasının yattığını anlayabilirsiniz.  
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Medyanın gündemini “Kürt Açılımı” oluşturuyor. 

Medya da her gün birçok haber okuyoruz. Öyle bir hava 

estiriliyor ki, sanki de Kürt halkına hiç yaşama hakkı 

tanınmamakta ve sürekli ezilmeye çalışılmaktadır. Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerinin geri kaldığı, yeterince geliştirilmediği 

bir gerçektir. Peki, bu geliştirilemezliği, yörede Kürtler 

yüzünden yapıldığını iddia etmek doğru mudur? Bu bölgede 

sadece Kürtler mi yaşıyor? Bugün Ege ve İç Anadolu 

bölgelerimizde sefalet içinde yaşayan Türk vatandaşları yok 

mu? Şayet bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çok 

ihmal edildiği ileri sürülüyorsa, bu ihmalde bölgede yaşayan, bu 

toprakların nimetlerinden faydalanarak zengin olmuş ve 

sonradan batıya göç etmiş Kürt ve Türklerin kabahatleri 

bulunmuyor mu? 

 

Bu bölgede yaşayan Türk ve Kürt halkları içiçedir. 

Karşılıklı evlenmeler söz konusudur. Her ailede mutlaka etnik 

kökeni farklı bireyler bulunmaktadır. Bir tarafta şehit olan 

askerlerin, diğer tarafta ölen PKK’lıların bazıları aynı aşiretin ve 

feodal ailelerin çocukları değil mi? Güç odaklarının enerji 

kaynaklarına sahip olma ve onları kontrolleri altında tutma 

isteklerinin sonucu; bölgede kargaşa ortamı yaratılmaktadır.  
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Demokratik açılımların tümünü elbette desteklemeliyiz. 

Artık anneler gözyaşı dökmesinler ve çok önceleri olduğu gibi 

kardeşçe bir arada yaşasınlar. Ama bunu sağlarken de adını 

Kürt Açılımı koymak ve Kürtlerin ezilmiş bir toplum olduğu 

imajını vermek yanlıştır. İstenildiği kadar Kürt Açılımı adı altında 

tavizler verilsin. Hatta öyle bir hava yaratılsın ki Kürt olmak 

ayrıcalıklı sayılsın. Bu açılımların sonucunda terör olaylarının 

biteceğini yine de sanmıyorum. Açılım adı altında verilen 

tavizler, bir süre sonra yeni taviz taleplerini beraberinde 

getirecek ve isteklerin sonu gelmeyecektir. Federatif devlet ya 

da ayrı bir devlet kurma hayallerini gerçekleştirmek amacıyla, 

mücadeleler sürdürülecektir.  

 

Ülke parçalandıktan sonra da, güç odakları; yorgun ve 

bitkin yeni bir devleti sevk ve idare etmesi kolaylaşacak ve 

zengin petrol yataklarına sahip bölgenin kontrolünü çok daha 

hızlı yapabilecektir. Olay çıkartılan ve etnik çatışmaların 

yaratıldığı tüm yöreleri yakından incelediğimizde, bu olayların 

altında doğal zenginlikleri ele geçirme planlarının yattığını 

görürüz.  

 

Kürt kökenli vatandaşlarımız, ezilmişlik oyununa gelip 

de ülkeyi böldürme senaryolarına asla destek vermemelidir. 
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Medya dan gördüğümüz gibi Kürt ve Türk anneler birbiri ile 

kucaklaşabilmeli ve huzurlu bir gelecek için mücadele etmelidir. 

Kürt ve Türk halkları, ülkeyi nasıl kalkındırabileceklerinin 

hesabını birlikte yapmalı, bir arada eğlenebilmeli ve kültürel 

zenginliklerini karşılıklı paylaşabilmelidir.  
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Yayınlandığı Tarih: 20 Ağustos 2009 (Perşembe) 

 

YÖK DEKANLARINA KULAK VERMELİ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

2010 yılından itibaren ÖSYS iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilecek. Birinci aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı 

(YGS) olarak adlandırılmış olup Nisan ayının ilk yarısında 

yapılacak. 160 dakika sınav süresi içerisinde öğrenciler; Türkçe, 

Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimler testinin her 

birinden 40 soru olmak üzere toplamda 160 soruya cevap 

verecek.  

 

İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olarak 

adlandırılmış olup; 1. Matematik Sınavı (Matematik testi 50 

soru, Geometri Testi 30 soru); 2. Fen Bilimler Sınavı (Fizik Testi 

30 soru, Kimya Testi 30 soru, Biyoloji Testi 30 soru); 3. 
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Edebiyat, Coğrafya Sınavı (Türk Dili ve Edebiyatı Testi 56 soru, 

Coğrafya-1 Testi 24 soru); 4. Sosyal Bilimler Sınavı (Tarih Testi 

44 soru, Coğrafya-2 Testi 16 soru, Felsefe Grubu Testi 30 soru) 

ve 5. Yabancı Dil Sınavı (Yabancı Dil testi 80 soru) olmak üzere 5 

bölüm altında toplanmıştır.  

 

İletişim Fakülteleri Dekanları 30 Nisan - 1 Mayıs 2009 

tarihleri arasında Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya 

gelerek, iletişim fakültelerinin sorunlarını ele almış ve iletişim 

fakültelerine Sözel (SÖZ-2) puan türü ile öğrenci alımı yerine, 

Eşit Ağırlık (EA-2) puan türü ile öğrenci alınmasının uygun 

olacağına oybirliği ile karar vermişti. Bu karar İletişim 

Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Başkanlığınca 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 5 Mayıs 2009 tarihinde 

gönderilmişti.  

Lisans programlarının 2010-ÖSYS puan türleri ile ilgili 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bir çalışma yapmıştır. Taslak 

olarak adlandırılan bu çalışma geçici olup 2010-ÖSYS 

Kılavuzunda kesinleşeceği belirtilmektedir. Buna göre 2010-

ÖSYS puan türleri Basın ve Yayın, Halkbilim, Halkla İlişkiler, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim 

Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, Medya ve İletişim, 

Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, 
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Sinema ve Televizyon, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, 

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler için TS-2 olarak belirlenmiştir.  

 

TS-2 puan türünde testlerin ağırlıkları yüzde olarak 

Türkçe 18, Temel Matematik 6, Sosyal Bilgiler 11, Fen Bilgiler 5, 

Türk Dili ve Edebiyatı 25, Coğrafya-1 5, Tarih 15, Coğrafya-2 5 

ve Felsefe Grubu 10 olarak belirlenmiştir. TS-2 puan türü Türk 

Dili (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için düşünülmüştür 

ve Sözel-2 (SÖZ-2) puan türüne karşılık gelmektedir. İletişim 

Fakültesi Dekanlarının talepleri ise, Eşit Ağırlık-2 (EA-2) puan 

türü idi. Yeni puan sisteminde EA-2’ye, TM-2 karşılık 

gelmektedir. TM-2 puan türünde testlerin ağırlıkları ise yüzde 

olarak Türkçe 14, Temel Matematik 14, Sosyal Bilgiler 7, Fen 

Bilgiler 5, Matematik 22, Geometri 8, Türk Dili ve Edebiyatı 22 

ve Coğrafya-1 ise 8 oranındadır.  

 

Yükseköğretim Kurulu, iletişim fakülteleri dekanlarının 

oybirliği ile almış olduğu bir kararı görmezden gelmekte ve 

ısrarla eski sistemi devam ettirmek istemektedir. Çeşitli 

zamanlarda yapılan toplantılarda açıklandığına göre TM-2 puan 

türünde ısrarcı olmanın gerekçesi; liselerin sosyal bilgiler 

bölümlerine giren öğrencilerin gidebilecekleri yükseköğretim 

bölüm sayılarının çok azalmasıdır.  
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İletişim sektörünün, yeni bilişim ve iletişim alanındaki 

teknolojik gelişmelerinden soyutlanması artık mümkün 

değildir. Bu nedenle iletişim fakülteleri bölümlerine TM-2 puan 

türü ile öğrenci alınması yönündeki iletişim fakülteleri 

dekanlarının oybirliği ile aldıkları taleplerine, Yükseköğretim 

Kurulu kulak vermelidir.  
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Yayınlandığı Tarih: 27 Ağustos 2009 (Perşembe) 

 

KALKINMA AJANSI YÖNETMELİĞİNE DANIŞTAY FRENİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Kalkınma Ajanslarının kurulmasının nedenlerin başında, 

iller arasındaki gelişmişlik düzeylerinin ortadan kaldırılması 

hedefi yatmaktadır. Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerini 

kapsayan merkezin Malatya’ya verilmesi, Elazığ halkı tarafından 

büyük tepki görmüş ve merkezin Malatya’ya kaptırılmasının 

faturası, Elazığ’ın siyasetçilerine, bürokratlarına ve sivil toplum 

örgütlerine kesilmişti.  

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 

2006 yılında 25. 7. 2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin iptali için Danıştay’a açtığı dava 
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sonuçlandı. Danıştay 10. Dairesi; 16. 3. 2009 tarihinde Kalkınma 

Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 

4-18 ile 28. ve 29. maddelerini iptal etti (Esas no: 2006/5588, 

Karar no: 2009/1879).  

 

Mart 2009 ayı içerisinde kararlaştırılmasına karşın, iptal 

edilme haberi 18 Ağustos tarihinde basına yansıdı. İptal 

kararının resmi işlemlerinin tamamlanması, ilgili makamlara 

iletilmesi süreci nedeniyle, iptal kararının duyulması gecikti.  

 

Yönetmeliğin “Kalkınma Kurulu” başlığını taşıyan ikinci 

bölümü içerisinde yer alan Temel ilkeler (m. 4), İlk toplantı (m. 

5), Başkan ve başkan vekili seçimi ile divan kurulu başkanlığı 

(m. 6), Toplantı zamanı ve toplantı karar yeter sayısı (m. 7), 

Toplantı gündemi ve çağrı usulü (m. 8), Başkanlık divanı (m. 9), 

Görüşmeler ve yönetim (m. 10), Kurulda düzenin sağlanması 

(m. 11), Oylama usulleri (m. 12), Birleşime son verilmesi (m. 

13), Tutanakların düzenlenmesi (m. 14), Kurul kararları (m. 15;, 

“Yönetim Kurulu” ile ilgili üçüncü bölümde İlk toplantı (m. 16), 

Toplantı ve karar yeter sayısı (m. 17) ve Yönetim kurulunun 

çalışma usulleri (m. 18) ile “Çeşitli ve Son Hükümler” 

bölümünde Ajansın ismi ve amblemi (m. 28) ve Çalışma 

birimleri (m. 29) maddeleri iptal edildi.  
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Danıştay; “ Yasa’da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na 

kalkınma ajanslarının sadece yatırım destek ofislerine ilişkin 

olarak tanınan yetki aşılmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca 

kuruluş kararnamesinde belirlenmesi öngörülen hükümlere 

aykırı olarak düzenleme getiren maddelerinde hukuka uyarlık 

bulunmadığına” karar verdiğinden Yönetmeliği iptal etmiştir.  

Elazığ’ın içinde yer aldığı kalkınma ajansının ilk toplantısı 25 

Ağustos 2009 tarihinde Malatya’da Belediye konferans 

salonunda yapıldı. Ancak Danıştay ilk toplantı ile ilgili 5. 

maddeyi iptal ettiği için Malatya’da yapılan toplantının hukuki 

bir tarafı kalmamış oldu. Alınan kararlar da hükümsüzleşti. 

Şimdi Elazığlı bazı vatandaşlarımız bu iptal sonrasında acaba 

Kalkınma Ajans Merkezinin de değiştirilip değiştirilemeyeceğini 

merak edebilirler.  

 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkındaki 5449 Sayılı Kanunun 3. maddesinde 

“Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, 

kuruluş kararnamesinde belirtilir. EK 1 listede belirtilen 

bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın 
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kaldırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. ” ifadesi yer 

aldığından ve Danıştay sadece bu kanun kapsamında 

yayımlanan yönetmeliği iptal ettiğinden, ajansın merkezinin 

Malatya’da olmasına devam edilecektir. Merkezin değişmesi 

için yeni bir Bakanlar Kurulu kararı gerekecektir.  
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Yayınlandığı Tarih: 03 Eylül 2009 Perşembe 

 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Elazığ nihayet uluslararası standartlara sahip uzunlukta 

bir havaalanı pistine kavuştu. Artık üçü İstanbul’a ve biri de 
Ankara’ya olmak üzere her gün Elazığ’dan dört uçak seferi 

yapılıyor. Bir vatandaş olarak temennim, uçakların doluluk 

oranlarının artmasıdır. Şayet uçaklar dolu kalkabilirse, sefer 

sayısı artabilecek ve Elazığ’a yeni özel hava şirketleri 
gelebilecektir. Elazığ havaalanı pistinin tamamlanmasının 

ardından geçici terminal binasının temeli de atıldı ve 100 gün 

içerisinde tamamlanması planlandı. Bu geçici terminal binası 
prefabrik olacaktır. Terminalin ihale bedelinin 1 milyon TL 

civarında olduğunu basından duyduk. Geçici terminal yerine 

neden asıl terminal yapımına girilmediğini pek anlamış değilim! 
Amacın; bir an önce yurtdışı seferlerinin başlaması, hatta bu 

yılki hac seferlerinin doğrudan Elazığ bağlantılı yapılması 

olduğu iddia ediliyor. İlk etapta bu fikir cazip görünse de 

kanımca bu durum asıl terminal binasının gecikmesine sebep 
olacaktır. Çünkü geçici terminal binası yapılınca, nasıl olsa bir 

terminal binası var düşüncesi ile asıl yapılacak terminal binası 

yıllarca ertelenebilir endişesindeyim. Oysa geçici terminal 
binası gündeme getirilmeseydi, kamuoyu mevcut terminalin 

yetersizliğini sık sık dile getirecekti ve halkın oluşturacağı baskı 

sonucu asıl terminal binasının yapılması hızlandırılabilecekti. 

Bu durum oluşturulabilseydi, geçici terminal için de boşu 
boşuna 1 milyon TL’lik bir harcama yapılmamış olurdu. Tek 
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sıkıntı, hacca gidecek vatandaşlarımız, bir iki yıl daha eski 

yöntem üzerinden aktarmalı uçacaklardı. Rektör Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl ile birlikte Üniversitemizin yeni bölümler 

kazandığı ve kontenjanların artırıldığı bir gerçek. Fırat 
Üniversitesinde mümkün olduğunca değişik bölüm ve 

birimlerin kurulması gerekir. Bu dönemde öğrenci alan 

Mekatronik ya da Biomühendislik bölümleri, geleceğin 
meslekleri olarak ileride göz kamaştıracakları kesin. Fırat 

Üniversitesi köklü ve de hitap ettiği hinterlandı ile önemli bir 

üniversitemizdir. Taşıdığı görev gereği birçok yeniliğin 
lokomotifliğini yapmak zorundadır. Bu nedenle de sürekli sıra 

dışı düşüncelerin Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilmesine 

çalışılmalıdır.  

 
Türkiye’de Sivil Havacılık Yüksekokulu halen 

Anadolu, Erciyes ve Kocaeli Üniversiteleri bünyesinde yer 

almaktadır. Dolayısıyla cazip bir okul olup, SAY-1 veya EA-1 
puan türü ile öğrenci almakta ve puanları yüksek 

seyretmektedir. Puanlarının yüksek oluşu, talebin fazlalığını 

işaret etmektedir.  
 

Elazığ Havaalanı şimdi iki piste sahiptir. Eski pist, yeni 

pistin devreye girmesi ile atıl kalacaktır. Oysa büyük uçakların 

inmesine yeterli olmasa da, küçük uçaklarla yapılabilecek 
eğitim için ideal bir pist durumundadır. Bu gelişmeler 

karşısında, neden Fırat Üniversitesine bağlı olarak bir Havacılık 

Yüksekokulu kurulmasın ki? Pist ve kule hazır. Bir iki tane 
küçük zirai ilaçlama için kullanılan uçak kiralandığında ve 

emekli bir iki pilot derse getirildiğinde, bu eğitim başlatılabilir. 

Çünkü havacılık yüksekokulu bünyesinde kurulacak bölümler 

içinde Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor Bakım, 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği gibi bölümler olacak ve 

müfredatın büyük bir bölümü, Mühendislik, Teknik Eğitim 

Fakültelerinin ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 
elemanları tarafından verilebilecektir.  

 

Fırat Üniversitesi yönetimi Sivil Havacılık 
Yüksekokulu ile ilgili çalışmaları hemen başlatabilirse ve eski 
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pistin kullanımının yapılacak bir protokol ile Üniversiteye 

geçici devri sağlanabilirse, 1-2 yıl içerisinde bu okulda eğitim-

öğretime girilebilir. Fırat Üniversitesi Türkiye’nin sivil 

havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu 
misyonun altından rahatlıkla kalkabilir diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 10 Eylül 2009 Perşembe 

 

DÜŞKÜNLER YURDUNA NE OLDU? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Düşkünler yurdu, yoksulların ve de genelde zihinsel kişilerin 

yaşamlarını sürdürdükleri  mekânlardır. Burada barınan 

kişilerin bazıları, zaman zaman akıl hastanesinde tedavi görmek 
zorunda da kalabiliyorlar. Bu tür yurtlarda barınanların bir 

kısmı üstelik kimsesiz de olabililiyor ya da sahipleri olsa bile 

ortaya çıkmayabiliyor.  

 
Elazığ’da düşkünler yurdu önceleri Devlet Hastanesi (Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi) ile Akıl hastanesini birleştiren yol 

üzerinde idi. Zaman zaman dini bayramlarda veya özel günlerde 
o tür  mekânları ziyaret eder, kendilerine maddi manevi 

destekler vermeye çalışırdık. O  mekânları ziyaret ettiğimizde, 

içimiz burkulur ve büyük üzüntü duyardık.  
 

Elazığ Belediyesi Doğukent Mahallesinde Prof. Dr. Mustafa 

Temizer Bulvarının devamında ve Doğukent Mahallesinin 

bittiği köşede düşkünler yurdu yapmaya karar verdiğinde, 
mahalle sakinleri bu yurdun yapılmasına büyük tepki 

göstermişlerdi. Özellikle zihinsel özürlülerden çocuklarının 

zarar görebileceklerini düşünüyor ve yurdun mahallelerinde 
yapılmasını istemiyorlardı. Modern bir yurt yapıldı ve 

düşkünler bu yurda taşındı. Hatta Belediye Meclisi bu yurdun 

adını T. C Elazığ Belediyesi Kaya Karakaya Huzur ve 

Rehabilitasyon Merkezi olarak tescilledi.  
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Bir süre sonra mahallelinin korktuğu olmadı. Düşkün insanlar 

çevrelerine hiç zarar vermediği gibi, mahalle sakinleri zaman 

zaman pasta ve yemek yaparak bu insanlarımızı ziyarete dahi 
gidiyorlardı. Bazen bu düşkünlerden mahalleyi çıkıp dolaşanlar 

ve vatandaşlarla sohbet edenler dahi olabiliyordu.  

 
Temmuz ayında bu yurdun tabelasının indiğini ve boşaldığını 

gören mahalle sakinleri, ne olduğunu merak etmişlerdi. Yurttaki 

görevlilerden gelişmeleri soruyorlardı, ama net bir cevap 
alamıyorlardı. Bu yurt ile ilgili çok ilginç ve de çok vahim 

iddialar ortada dolaşmaya başlamıştı.  

 

Güya Belediyenin açtığı bu yurdun düşkünler yurdu olarak 
hizmet vermesinin ruhsatı yokmuş. Kovancılar ilçesinde yeni 

bir düşkünler yurdu açılmış. Birileri ruhsatsız olan Elazığ 

Belediyesi Kaya Karakaya Huzur ve Rehabilitasyon Merkezinin 
hizmet veremeyeceğini iddia ederek şikâyette bulunmuş. 

Belediye de mecbur kalarak bu yurdu kapatmış ve burada kalan 

sayıları birkaç olan düşkünlerin Kovancılar ilçesindeki yurda 
taşınmasını kararlaştırmış.  

 

Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Düşkünler bir minibüse 

konuluyor ve yeni açılan yurda gönderiliyor. Ama aksiliğe 
bakın ki minibüs yolda kaza yapıyor ve üç düşkün vatandaşımız 

ölüyor. 6 kişi de yaralanıyor.  

 
Doğukent mahallesi sakinlerinin ağzında bu sözler dolaşıyor. 

Kovancılar Haber isimli Internet web sayfasında 10. 07. 2009 

tarihinde saat 08. 43 de geçen haberde “Kovancılar’da bakım 

evine yaşlıları taşıyan otomobil devrildi, 3 yaşlı öldü, 4`ü hasta 
bakıcı 6 kişi yaralandı. Elazığ’dan Kovancılar ilçesindeki özel 

bir yaşlı bakım evine yaşlıları götüren Fuat Eraslan idaresindeki 

34 FA 1360 plakalı otomobil, Elazığ Bingöl karayolunun 
Muratbağı Köyü yakınlarındaki kesiminde devrilerek yol 

kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bakım evinde kalan Hakkı 

Bacak (56) olay yerinde, Selahattin Yıldırım (62) ile Kaya 
Sarıgül (59) kaldırıldıkları Elazığ Eğitim Araştırma 
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Hastanesi`nde hayatlarını kaybetti. Kazada sürücü Eraslan, 4 

hasta bakıcı ve bir yaşlı kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının 

iyi olduğu öğrenildi. ” şeklinde cılız bir haberden başka da 

basında bu konu işlenmedi.  
 

Doğukent’teki yurt kapatılmasaydı, düşkünler taşınmak zorunda 

bırakılmasaydı, zavallı bu 3 düşkün vatandaşımız hâlâ 
Doğukent sakinleri ile sohbet ediyor olacaklardı. Üstelik yurtta 

kendi odalarında sıcak yuvalarında yaşamlarını sürdüreceklerdi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



850 

 

 
Yayınlandığı Tarih: 17 Eylül 2009 Cumartesi 

 

ÜNİVERSİTEDE SIRA DIŞI GELİŞMELER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

YÖK akademik yayın sıralamaları ile ilgili bilgileri web 

sayfasında yayımlandı. Siirt Üniversitesinin öğretim üyesi 

başına düşen yayın sıralamasında 24 üncü sırada olduğuna 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu nasıl başardığımızı 

açıklayayım. Rektör Vekili olarak göreve başladıktan sonra yeni 

açılan üniversiteler arasında ilköğretim üyesi ilanını vermiş ve 
gerçekten tarafsız davranarak ümit vadeden birkaç yardımcı 

doçenti kadromuza katmıştık. Gene ilk defa bu yeni yardımcı 

doçentlere şehirdeki üst düzey bürokratların ve halkın da 

katılımı ile görkemli bir tören hazırladık. Üstelik bu yardımcı 
doçentlere sertifika düzenlemiş ve törenle yardımcı doçentliğe 

dair sertifikalarını vermiştik. Amaç, genç yeni öğretim 

üyelerine değer verdiğimizi çevreye ve kendilerine hissettirmek 
idi.  

 

Akabinde bu yeni öğretim üyeleri ile yaptığım ilk toplantıda, 

yabancı dili iyi olanlardan bir grup kurdum. Kendilerine 
SCI’lerde yayın yapmaları talimatını verdim. Diğer görevlerini 

en az düzeye çekerek, rahat yayın yapmalarını sağladım. 

Kendilerine, “Gelecek yıl Siirt Üniversitesini SCI yayınlarında 
üst sıralara taşımak sizin vebaliniz altındadır” dedim. İşte sonuç 

ve öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında Siirt 

Üniversitesi 24 üncü sıraya çıkmayı başardı.  
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Fırat Üniversitesinde sıra dışı bazı gelişmeler var. Üniversite, 

klasik yapılaşma kabuğunu kırma yönünde önemli işaretler 

veriliyor. Bir üniversite ses getirici çalışmalar içerisine girmek 
istiyorsa, her üniversitenin yaptığını taklit etmek yerine, 

kendine has özellikleri ile ortaya çıkması gerekir. İlkleri 

başarmak her kurum için büyük mücadele gerektirir. Klasik 
beyinleri yeni güzergahlara sokmak, bazen deveye hendek 

atlatmaktan daha zor olabilir.  

 
Bir üniversite uluslararası bir düzeye ulaşmak istiyorsa, 

öncelikleri arasında kendini tanıtma becerisine sahip olması 

gerekir. Eğer dinamik ve de etkileyici bir web sayfanız yoksa, 

yaptıklarınızı kitlelere anlatmakta güçlük çekersiniz. Evrensel 
boyutlara ulaşabilmek için de olmazsa olmazlar arasında 

mutlaka ingilizce web sayfanız bulunmalıdır.  

 
Fırat üniversitesi nihayet İngilizce web sayfasını kısmen 

hazırlayabildi. Ama hala eksik birimler var. Bir de İngilizce 

web sayfasının da aynen Türkçe sayfalar gibi güncellenmesi 
zorunludur. İngilizce web sayfasını güncel tutmak için dil bilen 

bir ekip ciddi bir şekilde bu işin takipçiliğini yapmalıdır.  

 

Fırat Üniversitesi bünyesinde çok önemli bir gelişme daha var. 
Tanınmak için uluslararası platforma atılan önemli diğer bir 

adım ise yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dil kurslarının 

Üniversitede açılmasıdır. Üniversiteye 96 yabancı uyruklu 
öğrenci kayıt yaptırdı. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından 

Fırat Üniversitesi’nde tahsil görmek amacıyla öğrenciler 

geliyor. Dil seviyesi yeterli olmayanlar için de Türkçe kursları 

düzenlenecek. TÖMER’in ülkede yaptığını, Fırat Üniversitesi 
de kendi hinterlantı içinde yürütmenin adımlarını attı. İşte bu 

adımlar; sıradışılıktır, değişimdir, yenilikçiliktir.  
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Yayınlandığı Tarih: 24 Eylül 2009 (Perşembe) 

 

SUNUCULARIN TÜRKÇE KELİME HATALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Özellikle yerel görsel medya da görev alan bazı sunucular ve 

programcılar, yayın süresince birçok hatayı üst üste 

yapabiliyorlar. Bazen o kadar basit cümlelerde hatalar 

yapıyorlar ki, gayri ihtiyari tepki vermek zorunda kalıyorsunuz 

ve sunucuya dönerek “Seni ekran önüne çıkaranlara yazıklar 

olsun” demekten kendinizi alamayabiliyorsunuz. Medya da 

görev yapan birçok sunucu ve programcının hizmet içi 

eğitimden geçirilmesi gerekir. Çünkü bazıları kullandıkları 

kelimelerin eminim ki anlamlarını tam bilmiyorlar.  

 

Sunucu, “Üniversitedeki personellerle yapılan görüşmelerde. . . 

” diye başlıyor cümlesine. Personel kelimesinin kendisi zaten 

çoğul olup “ler” eki almaz. “Personel” kelimesinin kendisi 

birden fazla kişiye karşılık gelmektedir. O nedenle cümlenin 

hiçbir yerinde “personeller “ diye kullanılmamalıdır. Bir hizmet 
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veya kuruluşun görevlilerine, bir iş yerinde çalışanların tümüne 

personel denilmektedir.  

 

“Haiz” kelimesinin kullanılmasında da sık sık hatalar yapılır. 

Haiz kelimesi ismin i-halini alır. Yani akuzatif halidir. “Bilgisayar 

kullanabilen niteliklere haiz eleman aranıyor” cümlesinde, 

“nitelikleri” kullanılması gerekir. Bu kelime maalesef 

üniversitelerdeki yazışmalarda da yanlış kullanılabilmektedir. 

“Osmanlı tabiiyetini haiz Müslim diye, yol tezkeresi 

doldururlardı. ” Dikkat edilirse bu cümlede “tabiiyetine” değil 

“tabiiyetini” kelimesi kullanılmıştır ve ismin i-halinin 

kullanılması doğrudur.  

 

Mürettebat kelimesi de yanlış kullanılan kelimeler arasında yer 

almaktadır. Örneğin bir uçak kazası sonrasında, sunucu “5 

mürettebat” hayatını kaybetti diyerek, yanlış cümle 

kurmaktadır. Mürettebat kelimesi de birden fazla kişiyi temsil 

eder. Uçak mürettebatı denildiğinde, bir grup insandan söz 

edilmektedir. Pilot, yardımcı pilot, teknik eleman, hostesler; bir 

uçağın mürettebatını oluşturmaktadır. “5 kişiden oluşan 

mürettebat” kelimesi doğrudur. “Mürettebattan 3 kişi öldü” 

cümlesi de doğrudur. Ancak, “3 mürettebat öldü” cümlesi 

yanlıştır. Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü, 

mürettebatı oluşturmaktadır.  

 

“Davete icap etmediğiniz takdirde, gıyabınızda karar 

verilecektir” cümlesinde kullanılan “Davete icap etmediğiniz. . ” 

ifadesi yanlıştır. Doğrusu “Davete icabet etmediğiniz. . . ” 
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olmalıdır. “İcabet etmek”, “çağrı üzerine gitmek” anlamına 

gelmektedir. Oysa “icap etmek”, “gerekmek” manasındadır.  

 

Türkçe yazım kurallarında da birçok hataların yapıldığını 

görürüz. Özellikle dahi anlamına gelen “de”, “da” ekleri 

genelde yanlış kullanılır. Örneğin “İzmir içinde kırmızı alarm 

verildi” cümlesinden şu anlam çıkarılmalıdır. İzmir kenti sınırları 

içinde kırmızı alarm verilmiştir. Ancak “için de” ayrı yazılmışsa, 

anlam değişmektedir. Başka bir kent için önceden kırmızı alarm 

verilmiş ve şimdi de İzmir için kırmızı alarm verildiği 

anlaşılmalıdır. Görüldüğü üzere “de”nin bitişik veya ayrı 

yazılması, anlamı değiştirebilmektedir.  

 

“Hakan’ın Türkçe’si zayıf” cümlesindeki, “si”nin tırnakla 

ayrılması yanlıştır. Doğrusu “Türkçesi” olmalıdır. “Medya okur-

yazarlığı” ifadesinde okur yazar arasına tırnak işareti koymak 

yanlıştır. Doğrusu okuryazar olmalıdır. Yani bitişik yazılır. 

“Uluslararası” bitişik yazılması gerekirken, çoğu kez ayrı 

yazıldığını görürüz.  

 

Görüldüğü üzere Türkçe yazım kurallarını dahi tam bilmiyoruz 

ve üstelik bu tür yanlış cümleler, üniversiteler tarafından 

yazılan resmi yazışmalarda da karşımıza çıkabiliyor. Türkçe 

yazım kurallarını öğrenmek zor bir olay değildir. İnternet’te 

Türk Dil Kurumu sayfasına gidilerek, yazım kuralları kolayca 

görülebilir.  

 

Sunucular uzun cümleler kurarak ifadelerin anlamlarını 
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bozabiliyorlar. Bu nedenle kısa cümleleri tercih etmeli ve 

kelimeleri yanlış kullanmamak için azami gayret 

göstermelidirler. Diksiyon dersleri alarak Türkçe’yi düzgün 

konuşmak için çabalamalıdırlar, çünkü görsel medya araçları 

evlerimizin içindedir ve çocuklarımız bu tür araçlardan çok 

etkilenmektedirler.  
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Yayınlandığı Tarih: 01 Ekim 2009 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTELERE DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Bologna Süreci’nin gereklerinden birisi de yükseköğretim 

kurumlarının faaliyetlerinin planlanmasında dış paydaşların da 

görüş, öneri ve desteklerinin alınmasıdır. Bu nedenle YÖK, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulları Kurulması 

Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlamış ve Üniversitelere 

göndermiştir. Yönetmeliğin amacı, “Yükseköğretim 

Kurumlarında gerek akademik, gerek idari faaliyetler açısından, 

yüksek ve sürdürülebilir kalitede hizmetlerin sağlanabilmesinde 

daha rasyonel ve verimli sonuçlara ulaşabilmek için 

yükseköğretim kurumlarının dışındaki paydaşların da katılacağı 

Danışma Kurullarının oluşturulması ve bunların ortak çalışma 

ilkelerini belirlemektir”.  

 

Kurul üyelerini; Rektör, Dekanlar, Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörü, Rektör Yardımcıları, Enstitü Müdürleri, o ildeki 

Sanayi ve Ticaret Odası başkanları, o ildeki TMMOB’ne bağlı 
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meslek odalarının başkanları; Üniversite Mezunlar Derneği 

Başkanı; o ildeki Milli Eğitim Müdürü ve diğer kamu kuruluşları 

içinden Valiliğin belirleyeceği diğer iki kurum müdürü; Sivil 

toplum örgütlerinden iki başkan ve belediye başkanı 

oluşturulacaktır.  

 

Yönetmelik taslağını inceledikten sonra, aklıma üniversitelerde 

Üniversite-Sanayi İşbirliği kurulları geldi. Üniversite-Sanayi 

İşbirliği adı altında yıllarca birçok üniversitede toplantılar 

yapıldı. Birkaç üniversite hariç, üniversite-sanayi işbirliği 

bağlamında bir arpa boyu yol dahi alınamadı. Çünkü beyinleri 

ve düşünce anlayışlarını değiştirmediğiniz sürece bu tür 

kurullar, havada su dövmeye benziyor.  

Elbette ki bir konuda karar alırken, farklı beyin fırtınalarının 

gerçek anlamda yapılması, gelişmenin temelini oluşturacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde bu tür kurullar çok faydalı işler 

yapabilmektedir. Ancak ülkemizde gene adam kayırmalar, 

nemalanmalar ve keyfi tasarruflar sürüp gidecektir.  

 

Örneğin üniversitenin gelişimi ve büyümesi için bu kurul bir 

arazi önerisi yapacaksa, eminim ki kurul üyelerinin birçoğu 

kendi menfaatleri doğrultusunda karar çıkartmaya 

çalışacaklardır. Siirt Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak 

üniversitenin kurulacağı alan ile ilgili bürokrat, sivil toplum 

örgüt yöneticileri, oda başkanları, daire müdürleri ile 

toplantılar yaptım. Her önerinin altında özel kazanç sağlamanın 

yattığını gördüm. Örneğin bir sivil toplum örgütü başkanı 

üniversitenin kurulabilmesi amacıyla kendi köylerindeki 

arazileri bedava tahsis edebileceklerini söylediklerinde 

heyecanlanmıştık. Yerinde inceleme yaptık ve daha geniş bir 
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arazi gerektiğini söyledik. Bana verilen cevap “Hocam size bu 

200 dönümü hibe edelim. Gerekli olan diğer arazileri de siz 

kamulaştırırsınız”. Sözüm ona Şark kurnazlığı yapıyor. 200 

dönümü bedava verecek. Sonra da para etmeyen arazilerini 

100 misli fiyata üniversiteye satacak (!).  

Daha çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Ethem Sancak Siirt’in 

çok tanınmış değerli bir iş adamıdır. Siirt Üniversitesi’ne 20 

milyon TL yardım edeceğini kendilerine ait diyaliz merkezinin 

açılışında dile getirdiğinde, çok heyecanlanmıştım. “20 milyon 

TL vereceğim ama iki şartım var, burada açıklamayacağım, 

Rektör Beye söyleyeceğim” demişti. Ben de “çok güzel bir 

kaynak bulduk” diye konuşma sonrasında hemen Sayın 

Sancak’ın yanına gittim. Koluma girdi ve biraz kalabalığın dışına 

çıktık. Dedi ki “Hocam, birinci şartım Üniversiteye 

Başbakanımızın adını vermenizdir. İkinci şartım da Üniversiteyi 

Tillo’ya (Aydınlar ilçesi) kurun”, donup kalmıştım. Çünkü Tillo 

dokusu itibariyle inanç turizmin merkezi haline gelebilecek bir 

ilçe. O ilçede üniversite kurmak demek, üniversitenin felçli 

doğmasına benzer. Ancak o ilçede örneğin İlahiyat Fakültesi 

kurulabileceğini kendilerine söyledim.  

 

“Siirt Üniversitesi’ne Sayın Başbakanımızın ismini vermek de 

Bakanlar Kurulu kararı gerektirir. Dolayısıyla benimle bir ilgisi 

yok” demiştim. Yani Ethem Sancak da Üniversiteyi Tillo’daki 

kendi arazileri üzerine kurdurmak istemişti. Üstelik arazileri 

bana parasız temin edebileceğini de söylemişti.  

 

Üniversitelerde Danışma Kurullarının çalışma sistemleri 

yukarıda bahsettiğim türden devam edecektir. Kurul üyelerinin 

bazıları menfaat peşinde koşabilecektir. Kurul üyelerinin bir 
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kısmı Rektöre baskı yapabilecek, yakınlarını Üniversiteye 

aldırmaya çalışabilecektir. Kurul üyeliğini kaybetmemek için de 

direnecektir. Birçoğu oylamalarda parmak kaldırıp indirmekten 

başka icraatları da olmayacaktır. İnşallah yanılırım ve 

yönetmeliğin özüne hareket edilir. Ben de bu yazdıklarımdan 

ötürü mahcup olurum.  
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Yayınlandığı Tarih: 08 Ekim 2009 (Perşembe) 

 

SAĞLIĞIN KIYMETİNİ BİLMEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

İnsanoğlunun hayat mücadelesi anne rahmine düşmesi ile 

başlar. Doğumdan ölüme kadarki süreçte her birey, birçok 

değişik olayla karşı karşıya kalır. Sevindiği-üzüldüğü günler, 

yaşamın birer parçasıdır. Yaşam süresince sanırım en büyük 

mücadele; kimseye muhtaç olmadan kendisinin, eşinin ve 

çocuklarının geçimlerini sağlamak amacıyla verilir.  

 

Yemek sofralarında çok ekmek yerim. Özellikle de sıcak pide 

ekmeğini gördüğümde nefsimi tutamam ve sıcak ekmeğe adeta 

saldırırım. Bu aşırı ekmek yeme alışkanlığım, küçüklükten 

kalmadır. Fakirlik nedeniyle, o dönemlerde karnımızı 

doyuramazdık. Yoksulluğun acısını iliklerimize kadar 

hissederdik. Soframızda ekmek en önemli unsurdu. Bırakın 

düzenli beslenmeyi, ekmek yanında ekstradan birkaç yiyecek 

daha bulabildiğimiz zamanlarda kendimizi şanslı ve mutlu 

hissederdik.  
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Çocukluk dönemimizde geçimimizi sağlamak için çektiğimiz çile, 

bizleri hayatın acımasız gücüne karşı mücadele etmeye sevk 

etmiştir. Yoksulluk karşısında yılmadan bıkmadan verdiğimiz 

mücadele sonunda, çok şükür az kişiye nasip olacak seviyelere 

çıkabildik. Arkadaşlarıma hep şunu söylerim. “Küçükken 

yoksulluk nedeniyle yiyemiyorduk. Mücadele ettik, fakirliği 

yendik, çok şükür yaşam standartlarımız arttı, ama bu defa da 

Allah yedirmiyor. Lezzetli yemekler rahatsız ediyor, kolesterol 

ve benzeri unsurlar nedeniyle yediğimiz canımıza yapışıyor”.  

 

Yaşamımda hayati önem taşıyan bazı çok önemli olaylar vardır. 

Bunlardan birisini genç iken (ilkokul çağlarında) Adana’da 

yaşamıştım. Bilinçsizce yüzmek için atladığım su kanalı 

içerisinde ölüm kulvarında ebedi yaşama doğru kulaç atarken, 

dayımın yardımı ile sudan çıkarılmış ve uygulanan suni teneffüs 

sonrasında, yeniden yaşama döndürülmüştüm. Bir diğer önemli 

olayı ise 1 Ekim 2009 Perşembe günü yaşadım. Göğsümdeki ani 

aşırı ağrı geçer diye oyalanmam büyük bir hata idi. Sancıların ve 

ağrıların dinmemesi nedeniyle 2 Ekim günü Fırat Üniversitesi 

Hastanesine vardığımda, kriz geçirme süreci devam ediyordu. 

Soluğu Kardiyolog Prof. Dr. Ilgın Karaca’nın odasında aldım ve 

hemen yoğun bakıma kaldırıldım. Erken müdahale sayesinde 

krizi atlattım ve tıkanan damarlarıma stent takılarak yeniden 

yaşama döndürüldüm.  

 

Fırat Üniversitesi Hastanesi bölge için çok önemli bir 

hastanedir. Yetişmiş çok önemli doktorlar mütevazı bir biçimde 

hizmetlerini sessiz sedasız sürdürüyor. Kurtardıkları hastaların 

ve yakınlarının dualarını almış olan bu doktorlarımız, 
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yarattıkları farkındalıkları ile dikkatleri çekmeyi başarıyorlar. 

Eminim ki can kurtarma bağlamında elde ettikleri manevi 

duygu, kendilerini çok daha başarılı kılacak ve insani duyguları 

ön planda tutarak kutsal mesleklerinin gereğini sürdürmeye 

devam edeceklerdir.  

 

Prof. Dr. Ilgın Karaca ve genç ekibinin süratli, kaliteli ve insani 

hizmetlerinin önemini, ancak angio odasında damarlarınız ve 

kalbiniz içinde dolaşan telin ekranda görüntüsünü seyrederken, 

çok daha iyi anlayabilirsiniz. Her gün onlarca hastaya arka 

arkaya saatler süren müdahaleleri başarı ile sürdürmek; bilgi, 

beceri ve özveri ister. Bu vesile ile Sayın Ilgın’a, ekibine, 

hastanedeki sağlık personeline teşekkürü borç bilirim.  

 

Sağlık her şeyin üzerindedir. Sağlığınız yerinde değilse, dünyayı 

size verseler ne önemi var ki? Öncelikleriniz arasında sağlıklı 

yaşam mutlaka yer almalıdır. İlla da İstanbul, Ankara’daki 

doktora koşup muayene ve tedavi olma yerine, kendi 

çevrenizde ve bölgenizde sessiz sedasız hizmet veren ve çok 

başarılı tedaviler uygulayabilen doktorlarımıza gidiniz ve 

kendilerine güveniniz.  

Kriz geçirmem münasebetiyle hastaneye koşan başta Fırat 

Üniversitesinin tüm yöneticilerine; çiçek gönderen, 

telefonlarını eksik etmeyen dost, akraba, arkadaş ve aile 

fertlerimin tümüne kalbi duygularla teşekkür etmeyi bir borç 

bilirken, yaşamımı yeniden sürdürmeme imkân verdiği için 

Allah’ıma şükrediyorum. İyi ve kötü günlerimde bir an olsun 

yanımda ayrılmayan, maddi ve manevi desteği ile hayatımın 

güzergahındaki yol taşlarını ören ve başarılarıma katkı 
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sağlamak için çırpınan, çocuklarımın annesi eşim Nurhayat’ı ise 

her zaman olduğu gibi kalbimin derinliklerindeki köşkünde 

saygı ile selamlıyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 15 Ekim 2009 (Perşembe) 

 

ERMENİ SINIR KAPISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki birçok 

ilini, ilçesini ve sınır kapısını çeşitli vesilelerle görmüştüm. Sınır 

kapılarının açık tutulmasının o yörelere ekonomik katkılarını da 

biliyoruz. 1998-2000 yılları arasında Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesinin (DAP) koordinatörlüğünü yapıyordum. Bu proje 

kapsamında il il dolaşarak toplantılar yapıyor ve ekonomik 

kalkınma sağlamak amacıyla mevcut durumu saptıyor ve 

stratejik gelişme planları hazırlıyorduk.  

Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında 29-30 Nisan 1999 

tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi’nde (Kars) bir toplantı 

yapmıştık. Dönemin Ağrı Valisi Lütfü Yiğenoğlu’nun yaptığı 

konuşma toplantıya damgasını vurmuştu. Vali, Ağrı’nın sosyo-

ekonomik kalkınması için tek çözüm olarak Ermeni sınır 

kapısının yeniden açılmasını gösteriyordu. Bu isteğinde 

haklılığını, ekonomik kalkınmadaki göstergeler incelendiğinde 

görmek mümkündür.  
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Sınır kapısının kapalı olması, Türk mallarının İran üzerinden 

Ermenistan’a gitmesine engel teşkil etmiyor. Keza Ermeni 

malları da dolaylı yollardan Türkiye’ye ulaştırılıyor. Kardeş ülke 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından 

işgali sonrasında, Nisan 1993’te Türkiye sınırı kapatmıştı. Bunun 

sonucu olarak da bölgede ticari bağlamda çöküntü yaşanmıştır.  

2005 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet ettiğim 

dönemde, ATAA’nın (Assembly of Turkish American 

Associations) West Virgina Eyaleti Temsilcisi olarak görev almış 

ve Ermeni Diasporasına karşın mücadele etmiştik. Her yılın 24 

Nisan’ında Amerika’da Senatörlere mektuplar gönderiyor ve 

Birleşik Devletlerin Başkanı Bush’un bu günle ilgili 

konuşmasında “Ermeni Soykırımı” dememesi için ANCA’ya 

(Armenian National Committee of America) karşı büyük 

mücadele veriyorduk.  

10. 10. 2009 günü, Türkiye-Ermenistan ilişkileri için yeni bir 

dönüm noktasıdır. İsviçre’nin Zürih kentinde imzalanan 

protokol sayesinde yakın bir gelecekte Türkiye-Ermenistan sınır 

kapısı açılacak. Bu kapının açılması, her iki taraf için de 

ekonomik gelişme anlamını taşıyor. Ancak diğer taraftan da 

kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ meselesi var. Ermenistan ile 

ilişkileri düzeltmek isterken, Azerbaycan’ı kaybetmemeliyiz.  

Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun TRT’de Derya Sazak’ın 

“Politik Açılım” programında söylediği bir söz dikkatimi çekti. 

Derin dondurucudan çıkartılan bir yiyeceğin, çözüldükten sonra 

tekrar buzluğa konulmayacağını belirtiliyordu. Protokol 

imzalanarak, Türkiye-Ermenistan meselesinin derin 

dondurucudan çıkartıldığını ve görüşmelerin başlatıldığını 

belirtti. Bu gelişme sonucunda da bölgede barışa katkı 

sağlayacak olumlu gelişmelerin sağlanacağına işaret ediyordu.  

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), protokolün 
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imzalanmasını Türkiye’nin başarısı olarak görüyor. Bu söylem 

ANCA’nın her zamanki davranışlarının tekrarıdır. Durumu 

kendileri açısından çok vahim göstererek, her zaman tavizler 

koparmayı planlarlar.  

Bu protokol ile Türkiye’nin geleceğinin nasıl gelişeceğini 

şimdiden kestirmek zor görünmekle birlikte, çok farklı 

senaryolar üretmek de mümkündür. Türkiye’yi Avrupa Birliğine 

almak amacıyla yıllardır bizlerden koparttıkları tavizleri, 

sağduyulu her vatandaş görebilir. İnşallah bu protokol 

sonrasında da Türkiye’nin aleyhine olabilecek tavizleri 

Ermenistan’a vermek zorunda kalmayız.  
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Yayınlandığı Tarih: 22 Ekim 2009 (Perşembe) 

 

KAMYON FABRİKASI KURULABİLİR Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Elazığ’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 

birkaç arkadaşla birlikte (Asaf Varol, Hüsamettin Kaya, rahmetli 

Talat Akgün, Ahmet Tevfik Ozan ve Yasemin Açık) 2006’da 

“Elazığ Buluşuyor Zirvesi” düşüncesini oluşturmuştuk. 

Düşüncemizi ilk etapta dönemin İl Özel İdare Genel Sekreteri ve 

Vali Yardımcısı Enver Erdem’e açıklamış ve akabinde dönemin 

Valisi Muammer Muşmal’a konuyu götürmüştük. Sayın Vali bu 

projeye tam destek vermiş ve projeyi sahiplenmişti.  

 

Elazığ Buluşuyor Zirvesinin Genel Koordinatörlüğü tarafımdan 

yürütülüyordu. İlk buluşmayı 12 Şubat 2007 de İstanbul’da 

gerçekleştirmiştik. Görkemli ikinci toplantıyı ise 19 Aralık 

2008’de Elazığ’da yapmıştık. Toplantıya yurtdışından ve diğer 

illerden birçok Elazığlı katılmış ve adeta beyin fırtınası 

estirilmişti.  



869 

 

 

Avrupa’dan bir grup Elazığlı iş adamlarının bu toplantıya 

katılması ve Elazığ için bir şeyler yapma arzularını 

gördüğümüzde, zirvenin hedefine ulaşacağına olan inancımız 

daha da artmıştı. Almanya’dan gelen işadamları Özcan Varol ve 

Wolfram Müller kamyon fabrikası kurmak istediklerini 

bildirdiklerinde, büyük bir heyecan oluşmuş ve acaba bu 

düşünce Elazığ’da gerçekleşebilir mi? tartışmaları başlamıştı.  

 

Zaman çabuk geçiyor ve kamuoyu bir an önce temel atılmasını 

bekliyordu. Bir fabrika kurmak kolay değildi. Önce Türkiye’deki 

bürokrasi ile mücadele gerekiyordu. İşadamı Varol ve ortağı 

Müller, 2009 Mayıs ayında temel atabileceklerini ümit 

ediyorlardı. Ancak formaliteleri tamamlamanın hiç de 

kendilerinin sandığı kadar kolay olmadığını gördüklerinde, 

temel atma Mayıs ayında gerçekleşemedi ve ekonomik krizin 

de vuku bulmasının sonucu, kamuoyu bu projeden 

vazgeçildiğini düşündü.  

 

Ekonomik krizin oluşması ister istemez bir tedirginlik 

oluşturmuştu. Birçok kişi kamyon fabrikası projesi artık 

yapılamaz diye düşünmeye başlamıştı. Bu arada Vali değişmiş 

ve Sayın Muammer Erol görevi devralmıştı. İlk etapta yeni 

Valimizin bu projeye nasıl bakacağı merak konusu idi. Sayın Erol 

tüm imkânları ile bu projeyi destekleyeceğini açıklaması ve 

icraatları ile bunu kanıtlaması, yeni bir ışık olarak yansımış ve 

kamuoyunun rahat nefes almasını sağlamıştı.  

 

İşadamları Sayın Varol ve Sayın Müller kamyon fabrikasının 



870 

 

kurulması için ısrarlı idiler. Bunu kanıtlamak için de bıkmadan 

arkadaşları ile Elazığ’ın güzergahını su yolu yapmışlardı. Nitekim 

14 Ekim 2009 günü Özcan Varol ortağı Wolfram Müller, 

Avusturya Salzburg AG temsilci Norbert Pesendorfer, Hasan 

Karakösen, Manfred Pindl ve tercüman Nermin Kutlucan 

Elazığ’a gelerek görüşmelere başladılar. Jet hızı ile Özcan Varol 

ve Wolfram Müller “V&M Yatırım Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. 

Şti. ” adı ile bir şirket kurdular. Elazığ Ticaret ve Sanayi 

Odası’ndan Nuri Önal ve ekibi şirketin kurulması ve işlemlerin 

hızlandırılması için çaba gösterirken, Milletvekilimiz Tahir 

Öztürk de işlemlerin Ankara ayağında gerekli desteği sağlama 

için kolları sıvamışlardır.  

 

Güneş piileri (Fotovoltaik) ile doğrudan elektrik enerjisi üretme 

konusunda dünya da söz sahibi olan Salzburg AG’nin temsilcisi 

Norbert Pesendorfer’i Elazığ’a getirerek enerji konusunda da 

çalışmalar planlayan Varol ve Müller, işe ne kadar sıkı 

sarıldıklarını ispat etmişlerdir.  

 

Kamyon fabrikası kurulur mu? kurulmaz mı? şimdiden kesin 

konuşmak mümkün değildir. Ancak Varol ve Müller’in bu 

konuda ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Elazığlılar 

olarak bu girişime her türlü kolaylığı sağlamalıyız. Bürokratik 

engelleri ortadan kaldırmalı ve bu ağır sanayinin Elazığ’a 

gelmesi için sağduyulu herkes destek vermelidir.  

 

Şayet Elazığ’da kamyon fabrikası ve/veya enerji sistemleri 

kurulabilirse, bunun kıvılcımının “Elazığ Buluşuyor Zirvesi” ile 

atıldığını da hatırlatmak isterim. Sayın Varol’a da önerim, artık 



871 

 

büyük bir hedef için yola çıkmış bulunuyorsunuz ve karşınıza 

çıkacak engellere karşı mücadelenizi bıkmadan sürdürerek 

mutlu sonu elde ediniz. Oluşturacağınız fabrika sayesinde 

geçimini sağlayabilecek tahminen 350 kişi ve ailelerin duaları 

dahi, sizi başarılı kılmaya yetecektir.  

 

Sayın Varol, 1980 yılında bir işçi çocuğu olarak Almanya’ya 

gitmiştiniz. İşçiliğin ağır yükünü daha küçük yaşlarda 

omuzlarınızda taşımıştınız. Bıkmadan sürekli çalıştınız ve hedefi 

büyüttünüz. Son 10 yıldır Almanya’da müteahhitlik yaparak 

zirveye ulaştınız. Kariyerinizdeki hızlı yükselişi bilen birisi olarak, 

şu anda girişimcilik adına yapmaya çalıştığınız ve doğduğunuz 

topraklara hizmet etmek aşkı ile çıktığınız yolda, önceki 

başarılarınızı sürdüreceğinize kalbi duygularla inanıyor ve size 

güveniyorum. Yolunuz açık olsun! 
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Yayınlandığı Tarih: 29 Ekim 2009 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE İÇİNDEN YOL GEÇER Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 

üniversiteler içerisinden halkın seyahat edebildiği yollar var mı 

diye merak edenleriniz olmuştur. Size bazı örnekler verebilirim. 

Almanya’da Karlsruhe ve Freibug üniversitelerinde kalmıştım. 

Bu iki Üniversite içinden halka açık yollar bulunmaktadır. 

İngiltere’de Bradford ve Salford Üniversitelerinde de benzer 

durumlar söz konusudur. Amerika Birleşik Devletlerinde 

Purdue (West Lafayette), Indiana (Bloomington), Keystone 

College (La Plume), Marist College (Poughkeepsie, NY), 

Oklahoma State (Oklahoma City), West Virginia (Morgantown), 

Ohio (Athens) üniversiteleri, ziyaret ettiğim ya da çalışmalar 

yaptığım bazı üniversiteler olup, bu üniversiteler içinden ya da 

çevresinden halka açık yollar geçmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde üniversitelerin içinden topluma açık yolların 

bulunması ve halkın araçları ile bu yollarda seyahat etmesi bir 

sorun yaratmamaktadır. Çünkü toplum bilinçlidir ve o yolların 
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sadece ulaşımlarını tamamlamaları için açıldığının 

farkındadırlar. Bu üniversitelerde de öğrenci olayları yoktur. 

Sadece belirli olayları protesto etmek için sakince yürüyüş veya 

pankartlarla gösteri söz konusudur. Yıkıp dağıtma, kırıp dökme 

asla söz konusu olamaz.  

 

Hamza Yanılmaz’ın Elazığ Belediye Başkanı olduğu dönemde 

çok önemli bazı bulvarlar açılmıştı. Hatta Yunus Emre 

Bulvarının devamında Doğukent’e giden yol güzergâhında 

askeriyeye ait arsalar üzerinden yol geçirmişti. O dönemlerde 

bu yolun açılmasının nasıl başarıldığı tartışılıyordu. Çünkü 

askeriyeye ait arazileri, Genel Kurmay Başkanlığından almak 

çok zor gibi düşünülüyordu.  

Askeriyenin Elazığ Belediye’sine yol açılması için verdiği arazi şu 

anda önemli bir geçiş güzergâhı olarak hizmet vermektedir. 

Belediye de Orduevi civarında ve askeri lojmanların çevre 

düzenlemesine önemli katkılar sağlamıştı.  

 

Hedeflerden biri de Yunus Emre Bulvarının Üniversiteye çitine 

dayandığı kısmın açılarak yolun üniversite içinden geçirilip 

neticede bir alt geçitle Çayda Çıra kavşağına bağlanması 

düşünülüyordu. Üniversite içinden bir yol geçirilip tüm halka 

açılmasının tartışmaları o dönemlerde epeyce yapılmıştı. Buna 

benzer bir düşünceyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Melih Gökçek Orta Doğu Teknik Üniversitesi için gündeme 

getirmiş ancak, üniversitenin karşı çıkması ve gelen tepkiler 

sonucunda bu proje askıya alınmıştı.  

Türkiye’de toplumumuz maalesef adabıyla gösteri yapmasını 

henüz bilmiyor. Gösteri ve yürüyüş adı altında saldırılan 

işyerlerini medya dan izliyoruz. Üniversite içindeki gençlik de 
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henüz arzu edilen olgunlukta değildir. Yurt dışında karşılıklı 

gösterilere şahit oldum. Bu farklı gruplar karşılıklı söz 

düellosunda bulunurlar. Ama bir grup diğer grubun alanına 

girmeyi veya saldırı yapmayı asla düşünmez. Oysa bizde iki 

karşıt grubun ilk başvurduğu eylem fiili saldırılardır.  

 

Gelelim Fırat Üniversitesine! Söz konusu yol, üniversitenin tam 

içinden geçirilmek isteniyor. Bu yol yapıldığında, aşırı trafik akışı 

yüzünden üniversite ile doğrudan ilişkisi olmayan vatandaşlar 

da üniversite içinde gezineceklerdir. Üniversitelerde güvenlik 

çok önemli bir konudur ve bu yolun üniversitenin güvenliğini 

tehlikeye sokacağı açıktır.  

 

Belediyenin de yeni yollar açma isteğini bir vatandaş olarak 

benimsiyorum ve trafiği azaltmak için mutlaka çözümler 

üretmek gerekir. O nedenle Üniversite içinden yol geçirmek 

yerine, Üniversitenin kuzeyinde yeni bir çevre yolu açılabilir. Bu 

yol rektörlük ve mühendislik yerleşkelerinde bulunan 

lojmanların kuzeyinden geçirilerek, Cumhuriyet mahallesi 

üzerinden Malatya yoluna bağlantı yapılabilir. En uygun çözüm 

de kanımca bu güzergâh olur.  
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Yayınlandığı Tarih: 05 Kasım 2009 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ BELEDİYESİ UMURSAMIYOR! 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Belediyecilik kolay bir iş değil. Çalışanlarının tümü arasında bir 

koordinasyon yoksa, sadece başkanın, yardımcılarının ya da 

müdürlerinin çabası ile başarılı olmak mümkün değildir. Başkan 

bir orkestra şefi gibi tüm gurubu yönetmek durumundadır. 

Zincirdeki zayıf halkaları, sağlam olanlarla değiştirme cesaretini 

gösterebilmelidir. İşini önemsemeyenler, yavaşlatanlar ya da 

beceriksiz olanlar tasfiye edilmediği sürece, arzu edilen bir 

düzeyde başarı sağlamak mümkün değildir.  

 

Elazığ Belediyesinin park, bahçe ve çevre düzenlemesi 

açısından önemli değişiklikler yaptığı görülmektedir. Çocuk 

oyun bahçeleri, yürüyüş parkurları, ağaçlandırma ve özellikle 

de çiçek dikme konusunda güzel değişiklikler ve yenilikleri 

görmezden gelemeyiz. Ancak, yapılan bu çalışmaların 
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sürdürülebilirliği konusunda Elazığ Belediyesi için aynı şeyleri 

söyleyemiyorum. Daha açık bir ifade ile açılan bu hizmetlerin 

nasıl yürüdüğü, eksik ve aksayan yönleri ile ilgilenen yok gibi.  

 

Duyarlı bir vatandaş olarak gördüğüm eksiklikleri veya yanlışları 

zaman zaman Belediyenin 153 nolu telefonuna üşenmeden 

bildiriyorum. Özellikle su patlaklarını vakit geçirmeksizin 

telefonla söylüyorum. Çünkü içme suyunu elde etmek için 

büyük zorluklar çekildiği bilinmektedir. Şehirdeki su miktarı ne 

kadar az olursa, suyun tasarruflu kullanımını sağlamak için 

Belediye zam yolunu tercih edecek ve vatandaş daha pahalıya 

su kullanmış olacaktır.  

 

Belediyenin 153 ihbar hattına gelen telefonların ne kadar ciddi 

takip edildiğini acaba yöneticiler kontrol ediyor mu? İhbar 

telefonların kayıtları tutulup da hangilerinin yerine getirildiğinin 

listesi belirleniyor mu? Maalesef tutulmuyor ve bir kısmı takip 

edilmiyor. Doğukent futbol sahasının hemen bitişiğinde 

yürüyüş parkuru bulunuyor. Belediye bu yürüyüş yolunu 

yaparak halkın sağlıklı yaşamasına katkı sağlıyor. Bu yürüyüş 

yolunun güneyinde sahanın hemen bitişinde (skor tabelasına 

yakın yer) çimleri sulamak için yapılan boru patlamış ve 

günlerdir tonlarca su boşuna akıyor. 153 numaralı Belediye 

İhbar hattına tam 3 kez telefon ettim. Her defasında da ismimi 

de verdim. Aldığım cevap “Tamam ilgileneceğiz” olmuştur. 

Ancak su patlağı giderilmedi. Telefonla bu işi halletmek 

mümkün olmadığına göre artık bu durumu köşeme taşıma 

gereği duydum.  
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Belediye, park ve bahçeleri eskiden tankerlerle sulatırdı. Hem 

pahalı bir sistemdi hem de tonlarca su sulama hatası nedeniyle 

caddelerde boşuna akıp gidiyordu. Belediye daha ucuza sulama 

yapmak için otomatik sulama sistemleri döşedi. Güzel bir 

yöntem ve daha tasarrufludur. Ama açık bırakılan vanalar, 

patlayan sulama boruları nedeni ile sular eskiye nazaran daha 

çok ziyan oluyor.  

Doğukent Belediye hizmetleri açısından sürekli ihmal ediliyor. 

Sebebi nedir bilinmez. Her türlü yatırım batıya yönlendirilmiş. 

Düşünebiliyor musunuz? Doğukent’teki bir su patlağı bile 

defalarca ihbar edilmesine rağmen giderilmiyor. Madem 153 

diye bir telefon hizmeti devreye sokulmuştur, o birimde görevli 

her kimse, sorumluluğunu bilmeli ve işi takip etmelidir. 

Sorumsuz belediye memuru zihniyeti ile çalışan bir eleman, bu 

davranışı ile Belediye Başkanına puan kaybettirdiğinin ya 

farkında değil ya da bilerek böyle davranıyor. Kontrol 

olmayınca da her şey yapanın yanına kalıyor. Sular boşa akıp 

gitsin kimin umurunda! Çünkü atık su ve suya zam yapmak en 

kolay yol! 
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Yayınlandığı Tarih: 12 Kasım 2009 (Perşembe) 

 

SAMAN ALEVİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Tunceli ve Elazığ 

gezileri öncesinde büyük bir heyecan yaşanmıştı. Kamuoyunda 

önemli beklentiler vardı. Öyle bir hava estirildi ki, sanki de 

Sayın Cumhurbaşkanı gelince, sihirli bir değişim sonrasında 

Elazığ’da büyük gelişmeler yaşanacak! Elbette ki 

Cumhurbaşkanının gelişi, bir dinamizmdir. “Hareketlilik olan 

yerde bereket olur” misali, en azından ulusal basında Elazığ’ın 

tanıtımı gerçekleşti.  

 

Bilindiği gibi 2004 yılında Harput Üniversitesi adıyla bir vakıf 

üniversitesi kurulması girişimi olmuştu. Dönemin bazı iş 

adamları, bazı öğretim üyeleri, Elazığ üst düzey bürokratları ve 

sivil toplum örgütleri temsilcileri Akgün Otelde Temmuz ayının 

son gününde toplanmış ve çalışmaların başlatılması kararını 

almıştı. 12 Şubat 2007 günü İstanbul Akgün otelde 

gerçekleştirilen “Elazığ Buluşuyor Zirvesi”nde de gene vakıf 
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üniversitesi ön plana çıkmış ve hatta iş adamlarından oluşan bir 

komisyon dahi oluşturulmuştu. Dönemin Fırat Üniversitesi 

Rektörü ve yönetimi vakıf üniversitesine destek vermeyeceğini 

açık olarak beyan etmiş ve bu çalışmada görev alan üniversite 

personelini de engellemişlerdi. Bu tavır, çalışanları demoralize 

etmişti. Ama elbetteki bunlar bahane değil! Vakıf üniversitesi 

kurmak için oluşturulan komisyon konuya ciddi sarılsaydı, şimdi 

belki de Harput Vakıf üniversitesi Elazığ’da eğitim-öğretime 

başlamış olacaktı. Çünkü o dönemlerde vakıf üniversitesi 

kurmak çok daha kolaydı. Şimdiki gibi vakfa ait kendi binaları ve 

belirli bir ön sermayesinin olması şartları bulunmuyordu.  

 

Sayın Cumhurbaşkanından Vakıf Üniversitesi istemek, 

prosedürün bilinmediğini göstermiştir. Önce bir vakıf kurulur. 

Vakfa ait kendi binaları ve sermayesi sağlanır. Öğretim kadrosu 

oluşturulur. Hangi fakülte, yüksekokul ve enstitülerin 

kurulacağı, öğrenci sayılarının yıllar itibariyle projeksiyonlarının 

nasıl olacağını içeren fizibilite çalışmaları yapılır. YÖK’e gidilerek 

çok güçlü bir sunum yapılır ve bu çerçevede Sayın 

Cumhurbaşkanından Vakıf üniversitesinin kurulma çalışmalarını 

hızlandırılması desteği istenir.  

 

Valimiz Sayın Muammer Erol’un, Cumhurbaşkanının gelişi 

öncesinde Zeki Akbıyık ile Kanal E’de yaptığı programı 

seyrettim. Özellikle Elazığ’da bir vakıf üniversitesi konusundaki 

sözleri dikkatimi çekmişti. Önceki vakıf üniversitesi girişimlerini 

“saman alevine” benzetmesi, iddialı bir ifadedir. Bu ifadeyi sarf 

eden Sayın Valimiz, sanırım kamuoyuna “Öncekiler vakıf 

üniversitesi kurmayı başaramadı, ama biz bu işi ciddiye alarak 

sonuçlandıracağız” mesajını vermeye çalışmıştı.  
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Sabırsızlıkla bu çalışmaların başlatılmasını ve 

sonuçlandırılmasını diliyorum. Ama Sayın Valim işin içine 

girdiğinde, “Saman alevinin meşe odunu alevine” 

dönüşmesinin hiç de kolay olmadığını kendileri göreceklerdir. 

Çünkü Elazığ’da vakıf üniversitesine yatırım yapacak ve en 

azından 15 milyon TL hazır para yatıracak bir girişimci grup 

bulmak lazım. Sayın Valimiz de İl Özel İdaresine ait bazı binaları 

(örneğin Akgün otelin arkasındaki binayı veya diğerlerini) yasal 

bir prosedürle vakıf üniversitesine devrini sağlayabilirse, saman 

alevi ile vakıf üniversitesinin meşalesi yakılmış olur.  
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Yayınlandığı Tarih:19Kasım 2009 (Perşembe) 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPATILDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2009/15546 sayılı karar ile bazı yükseköğretim 

kurumları bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, 

mesleki eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, 

ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile endüstriyel sanatlar 

eğitim fakülteleri kapatılmıştır. Aynı kararda bazı 

yükseköğretim kurumları bünyesindeki kapatılan fakülteler 

yerine de Teknoloji Fakülteleri kurulmuştur. Kapatılan 

fakülteler, mevcut öğrencilerinin mezuniyetlerine kadar 

eğitime devam edecekler.  

 

Bu gelişme devrim niteliğinde bir karardır. Şöyle ki, mesleki ve 

teknik orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren bu 

fakülteler tarihe karıştı. Peki mesleki ve teknik eğitim veren 

orta öğretim kurumlarına öğretmen hangi kaynaktan 

sağlanacak? bunu açıklamaya çalışayım.  
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Eskiden Teknik Öğretmenler piyasada çalışırken imza sorunları 

vardı. Uygulama ağırlıklı bir eğitim sunan Teknik Eğitim 

Fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin bir kısmı, 

öğretmenlik yapmak yerine sanayiye giderek uygulama 

mühendisinin görevlerini üstleniyorlardı. Ancak kadrolarının 

öğretmen olması ve imza yetkilerinin bulunmaması, 

kendilerinin çizdikleri projeleri mühendislere imzalatma 

zorunluluğunu doğuruyordu.  

 

Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için teknik öğretmenler uzun 

yıllardır bir mücadele içerisine girdiler. 25 yıldır Teknik Eğitim 

Fakültesinde görev alan birisi olarak verilen mücadeleleri çok 

iyi biliyorum. Bu mücadeleler içerisinde zaman zaman aktif 

roller de üstlendim.  

 

Mühendislik fakülteleri teorik ağırlıklı mühendisler yetiştirirken, 

Teknoloji Fakülteleri ise Uygulama Mühendisleri yetiştirme 

amacına yönelmiştir. Aslında bir açıdan Teknoloji Fakülteleri 

Fen-Edebiyat Fakülteleri durumuna dönüştürülmüştür. 

Teknoloji Fakülteleri Uygulama Mühendisi mezun edecek ve 

bunlar içerisinde arzu edenler aynen Fen-Edebiyat 

Fakültelerinde uygulandığı gibi 1,5 yıl süren Tezsiz Yüksek 

Lisans sayesinde eğitim formasyonu alarak öğretmen olarak 

atanabileceklerdir.  

 

Teknoloji Fakülteleri bölümleri de Mühendislik Fakülteleri 

bölümlerine benzetilmiştir. Örneğin Mühendislik Fakültelerinde 

yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Teknoloji Fakültelerinde 

Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi adını almıştır. Bir diğer 

önemli değişim de eskiden adı Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 
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Bölümü iken, Elektronik alanı Bilgisayardan çıkartılarak Elektrik 

Bölümü ile birleştirilmiş ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Teknolojisi Bölümüne dönüştürülmüştür. Makine Eğitimi 

bölümü bünyesinde de Otomotiv Mühendisliği Teknolojisi ve 

Makine Mühendisliği Teknolojisi bölümleri oluşturulmuştur.  

 

Mühendislik fakülteleri bu tasarruftan oldukça rahatsız oldular 

ve Teknoloji Fakültelerinin kurulmaması için büyük mücadele 

verdiler. Teknik Öğretmenler, YÖK bünyesinde yer alan Teknik 

Öğretmen kökenli öğretim üyelerinin baskısı ile arzu ettikleri 

değişimi sağladılar. Benim şahsi görüşümü sorarsanız, bu 

değişimin yerinde bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir 

kaygımı da dile getirmek istiyorum. Türkiye sanayi bakımından 

fakir bir ülkedir. Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji 

Fakülteleri aynı alanlarda mühendis yetiştireceklerdir. Hatta 

Teknoloji Fakültelerinden mezun olanlar uygulama ağırlıklı bir 

eğitim aldıkları için, piyasada daha çok tercih edilebileceklerdir. 

Bu durum Mühendislik Fakültelerinin cazibelerini yitirmelerine 

vesile olabilir. Şimdiden kesin bir görüş bildirmek yerine, “Bekle 

ve gör” mantığı ile yola çıkmak çok daha uygun olacaktır. Yeni 

doğan bebek misali Teknoloji Fakültelerine hoş geldiniz derken, 

emektar Teknik Eğitim Fakültelerine de güle güle diyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 03 Aralık 2009 (Perşembe) 

 

FIRAT TELEVİZYONUNUN GELECEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Televizyonu ülkemizde ilk yerel üniversite televizyonudur. 

Kuruluşu 1991 yılında Fırat Üniversitesi Araştırma fonuna 

birkaç arkadaşla birlikte sunduğumuz “Uydu Anteninin 

Mikrobilgisayarlarla Yönlendirilmesi ve Yayın Aktarımı” 

konusundaki FÜNAF 56 nolu projeye dayanmaktadır. Bu 

televizyonun kurulmasını müteakiben uzun yıllar “Genel 

Koordinatör” olarak bu televizyonun gelişmesi için mücadele 

eden kişilerin başında geliyorum. Televizyonun kuruluşu 

süresince Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Eyyüp Günay 

İsbir ve Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, yönetimsel ve maddi destekler 

sağlayarak, bu televizyonun gelişmesini tamamlama sürecine 

çok büyük katkılar sağlamışlardır.  

 

Televizyonu kurduğumuzda yasal bir dayanağımız 

bulunmamaktaydı. 1994 de çıkan 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun da 
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maalesef üniversite televizyonlarının yayın yapmasına müsaade 

etmiyordu. Yasal bir dayanaktan yoksun bir şekilde 2002 yılına 

kadar yayınlarımızı sürdürdüğümüz dönemlerde, birçok defa 

savcılar karşısında yasalara muhalefetten ifadeler vermiştik.  

 

2000 yılından itibaren İletişim Fakülteleri Dekanları 

Platformunu oluşturmuş ve üniversite televizyonlarına ve 

radyolarına hürriyet sağlamak için dekanlar olarak mücadeye 

başlamıştık. Bu mücade sonucunda kanunun değişmesini 

nihayet 2002 yılında sağlamıştık. Bu değişim sonrasında Fırat 

Televizyonu ve diğer üniversite televizyonları yasal bir kimlik 

kazanmışlardır.  

 

Fırat Televizyonunun önderliğini yaptığı üniversite yerel 

televizyon anlayışını ülke geneline yaymıştır. Fırat 

televizyonunu örnek alan Selçuk, Erciyes ve Atatürk 

Üniversiteleri de televizyon yayınlarına başlamışlardır. Diğer 

birçok üniversitemiz ise radyo yayınları ile dinleyicilerine 

ulaşmaktadır.  

 

Üniversite televizyonlarının kime ne zararı olduğunu gerçekten 

merak ediyorum! İşte Fırat Televizyonu ortada, tam 17 yıldır 

yayın yapıyor. Üniversitedeki birçok sosyal ve kültürel faaliyeti 

Elazığ halkı ile paylaşıyor. Önemli etkinlikleri canlı vererek 

üniversite ile haklın işbirliğine zemin hazırlıyor. Fırat 

Üniversitesi Radyosu da Elazığ ve çevresine yayınlar yaparak, 

vatandaşın müzik gereksinimini karşılıyor ve radyoda sohbetler 

yapılarak halk ile bütünleşme sağlanıyor. Diğer üniversite 
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televizyonları ve radyoları da aynı görevleri başarı ile 

sürdürüyor.  

 

Ama birileri rahat durmuyor. İlla da üniversitelere ait medya 

organlarını kapatmak için çırpınıp duruyor. Bu girişimlerin 

sonucunda da mevcut yasanın değişimi isteniyor. RTÜK şu 

günlerde yeni bir yasa taslağı hazırladı. Adı “Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 

Tasarısı Taslağı” olan bu teklifin Frekans planlaması ve tahsis 

başlıklı 37 inci maddesinde “Kamu kurumlarının ikaz ve duyuru 

maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma 

talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapacakları protokol 

çerçevesinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet 

alınarak karşılanır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

haricindeki kamu kurumlarına kanal veya frekans tahsisi 

yapılmaz. ” denilerek, üniversite radyo ve televizyonları 

engellenmek isteniyor.  

 

Dönemin Fırat Televizyon yöneticileri ve 2000 yılından sonra da 

iletişim fakülteleri dekanları olarak hürriyetimizi elde etmek 

için tam 8 yıl mücadele vermiştik. Yani bir bedel ödemiştik. Elde 

ettiğimiz hakları şimdi geri almak istiyorlar. Buna seyirci 

kalmamızı kimse beklememelidir!  

 

Üniversitelerimizin birçoğu uzaktan eğitim yapmakta ve bu 

amaçla radyo ve televizyon birimlerini kullanmaktadırlar. 

Teknolojik gelişmeler yeni eğitim ortamlarını sunarken ve de 

üniversiteler bu teknolojiler üzerinden yeni eğitim ve öğretim 

yöntemlerini kullanmaya yönelirken, birileri ise üniversite yayın 

organlarını engelleyerek, uzaktan eğitim ve öğretimi 
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durdurmak istemelerinin hiçbir savunulacak yönü 

bulunmamaktadır.  

 

Başta Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl 

olmak üzere, tüm iletişim fakülteleri dekanları bu yasa 

değişikliğine karşı çıkmaktadır. Bakanımız Sayın Prof. Dr. 

Mehmet Aydın da geçenlerde Elazığ’a geldiğinde konuyu 

kendilerine iletmiş ve kendilerinden destek sözü almıştık.  

 

Hemşerimiz ve aynı zamanda RTÜK üyesi Sayın Prof. Dr. Hasan 

Tahsin Fendoğlu’na da Fırat Televizyonu haklarını korumak 

bağlamında desteklerini beklediğimizi beyan ediyoruz. Sayın 

Fendoğlu bulunduğu görev gereği, bu konuda söz sahibi 

üyelerden birisidir bu yüzden de sorunumuza el atmasını ve 

çağdaş teknolojileri kullanarak, yıllardan beri yaptığımız 

uzaktan eğitim faaliyetlerimize destek olmasını istiyoruz. Bu 

nedenle de yeni taslak kanundaki 37 inci maddenin 4 üncü 

maddesinin mevcut halinin değiştirilmesine katkı beklediğimizi, 

iletişim fakülteleri dekanları yürütme kurulu adına 

kendilerinden istirham ediyoruz.  
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Yayınlandığı Tarih: 10 Aralık 2009 (Perşembe) 

 

KURNAZ DOLANDIRICILAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

3 Aralık günü Kızılay’da Havaalanına gitmek için 10. 00 

sularında otobüs bekliyordum. Bir telefon geldi ve “Prof. Dr. 

Asaf Varol ile mi görüşüyorum” dedi. “Evet benim buyurun” 

dedikten sonra, kendisinin Ankara Polatlı Asayiş Şubesinden 

Komiser Y. Ç. olduğunu, cep telefonumun klonlandığını ve 

klonlanan cep telefonundan Diyarbakır kırsalında bir 

Albayımızın aranarak küfürler edildiğini, Albayın Başsavcılığa 

yaptığı müracaat sonrasında beni aradıklarını ve çok acil bana 

bazı sorular soracaklarını belirtti.  

 

Son zamanlarda kimliğimi kayıp edip etmediğimi veya bir 

akrabaya verip vermediğimi, cep telefonumu başkalarının 

kullanıp kullanmadığı sorularını arka arkaya sıraladı. Klonlanan 

cep telefonundan Ergenekon Soruşturması kapsamında 

sorgulanan Albay Dursun Çiçek’in birkaç kez arandığını ve 

benim Ergenekonla ilişkimin olup olmadığını sordu. 
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Soruşturmanın çok gizli olduğunu bu nedenle hiç kimseye bu 

görüşme ile ilgili bilgi vermemem konusunda da sıkı sıkı 

tembihlerde bulundu.  

 

Israrla kimliğimin nasıl elde edilebileceğini soruyordu. Ben de 

“Hiç kimseye kimlik bilgilerimi vermediğimi, ancak zaten 

çalıştığım kurumlarda kimlik bilgilerimin veya fotokopilerinin 

olduğunu söyledim. “Hangi kurumlar?” diye sorduğunda da bir 

dönem Siirt Üniversitesinde görev yaptığımı, acaba oradan mı 

bir vesile ile elde edildi? diye cevap verince, “Olabilir, zaten biz 

de telefonu klonlayan şebekeyi bulmak için çabalıyoruz. Benim 

saygın birisi olduğumu tahmin ettiklerini ve asla Albayı 

arayarak küfür etmeyeceğimi tahmin ettiklerini” söyledi. “Şimdi 

size bir numara veriyorum. Lütfen bu numarayı hemen arayınız, 

acil bir durum” dedi. O arada otobüs geldiği için otobüse 

binmiş ve bana verilen 0-312-621…. sabit telefon numarasını 

otobüste aradım. Sabit telefon verilmesi nedeniyle bu 

söylemlerin doğru olabileceğine inanmıştım. Telefonu aradım 

ve telefona çıkan diğer bir kişi “Buyurun, Ankara Polatlı Asayiş 

Şube Müdürlüğü” dedi. Telefonda telsiz sesleri de gelince, 

demek Asayiş Şubesi dedim. Y. Ç. isimli Başkomiseri bağlar 

mısınız? dedim. Bağlantı yapıldı ve sözde adı Y. Ç. olan kişi ile 

tekrar görüştüm.  

 

Kendisi beni 0-531-493…. nolu telefondan aramıştı. Yani beni 

cepten aradığında numara gizlenmemişti. Ayrıca sabit bir 

telefon numarası vererek güven kazanmıştı. Kendisi çok önemli 

ve acil bazı sorular sorup Başsavcıya iletmek zorunda olduğunu 

belirttikten sonra, acaba kredi kartlarımdan para çekilip 

çekilmediğini sordu. Akabinde de detaylı sorgulama için K. Ö. 
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isimli amiri ile beni görüştüreceğini belirtti. Sözde adı K. Ö. olan 

kişi hangi bankalarda kredi kartımın olduğunu ve limitlerinin 

yüksek olup olmadığını sorunca, birden uyandım. Bu arada 

kendisi de “Sakın Hocam, kredi kart şifrelerini hiç kimseye 

söylemeyiniz, bana dahi söylemeyiniz. Ama hesaplarınızda para 

çekilip çekilmediğini ve gerekli tedbirleri alabilmemiz için 

yakınınızdaki en yakın bir bankamatiğe acil gitmelisiniz” 

deyince, bir sahtekârlık durumu söz konusu olduğunu anladım. 

“Şimdi otobüsteyim, dolayısıyla bankamatiğe gidemeyeceğim. 

Ama siz merak etmeyin, ben şimdi bankaları ararım ve kredi 

kartlarımı iptal ettiririm” deyince, “Belki de kredi kartlarınızdan 

yüklü meblağlar çekilmiştir!” cevabını verdi. Ben de “Yok, 

olsaydı cep telefonuma, hesaptan çekilen meblağları bildiren 

mesajlar gelirdi” yanıtını verdim. Kendilerini birazdan 

arayacağımı söyledim ve cep telefonunun kapattım. Hemen 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Emniyet Müdürü olan bir 

dostumu arayarak sabit numarayı verdim ve bu numaranın 

Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait olup olmadığını araştırmasını 

rica ettim.  

 

Meğer Emniyet Müdürümüzü de benzer bir dolandırıcı 

şebekesinden aramışlar. “Hocam, bunlar dolandırıcı şebekesi, 

Mardin ve çevresinde bu tür dolandırıcı şebekeler var, sakın 

telefonla kendilerine bilgi vermeyin” diye beni uyardı. 

Konuştuğum kişilerin şiveleri, kendilerinin Güneydoğu Anadolu 

bölgesindeki vatandaşlar olduğunu teyit ediyordu.  

 

Şu şebekenin kurnazlığına bakar mısınız? Olayları o kadar 

inandırıcı yapıyorlar ki birçok vatandaş bu tuzağa düşebilir. 

Başlangıçta yaptıkları konuşmalar çok inandırıcı idi. Numarası 
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görülen cep telefonu, Ankara’ya ait bir sabit telefon, Siirt’te 

görev yapmam münasebetiyle Diyarbakır kırsalından Albay 

Dursun Çiçek’in klonlanan cep telefonu ile arandığının tespit 

edildiği söylemeleri ve en önemli de konuşmalar arasında 

“Ergenekon” kelimesinin geçmiş olması, insanın kafasını ister 

istemez bulandırıyor. Ancak kurnaz dolandırıcılar kredi kart 

limitlerini sorduklarında ve en yakın bankamatiğe acele 

gitmemi istediklerinde, gerçek ortaya çıkmıştı.  

 

Bu olayı tüm detayları ile yazdım, çünkü vatandaşların bu tür 

oyunlara gelerek maddi kayıplarının olmamasını istiyorum. 

Dolandırıcı şebekesinin cesaretine baksanıza! Profesörleri ve 

emniyet müdürlerini dahi çarpmak için arama cesaretini 

gösterebiliyorlar. Umarım, bu şebeke yakında çökertilir ve suç 

işleyenler cezasını bulur.  
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Yayınlandığı Tarih: 17 Aralık 2009 (Perşembe) 

 

e-DEVLET KAPISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

8-11 Aralık 2009 tarihleri arasında Antalya’da “eDevletten 

eYönetime Toplum Yönetiminde eDönüşüm ve eDevlet 

Deneyimlerinin Paylaşımı” adı altında Uluslararası bir 

sempozyum düzenledi. Sempozyuma 32 ayrı ülkeden 

katılımcılar gelmişlerdi ve toplam katılımcı sayısı 400 civarında 

idi. Organizasyon mükemmel sayılırdı. Kervansaray otelinde 

gerçekleştirilen bu etkinlik ile ilgili her türlü duyuru anında web 

sayfasında yapılıyordu.  

 

Organizasyonda 4 ayrı kuruluş yer alıyordu. Sempozyum, UNDP 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-United Nations 

Development Program), TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme 

İdaresi Enstitüsü), TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı) ve SESRIC (Statistical, Economic and Social Research 

and Training Centre for Islamic Countries) işbirliği ile 

gerçekleşti. Açılışta TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyüp 
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Günay İsbir, SESRIC Başkanı Savaş Alpay, TİKA Başkanı Musa 

Kulaklıkaya, UNDP Başkanı Ulrika Richardson Golinski birer 

konuşma yaptılar. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da 

Türkiye’de haberleşme alanında yapılan çalışmaları kapsayan 

bir konuşma yaptı ve eDevletin günümüzdeki önemini 

vurguladı.  

 

Sempozyuma katılan ülke temsilcileri, kendi ülkelerindeki 

eDevlet uygulamalarını karşılıklı paylaştılar. Suriye Haberleşme 

ve Teknoloji Bakanı İmad Sabouni de Suriye’de yürüttükleri 

çalışmaları aktardı. Sempozyumda birinci oturumun 

başkanlığını yürüttüm ayrıca “Devlet Ağında Özel Bilgilerin 

Korunması” başlıklı bir bildiri sunduk. Bu bildirde özellikle Fırat 

Üniversitesi Hastanesinde kullanılan otomasyon sisteminin 

MEDULA ile olan ilişkisini ve MEDULA sisteminde yaşanan 

aksaklıkları meslektaşlarımızla paylaştık. Ayrıca Nüfus Kayıt 

Sistemi üzerinden bireylerin TC kimlik numaralarının kolayca 

elde edilmesinin sakıncaları ile eDevlet ağında kullanılabilecek 

biyometrik yeni teknolojilerin neler olabileceği üzerine öneriler 

sunduk.  

 

Bu sempozyumda eDevlet bağlamında birçok enteresan 

projenin ülkemizde uygulandığını gördük. Örneğin Orman 

Bakanlığı kurmuş olduğu ağ sayesinde, yangınlara en kısa süre 

içerisinde müdahaleleri nasıl yapabildiklerini görsel ve işitsel 

anlattılar. Tapu ve Kadastro çalışmaları, Adalet Bakanlığının 

UYAP ve SMS uygulamaları, TÜBİTAK tarafından yapılan ve 

halen Bolu ilinde pilot uygulaması gerçekleştirilen yeni kimlik 

kartı çalışmaları, görülmeye değer önemli projeler arasında yer 

alıyordu.  
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Sempozyum organizasyonunda bazı küçük aksamalar da 

yaşandı. 11 Aralık sabahı 06. 00 sularında UNDP Dünya 

sorumlusu olan ve New York’da yaşayan Raul Zambrano ile 

otelden alınarak Antalya Havalimanına götürüldüğümüzde, 

şiddetli bir yağmur yağıyordu. Araç bir süre sonra stop etti. 

Meğer tüplü olan bu araçta hem benzin hem de gaz tükenmişti. 

Düşünebiliyor musunuz? aracın benzininin ve gazının 

bittiğinden haberi olmayan bir şoför ile yola çıkıyorsunuz ve 

yolda kalıyorsunuz. Ondan sonra da diğer bir aracın gelmesi için 

dakikalarca sağanak yağmurun sesi altında Raul Zambrano’ya 

aracın benzininin ve gazının bittiğini nasıl bir bahane 

uydurarak, izah edebileceğinizi düşünüyorsunuz! Zambrano ise 

sempozyum düzenleyicisi olarak bu aksaklığı başını sağa-sola 

sallayarak kabullenemiyor. Neyse ki uçağa son dakikada 

yetişebiliyorsunuz ve Raul Zambrano İstanbul’dan hareket eden 

New York uçağını kaçırmaktan son dakikada kurtuluyor. Ama 

bu olayı da rapor edeceğini bana söylemeden duramıyor! 

 

Antalya Emniyet Müdürlüğünün MOBESE merkezini ziyaret 

ettiğimizde, Emniyetin eDevlet bağlamında ne tür çalışmalar 

yapabildiğini çok daha iyi görmüş olduk. 120 kamera ile Antalya 

kendi gözetimleri altında ve güçlü kameralarla tüm şehir adım 

adım taranıyor. Bu arada kavşaklarda yaşanan ilginç kazaların 

eski kayıtlarını da görme fırsatı yakaladık.  

 

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çok büyük değişimlerin 

olduğunu artık herkes kabulleniyor. Bu gelişme sadece 

donanımsal olmayıp, emniyet bünyesinde görev yapan kibar ve 

iyi eğitimli personelin yer aldığını da fark ediyoruz. İyi yetişmiş 
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ve yabancı dil bilen polislerin varlığı, gelecek için büyük umutlar 

vermektedir. Şu anda Texas’ın Huntsville kentinde doktora 

çalışmalarına gönderilen emniyet mensupları var. Amerika’ya 

toplam gönderilen emniyet mensubu sayısının 50-60 civarında 

olduğu söyleniyor. Emniyet mensuplarının akademik çalışmalar 

yapmaları teşvik ediliyor.  

 

Hunstville kentinde ve civarında 17 hapishane var. Bu şehirde 

adli tıp çalışmaları en üst yürütülüyor. Emniyet mensuplarımız 

da hapishanelerin bulunduğu Huntsville kentindeki Sam 

Houston Üniversitesinde doktora çalışmaları yaparak 

kendilerini geliştiriyorlar ve Türk Emniyetine katkı sağlamak için 

akademik alanda ilerliyorlar.  

 

eDevlet bağlamında Türkiye’de yapılan çalışmaların ancak çok 

az bir kısmından kamuoyu haberdardır. Şayet eDevlet 

uygulamaları halk düzeyinde yaygınlaştırılabilirse, eminim ki 

bireyler Türkiye’de elektronik ortamda işlemlerini çok daha kısa 

sürede yapabileceklerdir. Bu sayede devlet kurumlarında daha 

az sayıda memur çalıştırılacağı için, kamu bağlamında büyük 

tasarruflar da sağlanabilecektir! 
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Yayınlandığı Tarih: 24 Aralık 2009 (Perşembe) 

 

DÖNER SERMAYELERİ YENİDEN YAPILANDIRMA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

2 Aralık 2009 tarihinde Fırat Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Fırat Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi Müdürü olarak bendeniz; Ankara’da 

Hacettepe Üniversitesinde yapılan ve Maliye Bakanlığı 

Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Kızılkaya 

Başkanlığında yürütülen Döner Sermayeleri Yeniden 

Yapılandırma çalışmalarına katıldık. Bu toplantıya 34 

Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürleri ile Rektör 

Yardımcıları katılmışlardı.  

 

Döner Sermaye İşletmesinde göreve başladığım ilk günden 

itibaren mevzuatın yanlış uygulandığını fark ettim. İlk 

zamanlarda mevzuatın yanlış uygulandığı çevremdekilere 

anlatmada oldukça zorlandım. Harcama yetkilileri konusunda 

özel bütçe mevzuatı ile üniversite döner sermaye işletme 

mevzuatının birbirine karıştırıldığını söylediğimde, bazı 
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üniversite çalışanlarını bir türlü ikna edememiştim. Tümü 

benim yanlış yorum yaptığımı iddia etmişlerdi.  

 

Çevremdeki idarecilerin bir kısmına da bir türlü mevzuatı 

anlatamamıştım. Döner sermaye işletmesine müdür olarak 

atanmamı şık bulmayan bazı yöneticiler yüzünden işletmecilik 

daha da zorlaşıyordu. Çareyi bu konuda yayın yapmada 

gördüm. Harcama Yetkilileri ile ilgili ilk eleştiler ve mevzuat 

çelişkilerini Sayıştay Dergisinde 2008’de yayınladım. O günden 

itibaren bana inananların sayısı çoğaldı ve gerçek mevzuatı 

uygulama imkânını yavaş yavaş yakalayabilmiştim.  

 

Üniversite hastanelerinin problemlerini içeren gerçek gözleme 

dayalı ikinci bir yayınım, Güncel Mevzuat dergisinde 2009’da 

yayımlandı. Akabinde de Mali Kılavuz Dergisinde katkı payı 

ödemelerindeki çelişkileri içeren bir yayınım yayınlanınca, daha 

güçlü bir konuma gelebilmiştim. Şimdi eminim bunları neden 

yazdığımı merak edenleriniz olmuştur. Yıllardan beri alışılmış 

davranışları birçok birey kolay kolay terk edemiyor. 

Mevzuattan bahsettiğinizde, “Ama bu işler bugüne kadar hep 

böyle yapılıyordu” cevabını almaktan artık bıkmıştım. Mevzuatı 

uygulayabilmek için aylarca mücadele etmek zorunda 

kalmıştım ve maalesef bu süreç uzun sürmüştü.  

 

Bu yayınları iyiki de yapmışım. Çünkü Ankara’daki toplantıya 

Döner Sermaye İşletmelerinin yeniden yapılanması için 

bizlerden görüş istenmişti. Bizim çalışmalarımız hazırdı ve o 

toplantıya akademik yayın götüren tek Üniversite, Fırat 

Üniversitesi oluyordu. Üniversite döner sermaye 
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işletmelerindeki sıkıntıları katılımcılar olarak sözlü olarak da 

toplantıda dile getirdik.  

 

Toplantı bir gerçeği daha ortaya koyuyordu. Üniversite Döner 

Sermaye İşletmelerinin birçoğu maddi sıkıntı çekiyordu. Orada 

bazı üniversite döner sermaye işletmelerinin maddi açıklarını 

görünce, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 

birçoğuna göre çok iyi durumda olduğunu da belgeleri ile 

görmüş olduk.  

 

Başta Rektörümüz Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl olmak üzere, Fırat 

Üniversitesi Hastanesinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Erdal Yılmaz, Başhekim Doç. Dr. Erhan Yılmaz ve Döner 

Sermaye İşletmesi Müdürü olarak ben maddi sıkıntıları 

gidermek için radikal kararlar aldık ve mevzuatın elverdiği 

ölçüde tedbirler koyduk. Bu tedbirlerin sonuçlarını da alıyoruz 

ve Döner Sermaye İşletmesinin günden güne iyiye gittiğini net 

bir biçimde istatistik verilerle görebiliyoruz.  

 

Aldığımız tedbirlerin bazılarını rahatsız ettiğini de biliyoruz. 

Mevzuat dışı hiçbir uygulamaya geçit vermiyoruz. Tedbirler bazı 

arkadaşlarımızın, yakınlarımızın bize gücenmelerine ve 

kızmalarına vesile olsada, bizler doğru olanı yapmak için 

yolumuza devam ediyoruz.  

 

Döner sermayeleri yeniden yapılandırma gereği kendiliğinden 

ortaya çıkmış bir gelişme değildir. Döner sermaye ile ilgili 33 

farklı mevzuat yüzünden işletmeler çok hantallaşmış ve birçok 
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yanlış uygulamaya neden olmuştur. Maliye Bakanlığı da 

mevzuat kirliliği ve çelişkileri nedeniyle bazı konularda işin 

içinden çıkmanın tek yolunun, yeni bir kanun çıkartmak 

olduğunun inancı ile yola çıkmıştır. Fırat Üniversitesi olarak 

yeni mevzuata katkı sağlamaya hazır olduğumuzu toplantıda 

dile getirdik ve bu görüşümüz olumlu bulundu. Çünkü mevzuat 

yapıcılarla mevzuat uygulayıcılarının ortak çalışmaları 

sonucunda, daha az kusursuz ve çelişkisiz bir mevzuat 

yazılabilir diye düşünüyorum. Yeni mevzuatın yasallaşmasını 

müteakiben, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin de 

çok daha hızlı olumlu gelişeceğine olan inancımı sizlerle 

paylaşırım.  
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Yayınlandığı Tarih: 31 Aralık 2009 (Perşembe) 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞINA DÖNÜŞÜYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Teknik eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, 

mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim 

fakülteleri ile endüstriyel sanatlar eğitim fakültelerine 2010-

2011 akademik yılında öğrenci alınmayacak. Bu fakültelerin 

mevcut öğrencileri okullarını bitirinceye kadar bu fakülteler 

eğitim ve öğretimlerini sürdürmeye devam edecekler. Teknoloji 

Fakülteleri adı ile yeni fakülteler kuruldu ve bu fakülteler ile 

ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor.  

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN 

geçenlerde Samanyolu televizyonunda “GÜNLÜK” haber 

programına çıkarak, yükseköğretimle ilgili görüşlerini kamuoyu 

ile paylaştı. Konulardan biri de Teknoloji Fakülteleri idi. Ancak, 

konuşmalardan bu fakültelerin geleceğe ait planlarının net 

olmadığı anlaşılıyordu. YÖK Başkanının Teknoloji fakülteleri ile 

ilgili söylemlerini size aktarmak istiyorum.  
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“Teknoloji Fakültelerinin kuruluş işlemleri bitti. Bunu Bakanlar 

Kurulu imzaladı. Bakanlar Kurulundan geçti. Teknik Eğitim, 

Mesleki Eğitim gibi fakülteleri kapatıp bunların yerine Teknoloji 

Fakültelerini kurmayı düşünüyoruz. Ama şu anlaşılmasın. Biz 

mevcut Teknik Eğitim Fakültelerini alıp Teknoloji Fakültelerine 

haline çevireceğiz gibi bir düşünce söz konusu değil! Bu 

fakülteler tamamen yeniden yapılandırılacak, hatta bu 

yapılandırmanın nasıl yapılacağını doğru dürüst kararlaştırmak 

için YÖK’ten bir grup arkadaşımız Amerika Birleşik Devletlerine 

gittiler ve bazı teknoloji fakültelerini ziyaret etme ile meşguller. 

Orada bu uygulamanın nasıl olduğunu öğreniyorlar. Daha 

önceden Avrupa’da bu türden bir gezi yapmışlardı. Bu geziler 

sonrasında biz bu fakülteleri nasıl yapılandıracağımız sorularına 

doğru cevapları bulacağımızı düşünüyoruz.  

 

Bunlar bizim Türk sanayisi için yaptığımız en önemli şeylerden 

birisidir. YÖK’ün katkılarından bir tanesi olacak. Çünkü bu 

teknoloji fakültelerinde uygulama mühendisi dediğimiz 

mühendisleri yetiştireceğiz. Bu mühendislerin bir özelliği, 

sadece planlama yapan, dizayn yapan, işin yukarıdan üst 

seviyeden kurtarılmasını sağlayan mühendisler değil de bizzat 

işin başında, işçilerin başında işçilerle beraber işleri yürütecek, 

işi bitirecek ve işi üstlenecek olan mühendisler olacak. 

Türkiye’nin esas buna ihtiyacı var. Öbür dalda bizim çok 

ihtiyacımız yok. Hatta fazlamız var diye düşünebiliriz. Artık 

bizim Türkiye’de çok iyi mühendis yetiştiren Üniversitelerimiz 

ve mühendislik bölümlerimiz var. Ama bizde eksik olan 

uygulama mühendisliği alanıdır. Ama bu teknoloji fakülteleri 

eskinin kalıtımı olmayacak. Öğretim üyeleri tamamen yeniden 
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alınacak. Arkadaşlarımızın yaptığı gezide araştırdığı konulardan 

birisi de o öğretim üyelerinden ne gibi özellikler arayacağız? 

Eğitimin ne kadarı uygulamalı olacak? Çünkü bugünkü klasik 

mühendislikten farklı olması gerekir. Farkın da olduğu yer 

uygulama tarafının olmasıdır. Mesela bu mühendislerimizin bir 

yıllarını sanayide geçirmelerini istiyoruz. Bu türden bilgilerle 

gelecek ve o zaman bu okulların yapılandırılması kolay olacak. 

Belki bu yıl olmaz. Ama 2011’de bu fakülteler başlayabilir. 

Şimdiden bazı üniversitelerimiz bu fakülteleri kurdular. 4 tane 

Teknoloji Fakültesi kuruldu. Ama onlar hemen faaliyete 

geçecek değil. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra, onlara 

rehberlik babından bilgiler verdikten sonra onlar da bu 

yapılandırmalarını bitirecekler. Kurmayanlar, Mesleki ve Teknik 

Eğitim Fakülteleri öğrencilerini mezun edinceye kadar devam 

edecekler. Bilahare otomatik olarak kapatılmış olacaklar. ”  

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu Kararına dikkatleriniz çekmek 

istiyorum. Kararı aşağıda veriyorum.  

 

Karar Sayısı : 2009/15546  

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik 

eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik 

eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin kapatılması ve aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler 

kurulması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî 

Eğitim Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 25377 sayılı yazısı 

üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde 

kararlaştırılmıştır.  
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2/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15546 SAYILI  

KARARNAMENİN EKİ  

KARAR  

MADDE 1 – (1) Ekli listede belirtilen yükseköğretim kurumları 

bünyesinde bulunan ve aynı listenin (A) sütununda gösterilen 

fakülteler kapatılmış ve (B) sütununda yer alan fakülteler aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulmuştur.  

(2) Bu Karar uyarınca kapatılan fakülteler, mevcut öğrencilerin 

mezuniyetlerine kadar eğitime devam eder.  

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın konuşması ile Resmi 

Gazetede yayımlanan kararlar arasında örtüşmeyen noktalar 

bulunmaktadır. Bu konuşmadaki bazı hususlara dikkatinizi 

çekmek istiyorum. 2010 yılı ile birlikte Teknoloji Fakülteleri 

öğrenci alabilecekleri sanılırken, öğrenci alımının en erken 2011 

de olacağına işaret edilmektedir. Diğer önemli bir konu, 

Teknoloji Fakültelerinde görev alacak öğretim üyelerinin 

yeniden alınacağı ve bu öğretim üyelerinde bazı özelliklerin 

aranacağıdır. Gene konuşmalar arasında 4 üniversitenin 

Teknoloji Fakültesini kurduğundan söz edildi. O zaman Fırat 

Üniversitesi de en kısa sürede bu fakülteyi kurmalıdır diye 

düşünülebilir. Sonuç olarak Teknik Eğitim Fakültesi camiası 

tedirgin bir bekleyiş içindedir. Bir an önce bu tür çalışmaları 

tamamlanması sabırsızlıkla beklenmektedir.  
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Yayınlandığı Tarih: 07 Ocak 2010 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ’DA LOBİ ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve 

Sanayi Odası; Lobi Çalışmaları adı altında Elazığ’da bir faaliyet 

başlattılar. Elazığ’ın sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının 

tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde 

bulunmak, İlin tanıtılmasını sağlamak için sivil toplum örgütleri 

ile ülke sathında sözü dinlenen ve hatırı sayılan Elazığlı iş 

insanları, sanatçılar, yazarlar, eğitimciler ile Elazığ’ı seven ve 

düşünen hemşerileri bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak; 

lobicilik faaliyetlerinin hedefler arasında yer almaktadır.  

 

Elazığ İlinin yakın geçmişine bakıldığında, Elazığ’ın sosyo-

ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla birçok faaliyetin 

sürdürüldüğünü görürüz. Gerek sosyal alanda gerekse 

ekonomik anlamda yapılan etkinliklerin sonuçlarını alabiliyoruz. 

Yakın geçmişte en önemli çalışmalar arasında Doğu Anadolu 

Kalkınma (DAP) projesini sayabiliriz. Tüm Doğu Anadolu 
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Bölgesini kapsayan bir çalışmanın Elazığ ile doğrudan ne ilgisi 

olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. DAP projesinin beyni ve 

yönetimi Elazığ’da yer almıştı. 1998-2001 yılları arasında çok 

yoğun çalışmalar sonucunda proje başarı ile tamamlanmış ve 

Devlet Planlama Teşkilatına Mevcut Durum Analizi, Strateji ve 

Yeniden Yapılanma, Fizibilite Raporları ve Ana Plan alanlarında 

ciltler dolusu Türkçe ve İngilizce kitaplar hazırlanmıştı. Doğu 

Anadolu Projesi kapsamında bölgenin kalkınması için son 

yıllarda sürdürülen çalışmaların asıl kaynağı, söz konusu 

projenin kendisidir.  

 

Elazığ’da 2001 de Ekonomik Kurultay yapılarak, ilin 

ekonomisinin nasıl kalkındırılacağının yolları arandı. Akgün oteli 

bu kurultay neticesinde ortaya çıkan bir özel sektör girişimi 

olmuştur. 2002’li yıllarda Elazığ Kültür Kurultayı çalışmaları 

başlatılarak ilin kültürel değerlerinin ortaya çıkartılması için 

mücadele verilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda birkaç önemli 

eser Elazığ’a kazandırılmıştır. 2007 yılında Elazığ Buluşuyor 

sloganı ile bir etkinlik başlatılarak, ilin birçok sektörde nasıl 

kalkındırılabileceğinin yolları aranmıştır. Bu çalışma 

kapsamında da dört ayrı eser, Elazığ’ın gelecek nesilleri için 

hazırlanmıştır. Bu faaliyet 2023 yılının Elazığ’ı düşünülerek 

başlatılmıştı.  

 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Türk dünyasında şiir alanındaki 

yerini almış ve markalaşmıştır. Her yıl sürdürülen bu faaliyet, 

geçmişe nazaran daha mükemmellik arz etmesi her Elazığlıyı ya 

da Elazığ sevdalılarını mutlu etmektedir.  
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Elazığ’da sürdürülen bu tür projelerde her zaman bir 

birlikteliğin olduğu görülmüştür. Özellikle Valilik, Belediye 

Başkanlığı, Fırat Üniversitesi, Elazığ TSO, kamu kurum ve 

kuruluşları ile sivil toplum örgütleri sırt sırta vererek projeler 

üretmişlerdir.  

 

Valimiz Sayın Muammer Erol’un, günümüzde son derece etkili 

olan lobi faaliyetlerinin Elazığ’ın geleceği açısından etkin bir 

biçimde kullanılması için ilk toplantıyı 09. 01. 2010 tarihinde 

yapacak olması, Elazığ için yeni ve etkin bir girişimcilik olarak 

değerlendirilebilir. Dünya’da lobicilik faaliyetlerini en etkin 

kullanan ülkeler arasında İsrail ve Ermenistan sayılabilir. 

Sürdürdükleri lobicilik faaliyetlerinin sonucunda dünya daki 

süper güçleri dahi kendi menfaatleri doğrultusunda nasıl 

değiştirebildiklerine tarih şahittir.  

 

Elazığlıların ve genel bir deyimle Elazığ sevdalılarının bu lobicilik 

faaliyetleri içerisinde yer almalarını arzuluyoruz. Hiç kimse 

alınganlık göstermeden gönüllülük esasına dayana bu 

çalışmalara destek vermelidir. Unutulmamalıdır ki bir kentin öz 

sahipleri kendi kentine sahip çıkmazsa, başkaları hiç sahip 

çıkmaz! Bu nedenle lobicilik çalışmalarında her kesimden katkı 

ve destek gelmesi öncelikli arzularımız arasında yer almaktadır.  
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Yayınlandığı Tarih: 14 Ocak 2010 (Perşembe) 

 

LOBİ İSİMLİ ÇOCUK FELÇLİ DOĞDU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Yaren-i Harput Derneği Başkanı Gürkan Özensoy’un çabaları ile 

15 gün içerisinde gündeme gelen ve Elazığ’da ilk toplantısı 9 

Ocak’ta yapılan Lobicilik Çalıştayı, maalesef beklenen sonucu 

veremedi. Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu’nun yeğeni 

rahmetli Semih Septioğlu’nun geçirdiği trafik kazası sonrasında 

aynı gün Palu’da defnedilmesi de toplantıya katılımı olumsuz 

etkilediği belirtiliyordu. Kanımca Çalıştayın çok kısa sürede 

düzenlenmiş olması, organizasyonda büyük eksikliklerin 

yaşanmasına neden oldu. Çalıştayı düzenleyen Gürkan Özensoy 

da aslında arzu etmediği düzeyde bir toplantı olduğunun 

farkındaydı. Sabah oturumunda selamlama adı altında bazı 

katılımcıların kürsüye çıkıp kendilerini kısaca tanıtmaları ve 

lobicilik adına herhangi bir öneri getirmemiş olmaları, Gürkan 

Özensoy’u da rahatsız etmiş olacak ki, selamlama konuşmasına 

çağırdığı konuklarını anos ederken, sık sık aşağıdaki cümleleri 
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kurma gereği duydu. Gürkan Özensoy’un ifadeleri arasında 

aşağıdaki cümleleri kullanmış olması gözden kaçmadı.  

 

“Normalde gündem konuları çok açık ve belli. Fakat elimizde 

olmayan gerekçelerle komisyonumuzdan ayrılması gereken 

mülki Amir, Belediye Başkanı, Rektör, Sanayi ve Ticaret Odası 

Başkanı ve yanında gitmesi gereken arkadaş gurubumuz 

ayrıldıkları için, gündemle ilgili konuların teferruatına 

giremedik. İkinci oturumda bunların hepsi var efendim, önce 

onu arz edeyim”.  

 

Özensoy Dr. Naci Onur’u kürsüye davet etmeden önce de 

“Gündemin içerisinde her şey var. Gündem siyaset üstü, 

gündem ekonomik, ticaret, kültürel ve sosyal aktivitelerin 

tümünün üstünde yer alacak. Bundan asla kimsenin şüphesi 

olmasın” diyerek, çalıştayın yükünü öğle sonu yapılacak 

toplantıya havale etmişti.  

 

Sabahki selamlama konuşmalarında Tüm Elazığlı İşadamları 

Derneği Başkan Vekili Ali Cemal Güler, EFTUD Başkanı 

Bünyamin Eroğlu, MÜSİAD Başkanı Metin Bulut, Elazığ Ticaret 

ve Sanayi Odası Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı ve aynı 

zamanda Elazığ İş Kadınları Derneği Kurucusu Prof. Dr. Yasemin 

Açık, Mimarlar Odası Başkanı Mithat Coşkun, Türk Eğitim Sen 

Elazığ Şube Başkanı Şerif Mehmet Arıca, İzzetpaşa Vakfı Genel 

Sekreteri Dr. Naci Onur, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl 

Başkanı Ethem Gülbay, İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Başkanı 

Resul Şahin, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 

Mehmet Tan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Gazeteci-Yazar 
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Şükrü Kacar ve bendeniz selamlama konuşmaları yaptık. 

Dolayısıyla sabahki oturumu boşu boşuna harcamış olduk. Oysa 

önceden gündem hazırlansaydı ve Elazığ’ın başlıca sorunları 

belirlenseydi, somut problemler üzerinde ne tür lobicilik 

çalışmaları yapılabileceği konuşulabilirdi. Aslında ben bir sunu 

hazırlamıştım ve Elazığ’ın başlıca sorunlarını listelemiştim. 

Fakat iş selamlaşma ile başlayınca, öğle sonu sunayım 

düşüncesi ile selamlama formatını bozmak istemedim.  

 

Öğle sonu çok farklı bir çalıştay olacağı ümidini taşıyarak 14. 30 

da salondaki yerimi almıştım. Bu bölümde Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Çevik tarihten bir örnek vererek kısa konuşmasını 

yaptı. 170 yıldır ülkemizde yönetimler eliyle yerli malını teşvik 

edici bir takım teşviklerin yapıldığını ve Tazminattan beri bunun 

var olduğunu söyledi. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bilal Çoban ise Spor Toto 

Teşkilat Başkanlığına bir proje sunduklarını, bu projeyi hayata 

geçirebilmek için verdiği mücadeleyi ve karşısına çıkan 

bürokratik engelleri dillendirdi. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı 

(Ankara) Başkanı Bedri Sever Ağabey de Vakfın 2500 öğrenciye 

burs vererek eğitimlerine destek verdiğini söyledi. Akabinde de 

bu tür toplantıların birçoğuna katıldığını, ancak sonuç alma 

bağlamında hemen hemen tümünün başarısızlığa uğradığını 

belirtti.  

 

Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Ahmet Düzgün ise bu 

çalıştaya her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Akabinde 

Elazığ Belediyesi eski İmar Müdürü Ahmet Bey “Elazığ 

Buluşuyor” toplantılarına katıldığını ve bu tür etkinliklerin katkı 

sağlandığına inandığını belirtti. İstanbul Üniversitesinden Yrd. 
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Doç. Dr. Ahmet Fethi Yüksel olaylara akademik ve profesyonel 

bakmak gerekliliğinden bahsetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kültür Müdürü Hüseyin Öztürk ise Yaren-i Haput Derneği 

tarafından deprem konusunda yapılan çalışmalardan örnekler 

verdi.  

 

İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Gökhan Elgin, 

İstanbul’da okul binalarının depreme karşı güçlendirme 

çalışmalarını yaptıklarını, bu tür çalışmaların Elazığ’da ya 

yapılması gerektiğini söyledi. Bir İşadamımız ise kendisinin iki 

sene önce bir televizyon programına katıldığını, Elazığ’da bir 

Kan Bankasının olmadığını (Mehmet Soysal’ın programında) ve 

telefon bağlantısında Elazığ’da arsa bulacağını vadettiğini 

söyledi. Sayın Valimizin konuya sahip çıktığını ve yer konusunu 

çözdüklerini belirtti. İşadamı Faik İçmeli ise kendilerinin hizmet 

sektöründe çalıştıklarını, Kırgızistan’da dahi mağaza açtıklarını 

ve Elazığ sevdalısı olarak her türlü desteği vermeye hazır 

olduğunu söyledi.  

 

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altınyuva ise bu 

Çalıştaydan büyük oranda istifade ettiğini ve Kalkınma Ajansı 

olarak sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girilerek bölgenin 

işgücü ortamının geliştirilmesine çalışacaklarını söyledi. ETSO 

Başkanı Ali Şekerdağ ise bir sunu yaparak Elazığ’ın SWOT analiz 

sonuçlarını anlattı. 2023 de nasıl bir Elazığ arzuladıklarını ve 

niçin lobi yapma gereğinin duyulduğunu açıkladı.  

 

Konuşmaların sadece öne çıkan kısımlarını ele alarak Çalıştayın 

nasıl bir güzergahtan ilerlediğini vurgulamaya çalıştım. Dikkat 
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edilecek olursa, Çalıştay sonucunda Elazığ’ın hangi sorunlarının 

olduğu ve bunları çözmek için nasıl bir lobicilik faaliyeti 

sürdürüleceği belirlenememiştir. Çalıştay sonucunda Gürkan 

Özensoy’un hayali, lobicilik için üç ayrı komitenin kurulmasını 

sağlamaktı. Ama kendisinin beklediği olmadı ve toplantı 

sonucunda hazirunun ve derneklerin Çalıştay komisyonlarının 

doğal üyesi olması önerilmişti.  

Deneyimlerim şunu göstermiştir. Şayet komisyonlar 

kurmazsanız, görevi yürütecek kişileri belirlemezseniz, o 

girişimlerin tümü başarısız olmaya mahkumdur. Toplantıya 70 

civarında kişi katılmıştı. Bu 70 kişiyi nasıl bir araya 

getireceksiniz ve Elazığ’ın sorunlarını çözmek için nasıl lobicilik 

yapacaksınız! 

 

Akşam Fırat Televizyonunda konuşmalar sürdürüldü. Bu 

toplantıya Elazığ Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya da 

katılmıştı. Gazetecilerin sordukları sorulara ustalıkla cevap 

vererek, mensubu bulunduğu partinin Elazığ’a yaptığı 

hizmetleri üstü örtülü siyaset yaparak, program içerisine 

enjekte edebilmeyi başarmıştı. Her zaman sergilediği tavırlar 

arasında yer alan üslubu ile tokalaşırken, konuştuğu kişiden 

gözlerini kaçırarak başka tarafa bakmayı da sürdürdü. Bu 

programda bazı gazetecilerimizin cesur soruları karşısında 

cevap verirken de, yılların bürokratı ve siyasetçisi kimliği ile 

ustaca ortamı kontrolü alına almayı başarabildi.  

Yeni Ufuk Dergisi sahibi Nafiz Koca eleştirel bir yaklaşımla 

sorularına muhatap ararken, gazetecilik mesleğinin gereğini 

yerine getiriyordu. Sabahki oturumlarda konuşanların hemen 

hepsinin kendi ya da mensubu bulundukları örgütlerin 

reklamlarını yaptıklarını belirtti. Bu toplantıya esas 
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muhataplarının çağrılması gerektiğini, Çalıştaya çağrılan 

kişilerden örneğin Faik İçmeli’nin gündüz birinci oturumunda 

yer alırken, akşam oturumunda bulunmadığını, zaten birçok 

kişinin çağrılmasının unutulduğunu ya da çeşitli mazeretlerle 

toplantıya katılamadıklarını belirterek; bu oluşumun ölü 

doğacağı endişesini taşıdığını ifade etti. ESTO Başkanı Ali 

Şekerdağ’ın ve arkadaşlarının Kalkınma Ajansı konusunda 

verdiği mücadeleyi yakından izlediğini, ancak sonuçta bu 

ajansın Malatya’ya kaptırıldığını belirtti. Gürkan Özensoy’a 

yönelik de Elazığ’dan giden birçok kişinin İstanbul ve Ankara’da 

derneklere uğradıklarında muhatap bulamadıklarını ve 

derneklerin birçoğunun kapalı tutulduğunu iddia etti.  

 

Nafiz Koca, Gürkan Özensoy’a dönerek, “Oluşturulan bu lobicik 

harekatı sonrasında Elazığ’ın bir sorununu çözmek amacıyla 

Hükümetin en üst mevkilerinde yer alan Sayın Çetinkaya’ya 

gittiğinizde, bu lobicilik harekatı sonrasında Sayın Çetinkaya’yı 

harekete geçirebilecek bir gücü oluşturacağınıza inanıyor 

musunuz?”. Özensoy ise verdiği cevapta tabela derneği 

olmanın acı olduğunu, ama kendi derneklerinin sürekli açık 

tutulduğunu dile getirdi. Lobiciliğin üstesinden gelinebileceği 

konusunda derneklerinin bugüne kadar yaptıklarını 

gösterebileceklerini ve Elazığ Belediyesi ile daima temas 

halinde bulunduklarını söyledi.  

 

Kanal 23 ten Murat Uyman lobiciliğin çatısının nasıl 

oluşturulacağını ve kimlerden teşekkül ettirileceğini sordu. 

Özensoy, kendisinin düşündüğü organizasyonun hazirunun 

önerisi gibi olmadığını belirterek, kendilerinin üç ayak şeklinde 

lobiciliğin oluşturulmasını düşündüklerini, bunların 
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Teknokratlar Gurubu, Mali Gurup ve Çalıştay Komisyonları 

şeklinde düşündüklerini belirtti. İnsanların üzerine gitmemek 

ve “Acaba daha önceden isimler belirlenmiş mi?” imajını 

yaratmamak için hazirinun teklifleri doğrultusunda hareket 

ettiklerini itiraf etti.  

 

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere Gürkan Özensoy, aklından 

geçirdiği bir organizasyon kurmayı başaramamıştı. Bunun 

nedeni Çalıştay süresince ortaya çıkan gelişmelerdi ve daha 

başlangıçta tepki almamak için kendi düşüncesini ileri 

sürmemiş ve komisyonları kurmaktan vazgeçmişti.  

 

Gürkan Özensoy’u öğrencim olması münasebetiyle çok iyi 

tanıyorum. Girişkenliği ve tuttuğunu koparan özelliklere 

sahiptir. Eminim ki arzu etmediği bir biçimde gelişen Çalıştayı, 

ileride lobiciliğin raylarına oturtmayı başarabilecektir. 

Çalıştaydaki gelişmeleri gözetleyerek hazirunun önerileri 

doğrultusunda bir tasarrufa gitmesi, başarılı bir taktik olarak 

algılıyorum ve öyle tahmin ediyorum ki bir sonraki Çalıştayda 

burada gördüğü eksiklikleri bertaraf edecek ve istediği sonucu 

yakalayacaktır.  

 

19 yıldır yayın yapan ve İlk Yerel Üniversite Televizyonu olan 

Fırat TV’nin RTÜK tarafından hazırlanan bir taslak kanun 

çerçevesinde yayınlarının susturulmasının hedeflendiğini, 

Türkiye’de Selçuk, Erciyes ve Atatürk Üniversitelerinin de Fırat 

TV’nin benzeri yayınlar yaptıklarını, ancak RTÜK’ün 

Üniversitelerin televizyon ve radyolarını kapatarak neyi 

amaçladığını anlayamadığımı dile getiren bir konuşma yaptım. 
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İleride uzaktan eğitim yapacak olan Fırat Üniversitesi için Fırat 

TV’nin önemli bir alt yapı oluşturduğunu, kapatılmaması 

gerektiğini ve Elazığ’ın lobi oluşturarak bu televizyonun 

kapatılmasını önlediği takdirde, lobicilik konusunda önemli bir 

başarı göstereceğine işaret ettim. Milletvekilimiz ve Başbakan 

Danışmanımız Sayın Çetinkaya’nın söz alıp, bu konudaki 

görüşlerini belirtir diye bekledim. Sessiz kalınca program 

sonunda yanına gittim ve “Sayın Valim Fırat Televizyonuna 

büyük emekler verdik. 19 yıldır yayın yapıyoruz. Bu yeni 

yasanın üniversite televizyonlarını susturması hükümlerine 

müdahale etmenizi arz ediyorum” dedim. Sayın Çetinkaya hiç 

cevap vermeden benden uzaklaştı ve CHP İl Başkanı Ethem 

Gülbay’a giderek Kuzova sulaması ile ilgili söyledikleriyle 

Gülbay’ın programa siyaset karıştırdığını tartıştı. Elazığ’ın bir 

sorununu çözmek için lobicilik bağlamında Sayın Çetinkaya’ya 

gidildiğinde, herhalde gene aynı sahne tekrarlanır ve Sayın 

Çetinkaya gelenlerle görüşmeden odasından uzaklaşır! 

 

Sonuç olarak Elazığ’da yeni bir hareket, eksikleri olmasına 

rağmen başlatılmış oldu. Bu toplantıya koşarak gelenlerin 

öncelikli amacı Elazığ’a hizmet olduğundan şüphem yoktur. Bu 

Elazığ sevdalılığı vesilesi ile mutlaka olumlu sonuçlar elde 

edilebilecektir. Sevgili öğrencim Gürkan Özensoy’un da bu 

yazdıklarımı olumlu bir pencereden görmesini diliyorum. 

Burada tespit ettiği eksikliklerin sonraki toplantılarda 

tekrarlanmaması için çok iyi planlama yapması gerektiğini 

hatırlatıyorum ve bize düşecek her türlü hizmete de var 

olduğumuzu kamuoyu önünde açıklıyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 21 Ocak 2010 (Perşembe) 

 

TAM GÜN YASASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Bu yazının kaleme alındığı gün Mecliste görüşülen Tam Gün 

Yasasına karşı sokaklarda eylem yapılıyordu. Kısaca Tam Gün 

Yasası olarak adlandırılan ve başlığı “Üniversite ve Sağlık 

Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan yasaya bazı 

sağlık personeli şiddetle karşı çıkıyor. Taslak metin üzerinden 

yeni yasa ile yapılacak önemli bazı değişiklikleri size aktarmak 

istiyorum.  

 

Bu yasa; üniversite hastaneleri, tıp ve diş hekimliği fakülteleri 

ile Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında önceden mevcut 

olan farklılıkları ortadan kaldırılmayı ve birbirine paralel hâle 

getirmeyi amaçlamaktadır.  

 

Artık hastanelerde yarı zamanlı çalışma olmayacaktır. Doktorlar 
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ya özel muayenelerinde sağlık hizmetleri verecekler ya da 

hastanelerde tam gün çalışacaklar. Üniversitelerin döner 

sermaye işletmelerine bağlı birimlerden döner sermaye 

aracılığı ile yapılan işlerden sağlanan gelirin yüzde 35’i ilgili 

birimin ihtiyacı için harcanmaktadır. Bu oran yeni taslakta üç 

kategoriye ayrılmıştır. Taslakta “Tıp ve diş hekimliği fakülteleri 

ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 

35’i; ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu 

ile bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim 

kurumları için yüzde 25’i; diğer yükseköğretim kurumları için 

ise yüzde 15’i; ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal 

ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam 

etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri 

ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. ” ifadeleri 

yer almaktadır.  

Üniversitelerde hastaneler, ziraat ve veteriner fakülteleri ve 

sivil havacılık yüksekokulu dışında kalan birimlerde ilgili 

yükseköğretim kurumunun ihtiyacına ayrılan payın yüzde 

35’ten yüzde 15’e düşürülmüş olması, olumlu bir değişim 

olacaktır. Bunun anlamı iş yapan öğretim elemanına dağıtılacak 

kâr payının daha artmasıdır. Bu değişim sayesinde örneğin 

mühendislik ve teknoloji fakültelerinde görevli öğretim 

elemanlarının döner sermaye aracılığı ile yapacakları 

çalışmalarının artacağı düşüncesindeyim.  

 

Mevcut yasada “Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama 

birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla 

toplanan döner sermaye gayrisafi hâsılatının en az yüzde 35’i o 

kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer 

ihtiyaçlarına ayrılır” ifadesi yer alıyordu. Dolayısıyla örneğin 
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üniversite hastanesinin katkıları ile elde edilen gelirin yüzde 

35’lik payı ile gene hastaneye alımlar gerçekleşirken, taslak 

yasada “…ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve 

hizmet alımları…” ifadesine yer verilerek, harcama alanı 

genişletilmiş olmaktadır. Yani taslak bu şekli ile yasallaşırsa, 

üniversite hastanesinin sağladığı gelirin yüzde 35’lik kısmı ile 

örneğin üniversitenin mühendislik fakültesi için de harcama 

yapılabilecektir.  

 

Taslakta “Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve 

öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, 

ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat 

(makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı 

hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 

800’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500’ünü; bu yerlerde 

görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve 

öğretim görevlilerine yüzde 600’ünü, araştırma görevlilerine ise 

yüzde 300’ünü geçemez” paragrafı yer almaktadır. Dikkat 

edilirse, cümle “geçemez” kelimesi ile bitmektedir. Dolayısıyla 

bir öğretim üyesine mutlaka yüzde 800 üst sınırında katkı 

verileceği anlaşılmamaktadır. Yani hangi oranın uygulanacağı, 

söz konusu kuruluşun ilgili kurulunun (Örneğin üniversite 

yönetim kuruluna vb. ) inisiyatifine bırakılmış olmaktadır.  

 

Taslağın Mecliste görüşülürken önergelerle bazı değişikliklere 

uğrayacağı muhtemeldir. Taslak ile ilgili yorumlanacak birçok 

husus bulunmaktadır. Taslaktaki bazı ifadeler net olmadığı için 

gene birçok sıkıntıların yaşanacağını iddia ediyorum. Taslağın 

son şekli belirlenip kanunlaştıktan sonra sizlere görüşlerimi 

yazmaya devam edeceğim.  
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Yayınlandığı Tarih: 28 Ocak 2010 (Perşembe) 

 

 

THY İRTİFA KAYBEDİYOR 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Son yıllarda verdiği hizmetler açısından Türk Hava Yolları sürekli 

yükselen bir trend gösteriyordu. Star Alliance üyesi olması da 

bir ayrıcalığın simgesidir. Ama son bir iki aydır uçuşları saatinde 

yapamadığı veya olaylar hakkında yolcularını yeterince 

bilgilendirmediği için bana göre Türk Hava Yolları prestij 

kaybediyor.  

22 Ocak 2010 tarihinde saat 15. 55 uçağı (416 sayılı sefer) ile 

İstanbul’dan Antalya’ya gidecektik. İstanbul şiddetli yağmur 

altında idi. Tam uçağa alınmayı bekliyorduk ki uçağın 1 saat 

rötar yaptığını ekranda gördük. Bu ertelenmeyi kabul edilebilir 

olarak değerlendiriyorum. Çünkü hava yağışlı ve İstanbul’a 
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Atatürk Havalimanına inen kalkan uçakların birçoğu gecikmeli 

idi.  

1 saat sonra uçağa alındık, ancak bu defa da uçak içinde 

bekletildik. Yan koltukta daha kırkını doldurmamış Rus bir 

aileye ait çocuğun sürekli ağlaması kulaklarımızı tırmalarken, 

bir yolcunun bayan hostese çok sert biçimde eleşti getirmesi, 

bağırıp ve çağırması bardağa damlayan ve taşmasına neden 

olan son damla gibi idi.  

Bağıran yolcu, madem kalkmayacaksa neden uçağa alındığımıza 

isyan ediyordu. Hostes mümkün olduğunca gülümseyerek 

cevap vermeye çalışıyordu. Aslında sorgulanması gereken de 

bence hostes olmamalı idi. O kalkışı gerçekleştirmeyen kaptan 

pilotun açıklama yaparak yolcuları zamanında bilgilendirmesi 

gerekirdi.  

Sinirlenen yolcu sürekli bağırıyor ve THY’nı eleştiriyordu. Hatta 

işi daha da ileri götürerek “Türk Hava Yolları” değil, “Türk Utanç 

Havayolları”, “Türk Hava Yolları değil”, “Öz Hava Yolları” 

benzetmeleri yapıyor ve uçağın bir üst bürokratı beklediğini 

iddia ediyordu. Dakikalar ilerliyor, sancıdan kıvranan Rus çocuk 

durmaksızın bağırıyordu. Uçaktaki bir bayanın hostese ne 

zaman kalkacağını sorması ile, birazcık sakinleşen ortam 

yeniden alevlendi. Aynı yolcu bu defa da uçaktaki diğer 

yolculara sataştı. “Siz meleyen bir toplum iseniz, ben ne 

yapayıp?”. Arkasında oturan Belkıs Akkale gayri ihtiyari elini 

ağzına götürmesi ile bu sözü beden dili ile ayıplıyordu.  

Arka sıralarda diğer bir vatandaş, bir türlü susmayan yolcuya 

“Kardeşim THY’nı beğenmiyorsan binmezsin, Bu kadar insanın 

huzurunu kaçırmaya hakkın yok” söylemesinin ardından ortam 
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buz gibi oldu. Yolcuların söz düellosu sonrasında karşılıklı kavga 

edeceklerinden endişe edilmeye başlandı. Bu arada yolcular 

giriş kapsını gözetliyordu. Acaba gerçekten ayrıcalıklı bir yolcu 

gelip uçağa binecek mi? Eğer bu gerçekleşirse, uçak içerisindeki 

yolcuların huzursuzluklarının daha da artacağı kaçınılmaz 

olacaktı.  

Uçak içererisinde tahminen 1 saat boşu boşuna bekledikten 

sonra kaptan pilot nihayet bir anons yaptı ve gecikmenin 

bağlantılı uçuşlar nedeniyle meydana geldiğini izah etmeye 

çalıştı. Bir süre sonra motorlar çalıştırıldı, ancak kalış 18. 35 de 

gerçekleşebildi. Yani toplamda 2,5 saatlik bir rötar meydana 

gelmişti.  

Sağ duyulu hiçbir vatandaş THY’nın yıpranmasını asla istemez. 

Birçok uluslararası uçak şirketinden çok daha kaliteli bir hizmet 

sunuyor. Ancak son zamanlarda da uçak seferlerinin genelde 

gecikmeli yapıldığına da şahit oluyoruz. Elazığ’a gece 

İstanbul’dan gelen uçağın çoğu kez rötarlı kalktığına şahidim. 

Madem ki uçaklar mevcut uçuş çizelgesine göre zamanında 

kalkamıyorsa, çizelgede yeniden bir değişiklik yapmak daha 

uygun olmaz mı? Ama bu da THY’nin işine gelmiyor. Uçakların 

mümkün olduğunca daha fazla kalkış sağlayabilmesi için gidiş-

dönüş saatleri arasında fazla zaman bırakılmıyor. Burada yatan 

gerçek ekonomikliktir, daha fazla gelir sağlamaktır. Ama 

zorlanarak yürütülen rötarlı kalkışlar nedeniyle THY maalesef 

irtifa kaybediyor. Bunun sonucunda da yolcular özel hava 

yollarını tercih edebiliyor. Benden hatırlatması. . .  
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Yayınlandığı Tarih: 04 Şubat 2010 (Perşembe) 

 

 

SENDİKAL GELİŞMELER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

30 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazetede “Sendikal Değişmeler 

Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi yayımlandı ve kamu çalışanlarını 

yakından ilgilendiren bazı konulara açıklık getirildi.  

 

Bilindiği üzere bir kamu personeli, amirlerinden izin almadan 

basın açıklaması yapamıyor. Ama bu genelge ile “Sendika ve 

konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika 

ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal 

faaliyetler kapsamında yapacakları basın açıklamaları, disiplin 

soruşturmasına konu yapılmayacaktır” ifade edilerek, sendika 

üyelerinden yukarıda sayılan görevleri üstlenenlere basın 

açıklaması nedeniyle disiplin soruşturması açılamayacağına 

açıklık getirilmektedir.  
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Genelgede kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile 

bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre 

alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi 

halinde, bu kişilere mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden 

ve gece vardiyasından muaf tutulması öngörülüyor.  

 

Genelgede dikkatimi çeken en önemli husus, 5 inci maddedeki 

ifade oldu. Buna göre, “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet 

yürütülen mahallerin kamera ile izlenmesi uygulamaları gözden 

geçirilecek; hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı 

ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve 

temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin 

izlenmesine imkân veren uygulamaların tespit edilmesi 

durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi hususunda 

gerekli tedbirler alınacaktır. ” denilmektedir.  

Bilindiği üzere bazı kamu kurumlarında çalışan memurların 

vatandaşa daha iyi hizmet sunması için, kurum yöneticileri 

kamera sistemi ile büroları gözetim altına alabiliyordu. Elazığ 

Bağ-Kur binasında da kameralı bir uygulama yapılmış ve 

vatandaşın işlerinin daha çabuk çözümlenmesi sağlanmıştı. 

Keza üniversitede yıllar öncesinden laboratuvarlara 

kurdurttuğumuz kamera sistemleri sayesinde, laboratuvardan 

malzeme çalınmalarının önüne geçmiştik. Öğrencilerimizin 

gözetim altına alındığını ve hürriyetlerinin kısıldığı iddia edenler 

vardı. Peki, kamera olmazsa laboratuvarda malzeme 

çalınmaları nasıl önlenecek? Bilgisayarlara bilerek zarar veren 

öğrenciler nasıl tespit edilecek? Kamu malı nasıl korunacak? 

 

Genelgenin 7 inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları, 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
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Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık 

durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami 

özen gösterilmesi istenmektedir. Bu maddenin lisansüstü 

eğitim gören öğretmenler için yer değiştirmelerine kolaylık 

sağlayacağı düşüncesindeyim.  

 

Genelgenin son maddesinde “657 sayılı Devlet Memurları, 

hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ikamet etmekte oldukları il 

hudutlarını terk edebilmeleri konusunda, gerekli uygulama 

kolaylıkları sağlanacaktır”, denilmektedir. Bilindiği üzere devlet 

memurları, hafta sonları ve resmi ve dini tatil günlerinde 

çalıştıkları il sınırlarının dışına çıkmak istediklerinde, 

kurumlarına dilekçe bırakmaları gerekiyor. Bu ifade genelgeye 

koyulduğuna göre, bazı yöneticilerin hafta sonları ya da 

tatillerde dahi elemanlarının il dışına çıkmalarına müsaade 

etmediği anlaşılıyor. Aslında bu hükme uyan memur da yok 

gibi! İzin almadan il dışına çıkan memur sayısı oldukça fazla. 

Ama bir kaza olduğunda şayet dilekçe bırakmamışlarsa, 

başlarının ciddi şekilde ağrıdığı da muhakkak.  

 

Sendikacılarla Siirt Üniversitesinde yönetici olduğum dönemde 

çok yoğun görüşmeler yapıyordum. Şimdi de Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğü görevini yürüttüğüm için gene 

görüşmelerimiz devam ediyor. Laf aramızda sendika temsilcisi 

ya da yöneticisi olmak gerçekten çok ayrıcalıklar ve yetkiler 

sunuyor. Acaba bir sendikaya üye olup sonra da kurum 

temsilcisi olsam mı? diye de ciddi ciddi düşünmeye başladım! 
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Yayınlandığı Tarih: 11 Şubat 2010 (Perşembe) 

 

 

DAP PROJESİ, KALKINMA AJANSI VE DAMIZLIK SIĞIR 

İŞLETMELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

1998-2000 Yılları arasında Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin oluşturduğu bir Konsorsiyum 

aracılığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi hazırlanmıştı. Bu 

büyük projenin Genel Koordinatörlüğünü Fırat Üniversitesi 

Rektörleri (Prof. Dr. Eyyüp Günay İsbir ve Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl) yapmıştı. Ben de tüm organizasyon, koordinasyon, 

bilgilerin toplanması, analizi, raporların editörlüğü ve yayına 

hazırlanmasından sorumlu biri olarak bu projeye büyük emek 

vermiştim. Toplamda 20 bin sayfadan oluşan Türkçe ve İngilizce 

Mevcut Durum Analizi, Strateji ve Yeniden Yapılanma, Ön 

Fizibilite Raporları, Ana Plan ve Yönetici Özeti başlıklarını 

taşıyan kitaplar hazırlamıştık. Bu projede birçok öğretim üyesi, 

uzman ve Devlet Planlama Teşkilatı elemanları görev almışlardı.  
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Proje bitti ve yıllar geçti. Büyük bir heyecanla bu proje ne 

zaman başlatılacak diye merak ediyorduk. Hatta zaman zaman 

hayal kırıklığına da uğruyorduk, emekler rafa mı kaldırıldı diye? 

Ama son yıllarda bu projede yazılanlara, çizilenlere ve hedef 

gösterilen stratejilere önem verildiğini görüyoruz.  

 

DAP projesinde strateji ve yeniden yapılanma raporunda Sığr 

Varlığı için uzmanlarımız aşağıdaki ifadeleri yazmışlardı. “DAP 

kapsamındaki illerde 1991 yılına kıyasla 1997 yılında yüzde 15,6 

azalma ile sığır sayısı 2. 241. 307 başa düşmüştür. Bölge’de sığır 

varlığının ancak yüzde 5’i kültür ırkı, yüzde 31’i kültür melezleri 

ve yüzde 64’ü ise verimleri düşük yerli ırklardan oluşmaktadır. 

Bölge’de hakim olan köy hayvancılığının daha çok mer’a 

yetiştiriciliğine dayanması ve mer’aların terör ve göç nedeniyle 

bir süre kullanılmaması bu sayısal düşüşe yol açan en önemli 

etkenlerdir. DAP projesinde gerek Bölge’nin doğal koşulları ve 

gerekse türler bazında hayvan mevcutları göz önüne alınırsa, 

süt sığırcılığı açısından Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars, 

Ardahan ve Muş illerinin avantajlı olduğu görülmektedir. Besi 

sığırcılığı açısından Erzurum, Erzincan, Kars, Elazığ, Malatya, 

Van ve Ağrı; koyun yetiştiriciliği bakımından, Ağrı, Van, Muş ve 

Erzurum; keçi yetiştiriciliği bakımından da Muş, Bingöl, Bitlis ve 

Van illeri daha önde gelmektedir. Kanatlı türlerinden 

tavukçulukta Elazığ, Malatya, Erzincan ve Erzurum; kazda 

Ardahan ve Muş; ördekte ve hindi de Muş illeri ön plandadır. 

Arıcılık açısından ise Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Gümüşhane 

illeri potansiyele sahiptir. Bu illerde söz konusu yetiştiricilik 

çeşitleri öncelikli olarak ele alınmalı ve daha verimli üretim için 

gereken düzeltmeler yapılmalıdır”.  
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22 Ocak 2010 tarih ve 27470 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar 

Kurulunun 2010/34 sayılı bir kararı yayımlandı. Bu kararın 

amacı; “Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, 

Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, 

büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt 

üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel 

kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve 

kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme 

yatırımlarını desteklemektir. Doğu Anadolu Projesi 

kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada 

yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri 

kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak 

damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında 

hibe desteği uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

DAP projesi meyvelerini vermektedir. Proje kapsamında 64 

adet fizibilite ön çalışması yapmıştık. Örneğin Kars için Süt 

Sığırcılığı, Ardahan ve Bayburt illeri için Besi Sığırcılığı Ön 

Fizibilite çalışmaları tamamlanmıştı. Bu iller için hazırlanan 

projeler, elbette ki Doğu Anadolu Bölgesindeki diğer iller için 

de uygulanabilir özelliklerdedir.  

 

DAP projesi için hazırladığımız Ana Planın 1. 2. SENARYOLAR, 

PLAN VE UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İRDELEMELER başlığını 

taşıyan bölümünde iv) Sanayi başlığı altında “Bölge’de Sanayi 

ve Ticaret Odalarının katılımıyla Ekonomik Kalkınma Ajansı veya 

benzer bir örgüt kurulmalıdır. Başka bir isim altında da 

kurulabilecek böyle bir örgüt üyeleri için talep üzerine 
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pazarlama araştırması yapabilmeli, fizibilite raporları 

hazırlatabilmeli, uygun hammadde makina ve ekipman 

temininde yardımcı olabilmeli ve Bölge’nin imkânlarını bölge içi 

ve bölge dışı yatırımcılara tanıtabilmelidir. Örgütün etkin 

çalışabilmesinin birinci koşulu personel istihdamında, politik 

baskılardan uzak tutulması ve profesyonelce çalışabilmesidir” 

ifadelerini yazmıştık. Dolayısıyla bugün gündemde olan 

Kalkınma Ajansları da DAP projesinde öngörülen bir hedefti.  

 

DAP Projesi artık raflardan indiriliyor ve uygulamaya konuluyor. 

Bu projede görev alan uzmanların emekleri boşa gitmemiş ve 

önemsenmiştir. Bu proje dikkatlice incelenirse, bölgenin 

kalkınabilmesi için birçok stratejiyi ve yeniden yapılanmayı 

içerdiği görülecektir. Örnek fizibilite projesine ihtiyacı olan 

yatırımcılar istedikleri takdirde kendilerine fizibilite 

raporlarından verebiliriz. Elazığlı yatırımcıları da bu hibe 

programından faydalanmalarını öneririm.  
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Yayınlandığı Tarih: 18 Şubat 2010 (Perşembe) 

 

 

TÜRK HAVA KURUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 tarihinde Atatürk’ün 

emirleriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” adı ile kurulmuş ve 85 inci 

yılını kutlayan köklü kurumlarımızdan biridir. Özellikle sivil 

havacılık alanındaki faaliyetleri ile dikkatleri çekmektedir. 

Kuruluş amaçlarından bazıları; ülkemizde havacılık sanayisinin, 

askeri, sivil, turistik ve sportif havacılığın gelişmesi olarak 

sayılabilir.  

 

Ülke geneline yayılmış 472 Şube Başkanlığına sahip bu kurum, 

kentlerde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmektedir. Elazığ’da 

paraşüt atlamaları, katılımcılara şehir üzerinde kısa turlar 

düzenleme, Kapadokya’da balon ile gezinti yapma türü sosyal 

faaliyetleri de bulunmaktadır.  
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Orman Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sayesinde yangın söndürme 

işlerinde de Türk Hava Kurumunun etkin rol aldığını görüyoruz. 

Geçen yıl uçak filosuna kattığı yeni bazı uçakların hem karaya 

hem de suya inme özellikleri bulunmaktadır. Lisans amaçlı 

verdikleri kursları ücret mukabili düzenlerken; maket uçak, 

planör vb. faaliyetleri ise bedelsiz sürdüren bir kurumdur.  

 

1985’li yıllarda Türk Hava Kurumunun Elazığ’da düzenlediği 

paraşüt kurslarına katılmak için müracaat formlarını eve 

getirmiştim. Masa üstüne koyduğum formları eşim gördüğünde 

“Asaf bunlar ne?” demişti. Ben de paraşüt kurslarına 

katılacağımı belirttiğimde “Eğer paraşütten atlaman sonrasında 

bir yerlerini kırarsan ben sana bakmam” dediğinde, durup 

düşündüm. Sonunda “Ya paraşüt açılmazsa?” endişesi ile kursa 

katılmaktan vazgeçmiştim.  

 

Kırk yaşlarına gelindiğinde insanların bir kısmı yeni arayışlar 

içerisine girebilmektedir. Ben de o dönemlerimde Elazığ halk 

oyunlarını öğrenmek için Elazığ Musiki Konservatuarında 

kurslar almaya başlamışken, “Bu yaşa kadar Elazığ Folklorünü 

öğrenmedin de 40 ından sonra mı öğreneceksin!” diye eşimden 

eleştiri almıştım. Çünkü kursa katıldığım ay Ocak idi ve kar 

dizboyuna geliyordu. Akşamları soğuk ve karlı havada halk 

oyunları kursuna katılmak için yollara düşmüş olmamı eşim 

kabullenemiyordu. Bir süre kurslara katıldım, daha sonra bu 

konuda amcamdan da eleştiri alınca, bu sevdadan da 

vazgeçmiştim. Çünkü kışın ağır hava koşulları altında 

dakikalarca arabanın üzerindeki karları temizleyip kaygan 
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yollarda araba kullanmak, kazalara davetiye çıkartmaktı. Kursa 

katılma mevsimini yanlış seçmiştim.  

 

İnsanların birçoğu genç iken öğrenmedikleri beceriler için 

sonradan üzüntü duyabilmektedir. Elazığ halk oyunlarını bir 

Elazığlı olarak hakkıyla oynayamamayı bir eksiklik olarak 

görüyorum. Genç iken sportif amaçlı faaliyetleri göz ardı edip, 

sadece işini düşünüyor olmanın yanlış olduğunu da orta yaşı 

geçtiğinde anlıyorum. “Keşke zamanında şunu yapsaydım” 

dememek için, insanların zaman tünelindeki yaşam tarzlarını 

çok iyi planlamaları gerekir. Bu nedenle de gençlerimize 

tavsiyem, Türk Hava Kurumu, Elazığ Musiki Konservatuarı 

Derneği benzeri sosyal organizasyonları araştırmaları ve 

kendilerini hem fiziki hem de ruhen rahatlatacak faaliyetlere 

katılmalarıdır.  
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Yayınlandığı Tarih: 25 Şubat 2010 (Perşembe) 

 

 

ERMENİ DİYASPORASI BOŞ DURMUYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Amerika Birleşik Devletlerinde lobicilik faaliyetlerini başarı ile 

sürdüren ülkeler arasında İsrail ve Ermenistan üst seviyelerde 

yer almaktadır. Bu iki ülke vatandaşları, yaşadıkları dış 

ülkelerde bir araya gelmeyi ve etkili lobicilik faaliyetlerini 

sürdürmeyi büyük bir beceri ile yapabilmektedir. Ermeniler her 

yıl Mart ve Nisan ayları içinde sözde Ermeni Soykırımı 

meselesini dünya gündemine taşımaktadır.  

4 Mart günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komite Başkanı 

Howard Berman, Ermeni Soykırımı çözüm paneli ile ilgili H. Res 

252 sayılı tasarıyı kongrede oya sunacak. Bu gelişme en çok 

Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANKA) sevindirdi.  

 

ANCA Başkanı Ken Hachikian, “Birleşmiş Devletler Kongresinin, 

Türkiye’nin Ermeni Soykırımı için gerçekleri reddetme ve adalet 
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yerine getirmeme yönündeki ahlâki olmayan çabalarına suç 

ortağı olmayacaklarını belirten net mesajını Türkiye’ye 

göndermesi, bu önemli adımı atmasındaki vizyonunu ve 

gücünü gösterdiği için Başkan Berman’a teşekkür ediyoruz” 

açıklamasında bulunmuştur. Kongreye sevk edilen tasarı 

üzerinde 135 kongre üyesinin imzası olduğu belirtilmektedir.  

 

Şayet Kongre bu tasarıyı kabul ederse, Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Husseyin Barack Obama, seçilmeden önce 

Ermeni vatandaşlara verdiği sözü tutmak isteyebilir ve 24 

Nisan’da yapacağı konuşmada Ermeni soykırımı ifadesini 

kullanabilir. Bunun sonucunda da Amerika-Türkiye ilişkilerinde 

önemli bir gerilim yaşanabilir.  

 

2004 ve 2005 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde 

bulunduğum dönemlerde, Ermeni lobisine karşı güç birliği 

yapmıştık. O dönemlerde ATAA’NIN (Türk Amerikan Dernekleri 

Meclisi-Assembly of Turkish American Associations) West 

Virginia Eyaleti sorumlusu olarak görev almıştım. ATAA olarak 

verilen mücadele başarılı olmuş ve Başkan George W. Bush 24 

Nisan 2005 tarihinde yaptığı konuşmada “Ermeni Soykırımı” 

ifadesini kullanmamıştı.  

 

ATAA gene boş durmuyor ve web sayfasında http://www. tc-

america. org/action. html her eyaletin kendi kongre 

temsilcisine oylamada ret oy kullanmaları çağrısında 

bulunmaktadır. Kongre temsilcileri, Türk kökenli Amerika 

Vatandaşı olan ve oy kullanabilen seçmenlerinin bu çağrılarına 

kulak vermekte ve etki altında kalabilmektedir.  
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Ermeni lobisi her yıl bu senaryoyu yeniden yazmakta ve 

Amerikan Başkanına “Ermeni Soykırımı” dedirtmek için yıllardır 

mücadele vermektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde 

faaliyetlerini sürdüren ANCA, bu işin peşini bırakmamakta ve 

tükenmeyen bir çaba sergilemektedir. Türk tarafı bizler ise bu 

konularda genelde gevşek davranmaktayız. Bir olay aleyhimize 

sonuçlandıktan sonra aklımız başımıza geliyor ve iş işten 

geçtikten sonra feryat ediyoruz.  

 

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türk kökenli Amerikan 

vatandaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu gelişmeler 

karşısında asla suskun kalmamalı ve mücadele etmelidirler. Bu 

tür bir mücadeleyi de sadece ATAA’NIN vermesi yeterli 

olmayacaktır. Kongre üyelerine Türkiye’den de mesajlar 

çekilmeli ve tepkiler verilmelidir. Hükümet de gerekli girişimleri 

yoğun bir biçimde sürdürmelidir.  
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Yayınlandığı Tarih: 04. 03. 2010 (Perşembe) 

 

TURAN GAZETESİNDEN KANAL 9’A  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Yasama, yargı ve yürütme olarak adlandırılan kuvvetler 

ayrılığına, dördüncü kuvvet olarak medya da katılmış oldu. Son 

günlerde silahlı kuvvetlerin komuta kademesindeki bazı 

subaylarının 2003’lü yıllarda darbe hazırlıkları yaptığı iddia 

edilmektedir. Taraflı medyaya paralel olarak vatandaşlar da 

bölünmüş durumda. Hangi guruba ait medyanın doğru 

söylediği konusunda vatandaş tereddütler yaşıyor. Bir döneme 

damgasını vurmuş paşalar, şu günlerde çok ağır suçlamalarla 

yargı önüne çıkarılıyor. Toplum ise bu gelişmeleri hayretle takip 

ediyor ve sonucunun nereye varacağını merakla bekliyor.  

 

26 Şubat günü Kanal E Televizyonunda Zakir Özbey tarafından 

sunulan “Nereden Başlasak” programına, Anadolu İletişim 

Meslek Lisesi Müdürü Ali Canpolat; eskiden Kanal E’de spor 

programları ile tanıdığımız ve iki aydan beri de Kanal 23’de 

programlar yapan İbrahim Menegiç ve bendeniz konuk olarak 
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katılmıştık. “Kitlesel İletişimi” ele aldığımız programda dünden 

bugüne Elazığ’da medyanın gelişimini, sorunlarını, geleceğini ve 

Türkiye’de son aylarda medya gündemine oturan konuları 

tartıştık.  

 

Tarih 1 Mayıs 1930. Elazığ’da İmtiyaz sahipliğini rahmetli 

İhsan’ın yaptığı “TURAN” adı ile bir gazete yayın hayatına 

başlıyor. Gazetenin ilk sayfasında bir teşekkür yazısı dikkatimi 

çekti. “Gazetemizin intişarına ait müsaadeyi almak üzere 

vukubulan müracaatımıza ciddi alaka delaletlerini esirgemeyen 

Valimiz Nizamettin Beyefendiye alenen teşekkür ederiz” 

ifadeleri yer alıyor. Aradan 79 yıl geçmiş. Elazığ bugün yazılı ve 

görsel medya da belirli bir seviyeye gelmişse, bu gelişmelerin 

meşalesinin 1931 yılında atıldığını söyleyebiliriz.  

Bugün Elazığ’da görsel ve yazılı medya bağlamında önemli 

kuruluşlar bulunuyor. İlk yerel üniversite televizyonu Fırat TV 

ile yerel görsel medyaya geçiş 1991’li yıllara dayanmaktadır. 

Akabinde Kanal E ve Kanal 23 yayın hayatlarına başladı. Onu 

aşkın radyo 24 saat yayın yapıyor. Yazılı basın alanında da çok 

önemli gelişmeler oldu. Artık yerel olmalarına karşın, İnternet 

üzerinden yayınlandıkları için de yaygın yazılı basın bağlamında 

Günışığı, Ayışığı, Elazığ Birlik, Fırat, Günebakış, Nurhak, Turan, 

Uluova, Yeni Ufuk, Yeniçağ, el-aziz, Elazığ Net Haber adı ile 

yerel gazetelerimiz bulunuyor. Yayın hayatına başlayıp da bir 

süre sonra kapanan gazetelerimiz olsun istemiyoruz. Bu 

gazetelerin süreklilik arz etmesini arzu ediyoruz.  

 

Geçen Pazar günü Kanal 9 televizyonu sayesinde Van 

Belediyespor ile Elazığspor futbol karşılaşmasını canlı seyrettik. 

Daha öncede Diskispor Elazığspor maçını canlı vermişlerdi. 
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Elazığ’dan yayın yapan ulusal bir televizyon şirketinin olması, 

Elazığ’ın medya konusundaki gelişmişliğini ortaya koyuyor. 

Kanal 9, Kanal 23 ve Kanal E televizyonlarımızda görev alan 

elemanların bazılarının, bir dönemler Fırat TV’de çalışmış 

olmaları da eleman yetiştirme bağlamında Türkiye’de TRT’nin 

yaptığını, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Televizyonunun yerine 

getirdiğinin kanıtıdır.  

 

Ama şu günlerde RTÜK tarafından hazırlanan taslak bir kanun 

ile üniversite radyo ve televizyonlarının kapatılması 

amaçlanıyor. Üniversite televizyonlarının kapatılması 

konusundaki RTÜK’ÜN gerekçeleri çok anlamsız geliyor ve 

gerçekleri yansıtmıyor. Gerekçeler arasında reklam alma, 

denetlenememe ve karasal yayında frekans yetmezliği ileri 

sürülüyor. Fırat TV reklam almıyor, Elazığ’da frekans problemi 

bulunmuyor. Denetleme konusunda gelince de Türkiye’de 1087 

radyo kanalı yayında. 27 ulusal, 16 bölgesel ve 215 yerel olmak 

üzere toplam 258 televizyon kanalı bulunuyor. Acaba RTÜK kaç 

yerel televizyonu ve yerel radyoyu bu güne kadar 

denetleyebildi? Bu yıl içerisinde yerel televizyonları 

denetlemek için cihazlar gönderiliyor. Bir cihaz da Fırat TV ye 

gönderilerek denetleme yapılamaz mı? Frekans problemi 

ileride hiç yaşanmayacaktır. Dijital yayın, frekans bolluğu 

sunuyor. Nasıl Kanal 9 uydu üzerinden yayın yapıyorsa, benzer 

şekilde diğer yerel televizyonlarımız da bir gün uyduya çıkabilir 

ve evlere dağıtımı çanak ve alıcılar üzerinden yapılabilir.  
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Yayınlandığı Tarih: 11. 03. 2010 (Perşembe) 

 

ALEVİLERLE DOSTLUK ÜZERİNE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Alevi Dedesi Ali Yüce, 1 Mart 2010 günü Fırat Üniversitesi 

Atatürk Konferans salonunda Yunus Emre’nin “Sözü bilen 

kişinin, yüzünü ak ede bir söz, sözü pişirip diyenin, işini sağ ede 

bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola ağulu aşı, 

yaş ile bal ede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün 

kemini, bu cihan cehennemini, sekiz cennet ede bir söz” 

dizeleri ile söze başlıyordu. Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce 

düzenlenen bu konferans, açılım sürecinin gündemde olduğu 

bir süreçte, daha da anlam kazanıyordu. Gerçek Aleviliğin ne 

olduğunu Dede Ali Yüce, büyük bir anlatım kabiliyeti ile 

dinleyicilerine aktarıyordu.  

 

Kendisinin 7 çocuklu bir aileden geldiğini, 7 kardeşin de ayrı 

ayrı eğilimlerinin bulunduğunu, hepsinin ayrı karakterlere sahip 

insanlar olduğunu ve herkesin kendi ailelerinden benzer 

durumların varlığından bahsetti. Anne ve babasının da ayrı ayrı 

mailto:avarol@firat.edu.tr
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kişiliklere sahip olduğunu, fakat bu ayrılıkların olmasının 

kendilerinin bir arada olmasına, bir aile bütünlüğü 

oluşturulmasına engel olmadığını belirtti.  

Ali Yüce, “Hepsi ayrı şahsiyetler de olsa, birinin canı yansa, o 

dokuz kişinin birden canı acır. Onların sahip olduğu mülk hepsi 

için ayrıdır, hepsi için önemlidir. Evet, ayrılıklar var, farklı 

düşünülür, farklı giyinir, farklı derilerimiz vardır. O ayrılıkların 

hepsi, bizim kendi kişiliğimize ait olan değerlerdir. Fakat bizi o 

ayrı yönlerimizden daha çok bir yapan şeyler vardır ve esas 

olan, önemli olan kendi kişiliğimden ziyade, o ailenin kimliğini 

ve kişiliğini oluşturulmaktır” dedi. Milletlerin de aileye 

benzediğini, milletlerin içinde farklı toplulukların olabildiğini, 

ancak ayrı toplulukların olması, millet olmaya engel olmadığını 

belirtti.  

 

Türkiye’de Aleviler ve Sünniler tarihten gelen çok sıkıntılar 

yaşadıklarını, bu sıkıntıların Kerbela’ya dayandığını, Aleviler ve 

Sünniler arasında bir diyalog eksikliğinin bulunduğunu, birbirini 

anlayamadıklarını vurguladı. Siyasetçilerin ve ülkeyi idare 

edenlerin yapmak zorunda oldukları şeylerin olduğunu, artık 

bilgi çağında bir araya gelerek meseleleri çözmeleri gerektiğini 

söyledi. Ali Yüce Dede, tarihten örnekler vererek, artık 

Alevilerin Sünnileri ve Sünnilerin de Alevileri anlamak 

mecburiyetinde olduklarını belirtti.  

 

Bu konferansı özellikle dinlemek istedim. Çünkü Alevi 

komşularımız vardı ve aramızda çok güzel diyaloglar mevcuttu. 

Rahmetli babamın dükkânı, Elazığ’da Kapalı Çarşı İşçiler Sokak 

No 3’de idi ve dükkân komşularımızdan bazıları da Alevi idi. 
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Hiçbir zaman aramızda bir husumet oluşmamıştı, karşılıklı sevgi 

ve saygı içerisinde güzel günler geçiriyorduk.  

 

1978 yılında bir gün Elazığ’da 2-3 gün içerisinde 7 insanımıza 

silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırılarda dükkânımızın 

karşısında bakkallık yapan ve Alevi olan Haşim Solmaz 

vurulmuştu. O dönemlerde ben Üniversiteden mezun olmuş ve 

İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yapıyordum. Karşı 

komşumuz olması ve kendisi ile iyi diyaloglarımızın bulunması 

nedeniyle rahmetli Haşim Solmaz’ın öldürülmesinden çok 

etkilenmiştim. 7 can alınmıştı. Üstelik öldürülenlerin bir kısmı 

Sünni bir kısmı ise Alevi vatandaşlarımızdı. Yıllar sonra, bazı sağ 

ve sol görüşlü öldürülen vatandaşlarımızın aynı silah ile 

vuruldukları açıklandığında, Türkiye üzerinde oynanan oyunları 

daha da iyi anlamıştım. Ortalığı karıştırmak isteyenler öyle bir 

tezgâh kurmuşlardı ki halkı birbirine düşürmeyi başarmışlardı. 

Kahraman Maraş maalesef bu oyuna gelmiş ve 100’ü aşkın 

vatandaşımızı kaybetmiştik. Elazığ’da da Namık Çitçi Caddesinin 

üst mahallelerine Sünniler giremezken, Aleviler de Gazi 

caddesine inemez olmuştu.  

 

Alevi vatandaşları iyi tanıdığımı zannediyorum. 1972 yılında lise 

sonrası Almanya’ya gittiğimde evinde beraber kaldığım bir 

Tuncelili ağabey, Alevi idi. Bir gün olsun kesinlikle politika, sağ, 

sol üzerine aramızda hiçbir konuşma geçmedi. 1980’li yıllarda 

Almanya’da bulunduğumda, üniversitede görüştüğümüz bazı 

aileler de Alevi idi. Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet 

ettiğim dönemlerde de Alevi arkadaşlarım oldu. Bunların 

bazıları ile Almanya’dan tanışıyorduk. Alevi dostlarımız bizim 

görüşlerimize, politik düşüncelerimize saygı duyarlardı, biz de 
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onlarınkine! Alevi ya da Sünni olmamız arkadaşlık ve dostluklar 

kurmamıza asla engel değildir.  

 

Alevilik bağlamında son aylarda bazı açılımların olması beni 

sevindiriyor. Alevi vatandaşlarımızla çok eskilere dayanan 

dostluklarımın hiç birinden incinmedim. Dünyanın birçok 

ülkelerinde farklı dine ve milletlere mensup bireyler bir arada 

yaşamayı becerebiliyorlar. Neden ülkemizde aynı dostluklar ve 

birliktelikler kurulmasın ki? Dede Ali Yüce’nin konferansta 

belirttiği gibi karşılıklı diyalog köprüleri kurulabilirse, eminim ki 

ülkemiz çok daha hızlı gelişecek-güçlenecek, taraflar 

birbirlerinin düşünce ve fikirlerine daha da saygı gösterecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



952 

 

 

Yayınlandığı Tarih: 18. 03. 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE YENİ FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesinin köklü 

üniversitelerinden birisidir. Aslında Fırat Üniversitesine Bölge 

Üniversitesi demek daha doğru olur. Çünkü önceden kendisine 

bağlı fakülteler ve yüksek okullar sayesinde; Tunceli, Bingöl, 

Erzincan ve Muş’ta yeni üniversitelerin kurulmasına vesile 

olmuştur. Elazığ’da yükseköğretimin başlangıcı, 1967 yılına 

dayanmaktadır. Yüksek Teknik Okul ile eğitim ve öğretime 

başlanılmış, okulun adı bilahare Elazığ Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisine dönüştürülmüştür. 1975 yılında da Fırat 

Üniversitesi kurulmuştur. Fırat Üniversitesinin 43 yılık bir 

yükseköğretim geçmişi bulunmaktadır.  

 

Öğrenci sayısı bakımından Fırat Üniversitesi, emsallerine göre 

daha temkinli bir gelişme göstermiştir. Örneğin kuruluş yılları 

Fırat Üniversitesi ile aynı yıllara rastlayan Selçuk Üniversitesinin 

öğrenci sayısı, Fırat Üniversitesinin birkaç mislidir. Öğrenci 
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sayısını artırmak elbette önemlidir. Ancak, fiziki alt yapıyı ve 

öğretim elemanı sayısını da öğrenci sayısına paralel artırmak 

gerekir.  

 

Fırat Üniversitesi fiziki alt yapısı ve öğretim elemanı sayısı 

açısından yeterli seviyelere ulaşmıştır. Bu nedenle Fırat 

Üniversitesinin artık öğrenci sayısını hızla artırma sürecine 

girmesi gerekir. Üniversite Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl 

göreve başladığı 2008 Ağustosundan itibaren yeni bölümler 

açarak ve bazılarına şimdiden öğrenci alarak, öğrenci sayılarını 

önemli bir oranda artırmayı hedeflediği görülmektedir.  

 

Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi 

kapatılmış ve yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Diğer 

taraftan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Fen Fakültesi ve 

İnsani ve Sosyal Bilimler adıyla iki yeni fakülte daha 

kurulmuştur. Fakültelerde yapılan bu değişimler üniversiteye 

yeni bir dinamizm getirecektir. Fakültelerde bu isim 

değişikliklerinin yapılması, gelişen teknolojiye bağlıdır. Yıllar 

önce çok popüler olan bir bölüm, zamanla geçerliliğini 

yitirebilmektedir. Şu anda Fırat Üniversitesi bünyesinde açılan 

bazı bölümler, teknolojik gelişmelerin ürünüdür. Örneğin bir 

mekatronik bölümü; elektronik, bilgisayar ve makine 

mühendisliğinin ortak çalışma alanını oluşturmakta ve robot 

teknolojisi alanında çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır. Şu 

anda hem Mühendislik Fakültesinde hem de Teknoloji 

Fakültesinde mekatronik bölümleri bulunmaktadır. 

Biyomühendislik bölümü de tıp ile mühendislik arasında köprü 

kuran bir disiplindir.  
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Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri bünyelerinde yer alan 

Yazılım Mühendisliği de son yıllarda bilişim alanındaki 

gelişmelerin ürünüdür. Hindistan bilişim alanında dünyaya 

meydan okumaktadır. Hindistan, yazılım geliştirme konusunda 

dünya ülkeleri arasında üst sıralara yükselmesinin nedeni, 

Yazılım Mühendisliğine verdiği önemden kaynaklanmaktadır.  

 

Yeni bölüm ve fakültelerin açılmış olması, beraberinde öğrenci 

sayılarının da artmasına vesile olacaktır. Büyümüş ve 

hantallaşmış fakültelerin bölünerek ikiye ayrılması da önemli 

gelişmeler arasındadır. Bu bölünme sayesinde yeniden 

yapılanma daha kolay olabilecektir. Fırat Üniversitesinin 

öğrenci sayısının artırılması için Elazığlı iş insanlarına ve 

hayırseverlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Kendileri, 

fiziki mekânların süratle oluşturulması bağlamında Üniversiteye 

maddi destek sağlayabilirler. Erciyes Üniversitesi modelini 

görmelerini önererek, 2023 ün Fırat Üniversitesini oluşturmak 

için iş insanlarımızın büyük desteklerine ihtiyaç olduğu 

unutulmamalıdır.  
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Yayınlandığı Tarih: 25. 03. 2010 (Perşembe) 

 

DÖNER SERMAYELER İÇİN YENİ KANUN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Döner sermaye işletmeleri için Maliye Bakanlığı yeni bir kanun 

hazırlığı içerisindedir. Bu amaçla 20-21 Mart 2010 tarihleri 

arasında Kızılcahamam’da bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaya 

Maliye, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı müsteşarları, müsteşar 

yardımcıları ile İstanbul, Anadolu, Ankara, Hacettepe ve Gazi 

üniversitelerinin rektörleri başta olmak üzere birçok kurumdan 

yöneticiler katılmıştı. Çalıştayda “Döner Sermayelerin Sorunları 

ve Çözüm Önerileri” konulu panele konuşmacı olarak davet 

edilmiştim. Panelistler olarak, Hacettepe Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Dinçer, Anadolu 

Üniversitesinden Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Ankara 

Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan Yılmaz ile birlikte sorunları ve 

çözüm önerilerini tartışmaya açtık.  

 

Üniversite döner sermaye işletmelerinin bugün içerisinde 
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bulunduğu sorunların nedenlerini çok detaylı bir şekilde 

anlattık. Sunuları yaparken geniş bir perspektiften bakmaya 

özen gösterdik. İşletmelerin zarar etme nedenleri arasında 

işletmecilik ve maliye açısından sıkıntıları dile getirdik. Öz 

eleştiriler de yaptık.  

 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ham kanun taslağı 

incelendiğinde, mevzuat karışıklığını minimum seviyeye 

düşürmek için bir çaba sarf edildiği görülmüştür. Tam gün 

yasası, denge tazminatı ve yürürlükte olan diğer döner sermaye 

işletme mevzuatından alıntılar yapılarak, ortak tek bir kanun 

tasarısı hazırlanmıştır. Ancak, yasanın mevcut bu hali ile 

üniversite döner sermaye işletmelerinde bazı kavram 

kargaşalarına neden olacağı da belirlenmiştir. Taslak üzerinde 

bir ön çalışma yaparak ve tüm kanun maddelerini irdeleyerek, 

değişik bir taslak metnini katılımcılara sundum. Bu 

değişikliklerin yapılmaması durumunda da karşı karşıya 

kalacağımız sorunları etraflıca anlattım.  

 

Toplantıda Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 

Kurumundan kaynaklanan sorunlar da dile getirildi. Üniversite 

döner sermaye işletmelerinin bugün içerisinde bulunduğu 

çıkmazın sadece işletme veya doktorlardan kaynaklanmadığını, 

ilişkili olduğumuz Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının taraflı 

tasarruflarının da sebep olduğu sıkıntılar etraflıca ele alındı.  

 

Yeni taslakta yer alan bazı önemli değişiklikleri şöyle 

özetleyebiliriz. Katkı payı tahakkuklarının belirli bir oranı yıl içi 

bütçe gelirleri tutarından aylık olarak ödenecek. Geriye kalan 
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kısmı ise işletme kârından tahakkuk ettirilerek yılsonunda, 

hatta işletme zarar etmiş ise, gelecek 3 yıl içerisindeki yılsonu 

kârlarından ödenebilecek. Daha açık bir ifade ile şu anda her ay 

otomatik olarak ödenen katkı payları; yeni kanun tasarısına 

göre her ay belirli bir oranı ödenecek, diğer kalan kısmı ise 

şayet işletme zarar ediyorsa 3 yıl ertelenebilecek!  

Taslak kanunda işletmelerin etkin, ekonomik, verimli ve kârlı 

çalışması esas alınmıştır. İşletmelerden gerekli görülenlerin 

birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine yönetim 

kurulu kararı üzerine genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinde ilgili Bakan, özel bütçeli idarelerde ise üst yönetici 

yetkili kılınmıştır.  

 

Denge tazminatının hastaneler haricindeki işletme birimlerinde 

doğurduğu sıkıntıları çok detaylı bir şekilde anlattık. Ancak 

üzülerek belirtmek gerekir ki denge tazminatı ile ilgili hususlar 

taslak kanunda da maalesef yerini hâlâ korumuştur. Bunun için 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile de 

ortak çalışılması gerekmektedir.  

 

Yeni taslakta bazı değişiklikler var. Ama bir bakıma derleme bir 

taslak da diyebiliriz. Birçok mevzuatın tasfiye edilerek tek bir 

mevzuat haline getirilmesi dahi çok önemli bir gelişmedir. 

Ancak bu gömlek tüm döner sermaye işletmelerine uyması 

biraz zor görünmektedir. Taslak üzerindeki ifadelerde zaten 

bazı değişiklik önerilerini kurula sunduk. Üniversiteler açısından 

en verimli ve esnek bir kanunun ortaya çıkması için mücadele 

etmemiz gerekiyor. Umarım bu çabalarımız sonuç verir ve 

üniversite hastanelerinin lehine olan bir kanun ortaya 

çıkarılabilir.  
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Yayınlandığı Tarih: 1. 04. 2010 (Perşembe) 

 

ALMANYA SEFERLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Elazığ havaalanı pistinin uzatılmasının nimetlerini yeni yeni 

almaya başlıyoruz. Artık geceleri uçaklar inip kalkabiliyor. 

Büyük uçakların piste inmesi de problem olmuyor. Pistin 

yenilenmesi, uçak yolcu sayısında da önemli artışlara neden 

olduğu belirtiliyor. Havayolunun güçlenmesi, birçok ekonomik 

kalkınma unsurlarının da Elazığ’a taşınması anlamını taşıyor.  

 

Elazığ’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına olan direkt uçuş 

seferi sessiz sedasız kaldırıldı. Ancak, Ankara seferleri 

üzerinden bağlantılı uçuş yapılabiliyor. İstanbul Sabiha Gökçen 

Havaalanına direkt uçuşların kaldırılma nedeni, yeterli sayıda 

yolcu talebinin olmayışından kaynaklandığını zannediyorum. 

Uçak seferlerinin çok olmasını arzuluyoruz ama uçakların boş 

geliş gidişlerine de göz yumamayız.  
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Ankara’ya normalde her gün bir uçak gelip gidiyor. Ankara’ya 

uçak sefer sayısının ikiye çıkartılacağı belirtilmişti. Sabırsızlıkla 

ikinci seferin başlatılmasını bekliyoruz. Sabah Ankara’ya gidip 

gece dönebilecek bir uçağın olması, iş insanlarımıza ve 

akademisyenlerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Uçak sefer 

sayısının tek olması ve saatleri dikkate alındığında, bazen bir 

toplantıya katılabilmek için 3 günümüz kaybolabiliyor! 

 

Elazığlılar olarak şu anda bir an önce havaalanı terminal 

binasının temelinin de atılmasını bekliyoruz. Şu andaki terminal 

binası ihtiyaca cevap vermede zorlanıyor. Havayolu ulaşımının 

rahatlaması ve çoğalması, bölgeye ileride turistlerin de daha 

kolay gelmesine vesile olacaktır. Havayolunu eskiden tercih 

edenler ayrıcalıklı vatandaşlarımızdı. Daha doğru bir deyimle 

varlıklı vatandaşların uçabildiği bir durum söz konusuydu. Uçak 

ücretleri otobüs ücretleri ile kıyaslanır olması, vatandaşımızı 

uçak ile seyahate yönlendirmiştir. Sık sık uçakla seyahat eden 

birisi olarak her defasında hayatında ilk defa uçağa binen 

vatandaşlar ile karşılamış olmamın nedeni, uçak bilet 

fiyatlarının uygunluğudur.  

 

Özel sektöre ait havayolu işletmelerinin Elazığ’a uçak seferlerini 

çoğaltmalarını bekliyoruz. Şu anda Pegasus ve ÖGER TÜRK TUR 

seferler başlatmış durumdadır. Pegasus havayollarının her gün 

gerçekleştirdiği İstanbul seferlerindeki yolcu sayısının yeterli 

düzeylerde olduğunu duyuyoruz. ÖGER TÜRK Turun başlattığı 

Almanya seferlerini önemsemeliyiz. Çok büyük bir hizmet 

vermektedirler. Bölgemizden birçok vatandaşımız Avrupa 

ülkelerinde çalışmaktadır. Direkt seferlerin olması, memleket 
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hasreti çeken gurbetçilerimizin daha sık olarak seyahat 

etmelerine vesile olabilir.  

 

Almanya’nın 5 ayrı kentinden Elazığ’a direkt uçak seferlerinin 

başlamış olmasının kıymeti bilmeliyiz. Uçak seferlerinin dolu 

yapılabilmesi için vatandaşlar olarak bizler de gayret 

göstermeliyiz. Örneğin İstanbul’dan ya da Ankara’dan 

Almanya’ya uçmak yerine, Elazığ’dan uçmayı tercih etmeliyiz. 

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde ikamet eden 

Elazığlılar ile bölge vatandaşları, Elazığ üzerinden Almanya’ya 

gitmeyi tercih etmelidirler. Böylece hem memleketlerindeki 

akrabalarını 1-2 günlüğüne ziyaret etmiş olabilirler hem de 

Elazığ’dan uçarak uçağın dolmasına katkı sağlayabilirler. Bu 

fedakârlığı yapmamız halinde, eminim ki uçak şirketleri daha 

fazla seferler koymak için seferber olabilirler.  
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Yayınlandığı Tarih: 8 Nisan 2010 (Perşembe) 

 

KAZALAR ARTABİLİR  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Ulaşım denildiğinde deniz, hava ve kara taşımacılığı akla 

gelmektedir. Türkiye’de son yıllarda ulaşım alanında önemli 

gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Havayolu taşımacılığında 

oluşturulan rekabet sonrasında birçok vatandaşımız uçak ile 

seyahat etme fırsatını bulmaktadır. Uçaklar genelde dolu 

uçmaktadır. Havayolu taşımacılığı önem kazanırken, otobüs ile 

seyahat edenlerin sayısında önemli bir azalma olmaktadır. Bu 

durum otobüs şirketlerini karar kara düşündürmektedir.  

 

Otobüs şirketlerinin bir kısmı satın aldıkları otobüslerin 

taksitlerini ödeyemedikleri için otobüslerinin ellerinden 

alındığını veya haciz geldiğini duyuyoruz. Otobüs işletmeciliği 

sektörü, büyük bir camiadır ve on binlerce aile geçimini bu yolla 

sağlamaktadır. Otobüs yolculuğu fiyatları ile uçak fiyatları 

bazen başa baş seyredebilmektedir. Hatta bazen uçak 

yolculuğu yapmak daha ucuz da olabilmektedir.  
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Otobüs sektöründe çalışanlar açısından ele alındığında, vahim 

bir tablo ile karşı karşıyayız. Geçimini yapamayan vatandaş 

sayısı da böylece artabilmektedir. Ancak diğer taraftan da daha 

rahat ve çok kısa sürede seyahat edebilme şansını tanıyan bir 

havayolu taşımacılık var. Göz göre göre de hiç kimse aynı 

ücrete havayolu taşımacılığı varken, otobüs ile seyahat etmek 

istemez.  

 

Türkiye’de demiryolu taşımacılığı, izlenen yanlış politikalar 

yüzünden çok geri bırakıldı. Oysa gelişmiş Avrupa ülkelerinin 

tümünde demiryolu ağı çok yoğun bir biçimde kullanılmakta ve 

vatandaş güven içinde seyahat edebilmektedir. Türkiye’de 

demiryolu taşımacılığında da bazı gelişmelerin olduğunu 

görüyoruz. Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren seferlerinin 

başlatılması ve vatandaşın toplu taşımacılığı tercih etmesi, 

önemli bir gelişmedir. Demiryolu taşımacılığına çok daha fazla 

önem verilmelidir.  

 

Karayollarımızda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Duble yolların 

Türkiye sathına yayılması ile daha güvenli bir karayolu 

taşımacılığı gündeme gelmiştir. Ancak bu aralar duble yollarda 

90 olan hızın 110 km/h e çıkarılması çalışmaları var ve bu 

konunun görüşülmesine yakında Genel Kurulda başlanılacak. 

Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde en az iki gidiş 

ve iki dönüş otoban yollarda bile hız sınırı 65 mil/saat (104 

km/h) civarındadır. Bazı eyaletlerde ise bu sınır 75 mil/saat 

(120 km/h) ile sınırlandırılmıştır. Ancak otoban türü bu yolların 

kalitesi çok yüksektir.  
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Türkiye’de duble yolların trafiği rahatlattığı kesindir. Fakat bu 

yolların bazı güzergâhlarındaki alt yapının yeterli olmadığını 

görüyoruz. Acele yapılan yollarda çökmeler, asfalt kusmaları 

veya çatlak yerlere rastlayabiliyoruz. Vatandaşımız 90 km/h ile 

sınırlandırılan yollarda dahi çoğu kez hız sınırlarına 

uymamaktadır. Şimdi hız saatte 110 kilometreye çıkarılınca 

kazaların daha da artabilir. Hız arttığı için de ölümlü kazalar 

çoğalabilir. Oysa 90 km/h hız limit varken, hiç olmazsa bir kısım 

sürücüler ceza yememek için bu hız sınırına uyum 

gösterebiliyorlardı.  

Trafik kurallarına uyma konusunda toplumumuzun önemli bir 

kesiminin vurdumduymaz davrandığı bir süreçte, hız limitinin 

yükseltilmesi kanımca yanlış olacaktır. Korkarım ki hız limiti 

artıkça, ölümlü sonuçlanan kaza sayıları da artabilecektir.  
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Yayınlandığı Tarih: 15. 04. 2010 (Perşembe) 

 

NTV GÜNDEMDEKİLER PROGRAMI VE ÜNİVERSİTE RADYO-

TELEVİZYONLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

11 Nisan 2010 tarihinde NTV Televizyonunda saat 19. 10 

başlayan ve Murat Birsel’in sunduğu “Gündemdekiler” 

programında, Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 

hazırlanan “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” tartışılıyordu. 

Programın konukları ise RTÜK üyeleri Prof. Dr. Hasan Tahsin 

Fendoğlu ve Hülya Alp ile Galatasaray İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu idi. Konu Fırat, 

Selçuk, Erciyes, Atatürk ve diğer bazı Üniversiteleri yakından 

ilgilendiriyordu. Çünkü üniversite radyo ve televizyonlarının 

geleceği doğrudan bu kanuna bağlı olarak değişecek!  

 

Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi bu tasarı aynen 

yasallaştığı takdirde, üniversite radyo ve televizyonlarının 

kapatılması gerekiyor. Yeni taslak üniversitelerin karasal yayın 
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yapmasını engelliyor. Oysa Fırat Televizyonu 19 yıldır yayın 

hayatı ile Elazığ kamuoyunun gündemini oluşturabiliyor ve en 

önemlisi de Fırat Üniversitesi iletişim Fakültesi öğrencilerinin 

uygulama alanını oluşturuyor. Diğer taraftan Selçuk 

Üniversitesi televizyonu 1998’den, Erciyes Üniversite 

televizyonu 2002’den ve Atatürk Üniversitesi televizyonu ise 

2008’den beri yayın yaptıkları kentlerdeki halkın haber alma 

hürriyetlerine katkı sağlamakta, üniversite içi bilimsel 

faaliyetleri kamuoyuna canlı aktararak, vatandaşın bilgi 

dağarcıklarını geliştirmelerine hizmet vermektedirler. 

Hacettepe, Gazi ve diğer üniversite radyoları da kamuoyu adına 

önemli bir misyonu yerine getirmektedirler.  

 

Sorularımı “Gündemdekiler” programına elektronik posta yolu 

ile program yapımcısı Murat Birsel ve konuklarına ilettim. Hatta 

programa canlı bağlanmak da istedim. Ancak programın 

formatı gereği, sorular kendilerine yazılı iletilebiliyormuş.  

 

Kendilerine, üniversite televizyonlarının karasal yayın 

yapmasına neden karşı çıkıldığını ve iletişim fakültelerine 3984 

sayılı kanunla verilen yayın yapma hakkının yeni tasarı ile 

neden geri alınmak istendiğini sordum. Benim yönelttiğim 

sorulara, RTÜK üyesi ve aynı zamanda hemşerimiz olan Prof. 

Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu cevap verdi. Verdiği cevabı aynen 

aktarıyorum.  

 

“Sayın Asaf Varol, kendisi İletişim Fakülteleri Dekanları 

Yürütme Kurulu Başkanı, iletişim fakültelerinin televizyon 

yayınları ile ilgili yazmış. Bayağı da uzun bir şey. Bunlar (iletişim 

fakülteleri televizyonları) kapanmayacak, herhangi bir endişeye 

gerek yok. İletişim fakülteleri kendi öğrencilerine yönelik 
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çalışmalar yapıyor. Fırat TV de öyle, biliyorum. Yani uzun yıllar 

çalışan bir TV. Bu konuda herhangi bir kaygıya gerek yok ve bu 

konuda gereken önlemler alınacak. Sadece demin de ben arz 

ettim. Anayasanın 133 üncü maddesi gereği, yasal gerek olarak, 

TRT üzerinden frekanslar veriliyor, fakat bunların müktesep 

haklarına, kazanılmış haklarına asla bir zeval gelecek değil! Asla 

hiçbir zarar gelmeyecek, İletişim Fakültelerinin televizyon veya 

radyolarına. . . Herhangi bir endişe gerek yok. (Asaf Varol) 

telefonla bağlanmak da istiyormuş. Bize bu yazıları geldi ve ben 

kendileri ile görüşmüştüm. "  

 

Sayın Fendoğlu’nun verdiği cevap iletişim fakültelerinin karasal 

ortamda televizyon ya da radyo yayınları yapması isteğine 

maalesef cevap vermiyor. Çünkü, taslakta “Kamu kurumlarının 

ikaz ve duyuru maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını 

yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapacakları 

protokol çerçevesinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan 

hizmet alınarak karşılanır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

haricindeki kamu kurumlarına kanal veya frekans tahsisi 

yapılmaz. ” ifadesi yer almaktadır. Yani üniversite televizyonları 

TRT’nin bir kanalı üzerinden zaman paylaşımlı ve sadece ikaz ya 

da duyuru bağlamında yayın yapabilecekler. En iyimser 

tahminle diyelim ki Fırat TV’ye her gün 1 saat yayın yapma 

hakkı tanınacak. Üstelik bu yayın hizmet alma şeklinde 

yapılabilecek. Kimbilir bu 1 saatlik yayın için de TRT ne kadar bir 

ücret talep edecek? Bir de sadece ikaz ya da duyuru için her 

gün yayın yapılır mı? Bu maddenin meteorolojinin hava 

tahminleri ile ilgili ikaz ve duyuruları 

 İçin düşünüldüğü anlaşılıyor!  
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Radyo Fırat (89. 2) ile Fırat TV ve diğer üniversite radyo ve 

televizyonları adım adım kapatılmaya çalışılıyor. 19 yıllık bir 

geçmişi olan FIRAT TV ve diğer Üniversite televizyonlarına 

(Selçuk, Erciyes, Atatürk üniversiteleri) verilen emeklerinin 

tümü heba ediliyor. İletişim Fakültelerimizin radyo ve 

televizyon birimleri kapatılarak öğrencileri aç bırakılıyor! 

RTÜK’ün üniversite radyo ve televizyonlarını kapatarak, neyi 

amaçladığını anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Birileri 

tasarıya bir madde ekliyor, ama kimse o maddenin gerekçesini 

sorgulayamıyor ya da kapatılmaya karşı RTÜK tarafından 

verilen cevaplar, tatminkar olmaktan çok uzak kalabiliyor! 
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Yayınlandığı Tarih: 24 Nisan 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE İNTERNET HAFTASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Türkiye İnternet ile tanışmasının 17 inci yıl dönümünü kutluyor. 

1993’ten beri ülkemizde en hızlı yaygınlaşan alanlardan birinin 

de İnternet olduğunu söyleyebiliriz. İnternetin Türkiye’ye gelişi 

17 yıl olmasına karşın, kutlamaların 13 üncüsü yapılıyor ve Fırat 

Üniversitesi de 2000 yılından beri her yıl kesintisiz İnternet 

Haftası münasebetiyle paneller düzenliyor.  

 

Bilgisayarı kullananların vazgeçilmez tutkularından birisi de 

internettir. Hayatımıza girdiği günden beri bağımlılık haline 

gelen bu teknoloji sayesinde dünya daki gelişmeleri 

ekranlarımızda izleyebiliyor, internet üzerinden alış veriş 

yapabiliyor, aradığımız ansiklopedik bilgilere anında 

ulaşabiliyoruz. İnternetin sağladığı konfor ve kolaylık sayesinde 

artık kütüphanelere dahi gidilmiyor, elimizin altındaki 

bilgisayarlarla sanal kütüphaneleri anında ziyaret edebiliyoruz. 

Zaman ve mekândan bağımsız olarak kütüphanelerin bir tuş 
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uzaklıkta olmasını, acaba 30-40 yıl öncesinde hayal dahi 

edebiliyor muyduk? 

 

İnternet sayesinde birçok sosyal siteler açıldı. You Tube, 

Facebook, Twitter, Jhoos gibi siteler sayesinde dost ve 

arkadaşlarımızın bizlerle ilgili her türlü bilgiyi görüntülü ve sesli 

dinlemeleri sağlanabiliyor. Bu arada rakiplerini yıpratmak, gizli 

faaliyetlerini deşifre etmek de çok kolaylaştı. İnternete 

yüklenen videolar veya sesler yüzünden birçok olay deşifre 

oluyor. Bazen de bu deşifreler yüzünden intihar edenler veya 

soluğu yurt dışında alanlar olabiliyor.  

 

Fırat Üniversitesinde 2000 yılından beri her yıl İnternet Haftası 

münasebetiyle kesintisiz bir faaliyet yapılmaktadır. Fırat 

Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar 

Sistemleri Anabilim Dalında Öğretim Görevliliği yapan Nurhayat 

Varol, Fırat televizyon stüdyosundan her yıl öğrenci paneli 

düzenlemektedir. Dile kolay 10 yıldır kesintisiz yapılan bir 

etkinlik. Panele katılan öğrenciler, sanal ortamın ilginç 

konularını katılımcılara aktarıyorlar. Üstelik bu paneller ya canlı 

ya da bant yayını olarak Fırat Televizyonu sayesinde Elazığ 

halkına da ulaştırılıyor.  

 

Bu yıl yapılan öğrenci paneline, Teknik Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar Öğretmenliğinde okuyan öğrencilerimiz katılmışlardı. 

Etkinlik 19 Nisan’da Fırat TV stüdyosunda gerçekleştirildi. Öğr. 

Gör. Nurhayat Varol’un yönettiği panele, Ali Arı (E-Ticaret), 

Samet Kaya (İnternet Güvenliği ve Bilişim Suçları), Rabia Uyar 

(İnternet Tarayıcıları), Mehmet Çamürdaş (İnternet 
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Reklamcılığı) ve Muhammet Osman Özlü (3G Teknolojisi) 

katılmışlardı.  

Panele katılanlar son sınıf öğrencileri olup, Haziran 2010 ayı 

sonunda büyük bir ihtimalle öğretmen olarak mezun olacaklar. 

Öğrencilerimizin kamera karşısındaki rahatlığı ve konulara 

hakimiyetleri dikkatimi çekti. Öğrencilerimizin büyük bir 

bölümü bu kabiliyete sahiptirler. Paneldeki başarılarını, bazı 

dersleri öğrenci merkezli eğitim kapsamında sürdürmelerine 

borçlu olduklarını düşünüyorum.  

 

Necip Güngör Kısaparmak İletişim Lisesinin bazı öğrencileri de 

panele katılmışlardı. Öğretmenleri Songül Karabatak her yıl 

yapılan etkinliğe öğrencilerini alıp getirmektedir. Lise 

öğrencilerimizin İnternet Reklamcılığı konusundaki ilginç 

soruları, katılımcıların dikkatini çekmeye yetti.  

Gelecek nesillerimiz çok iyi yetişmektedirler. Birçoğunda rahat 

soru sorabilme cesareti oldukça gelişmiştir. Kendi kuşağımızla 

karşılaştırdığımızda, bizim dönemlerde sürekli baskı altında 

olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü büyüklerin yanında 

konuşmak, soru sormak, rahat hareketler sergilemek, 

saygısızlık olarak nitelendirilebiliyordu. Bu yüzdendir ki bizim 

kuşağın büyük bir bölümü kendisini ifade etmede, hakkını 

savunmada yeterli cesareti hala gösteremeyebiliyor. Medya 

unsurları ve İnternet sayesinde öğrencilerimiz konuşma 

becerilerini geliştirebiliyorlar. Tuttuğunu koparan, haklarını 

sonuna kadar savunabilen, çekinmeden her türlü soruyu kalkıp 

sorabilen bir nesil geliyor. Türkiye’nin geleceğinin bu gençlerle 

şekilleneceğini düşündüğümüzde, yarınlara daha da umutlu 

bakıyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 29 Nisan 2010 (Perşembe) 

 

KÜÇÜK AMERİKA DUBAİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Ertelenmiş bir geziyi tamamlamak üzere geçen hafta Dubai’ye 

gittik. Dubai ile ilgili bilgileri önceleri televizyonlarda 

belgesellerden izlemiştim. Ancak televizyonda bir programı 

izlerken, genelde tüm detayları fark etmeyebiliyorsunuz. 

Dubai’yi bizzat ziyaret ettikten sonra, izlediğim belgeseller de 

daha anlamlı ve kalıcı oldu.  

 

Dubai gezimiz Halep’te başladı. Halep’e otobüs ve taksi ile 

vardık. Yolculuğumuz serüvenle başladı. Gaziantep’ten Halep’e 

giderken gece yolda benzinin bitmesi ve Halep’ten kalkacak El 

Arabia uçağını kaçırabileceğimiz endişesi ile ıssız karanlık bir 

yerde benzinin gelmesini bekledik. Takside sadece iki aile 

bulunuyorduk. Neyse korkulan başımıza gelmedi ve bidon ile 

yetiştirilen benzin sayesinde uçağa yetişebildik.  

Türkiye’den Halep’e Öncüpınar gümrük kapısından 

girdiğimizde, Türkiye’nin Suriye’ye göre çok daha kalkınmış 
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olduğunu ilerlediğiniz yolların kalitesinden, çevredeki binaların 

köhneliğinden ve benzin istasyonlarının ilkelliğinden hemen 

görebilirsiniz. Aynı farkı 2007 yılında Kırgızistan’dan 

Kazakistan’a geçerken de hissetmiştik.  

 

El Arabia uçağında bulunduğumuzda da ilginç olaylarla 

karşılaştık. Uçak inişe geçtiği sırada birçok kişi hemen cep 

telefonlarına sarıldı ve telefon sesleri ile uçak içi çınladı. 

Yanımdaki bir Arap vatandaş çift hatlı cep telefonlarına 10 un 

üzerinde sim kartını takmakla meşguldü. Dayanamadım ve 

kendisine yaptığının yanlış olduğunu söylemeye çalıştım. Beden 

dili ile demek istediğimi nihayet anladı ve cep telefonlarını 

kapattı.  

Dubai küçük Amerika gibi. Amerika’lılar nasıl Hong Kong’u 

yaratmışlarsa, Arap yarım adasında da Dubai’yi oluşturmuşlar. 

Her taraf inşaat, birçok otel yapılıyor ve inşaat sektöründe 

çalışan binlerce işçi var. Kaliteli binalar peş peşe diziliyor. 

Geometrik şekiller içerisinde en çok yelken figürü 

kullanılmakta. Gelir vergisi ve KDV yok, bu nedenle cazip bir 

ülke. Filipin adalarından, Çin’den, Hindistan’dan, Pakistan’dan 

birçok işçi gelmiş ve hizmet sektöründe çalışıyor. Kaldığımız 

otelde hizmet verenlerin hemen hepsi Filipinli idi. Bir kısmının 

gözünün Amerika’ya gitmek olduğunu öğrendik. Dubai’de 

geçici çalışıp sonra Amerika’nın yolunu tutmak isteyenlere 

rastladık. Aynı elbiseler giyinmiş genç kızların ayaklarındaki 

ayakkabılar ise 1-2 numara büyük. Yürürken ayak topuklarının 

ayakkabılarından dışarı çıkması ve beton üzerinde rahatsız edici 

sesler çıkarması, ister istemez dikkati çekiyordu.  
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Çöl ortasında modern binalar, otobanlar, Emirates ve Dubai 

alışveriş merkezleri gezilmeye değer. Her düşüncedeki insanlar 

bir arada. Çarşaflısı, mini eteklisi, sarışını, esmeri ve zencisi 

yanyana, ama hiç kimse diğerinin giysisinden rahatsız değil. 

İstanbul’daki Doğubank mağazalarının benzerlerinin yer aldığı 

Nasser Square’deki küçük dükkanlarda alış veriş yaparken, sıkı 

pazarlık yapmaz iseniz, çok pahalıya mal almak zorunda 

kalabilirsiniz.  

 

Dubai Mall’ün hemen yanında dünyanın en yüksek binası Burj 

Khalifa büyüleyici su dansı ve Arap müziği ile seyircileri 

cezbediyordu. Emirates alışveriş merkezi içindeki kayak pisti, 

kışa ve kara hasret çocukların zevkle oynadıkları alanlar oluyor. 

Eksi 4 derecede çocuklar suni oluşturulmuş kar üzerinde 

yürüyor, kayak yapıyor, kar topu oynuyorlardı. Dubai Mall’deki 

akvaryum ise ayrı bir cazibe merkezi oluşturuyor. Birleşik Arap 

Emirliğinin en zengin emirliği Abu Dhabi, diğer emirlikleri 

şimdilik besliyor. İran Körfezindeki Dubai’de çöl çimene, çiçeğe 

dönüşmüş. Körfezi doldurarak oluşturulan Palmiye şeklindeki 

adası sayesinde turistlerin ilgisini çekecek yeni bir alan 

oluşturmuşlar. Yüksek binaları ve otelleri ile Dubai bir turizm 

merkezi olmuş. İleride petrol bittiğinde oluşturulan turizm 

sektörü sayesinde, gezginlerin gözdesi olmaya devam edecek 

bir Dubai var artık! Amerikalılar Nevada eyaletinde Mojave çölü 

üzerinde Las Vegas’ı oluşturarak dünyanın en ünlü kumar 

merkezini kurarken, Dubai’de de çöl üzerinde küçük Amerikayı 

yaratmışlar.  
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Yayınlandığı Tarih: 6 Mayıs 2010 (Perşembe) 

 

MEDYA VE DİL 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

3 Mayıs günü Fırat Üniversitesinde Medya ve Dil paneli yapıldı. 

Prof. Dr. Esma Şimşek’in oturum başkanlığını yürüttüğü panele, 

konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile TRT sunucusu Zafer Kiraz katıldılar. 

Medya da sunucuların Türkçemizi nasıl yanlış kullandıkları ile 

ilgili çok çarpıcı örnekler verdiler. Cadde ve sokaklarda 

tabelalardaki İngilizce ve Türkçe karışımı kelimelerin 

oluşturduğu kirliliği dile getirdiler.  

 

Verilen örnekler arasında TOPROCK kelimesi dikkatimi çekti. 

Tabelada aslında TOPRAK denilmeye çalışılıyor. Ancak İngilizce 

TOP=Üst ve ROCK=Kaya bir araya getirilerek, sözde iki dile hitap 

eden uyduruk bir sözcük türetilmiş. Buna benzer diğer bir 

örneği de BEST VAN kelimelerinde görüyoruz. Bu kelimeler 

Van’daki bir otobüs şirketinin ismi. BEST=İngilizcede “en iyi” 
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anlamındadır. “Van” ile ise İngilizcedeki “bir” anlamına gelen 

ONE’ın yerine kullanılmış.  

 

Prof. Dr. Esma Şimşek’in Eurovision yarışmalarında ülkemizden 

katılan pop şarkıcıların neden genelde İngilizce ve bazen de 

içerisinde birkaç kelime Türkçe bulunan şarkı sözleri ile 

katıldıkları eleştirisine, ben de katılıyorum. Yarışmalara İngilizce 

katılmakla belki üst sıralara tırmanabiliyoruz. Ancak dilimizi de 

uluslararası yarışmalarda kullanmamakla, diğer ülkelerin 

dilimizi kullandırmama emellerine farkında olmadan destek 

veriyoruz. Dilimizi kullanmayarak ya da içine yabancı 

kelimelerin serpiştirildiği cümleler kurarak, dilimizin 

bozulmasına katkı sağlamış olmuyor muyuz? 

 

Kendi öz dillerini kullanma bağlamında iki ülkeyi çok milliyetçi 

görüyorum. Fransız ve Almanlar çok iyi İngilizce bilmelerine 

karşın, toplantılarda kendi dillerini kullanmayı tercih 

etmektedirler. Hatta bununla ilgili bir anım da var. 1977 yılında 

Elazığ’daki Sun-Ova Yağ (şu andaki ismi Karadeniz Birlik) 

Fabrikasında montör mühendis ve tercüman olarak 

çalışıyordum. Biri Belçikalı ve diğer ise Fransız olan iki 

mühendisle birlikte montaj işlerini yapıyorduk. Belçikalı ve ismi 

Eric olan mühendis ile Almanca konuşuyorduk. Fransız 

mühendis ise çok iyi İngilizce bilmesine karşın, İngilizce 

konuşmak yerine benim Fransızca öğrenmemi istiyordu. Tek 

kelime Fransızca bilmiyordum ve beni Fransızca öğrenmeye 

mecbur tutuyordu.  

Yerel gazetelerimizde Türkçe dil bilgisi kurallarına uyulmadığına 

veya farkına varılmadan birçok yanlış kelimenin kullanıldığına 
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sıkça rastlıyoruz. “Haberi olmaması” anlamına gelen “Bihaber” 

yerine “Birhaber” yazıldığı durumlar oluyor. Bu yanlışlıkların 

yapılmasının nedeni, gazeteyi yayına hazırlayan çalışanların 

eğitim düzeylerinin yeterli olmaması, ya da yazılanların 

okunmadan gazetenin baskıya gönderilmesidir.  

 

TRT sunucusu Zafer Kiraz’ın ilköğretimden yükseköğretimin 

sonuna kadar her kademede diksiyon derslerinin okutulması 

görüşüne ben de katılıyorum. Maalesef yerel şiveler ve kelime 

vurgularını gerektiği yerde yapamadığımız için, bazen 

konuştuklarımız anlaşılmayabiliyor. Türkçemizi korumak ve 

mümkün olduğunca yabancı kelimelerden arınmış bir Türkçe 

kullanılmasını sağlamak için herkesin gayret göstermesi gerekir. 

Aksi takdirde dilimiz günden güne yozlaşacak ve kuşaklar 

arasında anlaşma çok daha zor olabilecektir.  
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Yayınlandığı Tarih: 12 Mayıs 2010 (Perşembe) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI ÜZGÜN 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

6-8 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi 

İletişim Fakültesi, 18 inci İletişim Fakültesi Dekanları 

toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu toplantıya Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi, Türkiye’deki birçok İletişim Fakültesi 

dekanları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversitelerin 

İletişim Fakülteleri dekanları katıldı. Gündemin en önemli 

konusu; halen yürürlükte olan 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkındaki Kanun ile 

bünyesinde Radyo ve Televizyon birimleri bulunan İletişim 

Fakültelerin radyo ve televizyonlarının yerel bağlamda karasal 

yayın yapma haklarının, yeni bir kanun tasarısı ile ortadan 

kaldırılmasının amaçlanmasıydı.  

 

İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunun geçen dönem 
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Başkanlığını bendeniz yürüttüğüm için bir yıllık faaliyetler 

hakkında bilgiler verdim. Yasanın değiştirilmek istenmesine 

tepki gösterdim ve dekanlarımızın bu konu üzerinde 

hassasiyetle durmaları gerektiğini vurguladım. Şu anda 

ülkemizde televizyon yayını yapan dört üniversitemiz var. En 

eskisi ve ilk yerel üniversite televizyonu Fırat Üniversitesi 

televizyonudur. 1991 den beri yayınlarını sürdürmektedir. 

Diğer taraftan halen Selçuk, Erciyes ve Atatürk üniversiteleri de 

televizyon yayınları yapmaktadırlar.  

 

Nasıl ki Tıp Fakültesi öğrencilerinin yetiştiği alan hastaneler ise, 

iletişim fakülteleri öğrencilerinin yetiştiği alan da stüdyolardır. 

Yayın yaptıkları için büyük bir heyecan duyan iletişim fakülteleri 

öğrencileri, kamuoyu önüne çıkabilmek için de büyük bir gayret 

içerisindedirler. Şimdi bu televizyonlar kapatılmak isteniyor ve 

öğrencilerin deneyimsiz yetiştirilmeleri hedefleniyor.  

İletişim alanında yapılan ödüllü yarışmaların çoğunda halen 

radyo ve televizyon yayını yapan iletişim fakültelerimizin daha 

başarılı olduklarına şahit oluyoruz. Çünkü bu fakülteler, 

öğrencilerini uygulamalı bir eğitime tabi tutuyor ve öğrencilerin 

belgesel, güncel ve kültürel bağlamda programlar 

hazırlamalarını istiyor. Bu farkı en ileri seviyede götüren 

üniversitemiz Erciyes Üniversitesidir. 2003 yılında televizyon 

yayınlarına başlamalarına karşın, öğrencilerinin hazırladıkları 

belgesel ve diğer nitelikli filmlerle yarışmalara katılıyorlar ve 

ödüllerin önemli bir bölümünü kazanma başarısını 

gösteriyorlar.  

 

Kıbrıs’ta yapılan toplantıda bu yeni yasa tasarısı, tüm dekanları 

derinden üzmüştür. RTÜK tarafından hazırlanan taslağın 
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üniversiteler aleyhine kaleme alınmasına hiçbir anlam 

verilememektedir. Üstelik yeni yasa taslağının üniversitelerin 

yayın yapmasını, TRT üzerinden hizmet alımı şeklinde 

düzenliyor. Dönüşümlü bir yayın sistemi ve TRT’ye yüksek 

tutarlarda ödemeler yapılabilecek, üniversiteler sadece ilan, 

duyuru ya da eğitim amacıyla yayın yapabilecek! Taslağın 

yasallaşması halinde, örneğin Fırat Televizyonunun şu anki 

yayın formatının tamamen değişmesi ve eğitim dışında hiçbir 

program yapmaması gerekecek. TRT’ye yayın aktardığı için de 

üniversitenin ödemede zorlanacağı miktarlarda bir bedel 

istenebilecek. Herhalde bu kapsamda verilecek yayın süresi de 

haftada 1-2 saati geçemeyebilecek! 

 

Kıbrıs toplantısında Yürütme Kurulu üyeliklerine Hacettepe 

Üniversitesinden Prof. Dr. Asker KARTARI, İzmir Ekonomi 

Üniversitesinden Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ, Erciyes 

Üniversitesinden Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, İstanbul Bilgi 

Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih ERDOĞAN ve Yeditepe 

Üniversitesinden Prof. Dr. Suat ANAR seçildi. İletişim 

dekanlarının oyları ile Yürütme Kurulu Koordinatörlüğüne de 

ben seçildim. Bu seçim bana verilmiş en büyük ödüldür. Çünkü 

2006 yılından beri Yürütme Kurulunun değişmeyen üyesi olarak 

hizmet ediyorum. Alınan karar gereğince Koordinatörlük 

görevim de süresiz olacak.  

 

RTÜK tarafından hazırlanan yeni taslak yasadaki iletişim 

fakültelerinin karasal radyo ve televizyon yayınları yapmalarını 

engelleyen hüküm (37/4m), umarım Meclis komisyonunda 

değiştirilir. İletişim fakültelerinin yayın yapma hakları ellerinden 
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geri alınmamalıdır. Şayet yasa tasarısı aynen bu şekli ile 

kanunlaşırsa, bunun tarihi vebalini RTÜK çekecektir.  
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Yayınlandığı Tarih: 20 Mayıs 2010 (Perşembe) 

 

NÜKLEER GELİŞMELER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Türkiye’nin nükleer enerjiyi kullanmada çok geç kaldığını 

biliyoruz. Güya ilk nükleer santral Mersin Akkuyu’da 1985 

yılında faaliyete geçecekti. Aradan 25 yıl geçti hala santral 

ortada yok. Defalarca nükleer santral ihaleleri yapıldı. Her 

defasında çeşitli nedenle ihaleler iptal edildi. Nihayet Rusya ile 

yapılan ikili bir anlaşma sonucu Nükleer santral kurulması 

konusunda önemli bir adım atıldı. Ancak santral tamamen 

bitirilip elektrik enerjisi üretmediği sürece, nükleer santral 

konusunda basında yazılan çizilenlere pek itibar etmek 

istemiyorum.  

 

Nükleer enerji konusunda geçmişte eğitim almıştım. İstanbul 

Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsünde 1977-1979 

yıllar arasında master yapmamın bir nedeni de Akkuyu’da o 

dönemlerde kurulacağı söylenen santralde mühendis olarak 

çalışma hayalimdi. Şanslı idim, çünkü İTÜ Nükleer Enerji 
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Enstitüsünde yüksek lisans yaparken bir taraftan da Enstitü 

bünyesinde kurulan araştırma reaktörünün montajında teknik 

eleman olarak çalışma imkânı bulmuştum. Yani uygulamalı bir 

eğitim yapıyordum.  

 

Nükleer enerjiye karşı hemen hemen her ülkede bazı 

çevrelerce tepkiler gösteriliyor. Ancak dikkati çeken bir husus, 

gösterilerinin yoğun olduğu ülkelerin bu tepkilere rağmen 

nükleer enerjiyi kullanmayı sürdürmeleridir. Ürettiği alternatif 

enerji kaynakları içerisinde nükleer enerji oranının en fazla 

olduğu ülke Fransa’dır. Fransa elektriğinin yüzde 73 ünü 

nükleer santrallerden sağlamaktadır. Keza Amerika Birleşik 

Devletlerinde de 100 ün üzerinde nükleer santral faaliyettedir.  

 

İran nükleer santral kullanarak elektrik üretmek isteyince, 

nedense kıyametler kopuyor. Ama ilginç olanı ise, İran’ın 

nükleer enerjiden faydalanmasına karşı çıkan birçok ülkenin 

hali hazırda bu enerjiyi kullanıyor olmasıdır. Çifte standart buna 

derler. İran’ın nükleer enerjiden yararlanarak elektrik enerjisi 

üretmek istemesi tabii haklarıdır.  

 

İran, Türkiye ve Brezilya ülkelerinin nükleer yakıtların takas 

yapılacağı ülke olarak Türkiye’yi seçmesi ve bu konuda 

mutabakata varmış olmaları önemli bir gelişme olmakla 

birlikte, İran’ın bu enerjiyi kullanmasına karşı çıkan ülkeleri 

memnun etmemiştir. Çünkü amaç üzüm yemek değil, bağcıyı 

dövmektir. Bu antlaşmaya göre İran 1200 kg Uranyumu (%3 

oranında Uranyum 235 izotopu içeren Uranyum 238 pastası) 

Türkiye’ye gönderecek. Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi 
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Ajansı denetiminde nükleer yakıt üreten bazı ülkeler, buna 

karşı 120 kg yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumu bir yıl 

içerisinde İran’a verecekler. Bu takasın amacı nedir? Amaç, 

İran’ın uranyumu zenginleştirmesini engellemek! Çünkü 

zenginleştirilmiş uranyum sayesinde atom bombası yapılabilir. 

Zenginleştirme denilince de Uranyumun 235 izotopu 

kastedilmektedir. Çünkü uranyum 235 izotopu, çekirdek 

parçalanması sonucunda büyük enerji açığa çıkarıyor.  

 

Türkiye nükleer enerji santralleri kurma konusunda çok geç 

kaldı. Nükleer santrallerin kurulması, bu teknoloji ile birlikte 

diğer birçok yan sanayinin de gelişmesine vesile olacak. En 

önemlisi ise ileride Türkiye’de diğer enerji kaynaklarının 

eksilmesi durumunda, alternatif bir enerji kaynağı olarak 

ülkenin enerji açığını kapatabilecektir.  
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Yayınlandığı Tarih: 27 Mayıs 2010 (Perşembe) 

 

MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Her yıl mayıs ayı oldukça hareketli geçiyor. Baharın gelişi ve 

toprağın dirilişi ile ilkbahar diğer mevsimlere nazaran çok farklı 

bir duygu yaratıyor insanoğlunda! Baharın gelişi ile birlikte 

etkinlikler de peş peşe sıralanıyor. Gün yok ki bir faaliyet 

olmasın. Bazen o kadar sık etkinlik oluyor ki protokol bir 

etkinlikten diğerine gitmek için dakika hesabı yapmak zorunda 

kalabiliyor.  

 

Elazığ’da mayıs ayındaki etkinliklere katılmam için bana birçok 

davetiye gönderildi. Bunlar arasında kamuoyunu da ilgilendiren 

iki önemli faaliyet vardı. Birisi Fırat Üniversitesi tarafından 

düzenlenen 6. Bahar Şenlikleri idi. Fırat Üniversitesi Rektör 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl dönemlerinde bu etkinliği aralıksız 

yapıldı. Bazı çevreler bu etkinliği eleştirmekte ve yapılan 

masraflar ile öğrencilerin diğer ihtiyaçlarının giderilmesi 

konusunda görüşler bildirmektedirler.  
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Gençlerin sürekli ders ortamında olmaları ve sınavların çokluğu 

yüzünden zaman zaman strese girdikleri, hatta psikolojik 

bunalım sonrasında hasta olabilen öğrencilerle 

karşılaşılabiliyor. Sosyal faaliyetler içinde olan öğrencilerin 

gerek psikolojik, sağlık ve gerekse derslerinde daha başarılı 

oldukları, uzmanlar tarafından rapor ediliyor. Bu nedenle birkaç 

gün de olsa öğrencilerin ders ve sınav stresinden uzak 

eğlenmesi, çeşitli yarışmalara katılması, becerilerini ortaya 

koyması çok daha önemlidir diye düşünüyorum.  

Bahar şenlikleri için elbette önemli sayılacak bir bedel 

ödeniyor. Ama eğer bu tür etkinlikler sayesinde 

öğrencilerimizin stresleri giderilebiliyorsa, ya da farklı görüşteki 

öğrencilerin bir arada eğlenmesi ve kol kola halay çekmesini 

sağlanabiliyorsa, bu olumlu gelişmelerin bedelini para ile 

ölçmek doğru olmaz! 

 

Fırat Üniversitesi Bahar Şenliklerinin bir kısmına bizzat katıldım. 

Katılamadıklarımı da Fırat TV sayesinde evimde izleme fırsatı 

buldum. Tabi son iki sanatçının (Athena ve Mor ve Ötesi) 

menajerlerinin canlı yayına müsaade etmemesi, Elazığ halkında 

tepkiye neden oldu. Bu tasarrufta Fırat Üniversitesinin her 

hangi bir müdahalesi yoktu.  

 

3. Çayda Çıra Film Festivali de 19-23 Mayıs tarihleri arasında 

Elazığ’da gerçekleştirildi. Yani Üniversitenin düzenlemiş olduğu 

Bahar Şenlikleri ile çakışma oldu. Bu yüzden de halk hangi 

etkinliğe katılacağı konusunda tereddüt yaşadı. Hükümet 

konağı önünde Elazığlı sanatçıların katılımı ile etkinlik 

sürdürülürken, diğer taraftan da Üniversitede diğer bir topluluk 
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eğleniyordu. Bu çakışmaların yapılmaması gerekir diye 

düşünüyorum.  

 

Aynı ay içerisinde birçok faaliyetin sürdürülmesi yerine, bu 

faaliyetlerin tüm yıla yayılmasında yayar olacaktır. Elbette ki 

mevsimler de göz önüne alınmalıdır. Kalabalık halk kitlelerini 

ilgilendiren ve açık havada yapılacak etkinliklerde yağış durumu 

da göz önünde bulundurulmalıdır. Mayıs ayında ortaöğretim 

kurumlarının da sene sonu faaliyetleri çok artmaktadır. Velilere 

gönderilen ücretli davetiyeler karşısında bazı aileler güç 

durumda kalabilmektedir. Öğretmenin gönderdiği davetiye 

reddedemeyen aileler, parasal sıkıntı çekmelerine karşın 

davetiye ücretini ödemek mecburiyetinde kalabilmektedir.  

 

Kültürel, sanatsal ve müzik türü sosyal etkinliklerin ilimize ayrı 

bir renk kattığı muhakkaktır. Bahar şenliklerinin de öğrencileri 

rahatlattığı, kaynaştırdığı, streslerinin atılmasını sağladığı gibi 

hususlar göz önüne alınırsa, olayın parasal boyutunun ikinci 

planda kaldığını söyleyebilirim.  

 

 

 

 

 

 



995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



996 

 

 

Yayınlandığı Tarih: 3 Haziran 2010 (Perşembe) 

 

BİYOMETRİK PASAPORTLAR HAZIR 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

1 Haziran 2010 tarihinden itibaren Türkiye’de çipli pasaportlar 

için müracaatlar başladı. Elazığ Emniyet Müdürlüğünde 

pasaport gişesi önünde kuyruk oluşmuştu. İlk gün olması 

nedeniyle sistem sanırım yükü kaldıramadı.  

 

Otomasyon sistemleri sayesinde farkında olmadan tamamen 

gözetim altında tutuluyoruz. TC kimlik numarası sayesinde tüm 

kimlik bilgilerimiz anında sistemden çekilebiliyor. Artık 

biyometrik sistemler devrede. Göz irisi, parmak izi ve el 

damarları sayesinde başkasının yerine sınırlarda geçiş hemen 

hemen imkânsız hale geldi.  

 

Amerika’ya girdiğimizde parmak izi kontrolü yapılmaktadır. 
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Parmak izleri sistemdeki kayıtlarla örtüşenler, rahat geçiş 

yapabilmektedir. Bir defasında eşim Nurhayat Hocanın parmak 

izi okumasında problem olmuştu. Bu olay sonrasında eşim bir 

odaya alınarak bir süre sorgulanmıştı.  

 

Halen kullanmakta olduğumuz pasaportlarda fotoğrafların üzeri 

şeffaf plastik ile kaplı olmasına karşın, sahtekarlarca çok usta 

bir biçimde fotoğrafların değiştirilebildiğini emniyet pasaport 

şubesinde bana anlattılar. Şimdi biyometrik pasaportlar 

sayesinde artık sahtekarlar fotoğrafları değiştiremeyecekler.  

 

Yeni pasaportlara biyometrik vesikalık fotoğraflar yapıştırılacak. 

Fotoğraflar 35 mm x 45 mm ebatlarında olacaktır. Vesikalıklar 

yüksek kaliteli ve yüz biyometrisinin tespitine imkân 

tanıyacaktır. Bu fotoğraflar makinede okunabilecek ve gerçek 

kişiye ait yüz hatları ile karşılaşılabilecektir.  

 

Pasaportların Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı standartlara 

yükseltilmesi, ileride bu ülkelere giriş çıkışları kolaylaştıracaktır. 

Vize almak bazen gerçekten ızdıraba dönüşebilmektedir. Son 

aylarda vizesiz giriş yapılabilen ülke sayısı da artmaktadır.  

Biyometrik sistemler içerisinde en güvenilir olanı göz irisidir. 

Göz irisi sayesinde kişi tespiti hatasız denilecek seviyede 

yapılabilmektedir. Parmak izi uzun yıllardan beri kullanılan bir 

yöntemdir. Ama örneğin ekzema olan bir kişinin parmak izleri 

deforme olabilmektedir.  

 

Biyometrik pasaport almak isteyenler, şu ilk günlerde biraz 
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sıkıntı yaşamaya devam edecekler gibi görünmektedir. 

Otomasyon sistemleri netice itibariyle yazılım ve donanımın 

birlikte kullanıldığı ortamlardır. Yazılımdaki bir hata, bazen 

büyük sorunların doğmasına vesile olabilir. Özellikle hackerler 

için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Aksi takdirde 

ileride çöken otomasyon sistemleri ile karşı karşıya kalabiliriz.  

 

Biyometrik pasaportlar son kullanım tarihine kadar geçerli 

olacak ve eski pasaportlarda olduğu gibi uzatılmaları, aynı 

pasaportlar üzerinden yapılamayacak. Her defasında yeni 

pasaport düzenlenecek. Eski pasaportlar da 24 kasım 2015 

tarihine kadar kullanılabilecek.  
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Yayınlandığı Tarih: 10 Haziran 2010 (Perşembe) 

 

HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI ZİRVEDE 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

18. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliği bugün başladı. 

Üstelik her yıl sürekli büyüyen bir gidişat sergileyerek! 18 yıl 

öncesi Şener Bulut, Bedrettin Keleştimur ve birkaç arkadaşının 

birlikte yaktıkları bu meşale artık kurumsallaştı diyebiliriz. 

Buradaki kurumsallaşmaktan kastım, Elazığ kamuoyu Şiir 

Akşamlarına sahip çıkıyor ve her yıl yapılmasını dört gözle 

bekliyor! Hazar Şiir Akşamları yapılmadığı takdirde, İlin 

yöneticilerinin büyük bir tepki alacakları kanısındayım.  

 

Bir meşale yakmak ve ona süreklilik kazandırmak kolay iş değil! 

Sürekli mücadele gerektirir. Bazı etkinlikler birkaç kez 

yapıldıktan sonra pasif hale gelirken, başlangıçta sadece ulusal 

düzeyde yapılan Hazar Şiir Akşamları, artık uluslararası bir 

seviyeye ulaştı. Türk dünyası için Hazar Şiir Akşamlarının ayrı bir 
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özelliği ve önemi var. Türk dünyasında isim yapmış, aynı kökten 

gelen fakat farklı devletlerdeki şair kardeşlerin buluşmasının 

önemini, asırlar sonra nesillerimiz çok daha iyi anlayacaklar.  

 

Şiir deyip geçmemek lazım! Toplumun kültürel yapısının, 

gelenek ve göreneklerinin, yaşam felsefesinin yansımasını, 

şiirlerde görmek mümkündür. Din ve dil birliğinin 

sağlanmasında da şiirler önemli bir misyonu yerine getirir. Şiir 

akşamları küçük Hazardan büyük Hazara bağlantısının çok 

ilerisine taşmış ve artık kıtalar arası bir etkinlik olma 

bağlamında gidişatını sürekli yükseltmiştir.  

 

Bu 18 yıl içerisinde Hazar Şiir Akşamları etkinliğinin sürekli 

büyümesinin altında yatan diğer bir gerçek daha var. Bu 

etkinliğe başta Valilik olmak üzere, Belediye, Fırat Üniversitesi 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanında, Sivil Toplum 

Örgütleri de sahip çıkmıştır. Her kuruluş imkânları dâhilinde bu 

etkinliğin sürdürülmesi için destek vermiştir.  

 

İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptığım süre içerisinde Hazar Şiir 

Akşamları etkinlikleri organizasyon komitesinde Dekan olarak 

yer almıştım. Hatta bu etkinliğin belirli bir yönerge kapsamında 

yapılabilmesini sağlamak amacıyla, yönerge hazırlıklarında 

dönemin Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 

üyesi olarak, Şükrü Kaçar hocamın Başkanlığında çalışmalar 

gerçekleştirmiştik. Hazırlanan yönergede her yıl yapılan bu 

etkinlikte yer alacak şairlerin ve şiirlerin seçimleri için ölçütler 

koymuştuk. Diğer bir deyimle uluslararası düzeyde bir 

akreditasyon sağlamayı hedeflemiştik.  
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Eminim ki uluslararası düzenlenen bu etkinlik için belirlenen 

şairler sıkı bir elemeden geçmiştir. Hazar Şiir Akşamları 

düzenleme kurulunda görev alan üyelerin bu sorumluluğu 

titizlikle yerine getirdiklerine inanıyorum. Ama ileride şair 

seçiminde duygusallığın önüne geçebilmek için de mutlaka bir 

yönergenin olması gerekir diye düşünüyorum. Yıllar önce 

bizlerin hazırladığı yönergeden yola çıkılarak, yeni ölçütler 

belirlenebilir ve akreditasyon anlamında önemli bir mesafe 

alınabilir.  

 

Eskiden sonbaharda Hazar Gölü kenarında Türkiye Petrolleri 

tesislerinde titreyerek şiirleri sahilde dinlemek zorunda 

kalıyorduk. Bu yüzden de konsantrasyonumuz bozabiliyordu. 

Hazar Şiir Akşamlarının Haziran ayı içerisinde 

gerçekleştirilmesinin de bana göre önemli bir ayrıcalığı oldu. 

Ortaöğretim kurumlarının kapanmasına bir hafta kala bu 

etkinliğin yapılması çok isabetli olmuştur. Artık öğrencilerin 

final sınavları tamamlanmış ve son haftaya girmeden 

okullarımızdaki öğrencilerimizin bu etkinliğe katılımı 

sağlanabilecektir.  

 

Daha nice başarılı Uluslararası Hazar Şiir Akşamları 

yapılabilmesi dileğimi yinelerken, artık Afrika ve Avrupa’dan da 

Türk şairlerimizin katılımını yoğunluklu görmek arzusundayız. 

Bugün başlayan etkinliğin Türk Dünyasında arzulanan 

yakınlaşmayı sağlamasını diliyor ve katkı sağlayan herkese, her 

kuruma teşekkür ediyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 17 Haziran 2010 (Perşembe) 

 

ELAZIĞSPOR TÜZÜĞÜ ÇELİŞKİLER YUMAĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

12 Haziran 2010 tarihinde Elazığspor Kulübünün Olağanüstü 

Genel Kurulu yapıldı. Kayıtlı delege sayısı 403 olmasına karşın, 

Genel Kurula sadece 80 kişinin katıldığı bildirildi. Gündem 

maddeleri içerisinde tüzüğün değiştirilmesi konusu da yer 

alıyordu. Tüzük değişikliği ile ilgili elektronik ortamdaki metin 

dosyası, toplantının yapıldığı Cumartesi gününden iki gün önce 

kulübün web sayfasına konulduğu belirtiliyordu. Önceki tüzük 

kaldırılarak yerine yeni taslak tüzük konulmuş! Web sayfasında 

taslak tüzük ile ilgili herhangi bir açıklama olmadığı da bazı 

delegelerce dile getirildi.  

 

Elazığspor kulübünün eski üyelerinden biriyim. Çok eski bir üye 

olduğum da kayıt numaramın 27 olmasından anlaşılacaktır. 

Elazığ’da bulunduğum sürece Elazığspor Kulübün bütün Genel 

Kurullarına katıldım. Hatta bir kaç kez divan başkanlığı da 

yaptım. Elazığspor kulübünün kurumsallaşması için sürekli 

mailto:avarol@firat.edu.tr
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mücadele edenlerden biriyim. Elazığspor kulübünün bir önceki 

tüzüğünü de çok dikkatli irdelemiş ve görüşlerimi zaman zaman 

köşemde dile getirmiştim. O dönemlerde tüzükte saptadığım 

çelişkileri yazılı olarak her platformda ele almıştım. Avukat Aziz 

Dinç tarafından hazırlanan yeni tüzüğü de alır almaz inceledim.  

 

Peki, niye durup dururken tüzükleri analiz gereği duyuyorum? 

Yaklaşık 20 sayfalık tüzüğü satır satır okumak ve yorum 

getirmek kolay bir iş mi? Bu işi yaparken maddi herhangi bir 

kazancım mı var? Ya da Elazığspor yönetiminde görev alan 

arkadaşlara karşı ön yargılı mıyım? Bunların hiçbirinin 

olmadığını çok samimi olarak ifade ediyorum. Hedefim 

kurumsallaşma yolunda Elazığspor’a bir itibar, düzen, 

güvenilirlik, şeffaflık kazandırmaktır. Amaç; hatasız bir tüzük 

hazırlamak, tarafların bu tüzüğe saygı duymalarını ve ilgili 

herkesin kurallara uymalarını sağlamaktır.  

 

Yeni hazırlanan tüzük ile ilgili görüşlerimizi Genel Kurulda dile 

getiren dört kişiden biriyim. Yani azınlık tarafında yer aldım. 

Görüşlerimi belirtirken de iş olsun ve konuşma yapmış olmak 

için kürsüye çıkmadım. Endişelerimi dile getirdim ve tüzük 

değişikliği ile ilgili maddenin gündemden çıkarılmasını talep 

ettim.  

 

Genel Kurulda gördüğüm manzara kaygı verici idi. Aziz Dinç 

dışında yürütme ve denetleme kurulu üyelerinin tüzük 

değişikliği ile ilgili maddelerini okumadığına şahit oldum. Çünkü 

etrafımda bulunan bazı yürütme kurulu üyelerine “Tüzüğü 

incelediniz mi?” diye sorduğumda, “Hayır” cevabını almıştım. 
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Muhtemelen tüzük değişikliğinden haberi olan bazı yürütme 

kurulu üyeleri de “Aziz bey Avukat olduğuna göre, bizim 

incelememize gerek yoktur” düşüncesiyle tüzüğe bakmaya 

gerek duymadıklarını düşünüyorum.  

 

Aziz Dinç’in tüzük değişikliği ile ilgili başlatmış olduğu 

çalışmaları kesinlikle eleştirmiyorum. Eleştirdiğim tarafı, bu 

tüzüğün yeterince duyurulmamış ve kamuoyu önünde 

yeterince tartışılmamış olmasıdır. Geçmişte aktif politika ile 

uğraşmış olmasının verdiği tecrübeyi de arkasına alan Dinç; 

tüzüğün değişmemesi durumunda, geçmiş ve yeni yürütme ve 

kurulu üyelerinin maddi sorumluluk taşıyacaklarını ve 

borçlanma nedeniyle sıkıntılar yaşayacaklarını iddia etti. Öyle 

bir noktadan işe girdi ki yürütme ve denetleme kurulunda 

görev almış eski ve yeni üyeleri tedirgin etmeyi ve oylamayı 

kendi isteği doğrultusunda yönlendirmeyi başardı. Peki, geçmiş 

dönemlerde Divan Kuruluna işlerlik kazandırmayan üyeler, eski 

dönemdeki sorumluluklarından şimdi kurtulmuş mu oldular?  

Tüzük tümüyle yanlış, tekrar ve çelişkili ifadelerle doludur. 

Türkçe dilbilgisi yazım kurallarına asla dikkat edilmemiştir. Bazı 

kelimelerin cümle içerisindeki yanlış konumları yüzünden 

ifadelerin anlaşılmaları zorlaştırılmış ya da tümden karmaşık 

hale getirilmiştir. 15 Haziran 2010 tarihinde Kanal 23’de 

Telefinal programını seyredenler, tüzüğün ne kadar çelişkilerle 

dolu olduğunu anlamışlardır. İbrahim Menengiç’in sunduğu 

programda Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Avukat Faruk 

Çikoğlu, bendeniz, Vehbi Çoşkun ve Uğur İncioğlu tüzüğü 

madde madde yorumladık.  

 

Tüzükteki yanlışlıkları ve mevzuata aykırılıklarını bu köşeye 
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sığdırmak mümkün değildir. Tüzükte iddia ettiğimiz 

aksaklıkların neler olduğunu öğrenmenin en güzel yolu, 

Telefinal programının DVD’sini incelemektir. Elazığspor 

yönetiminde görev alan tüm üyeleri candan kutluyorum ve asla 

kendilerine karşı olmadığımı her yerde söylüyorum. Ama 

alelacele hazırlanmış, gecekondu misali kulübün web sayfasına 

Genel Kurula iki gün kala konulmuş ve çelişkilerle dolu bir 

tüzüğe karşıyım! Bu tüzük ileride birçok kişinin başının 

ağrımasına neden olacaktır. Dernekler masasının da tüzüğü 

dikkatlice incelemesi halinde, mevzuat ile çelişen maddeleri 

yüzünden bu hali ile tüzük değişikliğini kabul etmeyeceği 

görüşündeyim.  
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Yayınlandığı Tarih: 24 Haziran 2010 (Perşembe) 

 

TANSİYON YÜKSELİYOR  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Ülkemizde yıllardır maalesef bir terör huzursuzluğu hâkim. 

Yitirdiğimiz canlar, gencecik fidanlar başta analar olmak üzere, 

sağduyulu herkesin yüreklerini dağlıyor. Vicdan sahibi insanlar 

bu olaylar karşısında kahrolurken, terörden getirim 

sağlayanların ise gönüllerini ferahlatıyor. Onlar ölüm acısını 

tatmamışlar ve ölenler kendi evlatları değil! Silah satan 

baronlar için insanların bir kıymeti yok. Onlar kirli kazançlarının 

peşindedir.  

 

Birkaç gündür terör olayları tırmanışa geçti. Artık her sabah 

uyandığımızda endişe ile TV ve radyolarımızı dinler olduk. Her 

olay sonrasında yönetenler tarafından benzer söylemleri 

duymaktan da bıktık. Halkımız artık terör olaylarının tümden 

bitmesini istiyor.  

mailto:avarol@firat.edu.tr
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Medyanın terör olayları ile ilgili haber yorumcularının bazen 

saçma sapan açıklamaları da olabiliyor. Terör kavramı da 

sulandırıldı. Öyle ki her olayı terör kelime ile 

bütünleştirebiliyoruz. Şemdinli’de 11 şehit verdiğimiz gün, 

trafik kazalarında da 16 vatandaşımızı kaybettiğimizi 

kıyaslamaya çalışan yorumculara ne demeli! Trafik terörü, 

tribün terörü gibi kavramlar Türkçemize girdi. Trafik 

kazalarında ölenlerle terör saldırısında hayatlarını 

kaybedenlerin rakamlarıyla kıyaslamak doğru mudur? Terörün 

ülkeyi bölmeye, halkları birbirine kırdırmaya yönelik olduğunu 

acaba bilmeyenler hâlâ var mı? 

 

Diğer bir yanlışlık daha yapılıyor. Terör saldırıları sonucunda 

şayet bir iki vatandaşımız hayatını kaybetmişse, bu olay hafife 

alınabiliyor. Ne zamanki şehitlerin sayısı iki haneli rakamlara 

çıkıyorsa, o zaman kıyametler kopuyor ve üst üste toplantılar 

yapılıyor. Fakat aradan birkaç gün geçince, olaylar çok çabuk da 

unutulabiliyor! 

 

Terör olaylarının son bulması için sosyal, ekonomik, siyasal 

tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. 30 yıldır birçok yöntem 

denendi. Ancak terör bitmediğine göre demek ki uygulanan 

önlemler fayda sağlayamadı.  

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki feodal yapı 

yüzünden o bölgelerde etkili çözümler üretmek de kolay 

olmuyor. Örneğin aile planlaması maalesef istenen düzeyde 

uygulanamıyor. İşin içerisine bir de cahillik girince ve yanlış dini 
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inançlar ön plana çıkınca, yapılan çalışmalar boşa gidiyor. 

Siirt’te görev yaptığım dönemlerde bazen çocuk sayısı 20’ye 

varan ailelerle karşılaşıyordum. Kendilerine “Niçin bu kadar 

çocuk yaptınız?” dediğimde, çoğu kez “Hocam ne yapalım 

Allah’ın takdiri” cevabını alıyordum. Keza hamilelikten korunma 

için bayanlara takılan spirali “TC sizi dinlemek için rahminize 

cihaz yerleştiriyor” dedikodusunun kasıtlı yapıldığı duyumlarını 

almıştım.  

 

Terörü yönetenler karşılarında bilinçli ve sorgulayan bir halk 

istemezler. Halk cahil bırakılırsa kendilerini kandırmak çok daha 

rahat olacağı muhakkaktır. O yüzden değil midir ki birçok 

öğretmen katledilmiş, okullar yakılmıştır.  

 

Terörün sevk ve idare edildiği coğrafyayı bir gözden geçirelim. 

Uzun yıllar mekân olarak Suriye kullanılmadı mı? Ne zaman ki 

Türkiye kararlı davrandı, o zaman Suriye Apo’yu ülkesinden 

çıkartmak zorunda kaldı. Yakalanıp Türkiye’ye teslim edildiği 

yer Kenya ve Yunanistan Büyükelçiliği. İşin içerisinde İsrail, 

Amerika, Yunanistan vardı. Şimdi Kuzey Irak’ın hâkimiyeti 

Amerika’nın kontrolünde değil mi? Peki, nasıl oluyor da kendi 

hâkimiyetleri altından bulunan bir bölgede faaliyet sürdüren 

teröristlerin hareketlerinden haberleri olmuyor? 

 

Aslında hesaplar çok açık. Başta komşularımız olmak üzere 

hepsi PKK’yı bir kenarda hazır tutmak istiyor. Artık eskiden 

olduğu gibi orduların karşılıklı çarpışmaları yerine, terör olayları 

ile bir ülkeyi rahatsız etmek çok daha ucuza mal oluyor. Bir 

ülkeyi parçalamanın ek kolay yolu, iç huzursuzluk yaratarak, 
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komşuyu komşuya düşman etmektir. Yıllardır bir arada yaşamış 

Türk ve Kürt halkları, birbirine kırdırılmak isteniyor. Bölgemizde 

yaşayan ailelerini birçoğunda Kürt ve Türkler karşılıklı evlilik 

yapmamışlar mıdır? Türk ve Kürt anne babadan doğan 

çocukların durumu ne olacak? 

Türk ve Kürt halklarına büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. 

Bu oyuna gelip de Allah korusun komşuna nefret ve kin 

duyguları ile asla yaklaşmamalıdırlar. Bazı batı illerimizde bu 

senaryo oynandı ve Doğu Anadolu’ndan giden vatandaşlar ile 

kavgalar yaşandı. Türkiye düşmanlarının ve terör örgütünün de 

arzuladığı bu tür gelişmelerdir. Bu oyuna gelmemek için herkes 

üzerine düşeni yapmalıdır.  
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Yayınlandığı Tarih: 01 Temmuz 2010 (Perşembe) 

 

TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 

  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesinin güzide birimlerinden biri de Tıp 

Fakültesidir. 1983-1984 akademik yılında Teknik Eğitim 

Fakültesi ile birlikte eğitim ve öğretime başlamıştı. 1985 yılı 

başında ben de Teknik Eğitim Fakültesinde bazı bölümleri 

kurma çalışmalarına katkı sağlamak için görevlendirilmiştim. 

Aynı dönemde kurulmuş olmamız nedeniyle, Tıp Fakültesi ile 

ilişkilerimiz daha da sıcak geçiyordu. Tabi o dönemde kuruluş 

çalışmaları içerisinde yer alan yöneticiler arasındaki iyi ilişkiler 

de fakülteler arasında yakınlaşmayı ve birbirine destek olmayı 

sağlıyordu.  

 

Tıp Fakültesi o yıldan beri kurumsallaşma adına sürekli çaba 

harcıyor. Hastane binasına ait son blok dahi ancak bu yıl 

tamamlanabildi. Kliniklerle ilgili 18 bin metrekare alana sahip 
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diğer bir binanın ise henüz temeli atılamadı. Öğretim üyesi 

sayısı sürekli artıyor. Yeni poliklinikler ve anabilim dalları 

açıldıkça; Fırat Üniversitesi Hastanesi, bölge hastanesi olma 

yolunda daha da hızlı adımlarla ilerlemiş olmaktadır.  

 

Üniversitelerde Tıp Fakülteleri daima kayrılmıştır. Çünkü halkın 

sağlığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu ayrımcılığı belirli bir 

noktaya kadar kabullenmek gerekir. Hatta Tıp Fakültesi 

haricindeki fakülte ve yüksekokullarda çalışan öğretim 

elemanlarının ortak bir görüşü vardır. Eğer bir üniversitede tıp 

fakültesi varsa, diğer fakülte ve yüksekokulların gelişmesinin 

kolay olmadığı bilinmektedir. Bu yüzden de Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinin ve Boğaziçi Üniversitesinin Tıp Fakültesi 

açmadıkları iddia ediliyor.  

 

30 Haziran’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni 

yapıldı. Bazı fakülte ve yüksekokullar mezuniyet törenlerini ayrı 

düzenlemektedirler. Törenlerin ayrı düzenlenmesinin bana 

göre faydası da oluyor. Örneğin Tıp Fakültesi töreninin ayrı 

yapılmasının en büyük sağladığı ayrımcılık, her öğrencinin 

isminin tek tek anons edilmesi ve bir öğretim üyesi tarafından 

başarı belgesini almasıdır. Böylece öğrencinin ismi kayıtlara 

girmekte, çekilen fotoğraflarla bu anlamlı gün 

tarihselleştirilmektedir.  

 

Aynı çatı altında hizmet veren fakülteler, yüksekokullar ve 

birimler arasındaki işbirliği, o kuruluşların kurumsallaşmasını 

hızlandırır. Bir fakültenin düzenlendiği bir törene diğer 

fakültelerden ve birimlerden icabet edenler olursa, bu tasarruf 
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birimler arası diyalogu geliştirir ve karşısındakine gösterilen 

saygının işaretidir. Ev sahibi birim de gelenek ve göreneklerimiz 

kapsamında, törene gelen misafirlere gerekli ihtimamı 

göstermesi beklenir.  

 

Törende Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Orhan’ın yaptığı 

konuşma beğenildi. Özellikle Atatürk ile ilgili söylemleri dikkat 

çekici idi. Ancak sorumluluğunda düzenlenen törende bana 

göre bazı gaflar da sergilendi. Her mezun öğrenciye başarı 

belgesini vermek üzere Tıp Fakültesinin bir öğretim üyesi 

sahneye çağrıldı. Üstelik mezun olan 88 öğrenciye başarı 

belgeleri verilirken, salonda yeterli tıp fakültesi öğretim üyesi 

bulunmadığından, yeniden aynı öğretim üyeleri belge vermek 

üzere sahneye davet edildi. Oysa Atatürk Kültür Merkezinde o 

anda Tıp Fakültesinde görev yapan, ancak öğretim üyesi 

olmayan kişiler de bulunuyordu. Bu kişiler Tıp Fakültesine idari 

ve akademik bağlamda yıllarını vermişti. Misafir olarak törene 

katılan Mühendislik Fakültesi Dekanına bir başarı belgesi 

verdirmeyi dahi, düzenleme kurulu çok gördü. Bu tasarruf 

nedeniyle Tıp Fakültesi törenleri her yıl “Kendin çal kendin 

oyna” misali törenlere dönüştü. Bu ayrımcı tasarrufu gören 

diğer birimlerdeki öğretim elemanları artık Tıp Fakültesi 

törenine katılır mı? 

 

Yeni mezunları candan kutluyorum. Fırat Üniversite misyonunu 

ülke geneline yayacakları için de gururluyum. Tıp Fakültesi 

mezuniyet töreni düzenleme kuruluna önerim ise, bu tür 

törenlerde en ince ayrıntıları dahi dikkate almaları ve birimler 

arası ilişkileri geliştirecek tasarrufları benimsemeleridir.  
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Yayınlandığı Tarih: 08 Temmuz 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT KALKINMA AJANSI BULUŞMASI 

  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsamına alan Fırat 

Kalkınma Ajansı; 30 Haziran 2010 tarihinde Elazığ Akgün otelde 

daha önceden Doğu Anadolu Kalkınma Projesinde (DAP) görev 

almış bazı öğretim üyeleri ile bir toplantı yaptı. Toplantı Fırat 

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altunyuva tarafından 

açıldı. Bölgesel Gelişme Raporu hazırlıklarında bulunan Ajansın, 

DAP’ta önceden görev almış öğretim üyeleri ile bir araya 

gelmesinin temel gayesi, işbirliği yapmak ve hazırlanacak 

raporu şekillendirirken deneyimli uzmanların görüşlerinden 

faydalanmaktı.  

 

Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) 1998 Ağustos’unda 

başlamış ve resmiyette 2000 yılı sonunda tamamlandığı 
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görülmekle birlikte, haddizatında 2001 yılı Temmuz ortalarına 

kadar süren bir çalışmanın ürünüdür. Bu projenin en büyük 

özelliği, tamamen Türk Üniversitelerinin aralarında 

oluşturdukları bir konsorsiyumun işbirliği ile ortaya çıkmasıdır. 

Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden 

öğretim elemanlarının görev aldıkları büyük bir proje özelliği 

taşımaktadır. Projenin Genel Koordinatörlüğünü Fırat 

Üniversitesi rektörleri (Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ve Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl) üstlenmiştir. Bu nedenle de tüm bilgilerin 

toplandığı ve değerlendirildiği yer Fırat Üniversitesidir.  

 

Bu projede bendeniz Koordinatör olarak görev almıştım. Bu 

nedenle de tüm bilgilerin toplanmasında, koordine 

edilmesinde, organizasyonların yapılmasında aktif görev alma, 

bana nasip olmuştu. Projenin Mevcut Durum ve Analizi, Strateji 

ve Yeniden Yapılanma, Fizibilite Raporları, Ana Plan ve Yönetici 

Özeti raporlarını tamamlayıp Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına teslim etmiştik.  

 

Bu projedeki çalışmaları nedeni ile bir bakan (Cevdet Yılmaz) ve 

bir milletvekili (Lütfü Elvan) hükümette görev alabildi. Şu anda 

Kalkınma Ajansları da Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 

denetiminde çalışmalarını sürdürüyor.  

 

Projenin tamamlanmasında Fırat Üniversitesi öğretim 

elemanlarının katkısı çok büyüktür. Zaten proje kapsamında yer 

alan sektör çalışmalarının birçoğunu da Fırat Üniversitesi 

yürütmüştür. Örneğin Su Ürünleri sektör raporu, Fırat 

Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Şen 
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başkanlığında bir grup tarafından hazırlanmıştı. Hayvancılık 

sektöründe dönemin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazir 

Dumanlı Başkanlığında, Prof. Dr. Halil Çerci, Prof. Dr. Metin 

Bayraktar ve Prof. Dr. Cahit Kalkan görev almışlardı. Kalkınma 

Ajansı toplantısına Çevre sektörü başkanı Prof. Dr. Ayhan Ünlü 

ve Su Ürünleri sektöründe görev alan Yrd. Doç. Dr. Yaşar 

Özdemir de toplantıda hazır bulunanlar arasında idi.  

 

Kalkınma Ajansı tarafından DAP projesinden de faydalanılarak 

hazırlanan bir sunum yapıldı. Mevcut durum analizi 

niteliğindeki bu sunum üzerinde öğretim üyeleri söz alarak 

görüş bildirdiler. Sunumda İnönü ve/veya Fırat Üniversitesi 

bünyesinde bir Ziraat Fakültesi kurulması teklifi de yer alıyordu. 

Bu öneriye bazı öğretim üyeleri karşı çıktı ve bir planlama-

araştırma sonucunda nerede hangi bir tür fakültenin 

kurulmasının uygun olacağına karar verilmesi gerektiği 

söylendi. Bu toplantıdan birkaç gün sonra İnönü Üniversitesi 

bünyesinde Ziraat Fakültesi kurulması yönündeki Bakanlar 

Kurulu kararı medya da yer aldı. “Erken kalkan yol alır” misali, 

hızlı davranan üniversiteler fakülteleri ve bölümleri bünyesine 

katmaktadırlar. Siyasi tasarruflar da işin içerisine girince, plan 

ve programı dinleyen olmuyor.  

 

Fırat Kalkınma Ajansının hinterlandı içerisine giren kentler, 

Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerdendir. DAP projesinin 

mevcudiyeti, Fırat Kalkınma Ajansı için büyük bir potansiyeldir. 

Fırat Üniversitesi, bu tür çalışmalara eskiden olduğu gibi bilgi 

birikimi ve uzman öğretim elemanları ile her zaman katkı 

vermeye hazırdır. Yeter ki Ajans, Fırat Üniversitesi ile işbirliği 

yapsın! 
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Yayınlandığı Tarih: 15 TEMMUZ 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÜNYAYA AÇILIYOR  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

7 Temmuz’da Fırat Üniversitesi Televizyon stüdyosunda “Adli 

Bilimler” konusunda bir konferans verildi. Konferans, Amerika 

Birleşik Devletleri Sam Houston Devlet Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Peter Alan Cooper tarafından 

sunuldu ve adli bilimlere niçin gereksinim olduğu konusu ele 

alındı. Canlı yayımlanan ve konuşmalar Sam Houston 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Varol tarafından 

tercüme edilen bu konferansın, Fırat Üniversitesi için yeni bir 

başlangıcın işareti olduğu söylenebilir.  

 

Sam Houston Amerika’da Teksas’ta Huntsville kentinde 

bulunan bir devlet üniversitesidir. 16795 öğrencisi bulunan 

üniversite; Kriminal Adli Bilimler Fakültesi ve Sayısal Adli 

Bilimler Merkezi gibi ülkemizde alışık olmadığımız birimleri de 

içermektedir. Tabii, bu birimlere sahip olmanın altında yatan 

gerçek ise üniversitenin kurulu olduğu Huntsville kentinde 
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birkaç hapishanenin birden yer almasıdır.  

 

Adli bilimler denildiğinde aklımıza adliye ile ilgili sorunların 

çözülmesinde ve kriminal olayların aydınlığa kavuşturulmasında 

kullanılan modern yöntemler gelmektedir. Parmak izi, göz irisi, 

damar yapısı gibi biyometrik özelliklerden yola çıkarak ve de 

bilişim alanındaki gelişmeler yardımıyla, yeni oluşan bölümün 

adı Adli Bilimlerdir.  

 

Rektör Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl Fırat Üniversitesini uluslararası 

düzeyde işbirliği yapan bir üniversite haline getirmek için büyük 

bir gayret sarf ediyor. İngiltere’deki Bradford Üniversitesi ile 

1+1 olarak adlandırılan sistem ülkemizde Meslek Yüksekokulları 

seviyesinde uygulanan bir ilk eğitim modeli olacak. Bu yıl ÖSYM 

kılavuzunda da yer alacak uygulamaya göre, öğrenciler 1 yıl 

Fırat Üniversitesinde İngilizce hazırlık okuyacaklar. Birinci 

sınıfta Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Bilgisayar 

Programcılığı veya Elektronik Teknolojisi programlarında eğitim 

görecekler, ikinci sınıfta ise Bradford Üniversitesine giderek 

orada eğitimlerin tamamlayacaklar ve iki üniversitenin birden 

diplomasına sahip olacaklar.  

 

Prof. Dr. Peter Alan Cooper Fırat Üniversitesine Rektörümüzün 

misafiri idi. Konferansın amaçları arasında ileride işbirliği 

yapma hedefi de bulunmaktadır. Şayet iki üniversite aralarında 

mutabık kalırlarsa ve YÖK önerilecek modeli onaylarsa; 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan Yazılım Mühendisliği 

Bölümü bünyesinde 20-30 arası kontenjanı ve eğitimini İngilizce 

verecek olan bir bölüm oluşturulması hedefleniyor. Hazırlık 

sınıfı sonrasında öğrenciler 2 yıl Fırat Üniversitesinde ve 2 yıl da 

Sam Houston Üniversitesinde okuyarak iki ülkenin diplomasına 
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birden sahip olmaları planlanıyor. Bu düşünce, bazıları için 

hayalî gelebilir. Ama Meslek Yüksekokulu seviyesinde bu 

durum başarıldı, neden Fakülte seviyesinde yapılamasın ki? 
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Yayınlandığı Tarih: 29 Temmuz 2010 (Perşembe) 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE KARŞI DAVA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

 

Ülkemizdeki Mühendislik Fakültelerinin büyük bir bölümü 

teorik ağırlıklı mühendisler yetiştirmekte ve bu yüzden de bazı 

mezunları sanayicinin istediği özellikleri taşımayabilmektedir. 

Sanayici, istihdam ettiği mühendisini gerektiğinde tulum giyip 

işçilerle birlikte tesisteki probleme bizzat müdahale etmesini 

beklemektedir. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak 

sanayicinin; artık masa başı mühendisleri istemediği bilinen bir 

gerçektir.  

Federal Almanya’da Fachhochschule adı altında mühendislik 

eğitimi veren kurumlar vardır. Bu okulları bitiren mühendislerin 

özelliği, uygulama ağırlıklı yetişmiş olmalarıdır. Bunun yanında 

Diplom Ingenieur denilen ve doğrudan Yüksek Mühendis 

yetiştiren fakülteler de mevcuttur. Yüksek Mühendis olarak 

yetişen bu elemanlar iyi birer teorisyendir. Almanya’da 
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endüstride uygulama ağırlıklı yetişen mühendislerin daha kolay 

iş bulabildiğini de biliyorum.  

 

1990 yılında YÖK/Dünya Bankası Projesi kapsamında Amerika 

Birleşik Devletlerinde Purdue Üniversitesinde 9 ay süre ile 

eğitimlere katılmıştım. Amerika’da teknik branşlarda oldukça 

ünlenen Purdue Üniversitesinde hem Mühendislik Fakültesi 

hem de Teknoloji Fakültesi (College of Technology) vardı. 

“College” kelimesi Türkçede hem “Kolej” hem de “Fakülte” 

kelimelerine karşılık gelmektedir. Amerika’daki üniversitelerin 

birçoğunda fakülte adları “college” adı altında 

yapılandırılmıştır. Purdue Üniversitesinde Mühendislik 

Fakültesi varken bir de ayrıca Teknoloji Fakültesinin bulunması, 

asla bir sıkıntı doğurmamaktadır. Teknoloji Fakültesinden 

mezun olanlar uygulama ağırlıklı yetişmektedir. Bu üniversitede 

gerek Mühendislik Fakültesinin ve gerekse Teknoloji 

Fakültesinin verdiği diplomalarda “mühendis” kelimesi yer 

almaktadır.  

 

Türkiye’de Afyon Kocatepe, Fırat, Gazi, Karabük, Marmara, 

Sakarya ve Süleyman Demirel üniversitelerinde Teknoloji 

Fakülteleri kuruldu ve 2010 ÖSYS Tercih kılavuzunda da 

kontenjanları belirlendi. Bu fakültelere iki kaynaktan öğrenci 

gelecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan öğrenciler 0. 15 lik AOBP avantajını kullanarak YGS-

1 puan türü ile tercih yapabilirken, diğer lise mezunları ise gene 

0. 15 lik AOBP avantajı kullanarak MF-4 puan türü ile seçim 

yapabilecekler. Bu durum bazılarına göre çelişki gibi 

algılanabilir. Nasıl oluyor da iki ayrı puan türü ile aynı bölümü 

öğrenciler tercih edebiliyor diye yorumlar yapılabilir. Ama bu 
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görüşte olanların bilmediği bir durum var. YGS-1 puan türü ile 

gelen öğrenciler, bir yıl hazırlık öğretimi görecekler. Bu öğretim 

içerisinde de matematik, fizik, kimya vb. dersler alacaklar. 

Dolayısıyla MF-4 puan türü ile Teknoloji Fakültesinin bir 

bölümde okuyan öğrenci eğitimini 4 yılda tamamlarken, YGS-1 

puan türü ile gelenler 5 yıl okumuş olacaklar.  

 

Eskiden ülkemizde Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 

vardı. Bu mühendislik okullarına öğrenciler iki kanaldan gelirdi. 

Düz liseliler için kontenjanlar ayrı, mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenciler için de ayrı 

kontenjanlar belirlenirdi. Ben düz lise çıkışlı idim. Ama 

sınıfımızın yarısı o dönemlerde adı sanat okulları olan endüstri 

meslek lisesi mezunları idi. Bizler fen gurubu derslerinde çok 

başarılı idik. Onlar da uygulama ve teknik resim gibi çizim 

derslerinde oldukça iyi idiler. Sonuçta öğrenciler arasında ders 

başarısı bağlamında uyum söz konusu idi ve seviye farkı 

ilerleyen sınıflarda tamamen ortadan kalkıyordu. Oysa teknik 

ve endüstri meslek liselerinden Teknoloji fakültelerini tercih 

edecek öğrencilerin eksikliklerini tamamlatmak için 1 yıl ilave 

bir eğitim verilecektir.  

 

Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); ÖSYS 

Kılavuzu’ndaki ‘‘Teknoloji Fakültelerine ilişkin duyuruların yer 

aldığı bölümlerin’’ iptali ve yürütmesinin durdurulması için 

Danıştay’a dava açmış. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, LYS sonuçlarına göre 

mühendislik fakültelerini tercih edecek öğrencilerin kendi 

aralarında eşitsiz bir uygulamaya maruz bırakıldığını ileri 

sürmüş. Mehmet Soğancı’nın bu iddialarına katılmam mümkün 
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değildir. Bu girişim bencilliğin işaretidir. Şayet “mühendis 

unvanı” sadece ismi Mühendislik Fakültesi olan kurumlardan 

mezun olacaklara verilecekse, Su Ürünleri ve Ziraat 

Fakültelerinin mühendis diploması vermelerine ne demeli? 

Diğer taraftan gelişmiş yurtdışı ülkelerin uygulamaları ortada. 

Almanya’da, İngiltere’de, Amerika’da eğitim amacıyla 

bulunduğum okullar, Teknoloji Fakülteleri veya eşdeğeri 

kurumlar idi. Bu nedenle de bu konu hakkında çok rahat 

yorumlar yapabiliyorum.  

 

Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) 

davalar açarak suyu bulandırmasına da karşıyım. Ben mühendis 

kökenliyim. Üstelik yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı da 

gene mühendislik fakültelerinde yaptım. 1985 yılından beri de 

Teknik Eğitim Fakültesinde çalışmaktayım. Dolayısıyla her iki 

fakülteyi de çok iyi tanıyorum.  

Soğancı,nın ‘‘Mühendislik fakülteleri ile teknoloji fakültelerinde 

farklı nitelikte öğretim yapılmak suretiyle aynı hak ve yetkilere 

sahip olacak şekilde mühendis unvanlı öğrenciler yetiştirilecek 

olması, Yükseköğretim Yasası’ndaki ‘Yükseköğretim 

kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları 

gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır’ hükmüne de 

aykırıdır söylemine de asla katılmıyorum ve kendilerinin 

gelişmiş ülkelerdeki mühendislik uygulamalarını incelemelerini 

tavsiye ediyorum.  

 

Kaliteli bir eğitim vermenin temel şartı rekabet oluşturmaktır. 

Teknoloji Fakülteleri, ülkemizdeki mühendislik eğitimine daha 

da kalite getirecektir. Ülke ihtiyaçlarına ve sanayicinin talepleri 
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doğrultusunda isteyen mühendislik fakültesi mezununu, diğer 

bir kurum ya da kuruluş ise Teknoloji Fakültesinden mezun bir 

mühendisi istihdam edebilir.  

 

Şayet Danıştay yeni açılan Teknoloji Fakülteleri için yürütmeyi 

durdurma yönünde bir karar verirse, yükseköğretim 

sistemimize büyük bir darbe vurulmuş olur. Bundan böyle her 

bölüm ve fakülte rekabet etme ya da daha iyi eğitim verme 

yerine, işin kolay tarafını tercih edebilecek ve kendi alanlarında 

bir bölüm açıldığında hemen Danıştay’a dava açmak 

isteyeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1030 

 

 

Yayınlandığı Tarih: 5. 08. 2010 (Perşembe) 

 

RTÜK ÜYELERİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİ ANLAYAMIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Doğu Anadolu Sayısal TV Teknolojileri Semineri 1 Ağustos 2010 

tarihinde Elazığ Öğretmenevi Konferans salonunda yapıldı. 

İletişim alanında televizyon ve radyo yayıncılığı bağlamında çok 

önemli konuların işlendiği bu seminerde IPTV, sayısal karasal 

yayıncılık, kablo yayıncılığı, İnternet temelli yayıncılık vb. 

konular ele alındı. Bu seminerin diğer bir özelliği de RTÜK 

üyeleri Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Dr. Zahid Akman ve 

Taha Yücel’in bu seminere katılmış olmaları idi. Protokol 

konuşmacıları arasında bana da söz verilmişti. İletişim 

Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Koordinatörü olarak söz 

alırken, iletişim fakültelerinin gelişmesinin önünde engel olarak 

gördüğümüz yeni RTÜK yasasının 37 inci maddesi aleyhine 

görüş bildirmek zorunda kaldım.  

 

RTÜK tarafından hazırlanan “Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” başlıklı 

mailto:avarol@firat.edu.tr
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kanun tasarısının Frekans planlaması ve tahsis başlıklı 37 inci 

maddesinde “Kamu kurumlarının ikaz, duyuru ve eğitim 

maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma 

talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapacakları protokol 

çerçevesinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet 

alınarak karşılanır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

haricindeki kamu kurumlarına kanal veya frekans tahsisi 

yapılmaz. ” ifadesi yer almaktadır. Bu yasa şu anda TBMM 

komisyonlarında görüşülüyor. RTÜK, İletişim Fakültesi 

Dekanlarının tümünün ısrarla talep ettiği mevcut 3984 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 

Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan “…. . , radyo-televizyon 

bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar 

ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir. ” hakkının saklı 

tutulmasını görmezden gelmekte ve yeni yasa ile 

üniversitelerin karasal yayın yapma hakkını ortadan kaldırmak 

istemektedir.  

 

Seminerde Fırat Televizyonunun Türkiye’nin İlk Yerel Üniversite 

Televizyonu olduğunu, ne tür zorluklarla bu televizyonunun 

bugünkü hale gelebildiğini dile getirdim. İletişim fakültelerinin 

karasal TV ve radyo yayınları yapmalarının, öğrencilerin eğitimi 

için önemini vurguladım. Benden sonra protokol konuşmasını 

yapan Dr. Zahid Akman, iletişim fakültelerine neden karasal 

yayın hakkı vermediklerini şöyle savundu. Üniversite 

televizyonlarının kamu desteği aldıkları için yerel özel 

televizyonlar karşısında avantajlı olduklarını, ülkemizde birçok 

iletişim fakültesi bulunduğunu ve her iletişim fakültesinin TV ya 

da radyo yayını yapmak isteyeceklerini ve reklam pastasından 

pay almalarının özel yerel televizyonları güç duruma soktuğunu 

belirtti.  
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Dr. Zahid Akman’ın bu söylemlerine katılmak mümkün değildir. 

Üniversite televizyonu olarak bizim diğer yerel televizyonlara 

maddi bağlamda rakip olmamız asla söz konusu olmamıştır. 

İşte Fırat TV 19 yıldır yayında. Elazığ’daki diğer yerel TV’lerle 

sürekli diyalog içinde olmadık mı? Hatta ilk yerel üniversite 

televizyon olması nedeniyle, diğer yerel televizyonlar yayına 

başladıklarında Fırat TV’den yetişen elemanlardan ve 

fikirlerinden yararlanmadılar mı? Fırat TV ilk kurulduğu yıllarda 

reklam almıştır, ancak 2002 yılında yasal hale geldikten sonra 

kesinlikle reklam geliri sağlamamıştır. Sadece bazı 

programlarımıza sponsorluk yapanlar çıkmıştır. Bu da stüdyoya 

kanepe, masa, sandalye şeklinde olmuştur. Şu anda İletişim 

Fakülteleri sayısı 56 rakamına ulaşmıştır. Ancak televizyon 

yayını yapan sadece Fırat, Selçuk, Erciyes, Atatürk 

üniversiteleridir. Dile getirildiği gibi her üniversite TV ya da 

radyo yayını yapamamaktadır. Televizyon stüdyosunun alt 

yapısını kurmak kolay mı?  

 

RTÜK üyelerinin, özel yerel televizyonları maddi bağlamda 

korumak amacıyla yeni taslak yasada üniversitelerin karasal TV 

ve radyo yayınları yapmasını engelledikleri net biçimde 

anlaşılmıştır. Peki, iletişim öğrencisinin elindeki laboratuvarını, 

stüdyosunu, çalışma atölyesini alarak alanlarında daha az bilgi 

dağarcığı ile yetişmelerine sebebiyet verdiklerinin acaba 

farkında mıdırlar? Öğrenci kendi programlarını hazırlayıp 

sunarak adeta kamuoyu önünde sınav verirken, şimdi 

uygulamasız teorisyenler olarak iletişim camiasına katılacaklar. 

TRT kanalı üzerinden eğitim yapabilecekleri yönündeki yukarıda 

belirtilen taslak kanun maddesi de çalıştırılamaz. Çünkü TRT ile 

protokol yapılacak ve hizmet alımı gerçekleştirilecektir. TRT 



1033 

 

hizmeti sunarken de öyle büyük rakamlar telaffuz edecek ki 

hiçbir üniversite bu bütçeyi bulamayacak veya Maliye Bakanlığı 

bu tür bir kaleme para konulmasına müsaade etmeyecektir.  

 

RTÜK’ÜN bu tasarrufunu vahim bir durum olarak 

yorumluyorum. RTÜK üyelerinin bahane gösterdiği nedenler 

gerçeği yansıtmıyor. RTÜK’ÜN yasayı iletişim fakültelerinin 

aleyhine değiştirerek, bu alandaki eğitime vurduğu darbeyi 

yıllar sonra kamuoyu çok daha net görebilecektir. Taslak 

kanunu hazırlayan RTÜK üyeleri de bu tasarrufları nedeniyle 

ileride kamuoyu vicdanında mahkûm edileceklerdir.  
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Yayınlandığı Tarih: 12 Ağustos 2010 (Perşembe) 

 

HIZLI TREN KONFORU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Demiryolu ağı açısından ülkemizin Avrupa ülkelerinin çok 

gerisinde olduğu biliniyor. Almanya, İngilitere gibi ülkelerde 

yolcu taşımacılığının önemli bir bölümü demiryolu ağı ile 

sağlanmaktadır. Bu ülkelerde demiryolu taşımacılığı ile daha 

güvenli ve de daha ucuza seyahat edilebilmektedir. Ülkemizde 

ise Amerika Birleşik Devletleri modeli benimsenmiş ve 

akaryakıtta büyük bir oranda dışa bağımlı olmamıza rağmen 

karayolu taşımacılığı teşvik edilmiştir.  

 

1975 yılında Makine Mühendisliği stajımı tamamlamak için 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst-Alman 

Akademik Mübadele Kurumu) bursiyeri olarak Kassel şehrinde 

Alman Demiryollarında (Deutsche Bundesbahn) 3 ay süre ile 

çalışmıştım. Kurumun stajyeri olduğum için bana uzun mesafeli 

seyahat edebilmem için her ay ücretsiz seyahat biletleri 
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vermişlerdi. Bu biletler sayesinde Almanya’nın birçok kentini 

görme fırsatını yakalamıştım.  

 

Çalıştığım fabrika; trenlerin tamirlerinden, yenilenmesinden, 

hatta demiryolu raylarının döşemesinden sorumluydu ve 

Almanya’nın tren yenileme bağlamında en büyük tesislerinden 

birisiydi. Almanya’ya IAESTE aracılığı ile giden ilk Fırat 

Üniversitesi (O dönemde Elazığ Devler Mühendislik Mimarlık 

Aakademisi) öğrencisi idim. Staj esnasında makinecilik 

anlamında çok şeyler öğrendim. 1992 yılında İngiltere’de iken 

de demiryolu ağını sıkça kullanıyordum. Almanların ve 

İngilizlerin 35 yıl öncesindeki sahip olduğu makine teknolojisi 

dahi, maalesef ülkemizin şu anda sahip olduğundan çok daha 

ileride idi.  

O dönemlerde demiryolu ile Elazığ’dan İstanbul’a gidebilmek 

çok eziyetli idi. Gidiş-dönüş ray sisteminin olmamasından 

ötürü, buharlı trenler karşıdan gelen treni bekler ve zaman 

kaybı daha da artardı. Kuşetli kabinlerde 6 kişi karşılıklı 

koltuklarda yatarak seyahat ederken, bir yolcunun ayakları 

karşısındaki yolcunun burnunun ucunda idi. Aheste aheste 

seyahat ettiğimde her defasında “Tövb. e bir daha trene 

binmeyeceğim” dememe rağmen, ağır kış koşulları altında 

karayolu ile seyahat etme yerine gene de demiryolunu tercih 

ettiğim çok olmuştur.  

 

Geçen hafta bir toplantıya katılmak için Eskişehir’e gitmem 

gerekiyordu. Ankara’dan Eskişehir’e hızlı tren ile gitmeye karar 

verdim. Biletimi İnternet üzerinden aldım. Gara vardığımda 

birden kendimi gene Almanya’da ya da İngiltere’de sandım. 
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Tertemiz bir hızlı tren. Her konfora sahip. Hatta bu yazıyı dahi 

hızlı tren içerisinde kaleme aldım. Tren ile seyahat ederken, 

bilgisayarımda bu yazıyı yazıyor, telefonumu şarj ediyor, 

kulaklıkla müzik dinliyor ve bir taraftan da çayımı 

yudumluyorum. Yazıyı tamamlamak üzereyken Eskişehir’e de 

uşatığımı görüyorum. İşte insana verilen değer budur. Ülkemin 

insanı bu rahatlığı ve bu konforu hakediyor.  

Hızlı tren projesi ülkemizde birkaç senelik bir mesele. 

Demiryolu taşımacılığı mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalıdır. 

Sadece batı illeri değil, Türkiye’nin tüm illeri arasında hızlı tren 

ile ulaşım sağlanması için bir seferberlik başlatılmalıdır. Türkiye 

çift yollarının, hava alanlarının ve demiryolu ağının çoğaltılması 

anlamında birkaç yıldır yoğun çabalar sarf ettiğini görüyoruz. 

Ancak bu çalışmalar daha da hızlandırılmalı ve insanımız bir 

Avrupalı gibi bu imkânların tümünden faydalanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1038 

 

 

Yayınlandığı Tarih: 19 Ağustos 2010 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYELERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Üniversite döner sermayeleri 2007 yılından beri kümülatif 

olarak zarar etmektedirler. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 

kâr etmesine karşın, üniversite hastanelerinin zarar etmelerinin 

birçok değişik nedenleri bulunmaktadır. SGK uyglamaları, 

Üniversite hastanelerinin 3. basamak sağlık hizmeti sunmaları, 

Maliye Bakanlığının kayırmacı uygulamaları, yönetimsel ve 

mevzuat farklılığı, zarar etmenin bileşenleri olarak karşımıza 

çıkıyor.  

 

Kağıt üzerinde bazı üniversite hastanelerinin kâr ettikleri 

belirtilmekle birlikte, aslında gerçekte kâr eden üniversite 

hastanelerinin olmadığını söyleyebilirim. Çünkü kâr ettikleri 

ileri sürülen üniversite hastanelerinde iyi bir analiz 

yapıldığında, üniversitenin diğer birimlerden 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 13-b/4 maddesi ile birçok elemanın 

görevlendirerek, personel ihtiyaçlarını bu yolla karşıladıkları ve 
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maaşlarını özel bütçeye (Maliye Bakanlığı tarafından 

Üniversitelerin her yıl bütçelerine konulan meblağlar) 

yükledikleri görülür. Diğer taraftan hastanenin elektrik ve su 

giderlerini dahi özel bütçeden karşılayan üniversiteler var. 

Hastaneye kadro sağlayarak, sağlık personelinin maaşlarını da 

özel bütçeden ödenemesini yapan üniversiteler bulunmaktadır. 

Özel bütçeye koydukları büyük meblağlar ile hastanenin 

demirbaş ihtiyacını karşılayan üniversiteler, bu tür tasarrufları 

sayesinde döner sermaye gelirlerinin maddi yükünü 

azaltmıyorlar mı? 

 

Bir yılı aşkın bir süredir Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü kapsamında yürütülen Döner Sermayelerin Yeniden 

Yapılandırılması çalışmalarına katılmakta ve aktif görevler 

almaktayız. Ayrıca bu alanda makaleler yayımlayarak üniversite 

hastanelerinin sancılı durumunu kamuoyuna aktardığımız ve 

tartışma platformu oluşturduğumuz inancındayım. Muhasebat 

Genel Müdürlüğünün ve Üniversite yönetimlerinin desteklerini 

arkamıza alarak ve de diğer üniversitelerle güçbirliği yaparak, 

döner sermaye bağlamında önemli mevzuat değişimlerine 

vesile olduk. Bu değişmelerin neler olduğunu sizlerle paylaşmak 

istiyorum.  

1 Ağustos 2010 tarihinde Üniversitelerimizi de yakından 

ilgilendiren “Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun 

hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” 

yayımlandı. Bu Kanunun 52. ve Geçici 9. Maddeleri üniversite 

döner sermayelerine önemli nefes aldıracak. Bu maddelerin 

çıkması için verdiğimiz mücadelenin sonuç vermesini de büyük 

bir memnuniyetle karşılıyoruz.  

Üniversitelerde Hastaneler dışında kalan birimlerin iş yapmasını 
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engelleyen, adeta öğretim elemanlarına “Döner sermaye 

aracılığı ile iş yapmayın ki sizlere ek ödeme (denge tazminatı) 

verelim” anlamına gelen hüküm (52 inci madde) nihayet 

üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri dışında kalan 

diğer birimlerinin leyhine değiştirildi. Hastane dışındaki 

birimlerde görev yapan öğretim elemanlarımız artık projelerini 

döner sermaye aracılığı ile yapabilecekler ve döner 

sermayeden elde ettikleri meblağlar, denge tazminatlarından 

mahsup edilmeyecek (2010 da yılında sağlanan gelirlerden 

sadece Ocak 2011 de bir defaya mahsus denge tazminatı 

kesilecek, müteakip aylarda artık kesilmeyecek).  

 

Aynı kanunun Geçici 9. Maddesi ise bizim için milâdi maddi 

dönüm noktası olabilecek. Bu geçici madde hükmü şöyle: 

“Devlete ait üniversitelerin tıp fakülterlerine bağlı sağlık ve 

uygulama ve araştırma merkezi birimlerinden, ilgili üniversite 

rektörlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine Müsteşarlığı ile Devlet 

Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanları ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanından oluşan kurulca belirlenmiş 

kriterler çerçevesinde mali durumunun zayıf olduğu 

kararlaştırılılanlara, belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul 

etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla, yapılacak protokol 

kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca bir yıl içinde ilgili 

üniversite bütçelerine aktarılacak ödeneklerden ilgili döner 

sermaye bütçesine yardım yapılabilir. ” 

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde Döner 

Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı 6-8 
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Ağustos tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Muhasebat 

Genel Müdürlüğü yöneticilerinin ve memurlarının da katıldığı 

bu çalıştaya 43 üniversiteden ilgililer çağrılmıştı. Yeni 

hazırlanmakta olan Döner Sermaye Kanun tasarısı ele alındı. 

Yakında tasarıya son şekli verilerek, ilgili kurumların görüşlerine 

sunulacak.  

 

Bu gelişmeler şunu göstermektedir. Kanun hazırlayıcılar bazen 

farkında olmayarak aynen denge tazminatında olduğu gibi 

kurumları çalışamaz duruma sokabilmektedir. Denge tazminatı 

2006 Mart ayında çıkmıştı, yoğun mücadeleye rağmen ancak 4 

yıl sonra bu yanlışlığı düzeltmek mümkün olabildi. Mevzuattaki 

yanlışlıkların ilgili ortamlarda sık sık dile getirilmesi, bu konuda 

makaleler yayımlanması, neticede etkili olabiliyor ve yetkilileri 

harekete geçirebiliyor. Bu tür mücadelelerin güçbirliği yapılarak 

verilmesi, sonuç alınmasını daha da hızlandırabiliyor.  

 

Not: Çalıştay süresince davet ettiği misafirlere sürekli refaket 

eden, üniversitesi içerisinde gezi yaparken aynı otobüs 

içerisinde misafirlere tanıtımı bizzat yapan, mütevazi 

davranmayı ve işbirliği kurmayı kendisine şiar edinen Rektör 

Prof. Dr. Davut Aydın’a kalbi duygularla teşekkürü etmeyi bir 

katılımcı olarak borç biliyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 26 Ağustos 2010 (Perşembe) 

 

ÇÖP YÖNETİMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Yurtdışında bulunduğum ülkeler arasında çöpleri en iyi 

değerlendiren ülkelerden birisi olarak ABD’yi görüyorum. Bizde 

bir deyim vardır ya “Sinekten yağ çıkartır!” misali, Amerikalılar 

da çöplerden maddi kazanç sağlıyorlar ve çevre kirlenmesini 

azaltıyorlar. Yurtdışında çöplerin etkin değerlendirilmesi için 

kural ve yönetmelikleri bulunur. Belediyeler, kurallara 

uymayanlara büyük parasal cezalar keser ve vatandaş 

mecburen belirlenen kurallara uyar. Ülkemizde ise çöplerden 

yarar sağlamak, çevreyi mümkün olduğunca az kirletmek 

konusunda gösterdiğimiz tasarruflar maalesef çok yetersiz 

kalmaktadır.  

 

Türkiye’de belediyeler çöp bidonlarını mahallelere dağıtır. 

Belirli mesafelerde çöp bidonları sokak üzerinde sürekli durur. 

Bidonların sokak kenarlarında durması dahi bir görüntü kirliliği 

yaratır. Üstelik duyarsız vatandaş çöp poşetlerini bidon içerine 
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koymak yerine, bidonun çevresine fırlatır. Çöp bidonunun 

çevresi de dolayısıyla ayrı bir çöplük alanıdır. Kedi ve köpekler 

bu alanlardaki poşetleri parçalayarak, çevrenin daha da 

kirlenmesine neden olurlar.  

 

Çöplerin yönetiminin iyi yapıldığını söylememiz mümkün değil. 

Bazı belediyeler çöp toplama merkezleri kurarak ve çöpleri 

tasnif ederek, atık malzemelerden kazanç sağlayabiliyorlar. 

Böylece çöplerin doğayı kirletmesine de kısmen çare 

bulabiliyorlar. Ancak bu tesislere sahip belediyelerimizin sayısı 

maalesef çok azdır.  

 

Yurtdışındaki kentlerin birçoğunda sokak kenarlarında bizdeki 

gibi çöp bidolarına rastlayamazsınız. Her ev çöpünü evinin 

içerisinde poşetler içerisinde tutar. Haftanın bir günü o mahalle 

için çöp toplama günüdür. Belediyeye ait araçlar, sokaklarda 

düzenli bir biçimde sıralanmış çöp poşetlerini gelir toplar. Çöp 

poşetleri de bizdeki gibi alışverişlerden elde edilen plastik 

torbalar değildir. Plastik poşetin rengi genelde mavidir ve 

poşetin ağzındaki ip büzülerek, torbanın ağzı sıkı biçimde 

düğümlenir. Sokaklarda başıboş kedi ve köpekler dolaşmadığı 

için de torbalar yırtılmaz ve çevre kirlenmez.  

 

Bu yazdıklarım bazılarınız için tuhaf gelebilir. Ama yurtdışında 

gerçekten bir çöp kültürü gelişmiştir. Bazen büyük alış veriş 

merkezlerinde yanyana üç çöp bidonu görürsünüz. Birisi kola 

türü içecekler için kullanılan madeni kutulara ayrılmıştır. 

Yanındaki diğer bir çöp bidonu, içerisine plastik pet şişelerin 

atılması için kullanılır. Üçüncüsü ise diğer atıklar içindir. 
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Vatandaş duyarlıdır ve elindeki atığı, ilgili çöp bidonu içerisinde 

bırakır. Bu bir eğitim ve kültür meselesi değil midir? 

 

Elazığ’da Doğukent ile Salıbaba mahallelerini birbine bağlayan 

bir çift yol vardır. Belediye bu yolu asfaltlamış ve 

ağaçlandırmıştır. Ancak duyarsız ve eğitimsiz vatandaş bina 

yıkıntılarından oluşan molozları, kömür küllerini ve hatta evsel 

çöpleri getirip yol kenarına boşaltır. Çöp boşaltma olayını o 

yolu kullananan sürücüler görür ama hiçbiri ihbarda bulunmaz 

veya “Gidip bu işlerle uğraşıp başımı belaya mı sokayım” 

endişesini taşır.  

 

Toplumla iç içe yaşamanın kuralları vardır. Her fert bu kurallara 

uymalıdır. Bunun yolu da eğitimden geçer. Ama vatandaşın 

geçmişi ve kültürü bir türlü bu yeni alışkanlıkları edinmeye 

müsait değildir. O bildiğini okur. Gene elindeki çöpünü bidona 

atmak yerine, sokağa fırlatmaya devam eder. Bu durumu gören 

duyarlı diğer bir vatandaş da korkusundan bu olayı görmezden 

gelir. “Neyime lazım, başımı belaya mı sokayım?, En iyisi 

susayım der!”. Ee, bana göre de haklıdır. Çünkü geçmişte 

arabadan camı açıp kola kutusunu dışarı fıratan gençleri ikaz 

ettiği için Prof. Dr. Orhan Kural’ın kolunu kırıp gözünü 

şişirmemişler miydi? Ülkemizde çöp yönetim kültürünün 

gelişmesi daha çok uzun yıllar alacağı muhakkatır. Ancak fertler 

olarak bizler elimizden geldiğinde evsel atıklardan oluşan 

çöplerin -yurtdışında olduğu gibi- yönetilmesine katkı 

sağlamalıyız diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 2 Eylül 2010 (Perşembe) 

 

BÖYLESİNE İLK DEFA RASTLADIM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Ülkemizde ustalık önemli bir meslektir. Sanayide çıraklıktan 

başlayarak kalfa ve sonra usta olanlar, hayatlarını el becerileri 

sayesinde ikâme ederler. Küçük bir iş yerinde çoğu karın 

tokluğuna çalışır. Sanayide birçok atölyede küçük yaşta 

çocukların çalıştırıldığını görüyoruz. Bu çocukların büyük bir 

bölümünün sigortası yoktur ve aldıkları haftalık da semboliktir. 

Atölye sahibi de zaten genelde geçimini zar zor 

yapabilmektedir. El emeği ustalığın ülkemizde para etmediğini 

biliyoruz. Buna karşın gelişmiş ülkelerde gerçekten işçilik çok 

pahalıdır ve ustalık yapanların çoğu da gene ülkeye göçmen 

olarak gelenlerdir.  

 

Ülkemizde arabanızla ilgili bir probleminiz olduğunda hemen 

sanayiye gider, kaporta, motor, elektrik işlerini, arabanın yağ 

değişimini anında yapabilirsiniz. Üstelik arabanız tamir 

edilirken, bir taraftan da çayınızı yudumlarsınız. Kaporta işiniz 
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varsa, arabayı bırakır ve birkaç gün sonra arabanızı geri 

alırsınız. Ustaların el becerileri sayesinde, kaportada yapılan 

düzeltmeleri dahi çok dikkatli bakmadıkça anlayamazsınız.  

 

Amerika’da araba tamirciliği çok pahalı meslekler arasındadır 

ve küçük kaporta düzeltmelerini dahi yaptırmaktan 

çekinebilirsiniz. Bu yüzden de özellikle üniversite gençliğinin 

kullandığı arabalar çarpık olabiliyor ve sokaklarda kaportası 

çökmüş araçlara sık rastlayabiliyorsunuz.  

 

Aracımızın sağ ön ve arka kapısı çökmüş ve paslı idi. El işçiliği 

pahalı olduğu için de oğlum yaptırmamış. Oğluma neden 

kaportayı düzeltirmediğini sorduğumda, kaporta için ödeyeceği 

para ile daha iyi bir araba satın alabileceğini söylemişti.  

 

Geçen hafta Washington DC’den Pennsylvania’daki Wilkes 

Barre kentine doğru kapıları çökmüş bu otomobil ile seyahat 

ediyorduk. Washington’dan yeni çıkmıştık ve benzin almak için 

otoyoldan ayrılmıştık. Benzin doldurmaya başladığımızda bir 

genç yanımıza geldi ve kapılardaki çöküntülerin çok kötü 

görüldüğünü ve kendisinin 1 saat içinde kaportayı düzeltip, 

macun çekip boyalabileceğini söyledi. Bu söylem çok tuhafıma 

gitti. Çünkü “Nerede yapacaksın?” sorumuza, “Hemen burada 

cevabını almıştık”. Teklifi ciddiye almadık, ancak Amerikalı genç 

gene de telefonunu bize verdi ve babasının, annesinin ve 

kardeşlerinin içerisinde olduğu arabaya binerek ayrıldılar.  

Oğluma sordum bu ne iştir diye? O anda karar verdim ve 

oğluma Amerikalı genci arayarak buraya geri gelmelerini 

beklediğimizi söylemesini istedim. Aile boyu tamirci elemanlar 
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hemen geri geldiler. Kaporta düzeltmesini nasıl yapacaklarını 

bir bir anlatılar ve bize 1 saatte her türlü işi bitireceklerini 

söylediler. İşi nasıl yapacaklarını merak ettim ve “Tamam 

başlayın” dedim.  

 

Arabalarının arkasından aletleri çıkardılar. Ailenin fertleri hepsi 

bir işi üstlendi. Ben de bir taraftan şaşkın ve bir taraftan da 

sonucun nasıl olacağını merak ederek, olayı kameraya çektim. 

Kapıları sökmediler. Kapı yan kenarlarından delikler açtılar. 

Uzun tornavidalar ve çekiçlerle seyyar tamircilik yapıyorlardı. 

Tabi çökmüş bölümleri dışarı çekmek için de kapıyı deldikçe 

içim gidiyordu. Babaları benim tedirgin olduğumu fark edince, 

“Bu kapı nasıl olsa elden çıkmış. Delikleri sonradan macunla 

kapatacağız. Tedirgin olmayınız” nasihatında bulundu. Kaporta 

düzeltildi, macunlar çekildi, sonra tüp içerisinde satılan boya 

alıp getirdiler ve işlem bitti. Tabi bütün bu işler tam 3 saat 

sürdü. Ama biz gene de memnunduk, çünkü çok mükemmel 

olmasa da görüntü bakımından fena sayılmayacak seviyede bir 

düzeltme yapılabilmişti.  

 

Oğlum Serkan’a dönerek, “Hiç Amerika’da sen böyle işlerle 

karşılaşmış mıydın? diye sordum. İlk defa rastladığını, zaten 

kaporta boya işleri ile de genelde Meksikalıların, Ortadoğu 

ülkelerinden gelen göçmenlerin uğraştığını söyledi. Merak edip 

adamın kökenini sorduk. Meğer adamın dedesinin babası 

Türk’müş. Bunu duyunca biz de heyecanla Türk olduğumuzu 

söyledik. Muhabbeti artırdık. Karşılıklı kartvizitlerimizi 

biribirimize verdik.  
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Demek ki ayak üstü de olsa kaporta düzeltilebiliyor, macun 

çekilebiliyor ve boya yapılabiliyor. Aile boyu seyyar ustalar 

benzinliklerde dolaşıp ayak üstü tamir işleri yapıyor. Biz 360 

dolara bu işi yaptırdık. Oysa yaptırdığımız bu işin değeri 1500 

dolardı. Biz de memnunduk, seyyar ustalar da! Jet hızı ile 

kaportacılığın nasıl yapıldığını da öğrenmiş olduk. Tabi en 

önemlisi de bu ustaların damarlarında Türk kanının izlerinin 

hâlâ dolaştığını da farkederek! 
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Yayınlandığı Tarih: 16 Eylül 2010 (Perşembe) 

 

ÖSYM’NİN YAPTIĞI SINAVLARIN GÜVENLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Son günlerde ÖSYM tarafından yapılan sınavların güvenliği 

konusunda oldukça endişeli bir bekleyiş hâkim. Yetkili ağızlar 

mümkün oldukça şimdilik açıklama yapmaktan kaçınmakta. 

KPSS sınavında yapılan usulsüzlük gün ışığı gibi meydanda. Tabi 

bu usulsüzlük, ya da daha açık bir deyimle sorularının sınav 

öncesinde ele geçirilmesi ve bazı kişilere dağıtılması eylemi, 

ÖSYM’nin güvenirliğini iyiden iyiye sarsmıştır. ÖSYM’nin eski 

itibarını da kazanması şimdilik mümkün görülmemektedir.  

 

KPSS ya da diğer sınavlarda yapılan soru ele geçirme eylemini 

sadece ÖSYM’ye mal etmek doğru mudur? Elbetteki değil? 

Ama zaman zaman ortada dolaşan bazı dedikodular insanın 

middesini de bulandırır cinsten! 5-10 bin dolara ÜDS’den başarı 

garantisi veren kişilerin olduğu dedikodusu ortada 

dolaşabiliyor. Bu şebekenin bir uzantısının da ÖSYM içinde 

olduğu iddia edilebiliyor. Tabi elde kanıt olmayınca, böyle 
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dedikodulara itibar edilmemeli. Ancak gene de tedbiri de elden 

bırakmamalı ve konunun üzerine gidilmeli.  

 

Siirt’te ÖSYM Sınav İl Temsilcisi olarak 1 yıl görev yaptım. Sınav 

güvenliğini sağlamak için çok büyük emek veriyorduk. Ancak 

üniversiteden elemanlar yeterli olmadığı için mecburen Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan birçok öğretmeni de 

sınavlarda görevlendirmek zorunda kalıyordum. Ama üzülerek 

belirtmem gerekir ki öğretmenlerimizin bir kısmı sınavlara 

sadece ücretini almak için gelmekte ve sınav güvenliği 

konusunda ciddi davranmayabilmektedir. O dönemde birkaç 

kopya olayı saptamış ve ÖSYM’ye rapor etmiştik.  

 

İddia edildiği gibi KPSS sınav soruları şayet sınavdan birkaç gün 

önceden ele geçirilmişse, bunun müsebbibini ÖSYM içinden 

aramak gerekir. Soru hazırlayan ekipten biri/birileri, soru 

kitapcıklarını basan ve matbaada çalışanlardan birileri/bazıları, 

kitapcık depolarından sorumlu kişilerin hepsi şüpheli 

konumudadır. ÖSYM’nin ilgili elemanlarının sıkı bir şekilde 

denetlenmesi sonucunda gerçekler ortaya çıkabilir.  

 

Şayet sınav esnasında cep telefonları aracılığı ile bazılarına 

doğru şıklar gönderilmişse, bunun sorumluları doğrudan 

sınavlarda görevli salon başkanları ile gözetmenlerdir. Çünkü 

ne kadar gelişmiş bir cihaz olursa olsun, cevapları transfer 

edecek kişi cep telefonuna cevapları yazması ya da cep 

telefonu ile doğru şıkları karşısındakine söylemesi gerekir. Bu 

eylemleri yapması, o salondaki görevlilerin salonu 

gözetlemediklerini gösterir. Salonda görevliler fark etmezse 
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bile soruları servis yapan kişilerin etrafında oturan diğer sınava 

girenlerin bu olayı görmemiş olmaları mümkün değildir. Ama 

bu kişiler de cevaplardan nemalanmışlarsa, o zaman diyecek 

birşey yok, herkes halinden memnun! 

 

KPSS sınav günlerinde şayet cep telefonu ile cevaplar 

dağıtılmışsa, cep telefonu hizmeti veren opratörler aracılığı ile 

sınav esnasında sınava girenlerin cep telefonlarındaki 

hareketlilikler kontrol edilerek somut bazı ipucları elde 

edilebilir.  

 

Diğer bir önerim ise ÖSYM’de sınavı hazırlayan ekibin tümden 

değiştirilmesidir. Ekip derken; sınav sorularını hazırlayan, 

depoların güvenliğini sağlayan, sınav otomasyon sistemini 

organize eden tüm bireylerin değiştirilmesini kastediyorum. 

Sınavların güvenliği konusunda kamuoyunda itibar kazanmak 

için sorumluların gerekli önlemleri alması kaçınılmazdır.  

 

Değerli okuyucularım, Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sağlıklı 

ve mutlu nice bayramlar geçirmenizi dilerim.  
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Yayınlandığı Tarih: 23 Eylül 2010 (Perşembe) 

 

TMMOB TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNİN KAPATILMASINI 

İSTİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan ve bu yıl eğitim ve 

öğretime başlayan önemli yeni bir fakülte kuruldu. Teknoloji 

Fakültesi adı ile kurulan bu fakülte bünyesinde 5 bölüme 

öğrenci alındı. Fakülte, Makine, Mekatronik, Metalurji ve 

Malzeme, Otomotiv ve Yazılım Mühendislikleri bölümlerinden 

oluşuyor. Diğer taraftan Üniversitemizde bir de Mühendislik 

Fakültesi olup o fakülte bünyesinde de Makine, Mekatronik, 

Metalurji ve Malzeme ile Yazılım Mühendislikleri yer 

almaktadır. Bir üniversitede farklı fakülteler bünyesinde aynı 

unvanı veren bölümlerin yer alması, kafaların karışmasına ve 

çeşitli spekülasyonların yapılması neden olmaktadır. Özellikle 

bazı mühendislik fakülteleri ile TMMOB (Türk Mühendis ve 

Mimarlar Odası Birliği) Teknoloji Fakültelerine karşı çıkmakta ve 

hatta TMMOB Danıştay Sekizinci Daireye dava açarak, dava 
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dilekçesinde birçok iddialar iler sürmekte ve Teknoloji 

Fakültelerinin kapatılmasını talep etmektedir.  

 

1985 yılından beri Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde görev 

yapmaktayım. Teknoloji Fakültelerinin kurulma nedenleri son 

yıllardaki çalışmalara dayanmamaktadır. Uzun yıllardan beri 

verilen bir mücadelenin son ürünü olarak Teknoloji Fakülteleri 

kurulmuştur. Tüm gelişmelerden haberdar olduğum için 

bugünkü yazımda, TMMOB’nin iddialarına cevap vermek 

istiyorum.  

 

TMMOB dava dilekçesinde ısrarla Teknoloji Fakültelerinin, 

2009’da kapatılan Teknik Eğitim Fakülteleri yerine kurulduğunu 

ve Teknik Eğitim Fakültelerinin devamı olduğunu iddia 

etmektedir. Teknoloji Fakültelerinin kurulması 13. 11. 2009 

tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşmiştir. Kararı aşağıda 

veriyorum.  

 

“Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik 

eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik 

eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin kapatılması ve aynı 

yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler 

kurulması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî 

Eğitim Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 25377 sayılı yazısı 

üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. ” 
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Görüldüğü üzere kararda Teknoloji Fakültelerinin kapatılan 

Teknik Eğitim Fakültelerinin devamı olduğuna dair hiçbir ifade 

yoktur ve Teknoloji Fakültelerinin yeni fakülteler olduğu bariz 

bir biçimde belirtilmiştir.  

 

TMMOB dava dilekçesinde, “Davamız, Müvekkil TMMOB’nin 

kuruluş amacı ve faaliyet alanı içerisine giren Makine, 

Mekatronik, Metalurji, Yazılım Mühendisliği gibi alanlarda 

kamuoyunun ilgili tarafların bilgisine başvurulmadan ve açık bir 

şekilde kamuuoyu bilgilendirilmeden hukuka aykırı olarak yeni 

bölümler kurulması işleminin iptalini içermektedir” ifadesini 

kullanmıştır. Bu ifade ile TMMOB’nin izni olmadan 

üniversitelerde mühendislik bölümleri kurulamayacağı iddia 

edilmiştir. Bu tasarruf ile TMMOB, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunun 7d (2) maddesi ile YÖK’ün yetkisinde olan bölüm 

kurma eylemi kendisine vazife etmeye çalışarak, yasaları 

çiğnemektedir.  

TMMOB, Teknoloji Fakültelerine iki ayrı puan türü (YGS-1, MF-

4) ile öğrenci alınmasına da karşı çıkmaktadır. Teknoloji 

Fakültelerini, hem ilgili Meslek Lisesi mezunları hem de düz lise 

mezunları tercih edebilmektedir. Meslek lisesinden gelenler 

YGS-1 puan türü ile yerleştirilmektedir. Meslek lisesinden gelen 

öğrencilerin matematik ve fen bilgisi derslerinin zayıf 

olabileceği düşünülerek, bir yıllık bir intibak süresi 

programlanmıştır. Ancak muafiyet sınavına giren ve başarılı 

olanlar, intibak sınıfına gitmeyeceklerdir.  

 

İkinci guruba giren öğrenciler ise MF-4 puan türü ile tercih 
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yapabilmektedir. Bu sistem sayesinde ilgili branşlardan mezun 

olan meslek liseleri, düz liseden gelenlerden intibak sınıfı 

nedeniyle 1 yıl fazla eğitim görmektedirler ve bu sayede 

genelde zayıf oldukları matematik ve fen bilgisi gurubu 

derslerinden kendilerini yetiştirmeleri sağlanmaktadır. 1970’li 

yıllarda Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri vardı. 

Mühendislik unvanı veren bu okulların kontenjanlarının yarısı 

meslek liseleri, diğer yarısı ise düz lise mezunları için ayrılmıştı. 

Üstelik meslek liselerinden gelenler için intibak sınıfı da 

bulunmuyordu. Mezunları mühendislik diploması alıyordu ve 

TMMOB’ne sorunsuz kayıt yaptırabiliyorlardı. O dönemlerde 

TMMOB bu tür bir uygulamaya karşı çıkmazken, şimdi iki ayrı 

kanaldan öğrenci gelmesine karşı çıkmasına anlam 

verilememektedir.  

 

TMMOB, dilekçesinde “Diğer yandan 2547 sayılı Yükseköğretim 

Yasasının 21. Maddesinde açık bir şekilde “bir fakülte ya da 

yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan 

birden fazla bölüm bulunmaz” denilmektedir. Yasanın bu amir 

hükmü, farklı ad altında fakülte kurulmak suretiyle bertaraf 

edilmez. Bir fakülte bünyesinde aynı veya benzer nitelikte 

eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunmasının 

yaratacağı sakıncalar, farklı fakülte bünyesinde kurulacak aynı 

ad altındaki bölümler için de geçerli olacaktır” denilmektedir. 

Yasa “bir fakülte ya da yüksekokulda, . . ” ile başlamaktadır. 

Yani aynı mühendislik fakültesi bünyesinde iki tane makine 

mühendisliği bölümü bulunmaz anlamını taşımaktadır. Bu 

durum ayrı fakülteler bünyesinde aynı isimli bölümlerin 

olmayacağı anlamına gelmez. Örneğin İstanbul Üniversitesinde 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 
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bulunmaktadır. Bu iki fakülte de benzer eğitim vermektedir. 

Ancak fakülte isimleri farklı oldukları için, iki ayrı fakülte 

halinde organize edilebilmişlerdir. Konya Selçuk 

Üniversitesinde de Selçuklu Tıp Fakültesi ve Meram Tıp 

Fakülteleri benzer eğitim yapmaktadırlar, ancak ayrı fakülteler 

olarak organize olabilmişlerdir.  

 

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin üniversiteleri incelendiğinde, 

aynı üniversite bünyesinde mühendislik eğitimi veren farklı 

fakültelerin, kolejlerin olduğunu görürüz. Amerika Birleşik 

devletlerinde Purdue Üniversitesi saygın ve tanınmış bir 

üniversitedir. Bu üniversite bünyesinde College of Engineering 

(Mühendislik Fakültesi) ve College of Technology (Teknoloji 

Fakültesi) adı ile mühendislik eğitimi veren fakülteler vardır. 

Örneğin Mühendislik Fakültesi bünyesinde Mechanical 

Engineering (Makine Mühendisliği) ve Teknoloji Fakültesinde 

ise Mechanical Enginering Technology (Makine Mühendisliği 

Teknolojisi) adı altında unvanlar verilmektedir. Her iki unvan 

içerisinde de ‘mühendislik’ kelimesi vardır. Ancak Teknoloji 

Fakültesinden mezun olan bir mühendis, daha çok uygulama 

dersi almıştır ve sanayinin istediği uygulama mühendisi 

özelliğini taşır. Oysa Mühendislik Fakültesinden mezun olan bir 

mühendis ise teorisyen ağırlıklı yetiştirilmektedir. Türkiye’de 

Teknoloji Fakülteleri kurularak, benzer bir yapı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Nitekim Teknoloji Fakültelerinin ders 

müfredatlarının yüzde 40’ı uygulama ağırlıklıdır. Oysa 

mühendislik fakültelerinde ise teorik ağırlıklı bir müfredat 

sürdürülmektedir.  

 

TMMOB, dava dilekçesinde “Teknoloji fakültelerine daha düşük 
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puanla öğrenci alımı yapılacağı görülmektedir. Bu durum, 

mezuniyet sonrasında aynı unvana sahip olacak öğrenciler 

arasında eşitsizlik yaratacaktır. Bu durum 2547 sayılı Yasanın 7. 

Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan –

yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve 

fırsat eşitliği sağlayacak önlemler- alınması kuralına da aykırılık 

taşımaktadır” denilerek, Teknoloji Fakültelerinin mühendis 

yetiştirmesine karşı çıkılmaktadır. Bu söylemden hareket 

edilecek olursa, tüm vakıf üniversitelerinin veya yeni kurulan 

üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin kapatılması 

gerekir. İşte bazı örnekler: Tunceli Üniversitesi Elektronik 

Mühendisliği en küçük puan: 347,708 en büyük puan: 389,945; 

Lefke Avrupa Üniversitesi kontenjan dolmamış. (80 

kontenjandan sadece 7 si dolmuştur. Diğer bir ifade ile MF-

4’ten barajı zorla geçen bir öğrenci dahi Lefke Avrupa 

Üniversitesinden rahatlıkla mühendis unvanı alabilmekte ve 

YÖK bu üniversitenin (kılavuzda zaten yer almakta) denkliğini 

kabul etmektedir. Diğer taraftan Boğaziçi Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ise en 

küçük puan: 552,384 ve en büyük puan: 592,820 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu örnekler davacının iddiasının ne kadar 

mesnetsiz olduğunu göstermektedir.  

 

TMMOB, Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Fakültelerine 

eşdeğer bir eğitim-öğretim yapmadıkları iddiasındadır. Bu 

söylem kasıtlıdır. Çünkü: Genç ve dinamik öğretim üyesi 

kadrosu ile etkin bir mühendislik eğitimi verecek olan Teknoloji 

Fakültesinde şimdilik beş bölümde toplam 15 öğretim üyesi 

mevcut olup üniversite bünyesindeki diğer bölümlerden de 

destek alınacaktır. Görevlendirilen öğretim üyelerinin tamamı 
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mühendislik orijinli olup, çoğunun yurtdışı master ve doktoralı 

olduğu ve uluslararası indekslere giren yayın sayılarına 

bakıldığında, her birinin 20’nin üzerinde yayını olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla mühendislik eğitimi verilecek 

fakültedeki öğretim üyesi kalitesi, standartların üzerindedir.  

 

TMMOB’nin iddialarının ne kadar mesnetsiz olduğu yukarıdaki 

açıklamalardan görülmektedir. Dava açarak Teknoloji 

Fakültelerine kayıt yaptıran binlerce öğrenciyi tedirgin etmekle 

de suç işlemektedir. Umarım TMMOB aklıselim davranır ve 

açtığı davalardan vazgeçer.  
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Yayınlandığı Tarih: 30 Eylül 2010 (Perşembe) 

 

İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Geçen hafta Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 

kapatılmasına yönelik TMMOB’nin açmış olduğu dava 

gerekçelerini ele almış ve iddialarını cevaplamıştım. Bu yazı 

nedeniyle beni arayanlar oldu. Hem lehte hem de aleyhte 

görüş bildirenler oldu. Hatta benim mühendis olduğumu ve 

neden Teknoloji Fakültelerine karşı çıkmadığımı dile getirenler 

vardı. Ben doğru bildiğim neyse, onları yazdım.  

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin kurulmasında emeği 

geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye 

gerçeklerini görerek, ülkenin ihtiyacı olan ve uygulaması güçlü 

mühendislerin yetişmesinin kapısını araladılar. Rektör Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Yasin Varol 

ve Fakültede görev alan diğer elemanlar yoğun bir çalışma 

yaparak, 2010-2011 akademik dönemine bu fakülteyi eğitime-

öğretime yetiştirdiler. Bu başarıyı gösterebilen sadece 7 
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üniversite oldu. Diğerleri henüz doğru dürüst bir hazırlık dahi 

yapamadılar.  

 

Teknoloji Fakültesinin önemli bir özelliği var. Uygulama ağırlıklı 

bir eğitim sürdürüyor. Bu fakültenin bölümlerinden mezun 

olacak mühendisler, son sınıfın güz yarıyılında sanayide 

uygulamalı yoğun bir eğitim görecekler. Bu eğitim sonrasında 

da el becerileri yüksek ve pratik düşünce yetenekleri gelişmiş 

mühendisler ortaya çıkacak. Bu noktada Elazığ Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Şekerdağ ile yönetim kurulunda 

görev alan arkadaşlarına da teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü 

kendileri 7 inci yarıyılda yapılması zorunlu olacak saha 

uygulamasına ev sahipliği yapacaklarını yazılı olarak taahhüt 

ettiler ve bu belge ile Yükseköğretim Kuruluna müracaat edildi.  

 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, diğer Üniversitelerdeki 

aynı isimli fakülteler ile kıyaslandığında en fazla kontenjan 

sahip olması ile dikkatleri çekiyor. Şu anda 720 öğrencisi var. Ek 

kontenjanla bu rakamın 800 olacağı tahmin ediliyor. Elazığ’a bir 

yılda 800 öğrenci kazandıran bu fakülte, dördüncü yılın 

sonunda 3200 öğrenciye sahip olacak. İşte bu fakültenin Elazığ 

esnafına sağlayacağı katkı ortada değil mi? 

 

Fakülte, kadrosuna transfer ettiği genç ve dinamik öğretim 

üyeleri ve idari personeli ile eğitime hızlı bir giriş yaptı. 

Belirlediği hedefe varmak için de her türlü yolu denemektedir. 

Çiçeği burnunda olan bu fakülte, gelecek yıl 16-18 Mayıs 2011 

tarihleri arasında uluslararası bir sempozyuma (http://web. 

firat. edu. tr/iats/) ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı. Rektör 
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Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün destekleri ve yönlendirmeleri 

ile sempozyum çalışmaları da çok kısa sürede başlatıldı. 

Dünyanın çok farklı ülkelerinden birçok katılımcının gelmesi 

bekleniyor.  

Sadece Üniversite kaynakları ile çok büyük organizasyonları 

yürütmek kolay değildir. Bu nedenle sempozyuma sponsorlar 

aranmaktadır. Bu amaçla 27 Eylül’de Valimiz Sayın Muammer 

Erol’u fakülte dekanı ve birkaç öğretim üyesi birlikte ziyaret 

ettik. Sayın Valimize sempozyumun önemini ve Elazığ için 

sağlayabileceği katkılarının neler olabileceğini anlattık. Sayın 

Valimizin tereddütsüz olarak sempozyumu destekleyeceği 

cevabı, heyetimizi oldukça memnun etmişti. 28 Eylül’de de aynı 

heyet bu kez Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali 

Şekerdağ’ı ziyaret ederek, sempozyum hakkında kendilerini 

bilgilendirdi. Sayın Şekerdağ da bu tür bir etkinliğe destek 

vereceğini net bir dille belirtti.  

 

Bir ildeki öncü kurumlar arasında bu tür ilişkilerin olması, o ilin 

kalkınmasına elbette ki olumlu katkı sağlayacaktır. Tahminimize 

göre 600 civarında bir katılım olabilecektir. Üstelik bu 

katılımcıların önemli bir kısmı farklı ülkelerden Elazığ’a 

gelecektir. Katılımcılar Elazığ’a gelerek ilimiz tanıyacaklar, Elazığ 

halkının misafirperverliğini gidip ülkelerinde anlatacaklardır. Bu 

arada Elazığ hatırası alış verişlerini yapacaklardır. İşte 

sempozyumun önemi budur.  

 

Sempozyuma Sam Houston Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. 

Alan Peter Cooper, Avrupa Komisyonu Türk Delegasyonu Prof. 

Dr. Mustafa Balcı, Neveda Üniversitesinden Prof. Dr. Yunus A. 
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Çengel, Little Rock Arkansas Üniversitesinden Prof. Dr. Coşkun 

Bayrak, Çin Petrol Üniversitesinden Prof. Dr. Yu Bo, West 

Virginia Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Çelik, Wilkes 

Üniversitesinden Syed Perwez Kalim ve İTÜ’den Prof. Dr. Zekâi 

Şen çağrılı konuşmacı olarak davet edildi. Sempozyuma destek 

sağlamak isteyecek duyarlı bireylerin ve kurumların, bu 

çorbada tuzu olacaklarına inanıyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 07 Ekim 2010 (Perşembe) 

 

EMK’DAN ELAZIĞ DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Rahmetli Metin Kurdoğlu, 

Nihat Kazazoğlu, Ergün Üner, Hasan Uzunosmanoğlu, Ferzan 

Alagök ve Naci Sönmez’in girişimleri ile 1971’de kuruluyor. İlk 

faaliyete geçtiği yer, İstasyon Caddesinde şimdiki PTT 

binasından İstasyon istikametinde ilerlerken ve kapalı çarşıya 

dönmeden solda 2 katlı bir bina içerisinde idi. Benim Elazığ 

Musiki Konservatuarı Derneği ile ilişkim, o dönemlerde Kapalı 

Çarşı İşçiler Sokak üzerinde yer alan dükkânımıza yakınlı 

nedeniyle başlamıştı. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisine öğrenci olarak girdiğim 1973 yılı ile birlikte bu 

derneğe olan ilgim daha da artmıştı. Bazı sınıf arkadaşlarımla 

bu derneğe gider ve saz çalabilmek için kurslar alırdım. 

Derneğe o dönemlerde üye olmuştum. Elimdeki 1976 yılına ait 

kimlik kartını da hala titizlikle saklıyorum.  

 

Bu dernek kamu yararına hizmet veren bir kimlikle hiçbir 
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zaman politika içerisine girmedi ve derneğin amacına uygun 

faaliyetlerini sürdürdü. Yıldan yıla büyüdü. Hatta bu dernek 

Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun kurulmasına neden oldu. 

Naci Sönmez ve arkadaşlarının girişimi ile bu koro 1990 yılından 

beri faaliyetlerini sürdürüyor. Bu dernek diğer taraftan Fırat 

Üniversitesi bünyesinde 2001-2002 akademik yılında Devlet 

Konservatuarının kurulmasının gerekçeleri arasında yer almayı 

başarabilmişti.  

 

Elazığ bu güzide musiki oluşumları ile musiki alanında Türkiye 

ve hatta dünya ölçeğinde (özellikle de Türk Cumhuriyetleri 

arasında) önemli bir itibara sahip olmayı başarmıştır. Kültürel 

etkinliklerde EMK (Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği), Devlet 

Klasik Türk Müziği Korosu ve Fırat Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı gelen misafirlere müzik ziyafetleri vermişlerdir. 

Bazen bu kurumlar arasında çekişmelerin olduğuna da şahit 

olduk. Ama aralarındaki rekabet nedeniyle daima daha da 

kaliteli konserler verilebilmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Elazığ Devlet Klasik Türk 

Müziği Korosu, kuruluşunun 20 inci yılını kutlama anısına bu 

hafta içerisinde Devlet korosu Konser Salonunda bir dizi etkinlik 

düzenledi. Pazartesi günü açılış kokteylinin ardından akşam 

klasik müzik ziyafeti sundu. Salon tam dolu değildi. Özellikle 

protokol sırları çok boştu. Valimiz Muammer Erol, Belediye 

Başkanı Süleyman Selmanoğlu haricinde protokol mensupları 

yoktu.  

 

Zaman zaman çalınan cep telefonları, çocukların bağrışmaları 

ve Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı 
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Cihan Varlık’ın plaket dağıtımı esnasındaki yaşanan kargaşalık 

ve plaket bolluğu dikkatlerden kaçmıyordu. Noksanlıkları dile 

getirirken de kesinlikle 20. Yıl konserlerine gölge düşürmeyi 

asla aklımdan dahi geçirmedim. Sadece bundan sonraki 

etkinliklerde bu tür olumsuzlukların giderilmesi amacıyla 

gerekli önlemlerin alınmasını gönülden istiyorum.  

 

Bu vesile ile Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun 20. 

Kuruluş yıldönümünü kutluyor ve çok daha etkin ve Türkiye 

çapında ses getiren çalışmalara imza atmalarını diliyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 14 Ekim 2010 (Perşembe) 

 

EMK’NIN YER SORUNU VE YENİ BİR IŞIK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

9 Ekim Cumartesi günü Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğine 

uğramıştım. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Feti Ahmet Deniz, 

Kayahan Topal ve diğer bazı arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Feti 

Ahmet Deniz’in sıkıntılı ve tedirgin bir hali vardı. Sohbet 

esnasında sözü getirip EMK’ın (Elazığ Musiki Konservatuarı 

Derneği) yer sorununa bağladı. “Hocam yarın kira sözleşmemiz 

bitiyor, ortada kaldık, ne yapacağız?” dediğinde, geçmişte 

EMK’nın yaptığı genel kurulları bir film şeridi gibi gözümün 

önünden geçip gitti. Gerçekten de uzun yıllardır EMK’nın her 

genel kurulunda gündemden düşmeyen ve değişmeyen 

maddesi, yer meselesiydi. Geçmişte Elazığ’da görev yapmış 

Valilerimiz büyük bir heyecanla kamu yararına hizmet veren 

dernek statüsündeki EMK’nın yer sorununu çözmek için gayret 

göstermiş, ancak bu sorun bir türlü kalıcı çözülememişti.  

 

EMK’ın şu anda ikamet ettiği yer ikinci Harput Caddesi 
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üzerinde, rahmetli Ebe Seher’in evinin karşısında! Yetersiz ve 

de eski bir bina. Musiki ile iştigal etmek isteyenler, çocuklarına 

musiki sahada eğitim aldırmayı düşünenler bu güzide derneğin 

müdavimlerindendir. Politik bir kimliği olmaması nedeniyle de 

her görüşten insanların rahatlıkla ziyaret ettikleri bir özelliği var 

EMK’nın! 

 

Sohbet tamamen yer sorununa kilitlenmişti ki Feti Ahmet 

Deniz’in cep telefonu çaldı. Telefonun bitiminde Valimiz 

Muammer Erol’un Şuayp Alpay ile derneğe geleceklerini 

anladık. Kısa bir süre sonra Sayın Valimiz, Avukat Şuayp Alpay, 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ ve Aytekin 

Bey birlikte derneğe geldiler. Sayın Valimiz Feti Ahmet Deniz 

Beye dönerek, yer konusunda ne düşündüğü sordu. Dernek 

Başkanı Deniz “eski İdare Mahkemesinin yeri” cevabını verdi. 

Sayın Valimiz “O yeri unut, başka yerler söyle” dediğinde, 

ortalığı birden bir sessizlik kaplayıverdi. Sayın Erol aniden 

“Neden Belediye İş Merkezinin en üst katını 

düşünmüyorsunuz?” dedi. Söz konusu yerin 200 metrekare 

kapalı ve 600 metrekare açık alanlardan oluştuğunu, Avukat 

Şuayp Alpay açıklıyordu.  

 

Sayın Valimiz hemen Belediye Başkanını aradı. Malatya’da 

Mado’da dondurma yediğini öğrendiğimiz Başkana durumu 

söyledi. Yıllardır EMK’nın çözülemeyen yer sorunu, Sayın 

Valimizin ve Belediye Başkanımızın ortak girişimleri ve paylaşıcı 

yaklaşımlarıyla halledilebilecek diye aniden heyecanlanmıştık. 

Daha sonra Valimiz hemen Internet’ten 9 Ekim 2005 tarihinde 

25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdaresi ve 

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğini yazıcıdan 
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dökümünü alarak bizlere bazı maddelerini okudu. Yönetmeliğe 

göre Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği faaliyetlerini Belediye 

ile ortak yürütebilecek! 5 inci maddede “İl özel idaresi veya 

belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki 

alanlarında; a) Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, 

yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, 

kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri verebileceği” yazılıydı. Bu 

amaçla yapılacak faaliyetler için de EMK ile Belediye arasında 

bir protokolün yapılması gerekiyor! 

 

Vali Muammer Erol yer sorununu çözmek için kanımca ön 

hazırlıklı olarak EMK’ya gelmişti. Derneğin faaliyetlerini 

gözlemlediği anlaşılıyordu. Kesin bir çözüm bulmak için olaya el 

koymuş ve Belediye Başkanı ile ortak bir çalışma yaparak 

soruna kalıcı bir çözüm için ilk adımını atmıştı. Sayın Valimizin 

bu girişimi beni şaşırtmadı. Çünkü çözümsüzlüğe sürüklenen 

Elazığ havaalanı pistinin tamamlanması konusunda risk almış ve 

pistin beton döküm işlerini yükleniciden alarak valilikçe 

tamamlatmıştı. O dönemde ben de Sayın Valimizin bu 

hareketini alkışlayan bir köşe yazısı yazmıştım (Bak Günışığı 

Gazetesi, 11 Mart 2009, Elazığ Havalimanı). Pist olayında 

kullandığı yetkisini referans alarak, EMK’nın yakında Belediye İş 

Merkezinin en üst katına taşınacağına inanıyorum. Bu yeni 

mekân da EMK’nın kuruluşunun 40 ıncı yıldönümü 

kutlamalarına, çok anlamlı bir hediye anlamına gelecek. Tabi bu 

çözüm de yine yeterli değildir. EMK’nın kendine ait müstakil bir 

binasının olması gerekir. O nedenle de bir yerlerden kaynak 

bulup ve Belediyece tahsis edilecek bir arsa üzerine Musiki 

Konservatuarı Derneğine yakışır yeni bir binanın yapılmasının, 
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Elazığ Musikisinin geçmişini daha da taçlandıracağı 

muhakkaktır.  
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Yayınlandığı Tarih: 21 Ekim 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE DNA LABORATUVARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesinde güzel gelişmeler yaşanıyor. Üniversitenin 

bazı birimlerinde verilen hizmetler sadece eğitimle sınırlı değil! 

Üniversitelerin görevleri yalnızca eğitim öğretim olmayıp, 

bulundukları yöre halkına da hizmet vermeyi hedeflemelidir. 

“Fırat Üniversitesi bu özelliklere sahip midir?” sorununa; 

vereceğim bazı cevaplardan yola çıkarak, bu konuda kararı 

sizlere bırakmak istiyorum.  

 

Her ilde bir üniversite kurulmadan önce, Fırat Üniversitesinin 

hinterlandı çok geniş bir alana yayılmıştı. Doğu’dan batıya 

doğru gelindiğinde Fırat Üniversitesi Malazgirt ilçesi, Muş, 

Bingöl; kuzeyde Tunceli illeri, Kemaliye ve güneyde Maden 

ilçelerindeki fakülte ve yüksekokulları ile büyük bir alana hitap 

ediyordu. 2006 ve 2007 yıllarında her kente bir üniversite 

kurulmasının sonucunda Fırat Üniversitesi alanı küçüldü. Ama 

bu arada 3 yeni üniversite (Muş, Bingöl ve Tunceli) oluştu. 
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Erzincan Üniversitesinin kurulmasında da Fırat Üniversitesinin 

Kemaliye’deki Meslek Yüksekokulunun katkısı yadsınamaz.  

 

Fırat Üniversitesi yukarıda çizilen hinterlandı içerisinde bölgeye 

çok önemli katkıları olmuştur ve olmaya deva edecektir. Sadece 

öğrenci açısından dahi ele alacak olursak, Fırat Üniversitesi 

bacasız fabrika görevini üstlenmiş ve söz konusu illerde 

yaşayan öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel esnafa 

önemli maddi katkılar sağlamıştır. Bunun haricinde halkın 

kültürel değişimi ve entegrasyonuna da bir hareketlilik 

gelmiştir.  

 

Fırat Üniversitesi Atatürk, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl 

Üniversitelerini yanına alarak 1998-2001 yılları arasında Doğu 

Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesini (DAP) başarıyla 

tamamlamıştır. Bugün bu projenin hayatiyete geçirilmesini 

görmek, bu projede görev alanları sevindirmiştir. Çünkü verilen 

emekler boşa gitmemiş ve proje uygulanmaya alınmıştır. Keza 

Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Elazığ illerinin gelişme 

projelerinin altında da gene Fırat Üniversitesinin katkısı vardır.  

 

Elazığ’da sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik her etkinlik 

içerisinde Fırat Üniversitesinin büyük emeklerinin olduğu 

görülür. Ekonomik Kurultayı, Kültür Kurultayı, Elazığ Buluşuyor, 

Elazığ Çalıştayı ve daha birçok alanda Fırat Üniversitesinde 

görev yapan akademisyenlerin ve idari personelinin imzaları 

vardır.  
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Fırat Üniversitesi Hastanesi başlı başına bir birim olarak 

bölgeye hizmet vermektedir. Birçok anabilim dalında kaliteli ve 

uzman hekimleri ile bölge hastanesi konumundadır. İki yılı 

aşkın süredir odam hastane içerisinde olduğundan ve 

hastanenin mali işlerinden sorumlu bulunduğumdan ötürü, 

faaliyetleri yakından takip etme fırsatını yakaladım. Ağır vakalar 

olduğunda hemen ilk akla gelen hastane Fırat Üniversitesi 

Hastanesidir. Muş’tan, Bingöl’den, Tunceli’den ve hatta diğer 

illerden hastalar Fırat Üniversitesi Hastanesini tercih 

etmektedirler.  

 

Geçenlerde Hastanede yeni profesörlüğe atanmış Prof. Dr. 

Mehmet Tokdemir’i makamında tebrike gitmiştim. Bana Adli 

Tıp Anabilim Dalına ait üniteyi gezdirdi ve neler yapabildiklerini 

anlattı. Doğrusu gerek donanım ve gerekse başarı açısından 

Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalının bu kadar ileri 

düzeyde olduğunu bilmiyordum. Türkiye’de DNA inceleme 

konusunda etkin hizmet veren iki üniversitesinden biri de Fırat 

Üniversitesidir. Modern cihazları ile babalık tayini, kriminal 

olayların aydınlatılması, intihar, cinsel saldırı, faili meçhul 

cinayetler, terör olayları, gasp vb. olaylarda bugüne kadar 

150’nin üzerinde vaka kesin olarak aydınlatılabilmiş. Adli Tıp 

Anabilim Dalı sayesinde Fırat Üniversitesi bünyesinde bir de 2 

yıllık Otopsi Yardımcılığı programı devreye alınmış. Bu başarının 

elde edilmesinde elbette ki birim sorumlusu Prof. Dr. Mehmet 

Tokdemir ve ekibi ile her türlü desteği sağlayan Rektörlük var. 

Kanal D’de pazartesi günleri yayımlanmakta olan KANIT 

programını izledikten ve Tokdemir’in DNA inceleme ile 
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Elazığ’da yapabildiklerini de öğrendikten sonra, hayretimi 

gizleyemedim.  

 

DNA analizi sayesinde adli vakaların ne kadar çabuk ve doğru 

çözülebildiğini medya dan ve Tokdemir’den detaylı öğrenince; 

Rektörümüz Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün Amerika’daki bir 

üniversite ile Digital Forensics (Sayısal Adli Bilimler) alanında 

işbirliğine gitmek için verdiği mücadeleyi daha iyi 

yorumlayabilmekteyim. ABD’de bu alanda oldukça ün yapmış 

bir üniversite ile protokol çalışmaları sürdürülüyor. Adli tıp 

konusunda Fırat Üniversitesi olarak bu kadar iyi bir birime 

sahip olmamıza karşın, maalesef sesimizi yeterince 

duyuramadığımızın da üzüntüsünü yaşıyorum! 
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Yayınlandığı Tarih: 28 Ekim 2010 (Perşembe) 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI NEYİ BEKLİYOR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

2006 yılı Mart ayı öncesinde Üniversitelerin Tıp Fakülteleri 

haricindeki birimlerde görev yapan öğretim elemanları, döner 

sermaye aracılığı ile yapmış oldukları çalışmaların karşılıklarını, 

ek ödemelerinde (denge tazminatı) herhangi bir kesintiye 

maruz kalmadan alabiliyorlardı. Ancak 31. 03. 2006 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Kanunun Ek 3. 

Maddesi ile döner sermayeden iş yapan bir öğretim elemanının 

aldığı katkı, bir yıl sonra ek ödemesinden mahsup ediliyordu. 

Döner sermayeden alınan katkı tahminen üç bin TL altında 

kaldığı durumlarda, döner sermayeden iş yapmanın maddi 

açıdan hiçbir esprisi kalmıyordu.  

Bir yılı aşkın süreden beri yürütülen Döner Sermayelerin 

Yeniden Yapılandırılması çalışmalarında üniversitemiz aktif rol 

almıştır. Her toplantıda denge tazminatının üniversitelerde 

hastaneler haricindeki diğer birimlerin proje geliştirmesini 

engellediğini dile getirdik ve bu konuda makaleler dahi 
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yayımladık. Bu çalışmaların neticesinde üniversite döner 

sermaye işletmelerini yakından ilgilendiren denge tazminatının 

değiştirilmesi ile ilgili kanun maddesi; 1 Ağustos 2010 tarihinde 

27659 sayılı Resmi Gazetede “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” başlığı ile yayımlanmıştır. 6009 sayılı 

bu Kanunun 52 inci maddesi aşağıdaki ifadeleri içermektedir.  

 

“Bu madde uyarınca 2914 sayılı Kanuna tabi personele yapılan 

ödemeler, (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar haricindeki 

personel açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında 

dikkate alınmaz. ” 

 

5947 sayılı Kanun 30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam 

Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” olup, 

 

(c) fıkrası tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve 

araştırma merkezlerindeki personeli (akademik, idari, 4/B vb. . 

),  

(f) fıkrası ise rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterleri 

ilgilendirmektedir. Bu fıkralarda katkı sağlayan personele 

yapılacak ek ödemelerle ilgili ilkeler belirlenmiştir.  

6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında; 5947 sayılı 

Kanunun (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunan personelin 

döner sermayeden iş yapmaları halinde, mevcut durumda 



1080 

 

olduğu gibi denge tazminatları (375 sayılı KHK’nin ek 3 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası) kesilmeye devam edecektir. Ancak 

Fırat Üniversitesi Hastanesi hariç, üniversitemizin diğer tüm 

birimlerinde döner sermaye aracılığı ile yapılacak işlerden gelir 

elde eden personel, aynı zamanda denge tazminatı da almaya 

devam edecektir. 5947 sayılı kanun Üniversitelerde 

yayımlandığı tarihten (30 Ocak 2010) 1 yıl sonra yürürlüğe 

gireceği için, 2010 yılı içerisinde döner sermayeden gelir 

sağlayan bir elemanın, 2011 Ocak ayına ait denge tazminatı 

sadece bir defaya mahsus mahsup edilecektir.  

 

Kanun maddeleri hazırlanırken genelde kapalı ifadeler 

kullanılmaktadır. Denge tazminatının değiştiğinden birçok 

üniversitemizin haberinin olmadığı görüşündeyim. Bu nedenle 

de diğer üniversitelerde henüz bu konuda elemanlarına 

herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Fırat Üniversitesi olarak 

bizler bu olayları kademe kademe takip ettiğimiz ve her 

toplantıda dile getirdiğimiz için 6009 sayılı Kanunun 52 inci 

maddesinin ne anlama geldiğini biliyoruz.  

 

Şimdi öğretim elemanlarına önemli bir görev düşüyor. Önceleri 

ek tazminatları kesildiği için döner sermaye aracılığı ile iş 

yapmak istemediklerini söylüyorlardı. Artık bu engel kalktı. Her 

öğretim elemanı döner sermaye aracılığı ile yapacağı işlerin 

katkısını alabilecek. Yalnız kanun tıp ve diş hekimliği fakülteleri 

ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki personele, 

rektör, rektör yardımcılarına ve Genel Sekretere bu imkânı 

tanımıyor. Üniversitelerin diğer birimlerinde görev yapan 

öğretim elemanlarının döner sermaye aracılığı ile yapacakları 

işlerin bedelini alma yolu açıldı. Biz öğretim elemanlarına düşen 
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görev ise döner sermaye aracılığı ile çalışmalar yaparak 

üniversitemizin ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak 

olmalıdır. Döner sermayeden sağlanacak gelirlerle de atölye ve 

laboratuvarlarımızı modern cihazlarla donatmayı başarabiliriz.  
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Yayınlandığı Tarih: 04 Kasım 2010 (Perşembe) 

 

DOĞUKENT VE FUAR BİLMECESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Rahmetli Prof. Dr. Temizer hocayı Fırat Üniversitesinin 

kurucusu olması nedeniyle tanıyordum. 1973-1977 yılları 

arasında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 

öğrenci idim. 1979 yılında da asistan olarak üniversiteye 

alınmıştım. Rektör olması beklenirken, YÖK tarafından Fırat 

Üniversitesine 1982’de Ankara’dan Prof. Dr. Arif Çağlar 

atanmıştı. Rahmetli Temizer hoca bu sonucu beklemiyordu ve 

rektör atanmamış olmasına gönül koyduğunu bazı toplantılarda 

dile getirmişti.  

 

Emeklerinin karşılığını alamayan Rahmetli Temizer hoca birden 

kendisini siyasetin içerisinde buldu. 25 Mart 1984 seçimleri ile 

birlikte ANAP’tan Elazığ Belediyesi Başkanlığına seçilmişti. 

Akademisyenlikten siyasete atılan hocamız, ilk yılında Fırat 

Üniversitesini yönettiği gibi Elazığ Belediyesini yönetmeye 

çalıştı. Çevresindeki ekibe çok güvenir ve çekinmeden birçok 
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konuda başkalarından fikirler alırdı.  

Temizer Hocamız 1984-1989 yıllarında belediye başkanı olarak 

hizmet verdiğinde, üst yapıdan ziyade alt yapıya önem vermiş 

ve Elazığ kanalizasyon alt yapısının bir kısmı o dönemde 

tamamlanmıştı.  

 

Elazığ’a hizmet vermek için yola çıkan hocamız 1985 yılında 

önemli bir projeye imza atmak için Doğukent Kooperatifler 

Birliğini kurdu ve Başkanı oldu. Öğretmen Fadıl Ülgen’i de 

Birliğin Genel Sekreterliğine getirmişti. 1985 yılı sonbaharında 

Doğukent’in temeli atılırken ben de heyecanla açılış törenine 

katılmıştım. Ankara’daki Batıkent modelinin mimarı olan Murat 

Karayalçın, Fatih İlçesi Belediye Başkanı Yetkin Gündüz ve 

Ankara’dan birçok bürokrat açılışa gelmişlerdi. Doğukent 

Mahallesi için model olarak da Ankara’da ki Batıkent yerleşim 

projesi benimsenmişti.  

 

Temizer Hoca ile yollarımız kooperatifçilik alanında da 

kesişmişti. 1985 yılında Doğukent’te temeli atılan DSİ 

Çalışanları Kooperatifine üye olmuş, bilahare bu kooperatiften 

ayrılarak Ar Konut Yapı Kooperatifine katılmıştım. 1987 yılı ile 

birlikte kendimi bir anda Doğukoop Birliğinin yöneticileri 

arasında bulmuştum. Yönetim Kurulunda üye olmuş bilahare 

Genel Sekreterlik görevlerini dahi yürütmüştüm. Doğukoop’un 

HABITAT tarafından akreditede edilmesini ve yayınlanan kitaba 

girmesini de ben sağlamıştım (International co-operation for 

habitat and urban development, HABITAT).  

 

Temizer Hocamız sürekli bizlere danışır ve Doğukent’i 
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geliştirmenin yollarını arardı. 1989 yılında tekrar Belediye 

Başkanı adayı olmuştu ve neden aday olduğunu Rahmetli şöyle 

açıklamıştı. Bana “Hocam, doğrusunu söylemek gerekirse 

Belediyeciliği daha yeni yeni öğrendik. Artık tecrübe edindim ve 

bir daha seçilirsem neler yapacağımı, hangi hizmetleri 

getireceğimi çok iyi biliyorum” derdi.  

 

Sık sık kendi odasında toplantılar yapıyorduk. Bazen bana 

duvara astığı kabartmalı harita üzerinde 460 dönümden oluşan 

fuar alanını gösterirdi. Fuar projesinin açılan bir yarışma ile 

belirlendiğini; birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verdiklerini 

söylerdi. İşte Elazığ’da fuar mevzuu 1986 yılından beri 

konuşulmaktadır. Daha sonraları Elazığ Belediye Başkanlığına 

seçilen Behçet Susmaz, Hamza Yanılmaz ve şimdiki Belediye 

Başkanı Süleyman Selmanoğlu hepsi bu fuar alanı ile ilgili birçok 

yorumlar yaptılar. Her defasında bir bölgenin sakinlerini 

ümitlendirdiler. Fuar kâh Misland’ın yanına, kâh fidanlığa, kâh 

Doğukent’e hayali olarak kuruldu. Yerel televizyonlarda uzun 

uzun programlar yapıldı. Ama sonuç hala yok! 

 

Geçenlerde ETSO Başkanı Ali Şekerdağ yeni bir fikir ortaya attı. 

Terminalin bulunduğu yeri fuar alanı olarak düşündüklerini 

belirtti. Otobüs terminalinin de çevre yolu üzerinde yeni bir 

yere taşınacağını söyledi.  

 

24 senedir fuar bilmecesi devam ediyor. Artık fuarın 

kurulmasının planlandığı yer konusu, mizahi bir durum aldı. 

Herhalde birisi kalkıp da “Elazığ’da fuar alanı gerçekte nereye 

kurulacak?” diye bir soru sorsa ve şıklar arasında da a) 
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Doğukent Mahallesi, b) Misland’ın yanı, c) Otobüs terminalinin 

yeri d) Fidanlık ve e) Hiçbiri yer alsa, Elazığ kamuoyu hangi şıkkı 

işaretleyeceğini şaşırır diye düşünüyorum.  

Bir vatandaş olarak fuar nereye kurulacaksa kurulsun diyorum. 

Artık vatandaşın kafasını karıştırmayalım ve bir an önce fuar 

alanını faaliyete geçirelim! 
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Yayınlandığı Tarih: 11 Kasım 2010 (Perşembe) 

 

SOSYAL AĞ SİTELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Sosyal ağ siteleri (SAS) günden güne yayılmakta ve kullanıcı 

sayısı ülkemizde hızla artmaktadır. Bu sitelerin gelişmesi ile ilgili 

olarak yüksek lisans tez danışmanlığını yürüttüğüm Bingöl 

Üniversitesinden Özgür Aydın ile bir bilimsel araştırma yaptık. 

Bu araştırma sonucunda çok ilginç sonuçlar elde ettik. 30 binin 

üzerindeki kişiye e-posta gönderdik ve 22 sorudan oluşan 

anketimize çevrimiçi cevap etmesini rica ettik. Bizi sevindiren 

en önemli husus, ankete cevap verenlerin önemli bir 

bölümünün uzun uzun yorumlarda bulunmasıydı. Bu çalışmayı 

bilgisayarada SPSS olarak isimlendirilen bir yazılımla 

değerlendirdik. Şimdi ortaya çıkan bazı sonuçları sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

 

Ankete toplam 1004 kişi cevap verdi. Ankete cevap verenlerin 

yüzde 76 sı erkek ve yüzde 24 ü ise bayan idi. Anketi 

cevaplayanların yaşlarını, medeni durumlarını da araştırarak, 
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demografik yapının sosyal ağ ile ilişkisini tespit etmeye çalıştık. 

Yaş guruplarını 6-11, 12-18, 19-35, 36-54 ve 55 ve üstü şeklinde 

belirledik. Ankete katılanların yüzde 58’i 19-35, yüzde 34’ü ise 

36-54 yaş aralığına girenler cevaplamıştı. Ankete cevap 

verenlerin yüzde 55’i evli, yüzde 41’i bekar ve geriye kalanları 

ise boşanmışlardan oluşuyordu.  

Öğretim durumlarına göre de sınıflama yaptık. Ortaöğretim, Ön 

lisans, Lisans, Yüksek lisans, Doktora kategorileri oluşturduk. 

Ankete cevap verenlerin yüzde 49’u ön lisans mezunudur. 

Doktora mezunu olanların oranı yüzde 18 ve lisans mezunlarını 

oranı ise yüzde 16’dır.  

 

Ankete katılanların gelir düzeyine göre sınıflandırılmasını üç 

gruba ayırdık. 999 TL ve altı, 1000-2999 TL ve 3000 TL’nin üstü 

olarak belirlendi. Ankete cevap verenlerin yüzde 53’ü orta gelir 

düzeyi olarak adlandırılan 1000-2999 TL gurubuna ait idi.  

Anket sonuçlarına göre bekar ve evli bayanların, bekar bay ve 

evli baylardan sosyal ağ sitelerini daha çok kullandıkları, ancak 

bu alışkanlıkların boşanma sonucunda yön değiştirdiği 

gözlemlenmektedir. Sonuçlara göre, baylarda evlenme 

sonrasında kullanma alışkanlığı azalırken, bayanlar bu 

alışkanlıklarını hemen terk edemedikleri saptanmıştır. Ancak 

boşanma sonrasında baylarda bu tarz sitelere eğilim daha çok 

artmakta, bayanlarda ise oldukça düşmektedir.  

 

Eğitim seviyesine göre kullanma alışkanlıklarında ilginç sonuçlar 

alınmıştır. Katılımcılar ortaöğretimden yüksek lisans derecesine 

kadar olan tüm basamaklarda bu tarz siteleri kullanma 

alışkanlıklarını terk etmeye özen gösterirken, Doktora 
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basamağında bu alışkanlık tekrar kazanılmıştır. Bunda gelir 

düzeyi ve gelecek kaygısının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Kişiler mesleğini kazanıp hayatlarını bir standarda soktuklarında 

bu tarz sitelere yönelimin arttığı düşünülmektedir.  

 

Ankete katılanlar, vermiş oldukları cevapların ortalamaları 

neticesinde interneti sadece sosyal ağ sitelerini kullanmak için 

tercih etmediklerini ancak, Sosyal ağ sitelerini her gün ziyaret 

ettiklerini belirtmişlerdir. Bayanların büyük birçoğunluğu ise 

İnternet’e ilk girdiklerinde sosyal ağ sitelerindeki profillerine 

baktıklarını belirtmiştir. Sonuçlara göre, bayanların erkeklere 

oranla bu tarz siteleri daha fazla ziyaret ettikleri görülmektedir.  

 

Bayanların sosyal ağ sitelerini daha faydalı buldukları sonucuna 

ulaşılabilir. Bu nedenle kendilerini güvende hissetmeleri, 

SAS’ları erkeklerden daha çok tercih etme sebebi olarak 

değerlendirilebilir. Bayanların reel yaşantılarında ikili iletişim 

kurma becerilerinin fazla olmasına paralel olarak aynı başarıyı 

SAS’lara taşıma düşüncesi de hâkim gibi görünmektedir. Ancak 

erkeklerde bu durum söz konusu değildir. Erkekler bayanlara 

oranla günlük yaşantılarında daha az ikili iletişim kurabilmekte, 

aileleri ile daha az vakit geçirdiklerine inanmakta, bu nedenle 

de ailelerine daha fazla vakit ayırabilmek adına bu tarz siteleri 

daha az ziyaret etmekte oldukları görüşündedir.  

Katılımcıların SAS’lara üyelik nedenleri araştırıldığında 

bayanların arkadaşları ile iletişim içerisinde olma isteğinin daha 

çok olduğu, ayrıca SAS’ ların günlük yaşamın bir parçası olarak 

düşünüldüğü görülmektedir. Katılımcıların arkadaşlarının 

önerisi ile değil de kendi istekleri doğrultusunda SAS’lara üye 
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oldukları, araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir tanesidir. 

Erkeklerin yeni arkadaşlık kurma eğilimlerinin bayanlardan 

daha çok olduğu veri sonuçlarında kişiler, arkadaşlarının ilişki 

durumlarını merak etmediklerini belirtmişlerdir. Ancak bu 

sonuç, oluşturdukları profillerin gerçek olmaması durumunda 

da geçerli mi? sorusunu akla getirmiştir.  

 

Ankete katılan 832 kişi kesinlikle farklı bir profil oluşturarak 

arkadaşlarını takip etmediğini belirtirken, 168 kişi çelişkili 

cevaplar vermiştir. Bu soruya karşı birçok yorumda bulunan 

kullanıcılar itiraflarda bulunmuş, eski sevgilisini, eşini veya 

çocuklarını bu yolla takip ettiklerini belirten katılımcılar 

olmuştur. Hatta medya da bu takipler sonucunda 

aldatıldıklarını öğrenen bazı eşler, evliliklerini bitirmiş veya 

cinayet işlemişlerdir.  

Çalışmaya katılan kullanıcıların genel olarak SAS’larda kişisel 

fotoğraf ve video paylaşımında bulunduğu, bu tarz 

paylaşımlarda bulunan bayanların daha çok olduğu 

görülmektedir. Bayanlar paylaşımlarını daha çok arkadaş 

listesindeki kişilerin görebileceği şekilde gerçekleştirirken, 

baylarda bilgi paylaşımı daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

Baylar paylaşımlarını “arkadaşlarım” ve “arkadaşları” şeklinde 

açık tutarken, bayanlar gizlilik konusunda kendilerini koruma 

altına almayı yeğlemiştir.  

 

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması, bilginin kullanıcılar 

tarafından hızla keşfedilmesi ve kullanılması, özgür bir ortam 

duygusunun gelişmesi ve hiyerarşinin olmaması, kullanıcıların 

interneti giderek daha çok kullanmasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda gelişime paralel olarak son yıllarda SAS’ ların daha 
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geniş bir kitleye hitap ettiği ve ilgi çektiği görülmektedir. SAS’ 

ların gençler üzerindeki etkisinin ve özellikle de bayanlar 

üzerindeki etkisinin daha çok olduğu görülmüştür. Kullanıcıların 

bu tarz siteleri yeni arkadaşlık kurmak için değil, var olan 

arkadaşlıklarını sürdürmek için kullandıkları, sadece ufak bir 

kullanıcı kitlesinin amacına uygun olarak değil, farklı 

sebeplerden kullandıkları değerlendirmesi yapılmıştır. 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar neticesinde bu tarz 

sitelere olan güvenlerini açıkça belirttikleri, bu nedenle de 

fotoğraf ve video paylaşımı içerisinde bulundukları 

gözlemlenmiştir. Tüm bu sonuçlara rağmen farklı düşünceye 

sahip olan geniş bir kitle, SAS’ların toplumsal yapıyı bozduğunu, 

özel hayatın kalmadığını, bu tarz sitelerin sadece ticari amaçlı 

ve kullanıcılarının dikkatini farklı yönlere çektiğini 

belirtmişlerdir.  
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1092 

 

 

Yayınlandığı Tarih: 22 Kasım 2010 (Pazartesi) 

 

ÇİN’İN DEĞİŞEN YÜZÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Çin’i görmeden önce bu ülke hakkında çok farklı düşüncelere 

sahip olabilirsiniz. Kominist ülke Çin’in dünya ekonomisini nasıl 

elinde tuttuğunu görmek için bu ülkeye gidip dolaşmak lazım. 

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip olan bu ülkenin gerçekten de 

nasıl hızla geliştiğini fark etmeniz için bazı deneyimlerimi 

sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 

Bayram tatilinin uzun olması, ülkemizde bazı vatandaşlarımızın 

bu durumdan yararlanarak gezi yapmasına imkân tanıdı. 

Eskiden beri sürekli uzakdoğu ülkelerini merak ederdim. Bu 

merakımı gidermek için de Çin’in yolunu tuttum.  

 

Aslında Çinlileri çok iyi tanıyordum. Amerika’da bulunduğum 

dönemlerde Çinli birçok arkadaşım olmuştu. Özellikle 

üniversitelerin teknik bölümlerinde mutlaka Çinlileri 
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görürsünüz. Bilgisayar, matematik, mühendisliğin diğer 

branşlarında yetişmiş, farklı ülkelerde yaşayan ve kendilerini 

kabul ettiren Çinlileri yakından izlemekte yarar var diye 

düşünüyorum.  

 

Her Amerika’ya girişte asık suratları ile sınırda sizi sorgulayan, 

parmak izlerinizi kopyalayan, yüzünüzü web kamerayla çeken 

ya da ülkeye niçin geldiğinizi uzun uzun sorgulayan gümrük 

polisleri Çin’de yok. Tam aksine “ülkeye hoş geldiniz” diyen, 

“umarım ülkemizden memnun ayrılırsınız” cümleleri ile 

karşılaşınca, kendinizi daha güvende hisserder oluyorsunuz.  

 

Kominist rejim ile idare edildiği için birçok hizmet devlet eliyle 

veriliyor. Havaalanından taksiye bindiğinizde, şayet taksi devlet 

tarafından işletiliyorsa, hiç endişe etmenize gerek yok. 

Taksimetre açılır ve cihaz gideceğiniz yere kadar ne yazarsa onu 

ödersiniz. Taksi sürücülerle anlaşmak asla mümkün değil! Oysa 

taksiye bindiğinizde İngilizce merhaba dediğinizde verdikleri 

tepki ile “Oh be nihayet İngilizce bilen bir taksi sürücü buldum” 

diye sevinmeniz kısa sürecektir. Ondan sonra gideceğiniz adresi 

tarif etmeniz mümkün değildir. Çünkü elinize tutuşturmuş 

kağıtta adres latin alfabesiyle yazılı, ama latin alfabesini 

okuyacak Çinli şoför bulmazsınınız.  

 

Taksilerde sesi fazla açılmış radyolardan Çin müziklerini 

dinlemek zorundasınız. Yani şoföre “müziği kısabilir misiniz?” 

diye nasıl söylersiniz. El kol hareketleri ile de anlatmak 

mümkün değil. Müşteri olarak binen bir turist olarak da 

radyoya dokunmanız acaba nasıl karşılanır endişesini 
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taşıdığınızdan, ister istemez kulağınızı tırmalayan yüksek sesli 

müziğe katlanmayı yeğlersiniz.  

 

Pekin’de git git yok bitmiyor. Ama yakıt ucuz olduğundan az 

ücret ödüyorsunuz ve o anda önceleri nasıl ki Amerikalılar 

ceplerine bin dolar koyup Türkiye’ye geldiklerinde çok rahat 

harcama yapabiliyordu iseler, bir an için ben de kendimi o 

konumda hissettim. Ama sadece taksi ücretlerine aldanarak 

Çin’in ucuz olduğunu sakın düşünmeyin. Alışverişe çıktıktan 

sonra, ülkenin hiç de ucuz olmadığını görürsünüz. İnanın Çin 

mallarını Amerika’da çok daha ucuza alabiliyordum.  

 

Alışveriş yaparken şayet mağaza devlet tarafından işletiliyorsa, 

onlarda genelde pazarlık yok ve etiketler ürünlerin üzerindedir. 

Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ama mağaza özel 

çalıştırılıyorsa, Allah yardımcınız olsun, bir ürünü on misli 

pahalıya almış olabilirsiniz! Size hesap makineleri ile 

gösterdikleri fiyatlara aldanmayınız ve mutlaka dörte bir fiyat 

teklif ediniz. Dörtte bir fiyata aldığınız ürünü bile inanınız ki çok 

pahalı satmış olabilirler. Çinli vatandaş o ürünü birkaç misli 

daha ucuza satın alabilir! 

 

Otelde bir turizm şirketi ile günlük gezilere çıktık. Tabi Çin’e 

gelip de Çin seddini görmeden dönmek olmaz. Dünyanın 7 

harikası içinde yer alan bu duvarı görünce, Çinlilerin neler 

yapabileceğini zaten tahmin etmek hiç de güç olmayacaktır. 

Düşünebiliyor musunuz? Çin seddi tam 5600 km uzunluğunda. 

Moğol saldırılarından korunmak için bu duvarı yapmışlar ve 

kendilerini o dönemlerde güven altına almışlar.  
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Rehberler çok iyi eğitilmişler. Sizi dolaştırdıkları yerlerde 

mutlaka bir yolunu bulup ülkeye döviz bırakmanızı 

sağlayacaklardır. Rehberler sizi ipek elbiseler, mücevherat 

mağazaları ya da imalathaneleri, Dr. Tea dedikleri çay 

mağazlarına götürdüklerinde, İngilizceleri çok iyi satıcılar 

tarafından ablukaya alınırsınız. Sizi özel bir kabine alırlar ve 

çeşitli çaylar tattırırlar. Artık o kadar etkisinde kalırsınız ki 

farkında olmadan birkaç paket satın almışsınızdır bile! 

 

İlginç olan gezi içerisinde bir de ayak masajı okuluna 

götürüldük. Devlet tarafından işletilen bu okulda öğrenciler 

tarafından ayaklarınıza masaj uygulanırken, kendilerini 

bioenerji uzmanı olarak tanıtan ve okulda öğretmenlik yapan 

kişilerle tercüman aracılığı ile sağlık sorunlarınızı konuşmaya 

yönlendirildiğinizi çok geç anlarsınız. Yaşınız soruluyor, şeklinize 

bakılıyor ondan sonra bioenerji uygulamasına geçiliyor. 

Karşınızdaki uzman Çinli elini başınızın üzerinde dolaştırıken, 

saçlarınızın çok şiddetli elektriklendiğini ve hatta 

çevrenizdekilerin dahi duyabilecekleri yükseklikte kıvılcım atar 

gibi ses çıkardığını gördüğünüzde, artık karşınızdakinin 

etkisindesiniz. Dediği her şeye inanıyorsunuz, çünkü bioenerji 

uygulaması sonrasında vücüdunuzda bir rahatlama 

hissediyorsuz.  

 

Kendisini uzman olarak tanıtan bu öğretmenler sonra elinize 

bakarak “sizde şu rahatsızlıklar var” dediğinde, içinizden “bu 

çok iyi bir uzman gerçekten de benim hastalığımı elimin içine 

bakarak okudu” diyerek, artık karşınızdakine tamamen teslim 

oluyorsunuz. Bitkisel ilaçları içeren reçeteler yazılıyor. İlk anda 
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nasıl olsa ucuzdur deyip bitkisel ilacı almaya razı oluyorsunuz. 

Hele önerdikleri bitkisel ilaçlar arasında zayıflayacağınız da size 

söylendiğinde daha da heyecanlanıyorsunuz ve hemen “ilacı 

satın alıyorum” diyorsunuz. Fiyatı gördüğünüzde şok 

geçiriyorsunuz. Ama artık ikilem içerisindesiniz. Alıp almamaya 

karar vereceksiniz. “Çin’e ömrümde bir kez gelebildim” diye 

düşünüyorsunuz. “Bu fırsatı kaçırmayayım”. Çinliler bitkisel ilaç 

alanında da dünya da bir numara. Riski göze alıp çok pahalıya 

ilaçları alıyorsunuz. Çünkü “ya şifa bulursam” düşüncesi ile artık 

ödediğiniz para umurunuzda değil! 

 

İşte Çin’den çok kısa bir kesit sundum sizlere. Çinliler bu 

yöntemlerle gelen turistlerden döviz koparmasını çok iyi 

beceriyorlar. Şifa bulacağınız ümidiyle ödediğiniz meblağlar 

gözünüze gelmiyor bile! Artık bir risk almışsınızdır ve şifa bulup 

bulmayacağınızı zaman gösterecek! 
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Yayınlandığı Tarih: 25 Kasım 2010 (Perşembe) 

 

HONG KONG VE ÇİN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Hong Kong dünya ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. 

Özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlerin sevkiyatının yapıldığı 

önemli bir liman ülkesi! 6. 8 milyon nüfusu ile Türkiye’nin onda 

bir nüfusuna sahip. 232 adadan oluşuyor ve eskiden İngilizlerin 

yönetiminde oldukları için, İngiltere kültürü ile yoğrulmuş bir 

ülke.  

 

Hong Kong’u Dubai’ye benzetiyorum. Nasıl ki Arap Emirlikleri 

içinde Dubai ayrı özelliklere sahip ise, Hong Kong da öyle bir 

ülkedir. İngilizler tarih boyunca hangi ülkeyi sömürmüşse, o 

ülkede özelliklerini yaşatmışlardır. Örneğin Hong Kong’da trafik 

sol şeritten yapılmakta ancak, asıl kökeni olan Çin’de bizdeki 

gibi trafikleri sağdan seyretmektedir.  

 

Eskiden Çin’de sebze ve meyve çok ucuz imiş ancak, son 
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yıllarda bu durum değişmiş ve Hong Kong daha ucuz bir yer 

haline gelmiş. Kuzeyde Çin’den vatandaşlar yiyecek için dahi 

Hong Kong’a gitmeyi yeğler olmuşlar. Ancak Çin ile Hong Kong 

vatandaşları arasında vize meselesi var. Yani Çinliler ya da Hong 

Konglular karşılıklı ülke girişlerinde vize almak durumundalar.  

 

Hong Kong için elektronik dünyasının merkezi tabirini 

kullanabiliriz. Elektronik cihazları Çin’e göre daha ucuza da 

alabilirsiniz. Tabi her ülkede olduğu gibi pazarlık etmekte büyük 

yarar var. Hong Kong adalar ülkesi olması ve toprak sıkıntısının 

çekilmesi yüzünden binaları gökdelen şeklinde yapılmış. Yeni ve 

eski yapılar bir arada. Yani çok modern binaları ile eski 

dönemlerden kalan döküntü yüksek binaları yan yana görmek 

mümkün.  

 

Hong Kong’un geceleri çok farklı, her yer ışıl ışıl, caddeler çok 

kalabalık ve ülkede turist kaynıyor. Köşe başlarını tutmuş birçok 

Çinli İngilizce yakanıza yapışıyor. Size ayak masajı öneriyor. 

Bunun için renkli broşürler bastırmışlar. Elinize tutuşturuyorlar 

ve peşinizden sizi takip ediyorlar. Bu davranışları ile İstanbul 

Kapalı Çarşı ya da Sultanahmet Meydanı aklıma geliyor. 

Manzara çok benzer, turistler ve peşlerinde mal satmak 

isteyenler! 

 

Hong Kong ile Mainland dedikleri asıl Çin arasında ekonomik 

gelişmişlik bağlamında büyük farklar var. Bu farkı mağazaları, 

caddeleri, otomobilleri ile hemen görebilirsiniz. Çin’in parası 

Hong Kong’un parasından biraz daha kıymetli, 1 yuan (Çin 

parası) tahminen 1. 12 HK$ (Hong doları) civarında.  
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Hong Kong bir serbest Pazar ülkesidir. Bu tür serbest bölgeler 

bizde de oluşturuldu. Serbest bölgelerin işlerliği konusunda 

yeterli bir seviyeye çıktığımızı söyleyemem. Nasıl ki Hong 

Kong’a giden bir turist ayak masajından genelde 

kurtulamıyorsa, bu tür kendimize özel faaliyetler sürdürmeliyiz 

diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 02 Aralık 2010 (Perşembe) 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER VE DOKTORLARIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

İnsanların en değerli varlıkları sağlıklarıdır. Sağlığı yerinde 

olmayan bir insanın büyük servet sahibi olması çoğu kez fayda 

sağlamayabilir. Maddi durumu çok iyi olmasına karşın, sağlık 

problemini çözemeyen birçok insan vardır. Toplum olarak 

sağlığımıza yeterince dikkat ettiğimiz de söylenemez. İşini 

sağlığına tercih eden birçok insan tanıyorum.  

 

Sağlıklı yaşam kurallarına daha çocukken uymak gerekir. Bunun 

için de ailelerin sağlığa bakış açıları önem kazanır. Çocuklar 

genelde ailelerinden gördüğü yaşam tarzını sürdürürler. Eğer 

ebeveynler sağlık konusunda çocuklarına örnek teşkil edecek 

davranışlar içerisinde bulunmazlarsa, çocuklar da muhtemelen 

sağlıklı bir yaşam sürdüremeyebilirler.  

 

Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde yaşayan halkın bir 
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bölümünün en büyük sorunlarından biri obeziteliktir. Bireylerin 

tembelliği, iş yoğunluğunu gidermek için aşırı çalışma, ayak 

üstü yiyeceklerin tercih edilmesi vb. diğer etkenler yüzünden 

insanlar aşırı kilo alabilmekte ve sağlıklarını tehlikeye 

sokabilmektedir. Aşırı kilolu insanların en fazla olduğu ülkelerin 

başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Kilolu olmama 

rağmen Amerika’ya gittiğimde rahatlıyorum, çünkü aşırı 

kilolular arasında benim kilom kamuflaj oluyor. Ancak Çin’de 

ise hemen hemen tüm halkın çok zayıf olmasını gördüğümde 

ise kilolardan ötürü moralim bozuluyor.  

 

Sağlık konusunu bir aracın motoruna benzetiyorum. Bir 

motorun bakımını zamanında yaptırmadığınızda ya da aracı 

aşırı hunharca kullanmanız sonucunda, aracınız sık sık arıza 

verebilir. Araç tahrip olduktan sonra bakım ve onarımlar çoğu 

kez fayda sağlamaz ve o araçtan artık pek randıman alınamaz. 

Dengesiz beslenme ve sağlığa dikkat edilmediğinde de birçok 

hastalık peyda olabiliyor. Bunun sonucu olarak da sağlığa 

kavuşmak için hastanelere ve doktorlara koşulur. Büyük 

masraflar yapılır, ama gene de eski sağlığı elde etmek mümkün 

olmayabilir.  

 

Sağlık hizmetlerinde son yıllarda büyük değişimler yaşanıyor. 

Vatandaşların büyük bir bölümü sağlık sigortası kapsamında 

tedavilerini yaptırabiliyorlar. En önemlisi de eskiden 

formalitelere boğulmuş bir prosedür uygulanıyordu. Şimdi TC 

kimlik numarası ile dileyen istediği sağlık kurumuna gidip tedavi 

olabiliyor. Sağlık kurumunu kendin belirleme hürriyeti, özel 

hastanelerin açılması ile daha da güçlendi ve sağlık kurumları 

arasında rekabet doğdu. Bazı özel hastaneler yeterli donanıma 
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sahip olmamalarına karşın, kamu kurumları hastanelerinden 

daha fazla hasta trafiği ile muhatap olabiliyorlar. Bunun altında 

yatan iki gerçek var. Biri hastalara gösterilen hoşgörü ve 

ihtimam, diğeri de kadrosunda bulundurdukları doktorların 

alanlarında ün yapmasıdır.  

 

Elazığ doktor potansiyeli açısından şanslı iller arasında yer 

almaktadır. Hele bir de Elazığ’da sağlık kompleksi 

tamamlanırsa, sağlık konusunda çok daha iyi duruma 

geleceğimiz şüphesizdir. Elazığ’da yetişmiş ve alanlarında 

ünlenmiş doktorlarımızın olması da bizlerin gurur kaynağı 

olmaktadır. Fırat Üniversitesi Hastanesi ya da Elazığ’daki diğer 

sağlık kuruluşlarında hizmet vermiş birçok değerli doktorlarımız 

vardır. Bu doktorlarımızın değerlerini, dışarı gittikten sonra 

anlıyoruz. Bazıları halk gözünde efsaneleşiyor. Örneğin Prof. Dr. 

Şahap Kükner halk ile kurduğu güzel diyalogları ile hala dillerde. 

Prof. Dr. Erdoğan İlkay ilk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesine 

yardımcı doçent olarak geldiğinde ve günde birkaç anjioyu 

peşpeşe yapmaya başladığında, çok ses getirmişti. Çünkü 

önceleri anjio için dahi Ankara ya da İstanbul’un yolu tutulurdu. 

Hele rahmetli babamın 1988 yılında anjio sırasında İstanbul’da 

vefat etmesi gerçeği, anjionun Elazığ’da yapılabilirliğinin 

önemini benim için çok daha farklı bir boyuta taşıyordu. Prof. 

Dr. Erdoğan İlkay Ankara’ya gitti ve Özel TOBB ETÜ 

Hastanesinde binlerce hastaya canı gönülden hizmet veriyor. 

Ünlendikçe ünleniyor. Kalp hastalarının ilgi odağında ve birçok 

hasta özellikle Prof. Erdoğan’a muayene olmak için uzun süreli 

randevulara rıza gösterebiliyor.  

 

Prof. Dr. Erdoğan İlkay’ın Elazığ’dan ayrılmış olması 



1105 

 

muhtemelen maddi açıdan kendisi için çok daha faydalı 

olmuştur. Kendisinin Fırat Üniversitesinde Kardiyoloji Anabilim 

Dalının arzu edilen düzeye yükselmesinde büyük emekleri 

olduğu muhakkaktır. Bugün Fırat Üniversitesi Hastanesi 

Kardiyoloji Anabilim Dalında alanlarında başarılı hizmetler 

veren Prof. Dr. Ilgın Karaca, Doç. Dr. Mehmet Karabulut, Doç. 

Dr. Mustafa Ferzeyn Yavuzkıran, Doç. Dr. Mustafa Necati Dağlı 

ve bu alanda çalışan diğer hekimler, Prof. Erdoğan İlkay’ın 

ekolü olduğu düşüncesindeyim.  

 

Sayın İlkay’ın Ankara Özel TOBB ETÜ Hastanesinde (Eski adı 

MESA) hizmet verirken Elazığlı hemşerilerine büyük ilgi 

gösterdiğinin de şahidiyim. Elazığ’dan gelmiş olmanızın 

kendisinin yanında ayrı bir değeri olduğu düşüncesindeyim. Çok 

uzun süreli randevuları olmasına karşın Elazığ’dan gelenleri 

kendi özel zamanından fedakarlık yaparak hemen muayene 

etmekte ve gerekeni yapmaktadır. Her yanına uğradığımda 

mutlaka birkaç Elazığlı oradadır.  

 

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 

gördüğüm tedavi nedeniyle yakından tanıma fırsatı bulduğum 

başta Prof. Karaca, Doç. Karabulut, Doç. Yavuzkıran, Doç. Dağlı 

ve diğer Anabilim Dalı hekimlerini verdikleri başarılı 

hizmetlerden ötürü kutluyor ve yuvalarından uçmamalarını 

diliyorum.  

 

Görevini hakkı ile yapan, hasta memnuniyetini ilk planda tutan 

ve maddiyata önem vermeden halk doktoru olarak hizmet 

veren hekimlerimize destek olmalıyız. Onların Elazığ’da hizmet 
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vermeleri için gerekli ortamları oluşturmalıyız. Küçük 

nedenlerle kendilerini küstürmemeliyiz. Elazığ’dan ayrıldıktan 

sonra becerilerini ve başarılarını konuşacağımıza, yuvalarında 

iken değerlerini bilmeliyiz diye düşünüyorum.  
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Yayınlandığı Tarih: 09 Aralık 2010 (Perşembe) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE BAŞARIYI PAYLAŞMAK 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesinde güzel gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri 

kamuoyu ile paylaşmak ve başarıları daha ileriye götürmek için 

caba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Fırat Üniversitesi ODTÜ 

Enformatik Enstitüsü tarafından 2009’da kurulan URAP 

(University Ranking Academic Performance) biriminin 3 Aralık 

günü yayımlandığı dünya üniversiteleri sıralamasında Fırat 

Üniversitesi 966 ıncı sırada yer aldı. Bu sonuç çok önemli bir 

gelişmedir. Dünya daki tüm üniversiteler göz önüne 

alındığında, ilk 1000 içerisinde yer almış olmak çok önemli bir 

aşamadır.  

 

Rektör Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, akademisyenlerin yayın 

yapmaları ve üniversiteyi yurt dışında tanıtma faaliyetleri için 

büyük caba sarf etmektedir. Bu amaçla da imkânları sonuna 
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kadar kullanmaktadır. Lisansüstü projelere destekler 

verilmekte, yurt dışında bildiri sunmak isteyenlere belirli 

katkılar sağlanmaktadır. Diğer taraftan da yeni fakülte ve 

bölümler açmak için mücadele verilmektedir. Oysa bazı 

rektörler vardır ki elemanlarının uluslararası dergilerde yayın 

yapmasını önemsemeyebilmekte ya da bildiri sunmak için 

yurtdışına gidişlerine müsaade etmeyebilmektedir. Hatta bir 

defasında çok yayın yapan bir elemanına “Bana ne yayın 

yapıyorsan kendin için yayın yapıyorsun!” diyen rektör gördük! 

 

Zaman zaman üniversitedeki gelişmeleri size aktarıyorum. 

Amacım güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve kamuoyunu 

bilgilendirmektir. İki yılı aşkın süredir odam Fırat Üniversitesi 

Hastanesi içerisindedir. Hastane, Üniversitenin halka açılan en 

önemli penceresidir. Halkımız bu pencereden bakarak 

Üniversiteyi değerlendirebilmektedir.  

 

Fırat Üniversitesi Hastanesinde güzel işler oluyor. Bu 

gelişmelerin hepsinin kamuoyuna aktarılması konusunda 

yeterli başarılı olduğumuz söylenemez. Hastanede çok önemli 

ameliyatlar yapılıyor ve bunların çok azı Fırat Üniversitesi 

Hastanesi web sayfasında yayımlanıyor.  

 

Anabilim dallarının bazılarının faaliyetlerini yakından takip 

etme fırsatı bulabiliyorum. Hastanemizde birçok anabilim dalı 

bulunuyor ve bunların önemli bir bölümü yeniliklere imza 

atıyor. Bazı hastaların Ankara ve İstanbul’daki doktorları tercih 

ettiklerini görüyorum. İkâmet edilen kentin dışındaki bir yerde 

hastanelerde dolaşmak genelde yorucudur ve daha fazla para 
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harcanmasını gerektirebilir. Oysa Fırat Üniversitesi 

Hastanesinde oldukça başarılı ameliyatlar yapan birçok 

doktorumuz bulunmaktadır.  

 

Uğrak yerlerimden biri, Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi anabilim dalıdır. Anabilim Dalı 

Başkanı Doç. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım’ı Fırat Üniversitesine 

geldiği 1995 yılından beri tanımaktayım. Birçok yakınımın 

ameliyatını bizzat yapmıştır. Alçak gönüllü ve hastasına elinden 

geldiğince yardımcı olmak için çırpınmaktadır. Bu anabilim 

dalında 2 öğretim üyesi olmak üzere, toplam 11 doktor 

bulunuyor. Bu anabilim dalı kopan bir uzvun yerine dikilebildiği 

yegâne merkez özelliği taşımaktadır. Bu nedenle de Şanlıurfa, 

Bitlis, Bingöl, Tunceli, Mardin, Adıyaman gibi uzak illerden acil 

hastalar gelebilmektedir.  

 

Özellikle genç kızlarımızın bazıları genelde burunlarının şeklini 

beğenmezler ve burun estetiği olmak isterler. Bir bayan için yüz 

görünüşü önemlidir ve bence eğri olan burunlarını düzeltmek 

istemeleri de doğaldır.  

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi anabilim dalı yeni bir 

koridora taşındı ve mekânları büyüdü. Dolayısıyla hizmet 

alanları da genişledi. Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi, 

yüz-alın germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, 

kırışıklıkların tedavisi, göz kapağı estetiği, çene büyütme ve 

küçültme operasyonları, deride skar (yara izi) ve 

düzensizliklerin giderilmesi, saç ekimleri, yüz soyma, lekelerin 

ve damar malformasyonlarının giderilmesi, estetik meme 
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operasyonları ve aklınıza gelen diğer birçok cerrahi 

müdahaleler yapılabiliyor.  

 

Peki, bu ve diğer anabilim dallarında görev yapan birçok 

başarılı doktorlarımız varken, acaba insanlarımız neden hala 

Ankara ya da İstanbul’un yolunu tutuyorlar? Bence en önemli 

sorun kendimizi halka yeterince tanıtmamamızdır. Halkımız 

koridorda karşılaştığı ve genelde geçici işçi olarak hizmet veren 

personele bakıp Üniversite Hastanesini yargılayabiliyor. Hasta 

yakınları ve hastanın en memnun kaldığı davranış güler 

yüzlülüktür. Ama maalesef bazı elemanlar, ekmek yedikleri 

kurumun hizmet kalitesinin geliştirmesinin önemini 

değerlendirememektedir.  

 

Son dönemlerde hastaya iyi davranmayan personelin 

ayıklanması yönünde çalışmalar hızlandırıldı ve bu tasarruf 

sürdürülecek. Fırat Üniversitesi Hastanesi aynen özel 

hastaneler gibi hasta memnuniyetini birinci sırada tutmak 

zorundadır. Kaliteyi artırmak için 110 kalifiye eleman alımı 

ihalesini yaptık. Bu kapsamda almayı planladığımız hemşire, 

ebe, sağlık memuru, anestezi, radyoloji, acil tıp teknisyenlerii, 

radyoloji teknisyeni, sağlık memuru, fizyoterapist, diyetisyen 

için de en az asgari ücretin iki misli ücret ödenmesini 

kararlaştırdık. İhaleyi kazanan firma maalesef belirtilen 

kriterlerde elemanlar bulamadı.  

 

Elazığ kamuoyuna şunu tavsiye ediyorum. Çocuklarımızı sağlık 

liselerine, sağlık meslek yüksekokullarına ve sağlık 

yüksekokullarına gönderelim. Bu alanda birçok elemanlar açığı 

var. Hastaneler rekabet içinde ve sürekli birbirinden eleman 
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transferi için uğraşıyor. Elazığ’da iyi hizmetler veren kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait veya özel hastaneler var. Birçoğunda 

çok kaliteli doktorlarımız mevcut. Bu doktorlara görünmeden 

sadece dedikodulara kulak vererek boşu boşuna Ankara, 

İstanbul’un yolunu tutmasınlar. Dürüst, ilkeli, halkın sağlık 

haklarına saygılı, hasta memnuniyetini birinci öncelikli gören 

sağlık mensuplarına sahip çıkmalıyız. Bu çerçevenin dışında 

davranışlar sergileyen sağlık mensupları ile de mücadele 

etmeliyiz düşüncesindeyim.  
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Yayınlandığı Tarih: 16 Aralık 2010 (Perşembe) 

 

EMK DERNEĞİNİN İTİBARI ZEDELENİYOR MU? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

12 Aralık’ta Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinin (EMKD) 

olağanüstü kongresi gerçekleştirildi. Bu kongre öncesinde 3 

akşam istişare görüşmeleri adı altında uzun süren toplantılar 

yapıldı. Toplantıların tümüne katıldım. Derneğin en eski üyeleri 

arasında yer alıyorum ve derneğin İstasyon Caddesi üzerinde 

bulunan iki katlı binasında hizmet verdiği dönemlerini çok iyi 

hatırlıyorum. Dernekte yaşanan bazı sıkıntılar yüzünden hem 

yönetim kurulu hem de denetleme kurulu kararları sonrasında 

olağanüstü bir kongreye gitmesinin burukluğu ile bu yazıyı 

kaleme alıyorum.  

 

Derneğin 40 ıncı yılında çok daha farklı bir atmosfer 

bekliyordum. Türkiye sathında ün yapmış, geçmişi ile sürekli 

gurur duyduğumuz bu derneğin 2010 yılında dağılma sürecine 

girdiği, 30-40 kişilik bir üye gurubunun EMKD’den ayrılarak aynı 

amaca yönelik yeni bir dernek kurmalarından anlaşılmıyor mu? 
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Halk oyunları mensubu bu üyeleri acaba hangi tasarruflar 

ayrılma sürecine getirdi.  

 

Yeni kurulan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kaya hâlâ 

EMKD’nin üyeleri olduklarını, bu ayrılığın EMK Derneğini 

zayıflatmayacağını söylese de, şayet bu arkadaşların derneğe 

geri dönmeleri sağlanamazsa, birbirini zayıflatan bir bölünme 

olduğunu ileride göreceğimiz endişesindeyim.  

 

Naci Sönmez Beyi çok eski yıllardan beri tanıyorum. Elazığ 

Muziki Konservatuarı Derneğine katkılarını ve 1992 yılına kadar 

dernek için yaptıklarını Elazığ’da musiki ile uğraşanlar yakından 

bilirler. Derneğin içler acısı durumunu görerek, kurtarıcı rolünü 

üstlendiğini ve kendini adeta bu göreve mecbur hissettiğini 

söyleyen Naci Sönmez, ilk istişare toplantısında kendisinden 

beklenilmeyen bir üslup kullandı. İstişare toplantısında 

bulunanların birçoğunun abisi ve hocasıydı. Şayet Dernek 

kendisine teslim edilmeze, kurtarma işini hiç kimsenin 

yapamayacağını, tek kurtarıcının kendisi olabileceğini 

söyledikçe, üyelerin gözünde maalesef itibar kaybetti. Şayet ilk 

toplantıda Naci Sönmez arkadaşlarına bazen incitmeye varan 

sözler sarf etmeseydi, herhalde birçok üye kendi yanında yer 

alırdı. Bu davranışı yüzünden çok istemesine rağmen maalesef 

Denetleme Kurulu üyeliği dahi kendisine tevdi edilmedi. Naci 

bey, birlikte yola çıktıkları arkadaşlarının bile tepkilerine 

muhatap kalmasının altında yatan nedenleri dikkatlice analiz 

etmelidir diye düşünüyorum.  

 

Naci Sönmez hocamızın denetleme kurulu üyesi olarak 
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seçilmesini çok arzuluyordum. Çünkü kendisi bir önceki süreçte 

çok önemli bir görev üstlenmiş ve denetlemeyi hakkıyla yerine 

getirmiştir. 21 gün süresince günde 6 saat ayırarak derneğin 

denetimini sürdürmesi, çok büyük bir emektir. Yönetimler ciddi 

çalışan denetleme üyelerinden korkmamalıdırlar. Çünkü işini 

doğru yapacak bir denetleme kurulu, yönetimin yanlış 

tasarruflara girmesini engeleyebilir.  

 

Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinin 40 yıldır çözülemeyen 

bir yer problemi vardır. Dernek yönetim kurullarının hepsi 

uğraşmalarına rağmen bu problemi çözememişlerdir. 

Kendilerine tahsis edilen arsalara dahi sahip çıkamamışlardır. 

Doğukent’te derneğe tahsis edilen arsayı biliyorum. O 

dönemlerde ben de Doğukoop Kooperatifleri Birliği Yönetimde 

görev alıyordum. Arsa tahsisi konusunda alınan kararlarda 

benim de tasarrufum olmuştur. Ancak dönemin dernek 

yönetimi o arsayı önemsememiş ve uzak olduğunu bahane 

ederek arsaya sahip çıkmamıştır.  

 

Derneğin yönetimine asıl üye olarak Mehmet Kemal Perk, Nihat 

Kazazoğlu, Fethi Açıkgöz, Yasin Çimtay, Harun Yıldırım, Murat 

Bostancı, Feti Ahmet Deniz ve yedek üyeliklere ise Abubekir 

İnal, Cevdet Sevinç, Yüksel Tunç, Enver Uysal, Üzeyir Çöteli, 

Cevat Sevim ve Sait Akgül seçildi. Denetleme kurulu 

üyeliklerine Mehmet Zeki Fendoğlu, Vedat Tanyıldızı, Doğan 

Sever; yedek üyeliklere ise Özer Gazazoğlu, Ferit Biçer ve Suat 

Dağoğlu seçildi. Kendilerin kutluyor ve başarılar diliyorum.  

 

Dernek yönetimine talip olan üyelerin proje üretmeleri gerekir. 
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Günü kurtarma amacıyla yola çıkılmamalıdır. Artık bu dernek 

lâyık olduğu seviyeye çıkartılmalıdır. Üye sayısı bir zamanlar 

700 rakamını aşmıştı. O günlerin geri gelmesi hiç de zor değil! 

Yuvadan ayrılan dernek üyelerinin de tekrar geri dönmeleri 

sağlanmalıdır.  
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Yayınlandığı Tarih: 23 Aralık 2010 (Perşembe) 

 

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER KONSEYİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

4 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası 

faaliyette bulunmak üzere “Uluslararası Üniversiteler Konseyi” 

kuruluyor ve Konsey kurucu başkanlığını da Orhan Hikmet 

Azizoğlu getiriliyor. Evrensel değerler, çağdaş ve modern eğitim 

sistemiyle uluslararasılaşırken, ulusal değerler kavramlar ve 

kültürlerin korunmasının da sağlanması, Konseyin kuruluş 

felsefesini oluşturuyor.  

  

Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu’nun sürekli olarak bu 

bağlamda dile getirdiği söylem ise “Sınırları devletler tarafından 

çizilmiş ülkeler yerine, sınırları değerler ve kavramlarla çizilmiş 

ülkelerden oluşan bir dünya” şeklindedir.  

 

Konseyin Yönetim Kurulunu, Birleşik Arap Emirlikleri Teknoloji 
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Yüksekokulları Rektör Yardımcısı Dr. Tayep A. Kamali; Lahor 

Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammad A. Raoof; 

Bahreyn Krallık Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Yousef Abdul Ghaffar; Irak Musul Üniversitesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Obay Al Dewachi; T. C. Başbakanlık Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Dr. Fatih 

Hasdemir; Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Derviş Yılmaz ve 

Genel Sekreterlik görevini üstlenen Prof. Dr. Semin Özsar 

oluşturuyor.  

 

17-20 Aralık 2009 tarihleri arasında “Bilim ve Yükseköğretimin 

Bugünü ve Yarını”; 9 Nisan 2010 tarihinde Kıbrıs’ta “Ortadoğu, 

Orta Asya, Balkan ve Afrika Ülkeleri, Yükseköğrenim ve Bilim 

Çalıştayını (IHEW)”; 23-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında ise 

Kazakistan’ın Almata şehrinde “Eğitim, Öğretimde Kalite ve 

Verimlilik” çalıştayını gerçekleştiren Orhan Hikmet Azizoğlu, bu 

faaliyetlere kendisini adamış ve yılmadan yoluna devam ediyor. 

Kendisi 14-17 Aralık 2010 tarihleri arasında da Ankara’da 

“Uluslararasılaşmada Yükseköğretimde Ulusal Değerler, 

Kavramlar, İnançlar ve Kültürler” adlı çalıştayı da gerçekleştirdi.  

 

Ankara’da düzenlenen çalıştaya Üniversitemiz de davet 

edilmişti. Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl Hong Kong’daki 

Üniversitelerle işbirliği yapmak için Çin’de bulunduğundan; 

Fırat Üniversitesini temsilen bu çalıştaya katılmak üzere beni 

görevlendirdi. Çalıştaya Aysa’dan, Balkan’lardan, Afrika’dan 

birçok üniversitenin rektörleri katılmıştı. Arnavutluk, Avusturya, 

Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş,Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna 

Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Etopya, Fas, Gana, Gürcistan, 

Hindistan, Hollanda, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kongo, 
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Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya, Libya, Lübnan, 

Litvanya, Macaristan, Malezya, Makedonya, Mısır, Moldova, 

Pakistan, Portekiz, Rusya, Senegal, Solovenya, Somalya, Sudan, 

Tunus, Uganda ve Ürdün ülkelerindeki bazı üniversitelerin 

rektörleri çalıştaya katılarak işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği 

konusunda görüşlerini dile getirdiler.  

Ben “Yükseköğretimde Küreselleşme: Milli Değerler ve 

Kavramlar” çalıştayına katıldım ve son gün yapılan Genel 

Kurulda Fırat Üniversitesini temsilen ne tür işbirliği 

yapılabileceğini anlattım. Bu kapsamda üniversitemizin yurtdışı 

üniversitelerle yaptığı işbirlikleri üzerinde durdum ve gelecek 

ile ilgili planlarımızı söyledim.  

 

Üniversitemiz ile ilgili sunumu dinleyen bazı rektörlerin ilgi 

noktası olduk. Toplantılarda işbirliği teklifleri aldık. Moldova 

State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae 

Testemitanu” Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İon I. Ababii 

Üniversitemiz ile tıp alanında işbiriliğine gitmeyi teklif etti. Keza 

Sudan Khartoum Üniversitesi ile diğer bazı üniversite rektörü 

de işbirliği teklifinde bulundu.  

Fırat Üniversitesi ülke dışındaki üniversitelerle işbirliğine 

girmek için adeta bir seferberlik başlatmıştır. Son iki yıldan beri 

de üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenciler eğitilmektedir. 

Bu açılımın üniversitemize çok büyük bir vizyon kazandıracağı 

şüphesizdir. Fırat Üniversitesi sadece batı üniversiteleri ile 

değil, Hong Kong’a uzanarak doğudaki üniversitelerle de 

işbirliğine girmeyi hedefleri arasına koymuştur. Bu girişimlerin 

meyvelerini de birkaç yıl içerisinde alabileceğimiz 

düşüncesindeyim.  
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Yayınlandığı Tarih: 30 Aralık 2010 (Perşembe) 

 

FIRILDAK SERMAYE (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye payı 

dağıtılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin bir yönetmelik 

bugünlerde yayımlanmak üzere. Yükseköğretim Kurulu bu 

konuda yaptığı çalışmayı geçen hafta içerisinde üniversitelere 

göndererek görüş istedi. Posta geciktiği için eminim birçok 

üniversite görüş bildiremedi. Zaten bizde çoğu işler son dakika 

tasarrufları ile yürütülmeye çalışılır. Sayfalar dolusu yönetmelik 

hazırlanır, sözüm ona konu hakkında görüşler istenir, ama 

süreler o kadar kısadır ki yanıt vermek dahi mümkün 

olmayabilir. Bürokraside zaman zaman bu tür gecikmeler 

yaşanır. Hatta bazen “Acaba kasten süre çok kısa tutuluyor ki 

kimse görüş bildiremesin mi?” diye de aklıma gelmiyor değil! 

Mevzuat yasallaştığında ortaya çıkan aksaklıkları düzeltmek 

artık çok zordur. Mevzuat sahipleri de ileride şikayetler 

olduğunda, “Sizden görüş istedik, ama cevap vermediniz!” 
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savunması yaparak kendilerini haklı konuma geçirmeye 

çalışabilirler.  

 

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri 

çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate 

alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve 

süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki 

uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli 

bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak ek 

ödemeler hesaplanacak. Döner sermaye kaynakları uygun 

olmadığında, ek ödeme yapılamayacak. Oysa mevcut 

uygulamada, hastane zarar etse, gelirleri giderlerini 

karşılamazsa bile, çalışanlar her ay belirli bir rutin katkıyı 

alabiliyor.  

 

Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde; 

kurumsal katkı (A), mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) gelir getirici 

bireysel katkı (B), eğitim-öğretim faaliyeti (C), bilimsel yayın 

faaliyeti (D) ve diğer faaliyetler (E) esas alınacak. Tıp ve diş 

hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma 

merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri 

bakiyesinden, bu yerlerde; söz konusu faaliyetlerin karşılığı 

puanların tamamı, diğer birimlerde ise; kurumun yapısı ve mali 

durumu göz önünde bulundurularak bir veya birden fazlası 

kullanılmak suretiyle belirleme yapılacak.  

 

(A) puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim 

ortalamasının, kadro görev unvan katsayısı, aktif çalışılan gün 

katsayısı ve kurumun belirleyebileceği diğer katsayıların (kalite-
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verimlilik katsayısı gibi) çarpımı sonucu bulunan puanı ifade 

edecek.  

 

(B) puanı; Kurum içinde gelir getirici faaliyetlerden bireysel 

olarak alınan toplam puanı simgeliyor. Kurum tarafından her 

bir döner sermaye birimi için düzenlenen “Gelir Getirici 

Faaliyetlerden Bireysel Katkı Cetveli”ne göre kişinin ürettiği 

hizmetlerden elde edilen puanlar, kadro görev unvan katsayısı 

ve kalite-verimlilik katsayısı kullanılarak hesaplanacak.  

 

(C) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim 

öğretim faaliyetleri karşılığında elde edilen ve bireysel eğitim 

öğretim faaliyetlerinin katkı oranı belirlemede ölçme ve 

değerlendirme aracı olarak kullanılmasıyla hesaplanan ve 

kurum tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Puan 

Cetveli” nde yer alan puanların toplamını temsil edecek.  

 

(D) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel 

faaliyetler karşılığında elde edilen ve bilimsel faaliyetlerin katkı 

oranı belirlemede ölçme ve değerlendirme aracı olarak 

kullanılmasıyla kurum tarafından hesaplanan “Bilimsel 

Faaliyetler Puan Cetveli”nde yer alan puanlardan elde edilecek.  

 

(E) puanı ise; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında 

dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, idari 

görevlendirmeler ile yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt 

çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım 

gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri 
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sağlık hizmetler gibi riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer 

hususları dikkate alınarak kurumlar tarafından belirlenen puan 

olacak. Bu puanlardan yola çıkılarak, her bireyin net katkı puanı 

aşağıdaki formülle hesaplanacak.  

 

Bireysel net katkı puanı = A x (B1+B2+C+D+E/ birim veya alt 

birim ortalaması)  

Görüldüğü üzere yönetmelik karmaşık hesaplar zinciri haline 

getirilmiş. Bu yönetmelikle getirilmek istenen şudur:  

Üniversite hastanelerinde gelire katkı sağlayamayan personelin 

katkısı çok düşecek. Diğer taraftan bilimsel çalışmaların 

değerlendirilmesi yapılıyor. Döner sermayeden faydalanmak 

isteyen akademisyenler, bir taraftan da akademik faaliyetlerini 

artırmak zorunda kalacaklar.  

 

Şayet ilkeli ve taraf tutulmadan puanlar belirlenebilirse, 

çalışanlar haklarını alacaklar. Ama çalışmadan, katkı 

sağlamadan ek ödeme alanlar hüsrana uğrayacak. Adil bir 

sistem gibi gözükmekle birlikte, gene birçok yanlı tasarrufların 

yapılmasına imkân tanıyan bir taslak yönetmelik ortada. Şu 

anda bu yönetmelik taslak, ancak çok büyük bir değişikliğe 

uğramadan yasallaşacak gibi.  

 

Döner sermaye denildiğinde paranın parayı çevirmesi, bir 

kurumun kendi imkânları ile faaliyetlerini yürütülmesi akla 

gelir. Yeni taslak yönetmeliğin döner sermaye faaliyetlerini 

fırıldak sermaye (!) haline dönüştüreceğinden endişeliyim. 

Umarım zaman beni haklı çıkartmaz.  
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