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Sayın Günışığı Gazetesi okurları, bugünden itibaren 

haftanın belirli günlerinde “Eğitim” başlığını taşıyan bu köşede 

sizlere görüşlerimi aktarmaya çalışacağım. Ele alacağım 

konular arasında eğitim önemli bir yer tutacaktır. Sizlerden 

gelecek görüş ve öneriler, bu köşede işlenecek konuların 

belirlenmesinde elbette ki büyük katkılar sağlayacaktır.  

1985 yılında temeli atılan ve Elazığ İl’inde toplam 

16500 konutun yapımının hedeflendiği faaliyetleri başlatan, 

DOĞU-KOOP Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği’nde 

Genel Sekreter olarak görev yaptığım 1993 yılında, üyelerin 

kooperatif çalışmaları hakkında haber alma haklarına destek 



sağlamak amacıyla “DOĞU-KOOP Bülteni” isimli derginin 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenmiştim. Dergi 

Türkiye genelinde tüm kooperatiflere, sivil toplum örgütlerine, 

kamu kurum ve kuruluşların büyük bir kesimine 

ulaştırılmaktaydı. Bize gelen olumlu tepkiler, derginin 

şekillenmesine büyük katkı sağlıyordu.  

Türkiye’nin bilişim alanındaki en büyük haftalık 

gazetesi olan BT/Haber’de Haziran 1997-Aralık 1999 

döneminde her hafta "HEDEF" isimli köşede genelde bilişim 

alanlarında; gene Robotik konularında hazırladığımız benzetim 

projelerini, aylık yayınlanan "Otomasyon" Dergisinde her ay 

sürekli yayınlatarak, bu alanda çalışanlara fikirlerimizi, 

düşüncelerimizi, görüşlerimizi ve projelerimizi iletmek 

istiyordum.  

 Yazmak istiyorum, çünkü fikir ve düşünceler toplumun 

fertleriyle paylaşıldıkça, tartışıldıkça ve büyük katılımlar 

sağlandıkça kıymet bulacaktır. Yazmak istiyorum, çünkü 

bireylerin haber alma ve bilgilendirme ihtiyaçlarına imkânların 

elverdiği ölçüde yardımcı olunması gerektiğine inanıyorum. 

Yazmak istiyorum, çünkü dinlenme saatlerimden feragat ederek 

hazırlayacağım yazılarla siz değerli okuyucularıma hizmet 

ederek, ülkemin bana sağladığı imkânların bedelini kısmen de 

olsa ödemek istiyorum.  

 Elazığ halkının eğitim ve öğretime verdiği önemin 

tarihsel gelişiminden destek alarak, bu konuda hizmetleriyle 



tanınan ve hakkın rahmetine kavuşmuş önderlerimizi saygı ile 

anarak; ayrıca Elazığ’da toplumun bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi, düşüncelerin paylaştırılması vb. olumlu 

amaçlarla yapılan çalışmaları yürütenleri yürekten kutlayarak, 

“Eğitim” köşesinde yazacağım yazılarla bireylere az da olsa 

katkı sağlayabilirsem kendimi bahtiyar hissedeceğimi buradan 

siz değerli okuyucularıma duyurmak istiyorum.  
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Fırat Üniversitesi kuruluşundan günümüze kadar 

hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Doğu’da 

Malazgirt, batıda Keban, kuzeyde Kemaliye güneyde Maden 

ilçelerimizin oluşturduğu mekânsal sınırlar içerisinde birçok il 

ve ilçede Meslek Yüksekokulları ile Fırat Üniversitesi, Bölge 

Üniversitesi kimliğine ulaşmış bulunuyor. Muş, Bingöl, 

Tunceli, Elazığ ve Erzincan illeri Fırat Üniversitesi’nin eğitim 

ve öğretimini sürdürdüğü hinterland içerisinde yer alıyor. Bu 

iller içerisinde fakülteler, meslek yüksekokulları ve 

üniversitenin değişik amaçlı kurulmuş birimleri hizmetlerini 

başarı ile sürdürüyor.  



2000 yılı ile birlikte Üniversite Rektörümüz Sayın Prof. 

Dr. Eyüp G. İsbir, İletişim Fakültesi’ne devreye alarak önemli 

bir gelişmeye daha imzasını atmış oldu. Çünkü bu fakülte, 

faaliyetleri gereği Elazığ halkı ile bütünleşmek zorunda. İletişim 

Fakültesi taşıdığı misyon gereği, Elazığ’daki sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve bu alanda 

sorumluluk taşıyan oluşumlar içerisinde yer almak zorundadır. 

Bir taraftan ileride açacağı “Radyo Televizyon ve Sinema”, 

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ve “Gazetecilik” alanlarında 

ülkemize eleman yetiştirirken, diğer taraftan Elazığ’daki Fırat 

Havzası Gazeteciler Cemiyeti, diğer sivil toplum örgütleri, 

kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte el ele vererek 

düzenleyeceği etkinlikler ile de hizmetlerini sürdürmek 

durumundadır.  

1992’li yıllarda FIRAT RTV’nin yayına geçmesi ile 

Fırat Üniversitesi görsel medyanın Elazığ’a taşınmasının 

öncülüğünü yapmıştı. Kısıtlı imkânlarla başlattığı televizyon 

yayıncılığı günden güne gelişme göstermiş ve bugün günde yedi 

saat yayın yapan bir eğitim televizyonu konumuna gelmiştir. 

1997’de Fırat Üniversitesi Senatosu, FIRAT RTV’nin sahip 

olduğu alt yapı imkânlarını göz önüne alarak İletişim 

Fakültesi’nin kurulmasını kararlaştırmış ve bu karar aynı yıl 

Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmıştı. Fırat Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 19. 09. 1997 tarih ve 23115 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı 

kararı ile de kuruluşunun ilk basamağını tamamlamıştı.  



24 Mart 2000 tarihinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 

Eyüp G. İsbir’in teklifleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun 

ataması sonucunda bendeniz İletişim Fakültesi Dekanı olarak 

göreve başlamış bulunuyorum. Fakültenin bir an önce layık 

olduğu konuma gelmesi için yapacağım çalışmalarda, 

Elazığ’daki tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteğine ihtiyacım olacaktır. Adı geçen 

oluşumların İletişim Fakültemizi destekleyeceklerine olan 

inancımı belirtir, bu konuda her türlü görüş ve önerilerinizi 

memnuniyetle karşılayacağımı bildirmek istiyorum.  
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer 

alan on dokuz üniversitenin İletişim Fakülteleri Dekanları 6 

Mayıs 2000 tarihinde Ankara’da bir araya gelerek, görsel ve 

yazılı basını yakından ilgilendirilecek önemli kararlar almayı 

planlıyorlar. İletişim Fakültelerinin Dekanları ve mensubu 

bulundukları üniversitelerin isimleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

 

Üniversitesi Dekanı Üniversitesi Dekanı 

Akdeniz Prof. Dr. Hikmet Seçim Galatasaray Prof. Dr. Süheyl Batum 



Anadolu Prof. Dr. Sezen Ünlü Gazi Prof. Dr. Alemdar Yalçın 

Ankara Prof. Dr. Oğuz Onaran İstanbul  Prof. Dr. Nükhet Güz 

Atatürk Prof. Dr. Abdülkuddüs 

Bingöl 

Kocaeli Prof. Dr. Hamdi Yılmaz 

Bahçeşehir Prof. Dr. Zafer Doğan Maltepe Prof. Dr. Ersan İlal 

Başkent Prof. Dr. Belma Akşit Marmara Prof. Dr. Ünsal Oskay 

Bilgi Prof. Dr. Aydın Uğur Mersin Prof. Dr. Dursun Gökdağ 

Doğu 

Akdeniz 

Prof. Dr. Aysel Aziz Selçuk Prof. Dr. Dursun Ali 

Dinç 

Ege Prof. Dr. Işık Özkan Yeditepe Prof. Dr. Haluk Ülman 

Fırat Prof. Dr. Asaf Varol   

Toplantıda iletişim eğitimi ile ilgili gelişmeler gözden 

geçirilecek ve iletişim eğitimi programlarının değerlendirilmesi 

için 1. İletişim Kongresi’nde kurulan komisyonun çalışmaları 

değerlendirilecektir. Ayrıca 1. İletişim Kongresi‘nin sonuç 

bildirgesinde yer alan “İletişim Yüksek Konseyi” için yapılacak 

çalışmalarla “Türk Sinema Kurumu” kurulması konusu ele 

alınacaktır.  

Toplantıda iletişim konulu sempozyum ve kongrelerin 

düzenlenmesinde işbirliği konusu ele alınacak ve bölgesel ve 

mahalli düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyonlarının 

sıkıntıları, eğitim amaçlı radyo ve televizyonların kurulmasını 

engelleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları 

Hakkındaki Kanun üzerinde tespitler yapılarak, ilgili 

makamlara teklifler götürülecektir.  



Bu toplantıya Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı olarak, İletişim Fakültelerinin sıkıntıları ve çözüm 

önerileri konusunda bazı görüşlerimi dile getireceğim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2000 (Salı) 

  

 UZAKTAN EĞİTİM 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Dünya daki gelişmiş ülkelerin birçoğu sanal ortamları 

kullanarak uzaktan eğitim vermektedirler. Bu bağlamda 

Yükseköğretim Kurulu, 1999 Aralık ayında sanal eğitim 

yapabilme imkânını üniversitelerimize sunmuştur. Konu ile 

ilgili olarak 14 Aralık 1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmi 

Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

“Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı 

Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini” yayımlanmıştır.  

Nisan 2000 ayı sonlarında Üniversitelerimize 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bir form göndererek, uzaktan 

eğitim yöntemi ile alınmak istenen derslerin isimlerini tespite 

çalışmıştır. Doldurulan formlar Enformatik Milli Komisyonu 



tarafından değerlendirilecek ve bilahare bu talepleri karşılamak 

isteyen üniversiteler belirlenecek. Şubat 2001 Ayı ile birlikte 

bazı üniversiteler arasında ders bazında karşılıklı uzaktan eğitim 

başlatılabilecek.  

Enformatik Milli Komitesi’nde görev verilen üniversite 

sayısı dokuz olup, komisyon üyelerinin önemli bir bölümü üç 

büyük ilimizde bulunan üniversitelerden seçilmiştir. Ben de 

Enformatik Milli Komitesi üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum.  

Dolayısıyla gelecekte Türkiye’de uzaktan eğitim için planlanan 

projelerde Fırat Üniversitesi’nin görüşleri de yer alabilecektir.  

Önce sanal dersler açılacak, arkasından sanal bölümler 

devreye girecek ve bilahare sanal üniversite kurulmasına 

geçilebilecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile 

kıyaslandığında, yeni oluşum içerisinde ileride teknik 

bölümlerde de eğitim-öğretim sürdürülebilmesi, bir ayrıcalık 

olarak karşımıza çıkıyor.  

Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak üniversiteye 

girmeye çalışan gençlerimiz için yeni imkânların doğacağını 

birkaç yıl içerisinde birlikte göreceğiz. İlk dönemlerde toplum 

bu tür bir eğitim yadırgayabilir. Ancak uzaktan eğitim 

yöntemini uygulayan üniversitelerden diploma alacakların iş 

bulabildiği görüldüğünde, birçok gencimiz bu imkândan 

yararlanmak isteyeceklerdir.  

Gelişen teknolojiye bağlı olarak örgün eğitim yerine 

uzaktan eğitim yöntemi ile diploma almak isteyenlerin sayısının 



artacağı tahmin ediliyor. Sanal üniversite kurulması sürecinde 

Fırat Üniversitesi de boş durmuyor ve sanal ortamlarda ders 

vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Yayınlandığı tarih: 10 Mayıs 2000 (Çarşamba) 

 

 İLETİŞİM ETİĞİ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Elazığ Fırat 

Gazeteciler Cemiyeti işbirliği yaparak 29 Mayıs’ta "İletişim 

Panelini" düzenliyorlar. İletişim Fakültesi’nin eğitim-öğretime 

başlaması çalışmalarının sürdürüldüğü bu dönemde bu panel 

daha da anlam taşıyor.  

İlimizde İletişim Fakültesi’nin açılması ile birlikte, 

yerel düzeyde faaliyetlerini sürdüren görsel ve yazılı basında 

önemli bir hareketliliğin yaşanacağı düşüncesindeyim. İletişim 

Fakültesi, düzenleyeceği eğitim ağırlıklı etkinlikleri ile yerel 

medya da lokomotif görevi üstlenmeli diye düşünüyorum. 

Çünkü özellikle görsel medya da bazen iletişim etiği açısından 



kabul edilemeyecek seviyelerde sözde televizyon programların 

yapıldığına ve zaman zaman yerel televizyonlarda güzel 

Türkçe’mizin katledildiğine şahit olabiliyoruz.  

Hazmedilmeden ulaşılan veya hak edilmeden elde 

edilen görevleri yürüten bazı sözde basın mensupları, ellerine 

aldıkları bir kamera veya fotoğraf makinesinin şişirilmiş devasa 

görüntüsüne sığınarak, insan hak ve özgürlüklerini ve basın 

ahlakını çiğneyerek hakaretlere varan davranışlar içerisine 

girebiliyorlar. Merak ettiğim, bu kişiler bir an için rollerini 

değiştirip haklarına tecavüz ettikleri kişilerin yerlerini alsalardı, 

acaba acımasız ve de haksız davranışları nasıl karşılarlardı? 

29 Mayıstaki İletişim Paneline Hulki Cevizoğlu, Ertürk 

Yöndem, Tayfun Talipoğlu, Mehmet Soysal, Selim Budak, 

Engin Noyan, Sadık Kemal Tural, Namık Kemal Zeybek, 

Recep Bilginer, Yavuz Bülent Bakiler, Alemdar Yalçın 

yanında, görsel medyanın bazı sürpriz isimleri de katılacaklar. 

Aynı günün akşamı Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 

ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün vereceği ödüller 

dağıtılacak. Bu panelin en önemli yönü Elazığ’daki yazılı ve 

görsel basının ve İletişim Fakültesi’nin birlikte hareket 

etmeleridir.  

Elazığ’da basın açısından yeni bir döneme 

girilmektedir. Eski yıllarda basında yaşanan bazı olumsuz 

direnişlere son vermenin zaman gelmiş bulunuyor. Elazığ’da 

faaliyetlerini sürdüren yazılı ve görsel basın ve İletişim 



Fakültesi bir araya gelerek, çok güzel faaliyetleri sürekli 

yaşatabilirler. 29 Mayıs İstanbul’un fethi törenleriyle aynı 

günde yapılması, İletişim Paneline bir başka güzellik katmıyor 

mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Yayınlandığı tarih: 11 Mayıs 

2000 (Perşembe) 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTELERİ YENİDEN 

YAPILANIYOR 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol @firat. edu. tr 

  

İletişim Fakülteleri Dekanları 5-6 Mayıs 2000 tarihleri 

arasında Ankara’da toplanarak önemli bazı kararlar aldılar. 

Toplam 19 İletişim Fakültesinden Akdeniz, Anadolu, Ankara, 

Atatürk, Bahçeşehir, Ege, Fırat, Galatasaray, Gazi, İstanbul, 

İstanbul Bilgi, Maltepe, Mersin (İletişim Fakültesi kurulma 

çalışmaları halen devam ediyor) ve Selçuk Üniversitelerinin 

dekan veya dekan yardımcıları bir araya gelerek, tek bir güç 

olarak ortaya çıkmak amacıyla aşağıdaki kararları aldılar.  



 İletişim Yüksek Konseyi kurularak, iletişim 

sorunlarının en üst düzeyde tartışılması, kararlar 

alınması ve öneriler üretmesi sağlanacak.  

 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 

oluşturularak, yeni teknolojilerin iletişim topluluğu 

tarafından yoğunluklu kullanılması sağlanacak. Bu 

çalışmalar Bilgi, Fırat ve Selçuk Üniversitelerinin 

İletişim Fakültelerinin dekanları tarafından 

yürütülecek. Bu balgamda ilk etapta İnternet Ağı 

üzerinden dekanlar arasında bir tartışma listesi 

oluşturulacak. İletişim Fakültelerinin Web sayfaları 

hazırlanarak İnternet kullanıcılarının hizmetine 

sunulacak.  

 Sinema ve Telif Eserler Çalışma grubunda ise 

Bahçeşehir, İstanbul, Maltepe ve Mersin 

Üniversiteleri İletişim Fakülteleri Dekanları görev 

aldılar. Bu grup, telif eserlerin koruması konusunda 

çalışmalar yapacaklar.  

  Basınla ilgili kurulan çalışma grubunda ise 

Akdeniz, Anadolu, Ege, Galatasaray, Gazi İletişim 

Fakültelerinin dekanları görevlendirildiler.  

 Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur ile 

Fırat Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol, 

hazırlanacak tüm çalışmalarda dil ve anlatım 



birliğini sağlamak üzere eşgüdüm içinde 

sekretaryayı yürütecekler.  

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ilgili hazırlanan 

60 sayfalık bir tanıtım kitapçığı, diğer Dekanlar tarafından 

takdirle karşılanmış ve 1992 yılından beri FIRAT TV’nin 

çalışmaları konusunda yapılan bilgilendirme sunuşu büyük ilgi 

toplamıştır.   

Dekanların oybirliği ile almış olduğu diğer önemli bir 

konu ise Üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları 

yapabilmesi için öncelikle ve ivedilikle yasal düzenlemelerin 

yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması 

kararlaştırılmıştır.  

Bundan böyle İletişim alanında yapılacak sempozyum 

ve kongreler için de bir düzenleme getirilmiştir. İletişim 2. 

kongresinin Ekim 2000’de veya 2001 yılının Şubat ayını 

geçmeyecek şekilde düzenlenmesi görevi ise İstanbul 

Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz’e verildi.  

 2001 Nisan Ayında Anadolu Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nce düzenlenecek olan “Uluslararası İletişim 

Sempozyumu” çalışmalarının desteklenmesi ve Akdeniz 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2002 Yılındaki İletişim 

Sempozyumunun ikincisini düzenleme talebi uygun görüldü.  

İletişim alanında yapılan yüksek lisans, lisans ve 

doktora tezlerinin listeleri Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine 



ulaştırılacak ve Üniversitemizde İnternet kullanıcıların 

hizmetine sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.  

İletişim Fakültesi dekanlarının bundan böyle ortak hareket 

etmeleri konusunda aldıkları karar, kısa süre içerisinde 

meyvelerini vermeye başlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Mayıs 2000 (Salı) 

 

 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

5. 12. 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu, Türkiye’nin fikrî haklar alanındaki ihtiyaçları için 

uzun yıllar kullanılmıştır. Ancak, elli yıla yaklaşan bu süre 

içinde dünya da ve Türkiye’de önemli değişiklikler meydana 

gelmiş ve söz konusu Kanun ihtiyaçlara cevap vermez duruma 

gelmiştir.  

21 inci yüzyıla girerken, çağdaş teknolojideki her 

gelişme, yaratıcı ifade biçimi açısından yeni imkânlar sunmakta 

ve her gelişme beraberinde yeni hukukî dengelerin 

oluşturulması zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır. Uluslararası 

anlaşmalar nedeniyle, kanunlarımızın yetersiz kaldığı durumlar 



yaşanabilmektedir. Uluslararası anlaşmalara imza koyan ülkeler 

iç hukuklarını bu değişim ve gelişmelere paralel olarak ve bu 

anlaşmalara uyum sağlayacak şekilde düzenlemek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu nedenle, ilk olarak 1983 yılında, 2936 sayılı 

Kanunla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı 

maddeleri değiştirilmiştir.  

Gümrük Birliği çerçevesinde 1/95 sayılı AT-Türkiye 

Ortaklık Konseyi Kararı Ek No. 8’de yer alan 

sorumluluklarımız doğrultusunda, Konsey Direktiflerine uyum 

sağlamak amacıyla 12. 6. 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4110 

sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

4110 sayılı Kanunun kabulünden sonra, “İcracı 

Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının 

Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine” ve “Edebiyat ve Sanat 

Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik 

Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metnine” Katılmamızın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanunlar 12. 7. 

1995 tarihli ve 22341 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Ancak 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 

sonra yeniden teknik düzeyde yapılan çalışmalar sonucunda, 

Kanunun bazı maddelerinin yukarıda sözü edilen uluslararası 

sözleşmelerle uyumsuz olduğu tespit edilmiştir.  

 Bilişim ve İletişim alanındaki hızlı teknolojik 

gelişmeler yüzünden kısa sürede ihtiyaçlara cevap vermeyen 



kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle karşılaşmak 

mümkündür. Örneğin İnternet’in yaygın kullanılması 

sonucunda, İnternet üzerinden kullanıma sunulacak bilgiler ile 

ilgili Türkiye’de henüz yasal bir düzenleme ortada 

bulunmamaktadır. Web ortamında sunulan bir eseri, birileri 

izinsiz kullansa ne ceza verileceği henüz bilinmiyor. O nedenle 

yeni teknolojilere uygun yasal düzenlemeleri zaman geçirmeden 

devreye sokmak gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Mayıs 2000 (Çarşamba) 

 

 DTÜ’DE ADL SEMİNERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Eğitim 

Bölümünde uygulanan uzaktan eğitim için yeni bir yaklaşım 

yöntemi olan İleri Düzeyde Paylaştırılmış Öğrenme (Advanced 

Distributed Learning) konusunda Philip Dodds tarafından 5 

Mayıs 2000 tarihinde ODTÜ’de bir seminer verildi. Bu 

seminerin Türkiye’de verilmesini Genelkurmay Başkanlığının 

sağladığı söyleniyor. Toplantıda iki askeri üniformalının 

bulunması, bu söylemi doğrular nitelikte idi. İnternet’in de 

başlangıçta askeri amaçla kullanıldığı, bilahare sivil toplumun 

kullanımına açılmış olduğunu hatırladığımızda ve diğer bazı 

yeni teknolojik gelişmelerin gene önceleri askeri amaçlı 

başlatıldığı göz önüne alındığında, Amerika Birleşik 



Devletlerinde keşfedilen önemli buluşların kaynağında 

askerlerin öncülük ettiği söylenebilir.  

Yukarıda bahsettiğim yenilikçi buluşların takibi 

konusunda Türkiye’de de benzeri bir yapının olduğunu 

söylersem, herhalde yanlış bir ifade kullanmamış olurum. 

Geçen yıl Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalışan 

bir öğretim üyesini ziyarete gitmiştim. Misafir kapısından 

girişteki elektronik modern cihazlarla yapılan sıkı kontrolü 

gördüğümde şaşırmıştım. Bilişim teknolojileri tam anlamıyla 

kullanılıyordu. Misafir ile ilgili bilgiler derhal bir veri tabana 

giriliyor ve elinize bir kart tutuşturuluyordu. O kartın özelliği 

ise ancak gideceğiniz birimin giriş kapılarını açabiliyordu. 

İçerideki bilişim teknolojilerine ait donanım ve yazılımları 

gördüğümde ise, KKK ’lığının mevcut donanım ve 

yazılımlarıyla birçok üniversitemizden çok ileri seviyelerde 

olduğu kararına varmıştım.  

ADL teknolojisine gelince uzaktan eğitimin yeni bir 

versiyonu diyebiliriz. İnternet yeni bir teknoloji ve çok sık 

değişime uğruyor. Eğitim materyali için teknik standartların 

belirlenmesi aynı hızla gelişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 

Savunma Bölümü için teknik standartlar çok önem arz ettiği 

için ADL yöntemi kullanılmıştır. ADL’nin en önemli özelliği, 

teknik standartlar oluşturularak uzaktan eğitim yapılmasıdır. 

ADL SCORM isimli bir yazılım geliştirilmiş ve bu yöntemde 

paylaşım esas alınmıştır.  



İlgili kurumun Web sayfalarına girerek ne yaptıklarını 

inceledim. İlginç bulduğum bir nokta, “Eğer bir projeniz varsa, 

siz de paylaşıma giriniz” ilanlarını gördüm. Geliştirdikleri 

yazılımın beta versiyonlarını üyelerine dağıtıyorlar. 

Hazırladıkları ADL SCORM yazılımın ilk versiyonunu diğer 

versiyonlar takip edecek. Küreselleşen dünyamızda uzaktan 

eğitim uygulaması ile yaptıklarını dünyanın dört bir 

köşesindekilerle paylaştırarak, daha mükemmel yazılımlar 

ortaya çıkarmaya çalışan ABD, eğitimde sınır tanımayan 

ülkelerin başında geliyor. Bizler de artık bu tür paylaşımlar 

içerinde yer alarak, ülkemizin gelişme sürecine katkı 

sağlamalıyız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Yayınlandığı tarih: 18 Mayıs 2000 (Perşembe) 

 

 ANKET UYGULAMALARI 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında 

kullanılmak üzere Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, 

Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, 

Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde 

"Kalkınmada Öncelikli İller Ekonomik Durum ve Yönelim 

Araştırması Projesi" ile "Bölgesel Gelişme Araştırması" 

başlıklarını taşıyan iki anket uygulamasını Fırat Üniversitesi 

elemanları yürüttü. Toplam 135 öğretim elemanının görev 

aldığı bu çalışma için, Fırat Üniversitesi’nin seçilmiş olması bir 

ayrıcalık olarak ortaya çıkmaktadır.  



Bilindiği üzere Doğu Anadolu Projesi de (DAP) Fırat 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’in Genel 

Koordinatörlüğünde 1997 yılından beri yürütülen diğer büyük 

bir projedir. DAP projesinde Strateji ve Yeniden Yapılanma 

Senaryoları tamamlanmış olup, Ana Plan çalışmaları 

başlatılmıştır.  

Bölgesel kalkınma projeleri hazırlanırken, bölgede 

uygulanan anketler önemli sonuçlar verebilmektedir. Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu Bölgeleri içerisinde yer alan birçok ilde 

anketlerin yapılması, bu illerimizin kalkınması için gerekli 

bilgilerin birinci ağızdan elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak 

bilgilerin toplanmış olması ve değerlendirilmesi yeterli 

olmayacaktır. Hedefe ulaşmak için, anketlerden çıkan 

sonuçların ışığında uygun önerilerin getirilmesi zorunludur.  

Devlet İstatistik Enstitüsünün ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı’nın yaptığı çalışmalara, bölge 

üniversitelerinin de katkı sağlamaları gerekir. Nitekim Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin 1997 yılında aralarında bir 

konsorsiyum oluşturarak "Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana 

Planı" çalışmalarını başlatmış olmaları, bölgemizde yer alan 

bazı üniversitelerimizin bu tür çalışmalara kayıtsız kalmadığının 

işaretidir.  

Bölgemizin gelişmesini sağlamada, bölgede yer alan 

tüm kamu kurum ve kuruluşları yanında sivil toplum örgütlerine 



de önemli sorumluluklar düşmektedir. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu kökenli olup batı illerine göç etmiş birçok zengin 

işadamımızın bulunduğu bilinmektedir. Bu iş adamlarımızın bir 

kısmının bölgemizde yatırım yaptıklarını biliyor ve kendilerini 

kutluyorum. Ancak bu bölgenin imkânlarını kullanarak zengin 

olan, fakat bölgemize en küçük bir yatırım yapmadan batı 

illerimize göç eden girişimcilerimizin de bölgemizin kalkınması 

için harekete geçmelerinin zamanı artık gelmedi mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Yayınlandığı tarih: 23 Mayıs 2000 (Salı) 

 

 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERSİ PROJELERİ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi; 1975 yılında kurulmuş olması 

münasebetiyle 25. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir dizi 

programı başlatmış bulunuyor. Mayıs ayının ikinci haftası ile 

birlikte Üniversitemizde ardı ardına birçok etkinlik gündeme 

geliyor.  Bugün üç ayrı şölen düzenleniyor. Sabah saat 10. 00 da 

“Söyleşi-Tarih ve Harput” isimli şölen Atatürk Konferans 

Salonunda yapılırken, öğle sonu 13. 30 da FIRAT Televizyonu 

Fuayesinde” Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Dersi 

Projeleri ve Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Sergisi” 

açılıyor.  



Bilgisayar Eğitimi Dersi Projeleri, Öğr. Gör. Nurhayat 

Varol’un bu yarıyılda öğrencilerine yaptırdığı projelerin 

sergilenmesidir. Serginin en önemli yönü, projelerin öğrenciler 

tarafından yoğun bir çalışma sonrasında ortaya çıkmasıdır. Bu 

projelerin büyük bir kısmı, piyasanın ihtiyacına cevap 

verebilecek niteliktedir.  

Sergiye katılan öğrenciler bir aydan beri büyük heyecan 

yaşıyorlar. Birkaç ay sonra elektronik veya bilgisayar öğretmeni 

olarak eğitim ordumuza katılacak olan bu öğretmen adayları, bir 

bakıma eserleriyle görücüye çıkıyorlar. Projelerinin bir kısmını 

inceleme fırsatı buldum. Öğrencilerimizin bu kadar güzel ve 

başarılı projeler yapmış olmaları, ilgili Bölümün Başkanı olarak 

beni çok duygulandırdı. Elazığ’da bilişim teknolojilerine ilgi 

duyanların mutlaka bu sergiyi ziyaret etmelerini öneririm.  

Bugün saat 14. 30’da FIRAT Televizyonu Stüdyosunda 

“Internet ve Yaşam” başlıklı bir panel yapılıyor. Panelistler, 

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar 

Öğretmenliği öğrencilerinden oluşuyor. Öğrenci panelistlerin 

işleyecekleri konular ise gene güncel bilişim teknolojileri 

alanından seçilmiş. Öğr. Gör. Nurhayat Varol’un yöneteceği 

panelde Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri 

Tayyar Emre “Elektronik Ticaret”, Orhan Güneş “Türkiye’de 

İnternet Cafeler”, Nuh Yavuzalp “İnternet’te Bilgiye Ulaşma 

Yolları”, Mutlu Başel “Virüsler” ve Cem Bektaş “WAP’la 

Küçülen Dünya” konularını ele alacaklar.  



 Bugün diğer önemli bir etkinlik ise, akşam TGRT 

Televizyonu tarafından İzzet-i İkram Konserinin Elazığ’dan 

canlı yapılmasıdır. TGRT bu etkinliğe yaklaşık 50 kişilik ekiple 

katılıyor.  

Fırat Üniversitesi’nin Kuruluşunun 25. Yılı kutlama 

programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler sayesinde, 

Üniversite ile Elazığ halkı bütünleşiyor. Bence halkla 

yakınlaşma, üniversitelerimizin sorumlu oldukları olgular 

arasında önemli bir yer tutmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Yayınlandığı tarih: 24 Mayıs 2000 (Çarşamba) 

 

 ŞÜKRAN BORCU 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yarın Fırat Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda 

saat 10. 00 da yapılacak panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. 

Hümeyra Özgen, Prof. Kerim Sunguroğlu, Prof. Dr. Ferruh 

Dinçer, Eğitimci-Yazar Şükrü Kacar, Fırat Üniversitesi 

Mezunları Derneği Başkanı Salih Özbulut ve Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Gökşin Cihangiroğlu yer 

alacaklar.  

 Prof. Memnune Bildik ve Prof. Kerim Sunguroğlu 

isimlerinin benim yanımda ayrı bir önemi vardır. Çünkü Elazığ 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde Makine 

Mühendisliği Bölümünde öğrenci olduğum 1973-1977 yılları 



arasında Akademi yönetiminde yer alan bu hocalarımdan 

dersler almıştım. Birinci sınıfa başladığımda üst sınıflardan bir 

arkadaşım “Kimya dersinden geçersen nişanlanabilirsin, fizik 

dersinden de geçersen evlenebilirsin” dediğinde, bu iki dersten 

geçmenin güç olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Kimya 

dersimize Prof. Memnune Bildik geliyordu. Kazasız belasız 

Kimya dersinin daha ilk sınavında başarılı birkaç kişi arasında 

yer aldığımı gördüğümde, gerçekten çok sevinmiştim.  

1980-82 yılları arasında Almanya’da alman bursu ile 

(DAAD) doktoramın deneysel çalışmalarını yaparken, bazı 

hocalar uzatma isteğimi olumlu bulmamış ve bölümdeki eleman 

eksikliği nedeniyle geri dönmemi istemelerine karşın, Prof. 

Memnune Bildik diğer hocalar üzerinde baskı kurarak ve 

süremi uzatarak deneyleri tamamlamama vesile olmuştu.  

Prof. Kerim Sunguroğlu ise benim akademisyen 

olmama vesile olan diğer bir hocamdı. Makine Mühendisliği 

Bölümü son sınıfta iken beni Elazığ’da SUN-OVA Yağ 

Fabrikası’na (Şimdiki adı Karadenizbirlik) montör mühendis 

olarak işe aldırmıştı. Yani hem okuyor hem de fabrikada 

tercümanlık ve montör mühendis olarak görev yapıyordum. 

Makine Mühendisliği Bölümünü tamamladığımda beni ve 

Vedat Tanyıldızı’nı yanına çağırarak Akademi’nin bizim gibi 

çalışkan Elazığlılara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bize 

Akademi Derneği’nden parasal yardım yapacağını ve Yıldız 

Üniversitesi’ne master eğitimine göndereceğini söylemişti.  



Yıldız Üniversitesi’nin master sınavına girerken Hocam 

Prof. Kerim Sunguroğlu’nun Devrim Tarihi dersinin sınav 

sonucu henüz belli olmadığından, elimize bir kâğıt tutuşturuldu. 

Kâğıt üzerinde bizlerin çok başarılı öğrenciler olduğu, bir dersin 

sonucu belli olmadığı için çıkma belgesi (diploma ) 

verilemediği, ancak kesin mezun olabileceğimiz yazılı idi. Tabi 

böylesi bir belge ile sınava girmemiz mümkün olamadı.  

İstanbul Teknik Üniversitesi’ni ziyarete gitmiştik. 

Master sınavının birkaç gün sonra olduğunu görünce Hocam 

Prof. Kerim Sunguroğlu’nu Ankara’da buldurarak nihayet 

diplomamızı alabildik ve İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer 

Enerji Enstitüsü sınavını kazandık. “Neye niyet neye kısmet” 

herhalde buna derler.  

Prof. Kerim Sunguroğlu master eğitimimiz süresince 

dernekten karşılıksız burs almamızı sağladı. Bu burs nedeniyle 

bizler 1979’da Akademi’ye dönerek göreve başladık.  

1984’de özel sektöre geçmek için istifa dilekçesi 

vermiştim. O zamanlar Prof. Kerim Sunguroğlu Teknik Eğitim 

Fakültesi’nde Dekan Vekili idi. Ayrılacağımı duyunca beni 

evine çağırmış ve saatlerce nasihat çekmişti. Beni bu fikrimden 

vazgeçirmiş ve Teknik Eğitim Fakültesi’ne geçmemi sağlamıştı. 

Her iki hocama akademik kariyeri seçmemde gösterdikleri 

gayret için şükran duygularımı sunmayı bu vesile ile duyurmak 

istiyorum.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Mayıs 2000 (Perşembe) 

 

 BÖLGESEL KALKINMA PLANLARI VE DAP 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

27 Ağustos 1998 tarihi Doğu Anadolu Bölgesi için bir 

dönüm noktası. Çünkü Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı 

isimli büyük bir proje, 27 Ağustos 1998 tarihinde Fırat 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’in Genel 

Koordinatörlüğü’nde başlatılmıştı. Bu büyük projeyi Devlet 

Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı desteklemektedir.  

Projede önemli üç safha tamamlanmış durumdadır. 

Bunlar, “Mevcut Durum Ön Raporu”, “Mevcut Durum ve 

Analizi” ve “Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları” 

raporlarıdır. Şu dönemde “DAP Ana Planı” üzerinde yoğun 

çalışmalar sürdürülmekte ve önümüzdeki aylar içinde Ana Plan 



raporu da tamamlanarak Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına teslim edilecektir.  

Ana Plan çalışmalarına paralel olarak bir yandan da 

fizibilite projelerinin yapılacağı konuların saptanması için 

yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu amaçla 5-10 Haziran 

2000 tarihleri arasında Elazığ’da Fizibilite konusunda bir 

hizmetiçi eğitim yapılması planlanmaktadır. Bugüne kadar 

Doğu Anadolu Projesinde Proje Yürütücüleri veya yardımcıları 

kimliği ile çalışanların katılacağı bu çalışmanın amacı, 

hazırlanacak fizibilite raporlarında birlikteliği sağlamak 

olacaktır.  

Yarın Fırat Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda 

saat 10. 00 da “Bölgesel Kalkınma Planları ve DAP” başlıklı bir 

panel sunulacaktır. Bu panele Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

Müsteşarlığında görevli üst düzey yöneticileri yanında 

üniversitemizden de bu projede bugüne kadar çalışmalarını 

sürdürmüş öğretim elemanları panelist olarak konuşma 

yapacaklar.  

Güney Doğu Anadolu Projesinin (GAP) bölgeye 

sağladığı katkılar göz önüne alındığında, ileride Doğu Anadolu 

Projesinin (DAP) Doğu Anadolu Bölgesine sağlayabileceği 

katkıları kestirmek mümkün gibi görünüyor. Ancak DAP’ı 

GAP’tan ayıran önemli bir ayrıcalık var. Bilindiği üzere GAP 

Enerji ve Sulama ağırlıklı kamu yatırımlarının öne çıktığı bir 

projedir. Oysa DAP’da durum biraz daha farklıdır. Şöyle ki, 



kamu bölgede olmazsa olmaz niteliğindeki kamu yatırımlarını 

yapmak durumundadır. Bölgenin asıl gelişmesini sağlayacak ve 

lokomotifi olacak görev ise özel sektöre yükletilmek isteniyor.  

Ardı ardına gerçekleşen özelleştirmeler göz önüne 

alındığında, bölgesel kalkınma planlarında artık özel sektörün 

ön plana alınması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Özel 

sektörün bölgeye yatırım yapmasını sağlamak için de akılcı 

teşvik yasalarının çıkarılması gerekir. Verilecek teşvikler 

özendirici olmanın yanında, devletin paralarının heba olmasını 

önler nitelikler taşıması zorunludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Yayınlandığı tarih: 30 Mayıs 2000 (Salı) 

 

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN DÜNÜ-BUGÜNÜ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi’nde “Gençlik Şöleni” kapsamında 25 

Mayıs’ta “Fırat Üniversitesi’nin Dünü-Bugünü” panelinde Prof. 

Dr. Hümeyra Özgen, Prof. Kerim Sunguroğlu, Prof. Dr. Ferruh 

Dinçer, Şükrü Kacar, Salih Özbulut ile Gökşin Cihangiroğlu söz 

alarak Üniversitenin geçmişini, bugününü ve kısmen de 

geleceğini tartıştılar. İlk konuşmayı Öğrenci temsilcisi Gökşin 

Cihangiroğlu yaptı ve geçmişten bugüne yüzeysel bir resmini 

çizdi. Prof. Kerim Sunguroğlu ise, Elazığ’da Üniversitenin 

kuruluşundan başlayarak günümüze kadar gelişmesini 

detaylarına inerek anlattı.  

Fırat Üniversitesi mezunları Derneği Başkanı Salih 

Özbulut ile Elazığ Belediyesi eski Başkanı Eğitimci-Yazar 



Şükrü Kacar ise Üniversitenin arzu edilen düzeyde bir 

gelişmeyi halen tamamlayamadığını ve halkla bütünleşmede 

geri kaldığını dile getiren konuşmalar yaptılar. Prof. Kerim 

Sunguroğlu Üniversitenin kurulması çalışmalarında Şükrü 

Kacar’ın o dönemlerdeki katkılarını yeterince anlatmamış 

olacak ki, Şükrü Kacar hocamız konuşmasının bir bölümünde 

Üniversitenin kuruluşu sürecinde yaptıklarını anlatma ihtiyacı 

hissetti. Erzurum Atatürk Üniversitesine gittiklerini, Elazığ’daki 

Üniversitenin Kesikköprü yöresinde kurulması için planlar 

çizdirildiğini, ancak Üniversite kuruluşunu gerçekleştirmek için 

kurulan heyete bunu kabul ettiremediklerini dile getirdi. Prof. 

Kerim Sunguroğlu da yaptığı konuşmada Üniversitenin 

Kesikköprü mekânına kurulmasına o dönemlerde karşı çıktığını, 

ancak bilahare hata yaptığını anladığını söyledi.  

Prof. Dr. Ferruh Dinçer ise Üniversitenin gelişimi ile 

ilgili mutlaka bir belgesel hazırlanması gerektiğini, Eskişehir’li 

olmasına karşın eskiden Elazığ’a kadrosu ile gönüllü geldiğini 

ve kendisini Elazığ’lı kabul ettiğini belirtti. Atatürk konferans 

salonunun boş alanlarını göstererek, bu panelde koltukların 

tümünün dolmuş olması gerektiği serzenişinde bulundu. Ferruh 

hocamızın bu iki tespitinin doğru olmadığını, panel sonrası 

yaptığım konuşmada açıkladım. Çünkü o andaki panel, FIRAT 

TV’den canlı yayınlanıyordu ve isteyen Elazığ’lılar evlerinde 

yayını seyredebiliyordu. O nedenle koltukların boş olmasının 

hiç önemi yoktu. Konuşulanlar, iletişim teknolojileri sayesinde 

çok büyük kitlelere zaten ulaştırılıyordu.  



Hocamızın belgesel hazırlama konusundaki taleplerini 

haklı bulmamak mümkün mü? Ancak hocamız bu konuda da 

yanılmıştı. Çünkü Fırat Üniversitesi’nin kuruluşundan 

günümüze kadarki gelişimini içeren bir belgesel FIRAT TV 

tarafından hazırlanmış ve hem televizyonda yayımlanmış hem 

de “Gençlik Şöleni” kapsamında sinevizyon gösterisi olarak 

daha birkaç gün önce gösterilmişti.  

Halkla bütünleşme konusunda da Ferruh hocama 

katılamayacağım. Halka açtığı seri kurslar, yürüttüğü DAP 

projesi, Eğitim Formasyonu vb. . faaliyetler, halka hizmet 

vermenin bir parçası değil mi? Demek ki bizler televizyon gibi 

etkili bir araca sahip olmamıza rağmen yaptıklarımızı yeterince 

Elazığ halkına anlatamıyoruz veya yapılanları görmezlikten 

gelmek isteyenler var! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Yayınlandığı tarih: 31 Mayıs 2000 (Çarşamba) 

 

 YENİ ÇAĞ GAZETESİNE TEŞEKKÜR(!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine Mart 2000’de 

dekan olarak atanmamın akabinde Üniversite Rektörümüz Prof. 

Dr. Eyüp G. İsbir’in destekleri ve Elazığ Fırat Havzası 

Gazeteciler Cemiyeti ile İletişim Fakültesi olarak 29 Mayıs’ta 

Elazığ’ın gündemini değiştiren “Anadolu’da Medya Paneli” ve 

“Görüntülü Kitle İletişim Araçlarının Sorumluluğu ve Dili” 

başlıklı iki panel gerçekleştirdik. Show TV’den Hulki 

Cevizoğlu’nun, TRT’den Ertürk Yöndem’in, NTV’den Tayfun 

Talipoğlu’nun, TGRT’den Mehmet Soysal’ın, CHA’dan Selim 

Budak’ın, TGRT’den Babacan Programı Yapımcısı Yüksel 

Evsen’in, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sadık 

Kemal Tural’ın, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın, Başbakanlık Danışmanı Kamil 

Yüceoral’ın, STV’den Yavuz Bülent Bakiler’in ve yazar Recep 



Bilginer’in panellerde söz alarak konuşmuş olması, düzenlenen 

etkinliğin seviyesini ortaya koymaya yetiyor.  

Bugüne kadar bu kadar önemli isimleri Elazığ’da 

göremeyen, hele bu tür etkinlikleri organize etmeye ise taşıdığı 

potansiyel açısından cesaret edemeyecek olan Yeni Çağ 

Gazetesi, üzülerek belirtmek gerekir ki 30 Mayıs Tarihli 

Gazetesi’nde bu büyük etkinliğe kendi aklınca gölge düşürmek 

istiyor. Şahsım ile ilgili kullandığı “Kalitesiz” ve “İtici” 

kelimelerini ise kendi görgü ve terbiyelerini ve nasıl bir basın 

olduklarını ortaya koymaya yettiğini ve bu konudaki takdiri 

değerli okuyucularıma bırakıyorum.  

İletişim paneli açılış konuşmalarını yaparken karalayıcı 

ve sorumsuz basın üzerinde de bazı konuşmalar yaptım. Yazılı 

olarak hazırladığım konuşma metni herkesin elinde. O 

konuşmayı yaparken hiçbir yerel gazetemizin adını 

zikretmedim. Türkiye’nin genelinin bir sorununu dile getirdim. 

Yeni Çağ Gazetesi acaba neden bu kadar alınganlık gösterdi? 

Kendileri haricindeki yerel ve ulusal basınımız bu panelin 

güzelliklerini anlatırken, acaba sadece Yeni Çağ Gazetesi neden 

bu paneli küçük düşürmek için çaba içerisinde?  

Panele katılan Hulki Cevizoğlu, Ertürk Yöndem, 

Tayfun Talipoğlu, Mehmet Soysal defalarca bu paneli ve 

güzellikleri överken ve ayrıca kendi programlarında bu 

panelden söz edeceklerini ifade ederken, Yeni Çağ Gazetesi’nin 

tüm bunların aksine yorum ve yazılar yazması, maalesef bazı 



görüntülü ve yazılı basınımızın beyazı nasıl siyah göstermeye 

çalıştığını bir kez daha ortaya koymaya yetmiştir. İşte bu 

yüzdendir ki İletişim Fakültelerine büyük sorumluluk düşüyor. 

Elazığ’da da artık bir İletişim Fakültesi var ve bu Fakülte; doğru 

haber yazan, dürüstlüğü elden bırakmayan ve kaliteli yayıncılık 

ilkelerinden şaşmayan elemanlar yetiştirmek için canla başla 

çalışacak.  

Ertürk Yöndem’in doğum tarihini sehven 1944 yerine 

1994 diye telaffuz etmiş olmamdan da Yeni Çağ Gazetesi 

epeyce keyif almışa benziyor. 30 Mayıs tarihli gazetesinde 

ismimi birkaç kez yazarak tanımayanlara tanıtmış oluyor. Kendi 

akıllarınca da yıpratmaya çalışıyorlar. Ben bu meşaleyi elime 

aldım ve başta Elazığ halkına hizmet olmak üzere tüm 

Türkiye’me hizmet için yola çıktım. Mücadeleme yılmadan 

devam edeceğim. Amaç Fırat Üniversitemizin gelişmesi, amaç 

Elazığ kamuoyuna hizmet. “Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözü, 

bu alandaki çalışmalarımı daha da kamçılıyor. Yeni Çağ 

Gazetesine de önerim, aynı toprakların çocukları olarak biri 

birimizi yıpratmak için çaba sarf etmeyelim. Çünkü iki karpuzu 

biri birine çarparsanız bir tümden çatlarken, diğeri de yara alır. 

“Geliniz sizinle el ele verip güzel işleri birlikte başaralım. Sizin 

de bu çorbada tuzunuz olsun” derim.  

Eğer geçmiş yıllarda kendilerine açmış olduğum bir 

tazimat davasını kazanmış olmam münasebetiyle öç almanın 

peşinde iseler, o olayda maddi ve manevi haksızlığa uğrayan 



bendim ve tekzibi yayınlatamayınca mağduriyetimi önlemek 

için bağımsız Türk yargısına müracaat edip haklarımı korudum. 

Siz beni ne kadar yıpratmaya çalışsanız da ben gene sizin 

güzelliklerinizden söz edeceğim ve sürekli zeytin dalı uzatmaya 

devam edeceğim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 01 Haziran 2000 (Perşembe) 

 

 ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINDA DAVRANAN BİR 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’dan 

bahsetmek istiyorum. Elazığ’a gelişi ile birlikte çok farklı bir İl 

Emniyet Müdürü portresi ortaya çıktı. Zihinlerde çok eskilerden 

var olan olumsuz polis mizacını değiştirmek, çağdaş, seviyeli, 

insan hak ve özgürlüklerine saygılı yapıya sahip polisler 

yetiştirmek, polis ile vatandaşı bütünleştirmek için çaba sarf 

eden bir il emniyet müdürü ile karşılaşmak, kimi memnun 

etmez ki? 

İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Elazığ’da birçok 

kampanyanın gerçekleşmesini sağladı. Hedeflerini yakalamak 

için de Elazığ’ın görsel ve yazılı basınını çok iyi değerlendirdi. 

Polisi halkına sevdirmek için video kasetler hazırlattı. Afişler 



yaptırıp Elazığ’ın muhtelif yerlerine asılmasını temin ederek, 

vatandaşa yol gösterici rol oynadı. Üniversitemiz ile sıkı bir 

işbirliğine girerek iki yıldır Güvenlik ve Huzur Sempozyumları 

düzenliyor.  

Kendileri bilişim teknolojilerine de çok ilgi duyuyor. 

Türkiye’de Web sayfası olan il emniyet müdürlüğü sayısı 

sadece dörttür. Bunlardan biri de Elazığ Emniyet Müdürlüğü. 

Bilişim teknolojilerini emniyet birimlerine sokmak, işlemleri 

çok hızlandıracağı kuşkusuz. Elazığ Emniyet Müdürlüğünün 

farklı birimlerinde otomasyonun ne durumda olduğunu 

öğrenmek için “Keban’da Huzurlu Yaşam İçin Polis-Vatandaş 

El Ele” konferansında Feyzullah Arslan’a; örneğin bir kişi 

bilgisayarda sorgulandığında anında ekranda o kişi hakkında 

gerekli bilgi elde edilebiliyor mu? Veri taban tutuluyor mu? 

şeklinde sorduğum sorulara aldığım yanıt olumluydu. Ancak 

özellikle Ankara’daki merkez ile bağlantıda bazı sorunlar 

yaşanabildiğini söyledi.  

Adliyeye işi düşenler, kararların hala klasik daktilolarla 

yazıldığını görmüşlerdir. Neden bir türlü bilgisayar kullanımına 

geçilmez diye de merak ediyorum. “Ödenek yok” türünden 

mazeret ileri sürenlerin savunmasını ise pek samimi 

bulmuyorum. Çünkü ilk etapta çok az sayıda bilgisayar alınarak 

otomasyona geçiş hızlandırılabilir diye düşünüyorum.  

Bence bilişim teknolojilerini kullanmada sıkıntı, 

idarecilerin bu alete yabancı oluşlarından kaynaklanıyor. Amir 



bir bakıma bilgisayara dokunmaktan çekiniyor. “Ya 

başaramazsam” diye endişe ediyor. Oysa cesaretini toplayıp, 

“Ben bu bilgisayarı kullanmayı öğreneceğim” diye iradesini 

ortaya koysa mesele kendiliğinden çözülecektir. Bu cesareti 

kazandırmak için de kamuda bilişim teknolojilerinden ürken 

yöneticilere hizmetiçi eğitim vererek, bilgisayar okuryazarı 

yapmak gerekir.  

Emniyet Müdürümüz Feyzullah Arslan’ı bu 

başarılarından ötürü tebrik ediyor ve “Polis-vatandaş el ele” 

sloganını gerçekleştirmedeki kararlı yol alışını sürdüreceğine 

olan inancımı belirtmek istiyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Haziran 2000 (Salı) 

 

 GİTAR RESİTALİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılı kutlamaları 

çerçevesinde 25 Mayıs 2000 Cuma günü Hasan Cihat Örter 

tarafından Atatürk Konferans Salonunda bir gitar resitali verildi. 

Hasan Cihat Örter, icra ettiği sanatının tüm güzelliklerini ortaya 

koydu. FIRAT TV’den de canlı olarak yayınlanan program 

sayesinde Elazığ halkının bir bölümü bir taraftan çaylarını 

yudumlarken, diğer taraftan da ekranları başında gitarın 

tellerinden yükselen dinlendirici müzik sayesinde herhalde mest 

olmuşlardır.  

11 Ağustos 1999 tarihindeki güneş tutulması nedeniyle 

kendisi Elazığ’da bulunmuş ve güzel eserlerini sergilemişti. 

Hasan Cihat Örter’in deyimiyle, güneş tutulması sırasında 

Elazığ’a gelmesini sağlayan Kanal 23’ten Arif Çakmak idi. 



Hasan Cihat Örter’in Elazığ’a üçüncü gelişi. Kayseri’ye ise 

onuncu gidişi imiş. Hatta Erciyes Üniversitesi Senatosu kararı 

ile fahri doktora payesi almış.  

Elazığ’ımızın çayda çırasını, Ankara’nın misketini ve 

Anadolu’nun diğer birçok yöresinden ezgileri kendine özgün 

müziği ile icra eden Hasan Cihat Örter, çağrıldığı her Anadolu 

kentine koşarak gittiğini ifade ediyor. Her hafta 3-4 konser 

verdiğini belirtiyor. Bu kadar yoğun bir programı 

kaldırabilmesinin altında herhalde müziğe olan aşkı yatıyordur.  

  

Hasan Cihat Örter, gitar resitali süresince araya 

serpiştirdiği anlamlı ve hedef belirleyici ifadeleri ile 

dinleyicilere bazı mesajları iletmeyi de ihmal etmedi. Korsan 

kaset satılmasının ve birçok özel televizyonlarda sanat 

içermeyen müzik eserlerinin yayınlamasının kendisini fazlasıyla 

rahatsız ettiği anlaşılıyor. Bu iki konuda ne söylese az sayılırdı. 

Çünkü sanatçılarımızın büyük emekler vererek hazırladıkları 

eserlerin adeta çalınarak haksız kazanç sağlamak için 

kullanılmasını, elini vicdanına koyan hiçbir birey tarafından 

kabul edilmesi mümkün olamazdı. Diğer taraftan bazı özel 

televizyonlarımızda birkaç yıldan beri pop, arabesk ve halk 

müziği alanında sanatçı enflasyonu yaşanmaya başlandı. Çok 

seviyesiz bazı müzik klipleri görsel medyanın desteği ile halka 

seyrettirilmekte ve sonuçta halkın önemli bir bölümü tarafından 

da artık benimsenmiş olabilmektedir.  



Müzik kültürünün oldukça ileri seviyede bulunduğu 

Elazığ’ımızda Üniversitemiz bünyesinde Devlet 

Konservatuarının açılmış olması çok önemli bir gelişmedir. Bu 

konservatuar sayesinde müzik olgusu bilimsel olarak ele 

alınacak ve arzu edilen kaliteye ulaşma süreci hız kazanacaktır. 

Aynı dönemde Üniversitemizde İletişim Fakültesi’nin de 

devreye girmiş olması, çalışmaların geniş bir kitleye 

yayılmasını sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Haziran 2000 (Çarşamba) 

 

 ASALAKLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

  

Bu hafta Fırat Üniversitesi’nde genel sınavlar başladı. 

Öğrencilerimiz bahar yarıyılını tamamladı ve bir yarıyıl 

içindeki başarılarının sonuçlarını yakında öğrenecekler. Her 

final sınavı yaptığımda öğrencilik yıllarım bir film şeridi gibi 

gözümün önünde akıp gider. Bizim dönemlerde huzurlu bir 

eğitim sürdürdüğümüzü söylemek güç. Çünkü o yıllarda 

öğrencilerin arasında sağ sol çatışmalarının vuku bulduğu en 

şiddetli dönemlerdi. Üniversite ikinci sınıfta iken 75 gün süren 

bir boykot dönemi yaşamıştık. Ama doğrusunu söylemek 

gerekirse çalışkan, görev ve sorumluluğunu bilen kişiler 

genelde boykotların karşısında olmuştur. Boykotu isteyenler ise 

genelde başarısız öğrencilerdi.  



Halen Fırat Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 

çalışan bir hocamız genel sınavda soru kâğıtlarını dağıttıktan 

sonra sınıfa iş olsun diye “İsteyen sınavdan çıkabilir” dediğinde 

sınıf tümden boşalmış ve içeride altı kişi kalmıştık. Kalanlardan 

biri de Vedat Tanyıldızı idi. Kapı önünde bekleyen bir grup 

bizlere tehdit yağdırarak sınıfı boşaltmamızı istiyordu. Oysa 

bizler bu derse çok iyi hazırlanmıştık. Emeğimizin boşa 

gitmesini istemiyorduk. Direndik ve sınavdan çıkmadık. Sınavı 

tamamladıktan sonra dışarı çıktığımızda önümüz kesilmiş ve 

niçin kendilerini dinlemediğimiz konusunda sorguya çekilmek 

istenmiştik. Kararlı olduğumuz anlaşılınca sorgulamaktan 

vazgeçtiler. Sınav sonuçları ilan edildiğinde içeride sınavda 

kalan altı kişinin tümünün çok yüksek notlar aldığını gördük.  

Sınıfımızda çok az bir arkadaş gurubu çok çalışıyorduk. 

Bir amacımız vardı. En iyi sonuçları almak istiyorduk. O 

dönemlerde zaman zaman hatalar da yapıyorduk. Örneğin 

sınavlarda arkadaşlarımıza yardım etmek gibi. Kullanıldığımı 

son sınıfta Makine Elamanları sınavında anlayabilmiştim. Ben 

genelde soruları çok süratli çözerdim. Daha sonrada arkamda, 

sağımda solumda oturanların kâğıdımı görmelerine göz 

yumardım. Ancak Makine Elemanları sınav soruları çok ağırdı 

ve çözümü çok uzun sürmüştü. Bu nedenle de çevremdeki 

asalaklar boş oturuyorlardı. Sürekli tacizde bulunuyor ve niye 

kâğıdı göstermediğimden şikâyet ediyorlardı. O sınavda başarılı 

olup geçenlerin sayısı ancak birkaç kişi idik. Sınav 



tamamlandığında ve hoca sınıfı terk eder etmez sırtımdan 

aldığım bir darbe ile kendimi yerde bulmuştum.  

Neye uğradığımı anlamadan ayağa kalktığımda sözde 

arkadaş bildiğim ve sürekli beraber dolaştığımız bir arkadaşın 

saldırdığını gördüğümde daha da yıkılmıştım. Menfaatler söz 

konusu olduğunda insanların biri birini nasıl harcadıklarını çok 

geç öğrenmiştim. Oysa son sınıfa kadar birçok arkadaşa 

sınavlarda yardımcı olmuştum. O tarihten itibaren kimseye artık 

sınavlarda yardım etmeyeceğime söz verdim, ama çok geç 

kalmıştım. Şimdi bizler hoca olduk ve sınavları bizler de 

yapmaya başladık. Haksızlığa meydan vermemek, beni 

kullandıkları gibi öğrencilerimin de kullanılmasını engellemek 

için bazen bu hikâyemi öğrencilerime aktarıyorum ve 

sınavlarda kopya yapmak isteyenlere kesinlikle tahammül 

edemiyorum.  

Öğrenciliğim döneminde can ciğer bildiğim ve sınavlarda 

yardım ettiğim kişiler ise şimdi beni tanımak dahi istemiyorlar. Sevgili 

öğrencilerim bu nedenle uyanık olunuz ve sizi kendi menfaatleri için 

kullanmak isteyen ve de başarısızlıkları ile üniversiteyi nasıl 

kazandıkları dahi şüpheli olan asalakların üzerinizden diploma 

almalarına müsaade etmeyiniz. Sınavlarda başarılı olmanız dileği ile 

geleceğin gençleri olarak hepinizi büyük sorumlulukların beklediğini 

bildirmek isterim.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Haziran 2000 (Perşembe) 

 

 FİZİBİLİTE HAZIRLAMA SEMİNERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) çalışmaları tüm hızı ile 

sürüyor. Bilindiği üzere Doğu Anadolu Projesi’nin Genel 

Koordinatörlüğünü Üniversitemiz rektörü Sayın Prof. Dr. Eyüp 

Günay İsbir yapmaktadır. 27 Ağustos 1998 tarihinden beri 

yoğun bir çalışma sergilenmiş ve bugüne kadar projenin önemli 

üç aşaması tamamlanmıştır.  

Proje kapsamında tamamlanan raporlar sırasıyla, 

Mevcut Durum Ön Raporu, Mevcut Durum ve Analizi Raporu 

ve Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryolarıdır. Şu günlerde 

DAP Ana Planı raporuna son şeklinin verilmesine 

çalışılmaktadır.  

12-14 Haziran 2000 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi’nde Doğu Anadolu Projesi kapsamında diğer bir 



çalışma daha başlatılacaktır. DAP Projesi kapsamında Doğu 

Anadolu Projesi kapsamında yer alan 16 ilin her biri için dörder 

olmak üzere toplam 64 fizibilite çalışması yapılacaktır. 

Fizibilite çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda 

birlikteliği sağlamak için Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı (DPT) tarafından konunun uzmanı olan üç eleman 

şehrimize gelecektir.  

Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan uzman 

Kamil Ayanoğlu, Halil İbrahim Akça ve Cevdet Yılmaz 

tarafından verilecek seminerlere; Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas 

ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden tahminen yirmi civarında 

DAP Proje Yürütücüleri veya Yardımcılarının katılmaları 

bekleniyor.  

Doğu Anadolu Projesi kapsamında fizibilite 

çalışmalarının tamamlanması halinde, illere yatırım yapmak 

isteyen özel girişimciler için büyük bir imkân doğmuş olacak. 

Örneğin Elazığ iline hangi yatırımı yapmanın daha uygun 

olacağı konusunda ayrıca bir çalışma yapmaya gerek kalmadan, 

eldeki hazır fizibilite raporları değerlendirilebilecek. Zaten 

Doğu Anadolu Projesini (DAP), Güneydoğu Anadolu 

Projesinden (GAP) ayıracak en önemli özellik, özel teşebbüsün 

bölgeye yatırım yapmasının sağlanmasıdır.  

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2000 (Salı) 

 

 ÜNİVERSİTELERDE MADDİ KAYNAK 

SORUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerimizin gelişmelerini sağlayabilmelerinde 

maddi kaynakların yeterliliği çok önemlidir. Üzülerek belirtmek 

gerekir ki üniversitelerimizin büyük bir bölümü maddi 

sıkıntıları nedeniyle arzu edilen araştırma ve geliştirme 

çalışmalarını sürdürememektedirler. Plansız ve programsız yeni 

bölümlerin açılması, genellikle politik baskıların sonucunda 

gerçekleştirilmektedir. Fiziki yapısını tamamlamadan ve yeterli 

öğretim elemanı sağlamadan devreye sokulan birçok fakülte ve 

bölümler bulunmaktadır.  

Üniversitelerimizin bir kısmında görev alan ve atıl 

duran elemanların sayısı hiçte küçümsenmemelidir. Bazı 

anabilim dallarında eleman enflasyonu bulunurken, bazılarında 



ise eleman yetersizliği söz konusudur. Yapacak iş bulamayan 

öğretim elemanı bir süre sonra, akademik çalışmaları bir kenara 

bırakmakta ve vaktinin önemli bir kısmını sohbetle 

geçirebilmekte veya bir başka şekilde zamanını verimsiz 

geçirmektedir. Eğer bu öğretim elemanı ulaşabileceği 

maksimumum seviyeye ulaşmışsa, doğru bir düşünce olmazsa 

dahi fazla akademik çalışma yapma ihtiyacını 

duymayabilmektedir. Ayrıca kendisinden genelde hesap da 

sorulmamaktadır.  

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda genelde olumlu 

sonuç veren özelleştirme işlemi, üniversitelerimiz için de 

kullanılırsa, çok önemli olumlu sonuçlar vereceği kanısındayım. 

Bir üniversiteyi birimize bedelsiz verseler ve “Alın kendiniz 

gelir sağlayıcı tedbirler bularak üniversiteyi çalıştırın” diyecek 

olsalardı, herhalde birçoğumuzun yapacağı ilk iş, atıl vaziyette 

duran veya tembelliği kendisine düstur edinen akademisyenlerle 

işe başlardık. Tembel öğretim elemanlarını kurumdan çıkartır, 

az elemanla çok iş yapmaya gayret eder, çalışkanları korurduk. 

Maddi kaynak sorununu çözmek için de her türlü çözümü 

arardık. Örneğin bir taraftan rekabet ortamına girip en iyi 

öğrencileri mezun etmeye çabalarken, diğer taraftan da özel 

projeler geliştirerek döner sermaye aracılığı ile elde edilecek 

gelirlerle Üniversitelerin daha da gelişmelerini sağlamaya 

çalışırdık. Genelde sadece kâğıt üzerinde yer alan Üniversite-

Sanayi işbirliğine gerçek anlamda çözümler bulur, özel sektörün 

önüne geçmeyi amaçlardık.  



Özel sektöre bağlı Araştırma ve Geliştirme 

Merkezlerinin önemli bir bölümünde yapılan çalışmaların, 

birçok üniversitemizde sürdürülen araştırmaların çok ilerisinde 

olduğunu biliyoruz. Özel sektör bu tür işleri pekâlâ başarı ile 

yürütebilirken, neden üniversitelerimizde arzu edilen çalışmalar 

yapılamıyor? Bunun tek çözümü var. O da özelleştirmeyi 

gerçekleştirmektir.  

Vakıf üniversitelerimizin bazıları, başarıdan başarıya 

koşmaya başladılar bile. Çünkü diğer üniversiteler ile rekabet 

etmek, en iyi öğrencileri yetiştirerek isimlerini duyurmak için o 

üniversitelerin kaliteli öğretim elemanlarına ihtiyaçları vardır. 

Kaliteli öğretim elemanlarını bünyelerinde tutabilmek için de 

öğretim elemanlarına tatmin edici ücret ödemeleri 

kaçınılmazdır. Devlet üniversitelerimiz özelleştirilmedikçe, her 

şey “Eski tas, eski tarak” deyimini hatırlatır durur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih:14 Haziran 2000 (Çarşamba) 

 

 ÖSS SINAVI 18 Haziran’da YAPILIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

18 Haziran 2000 Pazar günü birçok kişiyi yakından 

ilgilendiren büyük bir sınav yapılıyor. Bu sınav sonucunda 

birçok kişinin geleceği, yeni bir güzergâh çizecek. Bir kısmı 

üniversite öğrencisi kimliğini kazanırken, büyük bir bölümü ise 

hayal kırıklığına uğrayacak.  

Hayal kırıklığına uğrayacak öğrencilerimizin tümünü 

başarısızlıkla suçlamak büyük haksızlık olur. Çünkü birçok kişi 

çok daha başarılı sonuç alabilecekken, sınav stresi yüzünden hiç 

umulmadık sonuçlarla karşılaşabiliyor. Örneğin dershanelerin 

deneme sınavlarında çok başarılı bir öğrenci, asıl sınavda çok 

kötü bir atmosfere girip tümden başarısız olabiliyor.  

Sınava giren öğrencilerin ailelerine büyük görevler 

düşüyor. Bilinçsizce yapılan baskılar sonrasında, bunalıma 



giren ve başarısız olanların sayısı az değildir. Bir aile; çocuğunu 

sürekli baskı altında tutup “Yavrum, mutlaka kazanmalısın” 

dediğinde, bu ifade öğrenci üzerinde ister istemez korku ve 

endişe gibi olumsuz unsurların gelişmesine neden oluyor.   

Gelişmiş ülkelerin bazılarında uzun süreler kaldım. 

Örneğin Almanya’da Alman öğrenciler üniversiteye girmek için 

yarışmazlar. Çünkü bazıları temel eğitim sonrasında bir meslek 

edinerek kısa yoldan hayata atılmakta ve kimseye muhtaç 

olmadan yaşamını sürdürebilmektedir. Almanya’da 

yükseköğrenime girmek için bizdeki gibi merkezi bir sınav 

yapılmamaktadır. Yükseköğretim Amerika Birleşik 

Devletlerinde veya İngiltere’de olduğu gibi ücretli de değildir. 

1998’de Almanya’da Bremen Üniversitesi’nde Bilgisayar 

Mühendisliği bölümünde çalışma yaparken, lisans öğrencileri 

ile yakından ilgilenmiştim ve sınıflarda yabancıların sayısının 

alman vatandaşlarından daha fazla olduğunu görmüştüm.  

Bizde ise üniversiteyi bitirmek de pek çözüm 

olmayabiliyor. Birkaç meslek dışında birçok alanda yetişen 

mezunlarımızın iş bulmadıklarını biliyoruz. Yıllar önce boşta 

gezen işsiz lise mezunları telaffuz edilirken, son dönemlerde 

boşta gezen üniversite mezunlarının sayısı da göz ardı 

edilemeyecek kadar artmıştır.  

İnsanlar artık kendi işlerini kendileri kurma yolunda 

çaba göstermelidirler. Bugünkü mezunlarımızda “Olmazsa 

olmaz” niteliğinde olan olgulardan biri İngilizce bilmek, diğeri 



ise bilişim teknolojileri alanında yeterli alt yapıya sahip 

olmaktır. Eğer bu iki unsur bir mezunda varsa, daha kolay iş 

bulabilecektir.  

ÖSS sınavına girecek tüm adaylara başarılar dilerken, 

sonuç olumsuz olsa bile yaşam sürecinde birçok güzelliklerin 

bulunduğunu ve bir sınavı kazanmamış olmanın dünyanın sonu 

olmadığını hatırlatmak isterim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Haziran 2000 (Perşembe) 

 

 ALMANYA’DA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Almanya’da mühendislik dallarında yüksek lisans 

eğitimi genelde 5 yıl sürer. Yani bir mühendislik bölümüne 

kayıt yaptırmışsanız, normal süresi 5 yıl olan bir eğitim 

sonrasında yüksek mühendis unvanı alabilirsiniz.  

Türkiye’den lisans eğitimi yapıp sadece yüksek lisans 

eğitimi için Almanya’ya gitmek isterseniz, lisans programının 

bir seviyesinde eğitime başlatılırsınız. Türkiye’den gidenler 

Almanya’da lisans eğitiminin genelde ikinci sınıfından 

başlatılır. Oysa diğer ülkelerde aynen bizde olduğu gibi dört 

yıllık bir lisans eğitimi sonrasında iki yıllık bir yüksek lisans 

eğitimi yapılabilmektedir. Bu avantajlı durum, eğitimi paralı 

olmasına rağmen son yıllarda yüksek lisans eğitimi için 

öğrencilerin örneğin Amerika Birleşik Devletlerine veya 



İngiltere’ye gitmelerine neden olmuştur. Almanya’da 

yükseköğretim parasız olmasına karşın, günden güne dışarıdan 

gelenlerin talebinin azalması, Alman Yükseköğretimini telaşa 

düşürmüştür.  

Almanya’da üniversiteleri cazip hale getirmek için 

çeşitli köklü değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. Bu 

değişikliklerin başında yüksek lisans eğitimini diğer ülkelere 

uydurma yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Yani dört yıllık bir 

lisans eğitimi sonrasında iki yıl süren bir yüksek lisans 

programı uygulayan Alman üniversitelerinin sayısı günden güne 

artış göstermektedir. Diğer bir deyimle Türkiye’den lisans 

eğitimi yapıp yüksek lisansını Almanya’da yapmak isteyenlerin 

bir kısmı artık doğrudan yüksek lisans programına 

başlayabilecektir.  

Eskiden Alman hocaların büyük bir bölümü kitaplarını 

almanca yazar ve çok iyi konuşabilmelerine rağmen İngilizce 

konuşmak istemezlerdi. Bu bahsettiğim dönemler 70’li yıllardı. 

Oysa son yıllarda artık Alman hocaların İngilizce kitap 

yazdıkları ve eğitimlerini İngilizce yaptıklarını görebiliyoruz. 

Bu değişimin nedeni ise, dünya da geçerli dil olarak 

İngilizce’nin çok büyük atılım yapması önemli rol oynamıştır.  

Ülkemizde de İngilizce eğitime karşı yoğun bir ilgi 

olduğunu görüyoruz. Özellikle vakıf üniversitelerimizin önemli 

bir bölümü İngilizce eğitim yapmaktadır. Bunun sonucu olarak 

Türkçe kavramlarını bilmeden, teknik konularda sık sık 



İngilizce deyim kullanan, yarı Türkçe yarı İngilizce kelimeler 

kullanan bir nesil yetişiyor.  

Bu tür bir gelişme birçoğumuzu rahatsız ediyor. Ancak 

bizim gibi düşünenler İngilizce’ye karşı değil. Biz ana dili 

Türkçe’yi çok iyi konuşan ve bunun yanında İngilizce’yi de çok 

iyi konuşabilen gençlik yetiştirmeyi arzuluyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Haziran 2000 (Salı) 

 

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET 

TÖRENLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bir hafta süre ile Üniversitemizde mezuniyet 

törenlerinin yapılmasına başlanılıyor. Bugün Atatürk Konferans 

Salonunda merkez kampus öğrencilerini ilgilendirilen tören 

yapılıyor. 21 Haziranda Bingöl ve Muş’ta, 22 Haziranda 

Tunceli’de, 23 Haziranda Kemaliye’de ve 26 Haziranda da 

Maden’de bulunan Meslek Yüksekokullarında mezuniyet 

törenleri sürecek.  

Öğrencilerimiz okullarını başarı ile tamamlamış 

olmanın gururu ile bu törenlere katılacaklar ve bu önemli günü 

çektirecekleri fotoğraflarla belgeleyerek arşivlerine katacaklar. 

Ama mezuniyet töreni sonrasında da kendilerini birden boşlukta 

hissedecekler ve kendi kendilerine “Ben şimdi ne yapacağım?” 



sorusunu yöneltecekler. Asıl mücadelenin de yeni başladığını 

görecekler.  

Ülkemizde yüksek öğrenimini tamamlayanların önemli 

bir bölümü maalesef iş bulamamaktadırlar. Çünkü yetiştirilme 

tarzımızın gereği olarak daima devletimizden iş bekler olmuşuz. 

Ailemizin maddi gücü elverse dahi kendi başımıza iş kurmaya 

cesaret edemiyor ve birilerinin bize iş vermesini bekliyoruz. Bu 

beklenti yetişme tarzımızdan kaynaklanmaktadır. Çünkü 

okullarımızda öğrencilerimize müteşebbis olabilme yeteneğini 

veremiyoruz.  

Çeşitli amaçlarla verilen teşviklerimiz bulunmaktadır. 

Ancak bunu bilen yeni mezun sayısı yok gibidir. Bu ortamda 

yeni mezun diplomalı genç, iş bekler konumda iken birden 

kendisini bir kahve köşesinde bulabiliyor. Yıllar hızla geçer ve 

iş bulmak genelde mümkün olmaz. Bu süreçte her türlü torpil 

yöntemlerine başvurulur. Arkası olanlar iş bulurken, garibanlar 

boş boş dolaşmaya devam eder.  

Eğitim alanı ne olursa olsun, öğrencilerimize kendi 

işlerini kendileri kurabilme yönünde bazı derslerin verilmesi 

gerekir. Bu tür derslerde başlangıçta sıfır sermayeye sahip olan 

ancak bilahare kendi çabaları ile başarılı konuma gelen iş 

adamlarımızın hayat hikayelerinden kısa kesitler verilmelidir.  

Üniversitelerimize de bu bağlamda büyük görevler 

düşmektedir. Üniversitelerimiz sadece öğrenciyi mezun etmekle 

kalmamalı, mezuniyet sonrasında diplomalı yeni meslek 



sahiplerinin iş bulabilmelerini kolaylaştıracak tedbirler 

almalıdır. Tabi bu tür bir teşebbüse girecek üniversitelerimizin 

de öncelikle kendilerini kaliteli eğitim yapma yönünde motive 

etmeleri gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Haziran 2000 (Çarşamba) 

 

 KARNE FACİAYA DÖNÜŞMESİN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

16 Haziran 2000 Cuma günü ilköğretim ve 

ortaöğretimde okuyan öğrencilerimizin karne sevinci vardı. 

Uzun bir eğitim ve öğretim sonrasında öğrenciler çalışmalarının 

semeresini karnelerinde gördüler. Kimileri sevinçli kimileri ise 

üzüntülü idi.  

Her karne sonrasında görüntülü ve yazılı basında 

karnenin öğrenciler üzerindeki etkileri tartışılı durur. Konu 

uzmanları olayı sosyolojik ve psikolojik açıdan irdeler ve 

tavsiyelerde bulunurlar. Sosyolog veya psikolog kimliğim 

bulunmamaktadır. Ama çocukluğumda karşılaştığım bazı 

olumsuz olayların, psikolojik açıdan beni nasıl bunalıma ittiğini 

bir örnekle açıklamak istiyorum.  



7 yaşına kadar köyde büyümüştüm. İlk okula 

gidebilmem için rahmetli babam tarihi bir karar alıyor ve 

Elazığ’a taşınmaya karar veriyor. Atatürk ilk okulunda eğitime 

başlıyorum. Ama ilk defa bir okul ve şehir görüyorum. 

Çekingen ve ürkek davranışlar sergileyerek okula gidip 

geliyorum. Öğretmenimin asabiliği, benimle konuşurken sürekli 

azarlaması, hatta zaman zaman dövmesi ve böylesi bir atmosfer 

içinde arkadaşlarımın garip bakışları arasında günden güne 

eziliyor ve adeta tükeniyordum. Başka çarem yoktu ve bu 

şartlar altında iki yılı zorla tamamlayabildim.  

 

Şair Hayri İlkokulu açılıyor ve oturduğumuz eve 

yakınlı nedeniyle bu okula gönderilen birkaç öğrenci arasında 

yer alıyorum. Yeni bir ortam ve yeni bir arkadaş gurubu 

içerisine girmiş olmam, asabi öğretmenden kurtulmuş 

bulunmam, bende büyük bir rahatlık sağlıyor ve artık 

arkadaşlarından çekinmeyen, gerektiğinde öğretmenine soru 

sorabilen bir kimliğe kavuşmuş olmamın bana sağladığı güçle 

kendimi hem arkadaşlarıma hem de öğretmenime kabul 

ettirebildiğim bir sürece girmenin rahatlığını yaşıyordum. Kısa 

bir süre sonra öğretmenim, sesimin gür oluşunu fark etmiş 

olacak ki bir şiir ezberlememi ve 23 Nisan bayramında 

okumamı istediğinde mutluluktan uçuyordum.  

Artık her resmi törende şiir okuyan öğrenciler içinde 

mutlaka yer alıyordum. Güzel şiir okumuş olmam, diğer 



öğretmenlerin ve öğrencilerin beni tanımasına vesile oluyordu. 

Artık kendi kendime şiirler ezberliyordum. İlk okulu 

tamamlayıncaya kadar yıldız bir dönem yaşıyor ve kendime olan 

güvenim her geçen gün artıyordu.  

Orta okula başladım. Aynı başarımı devam ettirmek 

için şiir ezberlemiş ve Türkçe dersinde okumak için yeni mezun 

bayan öğretmene adeta yalvarıyordum. Israrlı istek karşısında 

şiir okumama müsaade edilmişti. Sınıf ortamında oldukça 

yüksek sesle şiir okumaya başlar başlamaz, öğretmenimin 

“Yerine otur sersem, şiir böyle mi okunur” tepkisi ile 

yıkılmıştım. O andan itibaren o öğretmenden nefret etmeye ve 

artık şiir okumamaya başlamıştım. Sosyal dersler yerine fen 

derslerine yönelmiştim.  

Yukarıda anlattığım olaylar, bazı yanlış davranışların 

kişileri nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koymaya yetmektedir. 

Bu durumları göz önüne alarak, zayıf karne getiren 

yavrularınızı azarlamayınız ve kendilerini dışlamayınız. 

Başarısız olsalar dahi yavrularınıza moral veriniz. Bu tür 

olumlu bir davranışın çocuklarınızın başarısını nasıl artırdığını 

o zaman fark etmiş olacaksınız.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Haziran 2000 (Perşembe) 

 

 REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

6 Ağustos 2000 tarihinde görev süreleri sona erecek 21 

üniversite rektörünü belirlemek için seçim yapılacak. Görev 

süreleri sona erecek rektörler ve mensubu bulundukları 

üniversiteler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

28 Haziran 2000 tarihinde üniversitemizde de rektörlük 

seçimleri yapılacak. Adaylar isimlerini açıklamaya başladılar. 

Üniversitelerde rektör adayı olanlardan ez fazla oy alan 6 

adayın ismi Yükseköğretim Kuruluna bildirilmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu bu 6 aday arasından üç ismi 

Cumhurbaşkanı Makamına sunacak ve Sayın 

Cumhurbaşkanımız da bu üç aday arasından bir adayı ilgili 

üniversiteye rektör olarak atayacaktır.  



Demokrasinin güzelliklerinin başında seçimle iş başına 

gelmiş olmak çok önemli bir unsurdur. Seçim demokrasinin 

hazmedildiği ve her yönüyle uygulandığı oluşumlarda başarılı 

sonuçlar verir. Üniversitelere atanacak rektörlerin seçimle 

gelmesi yönündeki uygulamalara ilk başlandığı dönemlerde bu 

tür bir karar çok olumlu karşılanmıştı. Ancak geçen zamanla 

birlikte bu uygulamanın maalesef bazı üniversitelerimizi 

politika içine çektiği görülmüştür. Öyle ki, bazı 

üniversitelerimiz politik deyimlerle anılmaya başlanılmıştır.  

Üniversitelerde görev yapan akademisyenleri kutuplara 

ayırmak, “Bizden veya bizden değil” gibi sınıflandırmaya tabi 

tutmak asla akademisyenlikle bağdaşmaz. Gelişmiş dünya 

ülkelerine bakıldığında, üniversitelerinde çok sayıda farklı 

ülkelerden gelen akademisyenlerle bir arada ortak proje 

ürettiklerini görüyoruz. O halde akademik çalışmalarda hedef; 

toplumumuzun ve insanlığın daha rahat yaşam sürdürmeleri, 

yeni istihdam alanlarının yaratılması ve ülke olarak sosyo-

ekonomik açıdan diğer ülkelerle yarışabilmek için mücadele 

etmek olmalıdır.  

Fırat Üniversitesi rektörlüğü için aday olan bir 

akademisyen olarak, Fırat Üniversitesi için politik tarafı 

olmayan, üniversitenin ve dolayısıyla ülkemizin hızlı 

kalkınmasını sağlayan, akademik çalışmaları ön planda tutan, 

vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü konusunda kesinlikle 



taviz vermeyen bir Rektörün Üniversitemize atanmasını diler, 

diğer tüm adaylara başarı dileklerimi iletirim.  

Tablo: 6 Ağustos 2000 tarihinde görev süresi dolacak 

Rektörlerimiz 

Üniversitesi Rektörü Üniversitesi Rektörü 

Akdeniz Prof. Dr. Yaşar 

Uçar 

Gazi Prof. Dr. Enver 

Hasanoğlu 

Ankara Prof. Dr. Günal 

Akbay 

Gaziantep Prof. Dr. İ. 

Hüseyin Filiz 

Atatürk Prof. Dr. Erol 

Oral 

İnönü Prof. Dr. Ömer 

Şarlak 

Boğaziçi Prof. Dr. Üstün 

Ergüder 

İstanbul 

Teknik 

Prof. Dr. Gülsün 

Sağlamer 

Cumhuriyet Prof. Dr. Ferit 

Koçoğlu 

Karadeniz 

Teknik 

Prof. Dr. Türkay 

Tüdeş 

Çukurova Prof. Dr. Can 

Özşahinoğlu 
Mimar Sinan Prof. Dr. Tamer 

Başoğlu 

Dicle Prof. Dr. Mehmet 

Özaydın 

On dokuz 

Mayıs 

Prof. Dr. Osman 

Çakır 

Dokuz Eylül Prof. Dr. Fethi 

İdiman 

Orta Doğu 

Teknik 

Prof. Dr. Süha 

Sevük 

Ege Prof. Dr. Refet 

Saygılı 

Uludağ Prof. Dr. Ayhan 

Kızıl 

Erciyes Prof. Dr. Mehmet 

Şahin 

Trakya Prof. Dr. Osman 

İnci 

Fırat Prof. Dr. Eyüp 

Günay İsbir 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Haziran 2000 (Salı) 

 

 YARIN FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇİN ÖNEMLİ 

BİR GÜN! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yarın 28 Haziran, Fırat Üniversitesi ve Elazığ için önemli 

bir gün. Çünkü Fırat Üniversitesi’nde rektör adaylarını belirleme 

seçimi var. Rektör adaylarından biri de benim. 1973 yılında 

öğrenci olarak Fırat Üniversitesi’ne kayıt olduğumdan beri bu 

üniversiteden öğrencilikten Dekanlığa kadar bir hayat gidişatım 

mevcut. Yani tam 27 sene, dile kolay. Bu 27 senenin 5-6 yılı 

dışarıda geçti. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

İngiltere’de akademik kariyerde ilerleme için çalışmalar yaptım. 2 

yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans için bulundum.  

1979’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendis 

kadrosunda eleman olarak çalışıyor ve asistanlık kadrosuna 

müracaat etmem için İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Müdürü 

rahmetli Prof. Dr. Nejat Aybers sürekli bana baskı yapıyordu. 



Büyük imkânların bulunduğu İTÜ’de çalışmak için birçok kişinin 

hayalinde geçirdiği bir Üniversiteyi, Elazığ’a dönmek için terk 

ediyordum. 1982 de Federal Almanya’da Almanya hükümetinin 

bursiyeri olarak doktora deneylerimi yaparken, orada çalışma 

imkânları elde ediyorum. Ancak gene eşim ve ben memleket 

hasretine dayanamıyoruz ve doktora deney çalışmalarını bitirir 

bitirmez iki ay da erken geri dönüyoruz.  

Yıl 1984 ve İstanbul’da bilişim sektöründe büyük isim 

yapmış bir firmaya geçmem için teklifler yapıldığında aile 

fertlerimin hepsinin şiddetle karşı çıkmalarına karşın ben 

hazırlıklarımı yapmış ve gideceğim firma ile sözleşme dahi 

imzalamıştım. O dönemlerde idareci olan Prof. Kerim Sunguroğlu 

beni evine çağırmış ve saatlerce bana nasihat çekerek sonuçta 

tekrar Fırat Üniversitesi’nde kalmama vesile olmuştu. Yıl 1993 ve 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne geçmek için muvafakat 

almam gerekiyordu. Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir beni çağırarak 

nasihat veriyor ve gelen muvafakat isteğini Fakültemizden görüş 

sormadan olumsuz cevap veriyordu. Yıl 1997 ve Zonguldak 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Özen bana Karabük 

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nı teklif ediyordu. Ben ve eşim 

Karabük’e gittik. Ancak gene Elazığ’da kalmaya karar verdik.  

Fırat Üniversitesi’nde benimle yakın çalışan idarecilerim 

başka bir yere gittiklerinde beraberlerinde götürmek için mutlaka 

bana teklif getirmişlerdir. Bu idarecilerimin tümünün siyasi 

görüşleri biri birinden farklıydı. Acaba niçin beni götürmek 

istiyorlardı? Çünkü verilen her görevi çok süratli yapıyor ve 

sonuçlandırıyor, kendilerine yeni proje teklifleri götürüyor, tarafsız 



kimliğimle canla başla çalışıyordum. Bende mesai kavramı yoktu 

ve gecemi gündüzüme katmış her şeyimi Fırat Üniversitesi için 

ayırmıştım. Başlangıçta aile fertlerim bu yoğun çalışmalarıma 

şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak beni değiştiremeyeceklerini 

görünce kendileri aile içerisindeki görevlerimi hafifletmek için 

çaba sarf etmeye başladılar.  

Bugüne kadar Fırat Üniversitesi için yaptığım projelerimi 

geleceğin teminatı olarak göstererek, siyasi açıdan tarafsız, el attığı 

her işi koparan ve sonuçlandıran kimliğimle siz değerli öğretim 

üyelerinin oylarına talibim. Geliniz birlikte Fırat Üniversitesi’ni 

Doğuda yıldızlaştıralım. Çalışkan ve başarılı işler yapan, ülkemizin 

sosyo-ekonomik açıdan kalkınması için projeleri ile katkı 

sağlamak isteyen, gelişmiş dünya ülkeleri ile bilimsel alanda 

yarışmak için kendilerini hizmete adayanları taraf kabul eden bir 

yönetimi iş başına getirmek için geliniz ele ele verelim. Bu işleri 

Fırat Üniversitesi’nde kim gerçekleştirebilecekse, rektörlüğün ona 

kısmet olmasını dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Haziran 2000 (Çarşamba) 

 

 ÜNİVERSİTELER İÇİN YAP-İŞLET-DEVRET 

MODELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerimizin bütçe imkânlarının kısıtlılığı 

yüzünden gelişmelerini yeterince tamamlayamadıklarını, 

laboratuvar ve atölyelerini kuramadıklarını, araştırma ve 

geliştirme için yeterli düzeyde kaynak bulamadıklarını 

biliyoruz. Açılan yeni üniversiteler, bölümler ve Türkiye’nin 

bütçe sıkıntıları yüzünden Üniversitelerimize ayrılan maddi 

destek günden güne azalma göstermektedir.  

Ülkemizde özel sektöre ait bazı araştırma-geliştirme 

merkezlerinin imkânlarının, üniversitelerimizdeki birçok ilgili 

bölümlerin laboratuvar ve atölyelerinden daha ileride olduğuna 

şahit oluyoruz. Maalesef genel anlamda üniversitelerimizde 

yapılan bazı çalışmalar özel sektörün yaptığı çalışmalar yanında 

çok geri seviyelerde olduğu gerçeğini yaşıyoruz.  

Üniversitelere kaynak bulmanın bence iki yolu var. 

Bunlardan biri döner sermaye işletmelerinin çok iyi düzeyde 



çalıştırılması, diğeri ise bazı işlerin yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasının sağlanmasıdır. Bunu bir örnekle açıklamak 

istiyorum.  

1991 Yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne getirildiğimde, sıfır 

bütçe ile bir döner sermaye devir almıştım. Kısa sürede 

üniversitemize çöp bidonları yaparak gelir sağlamaya 

başlamıştık. Bilgisayar montajı yaparak satışını sağladık. 

Arkasından halka açık bilgisayar kursları düzenledik. Bilahare 

gaz emisyon ölçümlerini üç yıl boyunca üniversitemizde yaptık 

ve 50000 aracın ölçümlerini bilgisayara kaydederek hem 

bilimsel yayınlar yayımladık hem de fakültemize gelirlerin 

girişini sağladık. Daha sonraları YÖK’e ve MEB’lığına 

Hizmetiçi Eğitim yolu ile bilgisayar alanında formatör 

öğretmen yetiştirme ve Pedagojik formasyon kursları 

düzenledik.  

Burada sadece en önemli olanlarını yazdığım döner 

sermaye faaliyetleri sayesinde günden güne gelişme gösteriyor 

ve 6. yılında Üniversitemizin Tıp Fakültesi’nden sonra en 

büyük ciroya sahip ikinci Döner Sermaye İşletmesini 

yaratıyorduk. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 1991 

yılından beri istediği her türlü laboratuvar ve atölye 

malzemelerini ve öğrencilerin ihtiyacı olan sarf malzemeleri 

sıkıntı çekmeden alabilmiştir.  

Yap-İşlet-Devret modeli ile üniversitelerimizde neler 

yapılabilir? Kanımca çok şeyler yapılabilir. Yasaların elverdiği 



sınırlar içerisinde Yap-İşlet-Devret modeli ile halı futbol sahası, 

her türlü spor aletlerini ihtiva eden jimnastik salonları, kapalı ve 

açık yüzme havuzları ve kreş yaptırılabilir. Elemanların 

aylıklarının yatırıldığı bankanın, sosyal binalar yapması 

sağlanabilir. Hayırseverler aracılığı ile üniversite kampusu 

içerisine ilköğretim ve lise düzeyinde okullar açılabilir.  

Önemli olan kaynak bulmak için çaba sarf etmektir. 

Araştırılırsa ve sıkı takip edilirse mutlaka çözümler bulunabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Haziran 2000 (Perşembe) 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN DEKANLARI 

İZMİR’DE TOPLANIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İletişim Fakültelerinin Dekanları 6 Mayıs’ta Ankara 

Karagöl’de toplantı yapmış ve müteakip toplantının 30 

Haziranda Ege Üniversitesinde yapılmasını kararlaştırmıştı. 

İletişim Fakültelerinde yeniden yapılanmayı ve birlikteliği 

sağlamak için seri toplantılar yapılıyor. Bu toplantıya çalışma 

grupları yaptıkları ön hazırlıkları getirecek ve tartışmaya 

sunacaklar.  

İletişim Fakülteleri sosyal ağırlıklı puan ile öğrenci 

almaktadır. Nitekim bu yıl sözel puan türü ile iletişim 

fakültelerine girilebilecek. Oysa 1991’li yıllarla birlikte özel 

radyo ve televizyon yayınlarının Türkiye’de çoğalması ile, 

iletişim fakültelerinin önceki imajında önemli değişiklikler 

olmuştur. Yeni teknolojilerin devreye girmesi ile, radyo ve 

televizyon yayın teknikleri çok büyük değişimler göstermiştir. 



Bunun sonucu olarak da iletişim fakülte mezunlarında aranan 

özellikler değişime uğramıştır.  

Özel radyo ve televizyon şirketlerinin ulusal ve mahalli 

düzeyde çoğalmış olması, iletişim fakültesi mezunlarına olan 

talepte önemli artış göstermiştir. İletişim fakülteleri mezunları 

da artık kullanılan teknolojinin özellikleri hakkında da bilgi 

sahibi olması gerekir. Örneğin bilişim ve iletişim alanındaki 

yeni teknolojiler alanında bilgi sahibi olan bir yönetmenin bir 

senaryoyu uygulamaya almasıyla, bu bilgilerden yoksun bir 

yönetmenin aynı işi yapması elbette ki farklı düzeylerde 

olacaktır. Bugün Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde 

yetiştirilen insan tipinde önemli değişiklikler uygulanıyor. 

Örneğin tamamen sosyal bir bölümde okuyan bir öğrencinin 

yeni teknolojileri öğrenmeleri için, teknoloji dersleri okutuluyor 

veya tam tersi mühendislik eğitimi yapan bir öğrencinin sosyal 

bazı dersleri okuması zorunlu kılınıyor.  

İletişim Fakültelerine öğrenci alımında sözel puan türü 

yerine eşit ağırlık türü puanla öğrenci alması gerekir. Çünkü eşit 

ağırlık; sözel ve sayısal puan türlerinin aritmetik ortalaması 

olup, teknolojik gelişmelere uyum sağlamada sayısal puan 

türünün öne çıktığı göz ardı edilemez. O nedenle gelecek yıldan 

itibaren İletişim Fakültelerinin artık eşit ağırlık puan türü ile 

öğrenci alması gerekir.  

Diğer bir konu ise İletişim Fakültelerinde okutulan 

dersler ve içerikleridir. Bir iletişim Fakültesi mezunu İnternet 

üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarından bihaber 



olmamalıdır. Özel radyo ve televizyonlarının çoğalması ile 

birlikte, görüntü ve ses kirliliği kavramları önem kazanır oldu. 

O halde iletişimin bir de ortaya çıkardığı çevre sorunları söz 

konusudur. Seçim sonuçlarının bilgisayar ekranından 

aktarılması veya reklamlar için kullanılacak programlar, 

animasyon ve iletişim istatistiği türünden derslere ihtiyaç 

doğuruyor.  

O halde İletişim Fakültelerinde köklü bir yeniden 

yapılanma söz konusu olmalıdır. Fırat Üniversitesi yeni kurulan 

bir fakülte olarak tüm bu durumları nazara alarak, ders ve 

içeriklerini hazırlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 4 Temmuz 2000 (Salı) 

 

 ÖZELLEŞTİRME 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

 Kamu kurumlarımızın ekonomik açıdan bir çöküntü 

içerisinde olduğunu biliyoruz. Eğer bir işletme zarar ediyorsa, 

bir işletmeden üretim sağlanamıyorsa genelde bunların kamu 

iktisadi teşekkülleri olduğuna şahit oluyoruz. Kamu 

kurumlarının başarısız olmalarının başında politik tasarrufların 

baş rolü oynadığını görüyoruz. Her siyasi değişim sonrasında 

KİT’lerde bir değişim rüzgârı esip gider. Çok iyi idareci olmak 

yeterli olmuyor ve baştaki kişinin kendi partilerinin adamı olup 

olmadığı araştırılıyor.  

Parti desteği ile bir yere gelen kişilerin bazıları ise 

maalesef bilgi ve beceri açısından zayıf olabiliyor. Bu zayıf 

idareci, kendisini çalışanlarına kabul ettirmek için ilk yaptığı iş 

beceriksizleri ve tembelleri etrafında toplamaktır. Çünkü 

başarılı ve çalışkan insanlar etrafında olduğunda, yapacağı 

yanlışlıklara karşı çıkılabilir. Bir kamu kurumunun batışı bu 

tasarrufla başlamış oluyor.  



Kamu kurumlarının batışını hızlandıran bir diğer 

yanlışlık ise, çok fazla sayıda elemanın istihdam edilmesidir. 

Aşırı sayıda eleman çalıştırılması da gene politik tasarrufların 

sonucudur. Çünkü her politik idari değişiklik sonrasında, kendi 

elemanlarının işe yerleştirilmesi için genellikle ilave kadrolar 

gündeme gelir ve atıl birçok insanın kamu kurumlarına sadece 

mesai doldurmak için geldiği olur.  

 

Yukarıda verdiğim örnekler özelleştirmenin önemini 

ortaya koymaya yetmektedir. Eğer KİT’ler tamamen 

özelleştirilebilirse, devletin üzerindeki ekonomik kambur 

önemli bir oranda azalma gösterecektir. Özelleşen kurumlarda 

tembellere, çalışmayanlara geçit verilmemektedir. Az bir ücretle 

çok fazla iş felsefesi, özel sektörün benimsediği bir olgudur. 

İnsani açıdan ele alındığında az bir ücretle çok iş felsefesinin, 

çalışan bireylerin insan haklarını ihlal etmek olduğunu 

söyleyebiliriz. O halde bu kutupların orta noktasını bulmak 

gerekir.  

Az elemanla çok iş felsefesi benimsenmeli ama insanca 

yaşamak için de çalışanlara yeterince ücret verilmelidir. Bugün 

asgari ücrete çalışanların hali içler acısı durumdadır. Bu 

insanların evlerini nasıl geçindirdiklerini anlamak ise çok 

güçtür.  

Ülkemizdeki işsizlik sorununa çözüm bulmak gerekir. 

Yeni istihdam alanlarının yaratılmasında da özel sektöre büyük 

görevler düşmektedir. Ekonomik çıkmazlıklar nedeniyle yatırım 



yapmaya korkan iş adamlarımızın sayısı günden günde artıyor. 

O nedenle akılcı ve gerçekçi teşvik kanunları çıkartılmalıdır. 

Bununla ihracat yapanlara vergi iadesi yapılsın demek 

istemiyorum. Ama örneğin sanayiciye cereyan, su ve alt yapı 

hizmetlerinde daha fazla kolaylıklar sağlanabilir. Ekonomik 

darboğazların aşılmasında özelleştirme kaçınılmazdır. O 

nedenle özelleştirmeye evet demeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 5 Temmuz 2000 (Çarşamba) 

 

 ELAZIĞ’DAKİ GÖRSEL MEDYA ÜZERİNE BİR 

YORUM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da yerel düzeyde yayın yapan üç televizyon 

bulunmaktadır. Bunlar Kanal E, Kanal 23 ve Fırat RTV’dir. 

Yerel görsel medya deyip geçmemek lazım. Görsel yerel medya 

sayesinde Elazığ’da olayları zamanında öğrenme, kültürel 

programlarla geçmişimizi yeni kuşaklara aktarma, spor 

programlarıyla ilimizdeki spor faaliyetler hakkında bilgi sahibi 

olabiliyor ve açık oturumlarıyla gündemi evlere taşıyabiliyoruz.  

Televizyon yayıncılığı başlı başına bir olay. Radyo 

yayınları ile kıyaslandığında aralarında çok büyük farklılıkların 

olduğunu herkes hemen fark eder. Televizyonun görsellik 

boyutu, çok dikkatli çalışmayı gerektirir.  

Yerel görsel medyamızın yıllar itibariyle gelişim 

çizgisini irdelediğimizde çok güzel resimler ortaya çıkıyor. İlk 

yayın dönemlerinde bazı önemli hususlara dikkat etmediğimiz 

oluyordu. Örneğin haber okutturduğumuz spikerler çok sık 



yanlışlıklar yaparken veya Türkçe’yi tam anlamıyla yerli 

yerinde kullanamazken, bugün çok farklı bir tablo ortaya 

çıkıyor.  

Kanal E, Kanal 23 ve FIRAT RTV’de haberleri okuyan 

arkadaşlarımızın konuşmaları ve diksiyonları takdire şayan. 

Büyük ulusal medya da spikerlik yapanlarla yarışabilecek 

durumda olanlar var. Diğer taraftan açık oturum düzenleyen 

program yapımcılarımızın önemli bir bölümü kendilerini çok 

geliştirdiler. Konuklarına yönelttikleri sorular ile can alıcı 

noktaları açıklığa kavuşturabiliyorlar.  

Bu televizyon kanallarımız eğitim ve öğretime katkı 

sağlama açısından kendi kendilerine bir okul oldular. Yerel 

görsel medya da çalışanlar ise tüm güçlerini seferber ederek 

daha kaliteli bir program yapma için çaba gösteriyorlar.  

23 Haziran 2000 tarihinde FIRAT RTV’de Özcan 

Karakaya’nın yaptığı “Panorama” programının konukları 

FIRAT RTV’de çalışan Serpil, Erkan, Vedat, Zeki ve Gürkan 

olunca, çok yoğun işim olmasına rağmen oturup neler 

dediklerini dinledim. Kendilerini FIRAT RTV’ye adadıklarını 

görmem, beni çok duygulandırdı. Gerçekten tümü büyük özveri 

ile çalışıyordu. Diğer kanallarda çalışanlar da benzer 

durumdadırlar. Bu çocukların daha gelişmesini sağlamak için 

ele ele vermemiz gerekir. O nedenle İletişim Fakültesi Dekanı 

olarak üzerime ne düşüyorsa, yasal sınırların dışına çıkmamak 

kaydı ile hizmete hazırım.  



Kanal E, Kanal 23 ve FIRAT RTV birlikte Elazığ 

halkına hizmeti amaç edinmelidir. Daha başarılı hizmetler 

vermek üzere biri biri ile yarışmalıdır. Ancak sağdan soldan 

aldıkları duyumlarla birbirlerini yıpratma yolunu hiçbir zaman 

gündeme getirmemelidirler. O nedenle ilk fırsatta bir araya 

gelip yeni bir strateji belirleyerek, yayın hayatımızı daha da 

güzelleştirme yoluna girmeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Temmuz 2000 (Perşembe) 

 

 ROBOTİK KİTABI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Akademisyenlerin bıraktıkları miraslardan en değerli 

olanları kitapları ve yayınlarıdır. Araştırma Görevlisi oldukları 

günden itibaren en üst akademik unvanlara ulaşıncaya kadar 

sürekli yayın yapmak için çaba sarf ederler. Akademisyenlerin 

önemli bir bölümü makale ve bildiri hazırlarlar. Kitap çalışması 

yapanların sayısı ile çok düşük seviyededir. İlk asistanlığım 

yıllarında neden yeterince Türkçe kitap yayımlanmaz diye 

hayıflanırım.  

Kitap ile ilgili ilk deneyimimi 1980’li yıllarda 

Almanya’da doktora çalışmalarımın deneylerini sürdürdüğüm 

yıllarda yaşadım. Bir taraftan doktora çalışmalarımı 

sürdürürken, diğer taraftan da ders aldığım bir hocanın 

Akışkanlar  mekâniği isimli kitabını kendisine sürpriz yapmak 

için gizlice tercüme ediyordum. Türkiye’den götürdüğüm bir 

daktilo ile hiç üşenmeden sayfaları tercüme ediyor ve bir 

taraftan daktilo ediyordum. Eşim ise kitaptaki resimleri kesip 



yapıştırma işlemlerini yürütüyordu. Ama çok titizdim ve 

resimler kesilirken eğer bir milimetre eğri kesilmişse bazen 

dakikalarca söylenir dururdum.  

O dönemlerde üniversitemizde de görev yapmış bir 

hemşerimiz olan Prof. Dr. Şevki Hoşağası eşi ile birlikte sık sık 

bize gelirdi. Kendilerinin arabası olduğu için bize uğrar ve 

bizleri gezmeye götürürlerdi. Her hafta sonu geldiğinde beni 

daktilo ve eşimi de resim kesme ve yapıştırma işlerinde 

gördüğünde bana sitem eder “Nedir bu kadıncağızın senin 

elinden çektiği? Kitap yazacaksın diye eve hapsetmişsin? Haydi 

kalkın gezmeye gidiyoruz?” derdi.  

Akışkanlar  mekâniği kitabının tercümesi ve kitap 

haline getirilmesi işi tam 1 yıl sürdü. Hocama bitmiş halini 

gösterdiğimde ve önsöz yazmasını istediğimde hayret etmiş ve 

telif hakkı talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine kitabı 

yırtabileceğimi ve diğer aynı alanda bir profesörün kitabını 

tercüme edip Türkiye’de ismini duyuracağımı söylediğimde, 

ciddi olduğumu anlamış ve 1 Alman Markı karşılığı telif bedeli 

ile kitabın Türkiye’de yayımlanmasına müsaade etmişti. O 

kitabı Türkiye’ye getirmiş ve Elazığ Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisi Matbaasında resmi olarak basılmasını 

sağlamıştım.  

Şu anda kitap olarak yayımlanmış toplam 8 kitabım var. 

Bunlardan biri 1995 Yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tarafıma tercümesi yaptırılan İngilizce bir kitap idi.  



1997 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı Teknik ve 

Endüstri Meslek Liseleri için “Robotik” isimli bir kitap 

yazmamı istediğinde gene ilk yazdığım kitaptaki heyecanla 600 

sayfalık bir kitap hazırladım. Defalarca düzeltme işlemi istendi. 

Bu kitabı yazmak için çok yoruldum ve “Çevreme bir daha 

kitap mı yazmak, asla” deyip duruyordum. Kitabın baskısının 

tamamlandığını ve gelecek öğretim yılında öğrencilerin 

hizmetine sunulacağını öğrendiğimde tüm yorgunluğumu 

unutmuş ve “Gerekirse tekrar kitap yazarım” demeye başladım.  

Akademisyenler için kitap yazmak çok zahmetli bir iş 

ve de akademik değerlendirmelerde pek dikkate alınmıyor. 

Oysa Türkçe’deki kitap eksikliğini gidermek için kitap yazma 

teşvik edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Temmuz 2000 (Salı) 

 

 DAP KAPSAMINDA YAPILACAK FİZİBİLİTE 

KONULARI BELİRLENDİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Fırat Üniversitesi Genel Koordinatörlüğünde yürütülen 

ve DPT Müsteşarlığı’nca desteklenen Doğu Anadolu Projesi ile 

ilgili önemli bir gelişme 04. 07. 2000 tarihinde Devlet Planlama 

Teşkilatı binasında yapılan bir toplantıda sağlandı. Toplantıya 

Devlet Planlama Teşkilatından Lütfi Elvan, Halil İbrahim Akça, 

Cevdet Yılmaz, Mustafa Epikman, Cemalettin Kaymak, Nevin 

Sorguç ile DAP Genel Koordinatörlüğünden Prof. Dr. Asaf 

Varol katıldılar.  

Daha önceden hazırlanan Mevcut Durum Ön Raporu, 

Mevcut Durum ve Analizi Raporu, Strateji ve Yeniden 

Yapılanma Senaryoları ve kısmen de DAP Ana Planından 

yararlanılarak, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki ilerde 

yapılacak Fizibilite Etütleri tespit edildi. İllerden gelen tüm 



talepler de göz önüne alınarak her il için dört fizibilite etüdü 

yapılacak. İllerin potansiyelleri göz önünde bulundurularak çok 

değişik alanlarda fizibilite çalışmaları yapılacak ve bu etütler 

Eylül ortalarına kadar tamamlanarak DPT’ye teslim edilecek. 

Elazığ ili için saptanan dört fizibilite çalışması Kayak Turizmi, 

Mermer Üretimi, Salça Konserve Turşu ve Meyve Suyu 

Konsantresi konularını kapsıyor.  

İller için fizibilite çalışmalarının tamamlanması 

sonucunda özel sektör girişimcileri yatırım yapmak istedikleri 

iller için fizibilitesi tamamlanmış projeleri hazır olarak 

önlerinde bulmuş olacaklar. Doğu Anadolu Projesi kapsamında 

yapılacak fizibilite çalışmalarının bir kısmı tip projeler 

niteliğinde olup, gerektiğinde farklı iller için de 

kullanılabilecektir. İller bazında hazırlanacak fizibilite 

çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

İLİ FİZİBİLİTE KONUSU 

 

BAYBURT 

Bayburt Taşı 

Büyük Baş Hayvan Besiciliği 

Ehram Dokumacılığı 

Fayans-Seramik 

 

MUŞ 

Lale Üretimi 

Bakliyat (Tasnif ve Paketleme) 

PVC Tabanlı Ayakkabı 



Ayçiçeği Yağı 

 

ERZİNCAN 

Turizm (Kayak, Rafting, Yamaç, Paraşüt, Dağ) 

Sebze Fide Üretimi 

Viol (Yumurta Ambalajlama) 

Alçı 

 

ERZURUM 

Patates Tohumculuğu 

Sabun 

Rafine Tuz 

Baklagil Yem Bitkileri Tohum Üretimi 

 

HAKKARİ 

Kilimcilik (El) 

Tatlı Su Balıkçılığı 

Et Tavukçuluğu 

Su Şişeleme 

 

IĞDIR 

Meyve Fidanı Yetiştiriciliği 

Konserve (Meyve Sebze) 

Meyve Suyu-Meşrubat 

Ayakkabı ve Bot İmalatı 

 

GÜMÜŞHANE 

Gümüşhane-Bayburt Yayla Turizmi 

Dut Ürünleri (Pekmez, Pestil, Köme, Sirke) 

Mermer ve Suni Granit 

Meyve Fidanı Üretimi (Merkez) 

 

BİNGÖL 

Turizm (Termal) 

Arıcılık-Entegre Projesi (Üretim+Paketleme) 

Kraft Torba 

Küçük Baş Hayvan Besiciliği 



 

KARS 

Süt Hayvancılığı 

Buğdaygil Yem Bitkileri Tohum Üretimi 

Sarıkamış Kış Turizmi 

Karma Yem 

 

BİTLİS 

Ahlat-Nemrut Turizm 

Kavanos, Şişe, Cam ve Hediyelik Eşya Üretimi 

Yün Çorap Üretimi 

Pomza Üretimi (Yapı Elemanı Olarak) 

 

ARDAHAN 

Kafes Balıkçılığı 

Şekerli ve Unlu Mamüller Üretimi 

Büyük Baş Hayvan Besiciliği 

Ham Deri İşleme 

 

MALATYA 

Beton Prefabrik Yapı Elemanları 

Tıbbi Tekstil Malzemesi Üretimi 

Seramik, Vitrifiye, Sağlık Gereçleri Üretimi 

Sağlık Turizmi Konaklama 

 

ELAZIĞ 

Turizm (Kayak) 

Mermer Üretimi 

Salça Konserve Turşu 

Meyvesuyu Konsantre 

 

VAN 

Turizm (Konaklama) 

Kültür Balıkçılığı 

Oto Lastiği ve Kaplama 

Büyük Ölçekte Seracılık 

 Halı 



AĞRI İplik Üretimi 

Karbondioksit Üretimi 

Tarım Alet ve Makinaları Üretimi 

 

TUNCELİ 

Çivi-Tel-Dikenli Tel ve Kafes Tel Üretimi 

Tulum Peyniri Paketleme 

Trikotaj ve Konfeksiyon Üretimi 

Tatlı Su Balıkçılığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Temmuz 2000 (Çarşamba) 

 

 MEB’DE YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN 

HİZMETİÇİ EĞİTİMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi 1990’lı yıllarla birlikte Milli Eğitim 

Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi Daire Başkanlığı ile birlikte birçok 

ortak proje yürütüyor. Bu projelerin ilki 1995 yılında Fırat 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan 

Formatör Öğretmen Yetiştirme Projesi idi. Amaç, orta öğretim 

kurumlarında bilgisayar laboratuvarlarını yönetecek ve 

eğitimini verecek öğretmenler yetiştirmek idi. Bu çalışmalar 

MEB Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi kapsamında 

yürütülüyordu.  

1996, 1997 ve 1998 yıllarında Bilişim Teknolojileri 

alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme çalışmaları devan etti. 

Değişik branşlardaki birçok öğretmen, bilgisayar alanında ders 



verecek duruma geldi. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki bu 

eğitimden geçen elemanların bir bölümü orta öğretim 

kurumlarından ayrılarak ya özel sektöre geçtiler ya da kendi 

özel işlerini kurdular.  

İki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olup Teknik ve 

Endüstri Meslek Liselerinde atölyelerde çalışan elektrik, 

elektronik, makine öğretmenleri için de Fırat Üniversitesi’nde 

2+2 lisans tamamlama programları açıldı ve başarı ile 

tamamlayanlara lisans diploması verildi. Bu çalışmalar da gene 

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi ile müştereken yürütüldü.  

Orta öğretimde çalışacak yöneticilerin hizmetiçi 

eğitimden geçirilerek sınav sonucunda atanmalarının yapılması, 

bu alanda da MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile 

işbirliğine gidilmesini gerektirmiştir. Daha önceki yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da yöneticiler için Üniversitemizde hizmetiçi 

eğitim kursları düzenlendi. Bu yıl yöneticiler için düzenlenen 

kurs programını Üniversitemiz Eğitim Fakültesi yürütüyor. 

Pazartesi günü başlatılan eğitim üç hafta sürecek ve 120 

civarında öğretmen yönetici yetiştirme kurslarından geçirilecek. 

Bilahare yapılacak bir sınavda başarı seviyelerine göre, 

adaylardan bazıları yönetici olarak atanabilecek.  

Eskiden orta öğretim kurumlarına atanan yöneticiler 

için sınırlayıcı hükümler yok sayılırdı. Eğer politik bir güç 

arkanızda ise şartlarınız sağlamasa dahi yönetici olarak 



atanmanız mümkün olabilirdi. Hizmetiçi eğitim ve sınavın 

getirilmesi, kanımca kaliteyi artıracak bir rol üstlenecektir.  

Kurumlarımızı yöneten kişilerin davranışları, o 

kurumun başarıyı yakalamasında önemli rol oynar. Davranışlar 

da eğitim sayesinde iyileştirilebileceğine göre, bu hizmetiçi 

eğitimin faydalı olup olmayacağını tartışmanın pek anlamı 

kalmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Temmuz 2000 (Perşembe) 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTESİNE 

MAALESEF BU YIL ÖĞRENCİ ALINAMIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi hazırlıklarını 

yaparak 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci almak 

üzere hazırlıklarını tamamlamıştı. Öğrenci alımı için 

Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar Yükseköğretim 

Kurulu’na sunulmuş, ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

İletişim Fakültesi mezunu en az üç öğretim üyesi bulunması 

şartını göz önüne alarak öğrenci alım talebini uygun 

görmemiştir.  

Konu hakkında YÖK Yürütme Kurulu’nun bazı üyeleri 

ile görüşüldüğünde, üç öğretim üyesi şartının tüm yeni açılacak 

bölümler için alınmış kesin ortak bir karar olduğu belirtilmiştir. 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin mevcut fiziki imkânları 



önceden açılmış birçok iletişim fakültesinde bulunmamaktadır. 

Ancak Fırat Üniversitesi’nde iletişim alanında yeterli sayıda 

öğretim üyesi bulunmadığı da bir gerçek olarak karşımıza 

çıkıyor. İletişim fakültesi mezunu olup öğretim görevlisi 

düzeyinde birkaç elemana sahip olan Fırat Üniversitesi İletişim 

Fakültesi için süratle öğretim üyesi sağlanması için çaba sarf 

edilmesi gerekecek.  

 

Üniversitemize bu günlerde atanacak yeni rektörün, 

iletişim fakültesine eleman temini için büyük gayret sarf 

edeceği bekleniyor. Elazığ’da yerel medya belirli bir düzeye 

ulaşmış durumda. İletişim Fakültesi’ne öğrenci alınması 

durumunda, yerel medya da gelişme daha da hızlı 

sağlanabilecek.  

İletişim Fakültesi öğretim üyesi temini oldukça zor. Yıllardır 

hizmet veren iletişim fakültelerinin hemen hemen tümü batı 

illerimizde yer alıyor. Bu iletişim fakültelerinde çalışan öğretim 

üyelerinin önemli bir bölümü düzenlerini kurmuş ve diğer bir ile 

gitmeyi de macera olarak niteliyorlar. Çünkü öğretim üyelerinin 

maaşları tatmin edici düzeyden oldukça uzak.  

Birkaç yardımcı doçent ile görüşmeler yaparak, 

Elazığ’a gelip gelemeyecekleri konusunda görüşlerini 

öğrenmek istedim. Tümünün görüşü olumsuzdu. Çünkü doğuyu 

çok farklı algılıyorlar. Ayrıca en azından kendilerine lojman 

verilip verilemeyeceğini sorduklarında, garanti olamayacağını 



söylediğimde “Buradaki yaşamdan daha cazip olacak nesi var?” 

dediklerinde suskun kalmak zorunda kalıyordum.  

İletişim Fakültesine öğretim üyesi temini için öncelikle 

kendi yöremizden olan ancak batıda çalışan öğretim üyeleri ile 

işe başlamak gerekir. Çünkü bu gruba giren öğretim elemanları, 

Elazığ’da yaşamın ne olduğunu bilmeleri bir avantaj olarak 

karşımıza çıkabilir.  

İletişim Fakültemize en az yardımcı doçent seviyesinde 

öğretim üyesi bulmak için yoğun bir çalışma içerisine girmek 

zorundayız. Aksi takdirde yıllar çok çabuk geçer ve arkaya 

dönüp baktığımızda hiçbir gelişmenin yapılmadığını görürüz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Temmuz 2000 (Salı) 

 

 ÖSS’DE SORULAN YANLIŞ 

SORULAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda son yıllarda 

her defasında yanlış soru sorulması alışkanlık haline geldi. 

Sınava girenlerin bazıları, soruların yanlışlığı yüzünden 

iptal edilmesine sevinirken, bir kısmı ise cevaplarının 

doğruluğu nedeniyle üzüntü duymaktadırlar. Yanlış soru 

sorulmasının tekerrürü nedeniyle artık her sınav 

sonrasında “Acaba bu kez kaç yanlış soru bulunacak?” diye 

merak eder olduk.  

ÖSS için soru hazırlayanların isimlerinin güvenlik 

nedeniyle saklı tutulduğunu biliyoruz. Ayrıca sınav güvenliği 

nedeniyle mümkün olduğunca az kişiye soru hazırlatıldığını 

tahmin ediyorum. Güvenlik nedeniyle bu tür tedbirler elbette ki 



alınmalı. Fakat soruların yanlış sorulmasını engellemek için de 

azami gayret gösterilmeli. Bunu sağlamak için denetleme  

mekânizmalarını çok iyi kurmak gerekir.  

Soruyu hazırlayan kişinin, kendi yanlışını fark etmesi 

bazen mümkün olamayabilmektedir. Defalarca incelemiş olsa 

bile, gene insan yaptığı bir yanlışlığı kolay kolay 

göremeyebiliyor. O nedenle hazırlanan soruların aynı anabilim 

dallarında çalışan diğer elemanlarca da ayrı ayrı incelenmesi 

gerekir. Örnek vermek gerekiyorsa, matematik sorularını 

hazırlayan kişiler haricinde, üç ayrı kişi tarafından biri birinin 

yanında olmadan incelenmesi gerekir. Üç kademeli süzgeçten 

geçirme sonucunda da hala yanlış soru soruluyorsa, o zaman 

yapacak pek bir şey kalmıyor demektir.  

Diğer bir yöntem ise soruların hazırlatıldığı kişilerin 

seçiminin titiz yapılmasıdır. ÖSYM soru hazırlattırdığı kişileri 

belirlerken nasıl bir yöntem kullandığını bilmiyorum. Acaba 

soru hazırlatılan kişiler alanlarında en iyi olanlar mı yoksa 

arkadaşlık, dostluk işin içerisine giriyor mu? diye merak 

ediyorum. Eğer ikincisine göre soru hazırlayanlar seçiliyorsa, 

yanlış soru sorulması doğaldır. Ümit ediyorum ki ÖSYM bu tür 

hatalı bir girişimde bulunmamıştır.  

Alanında çok iyi olan bir hocanın da bazen farkında 

olmadan yanlış soru sorması elbette ki mümkündür. Ama 

süzgeçten geçirilme iyi yapılırsa, hatalar kolayca bulunabilir. 

Fakat bu işler genelde pek öyle olmuyor. Eğer soruyu soran kişi 



alanında çok tanınmış birisi ise, o kişinin sorusunu kontrol 

edecek kişi bazen gaflet içerisinde bulunarak, soruları dikkatlice 

okumadan onay verebilir.  

Bu yıl ÖSS sınavına giren öğrenciler, yanlış sorular 

nedeniyle yapılan iptaller ister aleyhlerine ister menfaatlerine 

olsun, kanımca üzülmemeleri gerekir. Çünkü yanlış bir soru için 

belirlenmiş bir cevap şıkkını doğru diye işaretleyen öğrenci, o 

soruyu rasgele işaretlemiştir. Yanlış soruların iptali, tüm 

öğrencilere birden uygulandığı için gerçek anlamda kimsenin 

kaybı söz konusu olmayacaktır. Gelecek yıllarda yanlış soru 

içermeyen ÖSS sınavları yapılacağını ve ÖSYM’nin bu konu 

üzerinde titizlikle duracağını ümit etmekten başka da pek 

çaremiz yok gibi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Temmuz 2000 (Çarşamba) 

 

 ÜNİVERSİTELERDE YENİ BÖLÜMLER 

AÇMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Önceleri üniversiteler bünyesinde yeni bölümlerin 

açılması pek zor değildi. YÖK’e gönderilen her yeni bölüm 

teklifi genellikle olumlu karşılanır ve öğrenci alımları 

gerçekleşirdi.  

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde 

iki ayrı bölümün kuruculuğunu üstlenmiştim. Bunlardan biri 

1983-84 öğretim yılında açılması kararlaştırılan Makine Eğitimi 

Bölümü Motor Öğretmenliği programı idi. Motor Öğretmenliği 

programına öğrenci alınmış ancak o bölümde ders verebilecek 

tek öğretim üyesi yoktu. 1985 yılı başından itibaren kurucu 

bölüm başkanı olarak görevlendirdiğimde bölümün tek öğretim 

üyesi konumundaydım.  



1987 yılında ilk mezunlarımızı verdiğimizde, master 

programımızı açmış ve yüksek lisansa aynı yıl öğrenci alımını 

da gerçekleştirmiştim. Yüksek lisansta ders vermek için 

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ve Gaziantep 

Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin gelişini temin etmiştim. 

Doktora çalışmaları için yüksek lisans programını tamamlayan 

bazı araştırma görevlilerini Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 

ve Çukurova Üniversitesi’ne göndermiş, bu elemanların doktora 

programlarını tamamlamalarını sağlamıştık. Öğrenci alımından 

beri aradan 17 yıl geçti ve şu anda bölümde öğretim elemanı ne 

duruma gelmiş diye baktığımızda, 1 profesör, doçent adayı 

birkaç yardımcı doçenti ve yeni yardımcı doçentleri ile eleman 

yönünden hiç eksiği olmayan bir bölüm haline geldiğini 

görüyoruz. Bu arada gene bu bölüm elemanı olan ancak 

bilahare alan değiştirip yakın bir öğretmenlik programı olan 

Metal Eğitimi Bölümüne de geçmiş bulunan birkaç öğretim 

üyesinin bulunduğu gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

YÖK/Dünya Bankası Projesi kapsamında modern donanıma 

sahip bu bölüm laboratuvar ve atölyeleriyle bir bölümde 

bulunması gereken tüm özellikleri taşıyor.  

Kuruculuğunu üstlendiğim ikinci bölüm gene Teknik 

Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi Bölümüdür. 1991’de bu bölümü kurmak için 

görevlendirildiğimde öğretim üyesi kimliğini taşıyan tek kişi 

idim. Bugün aradan 9 sene geçti ve 1 profesör, doçentlik 

sınavına bu yıl girecek üç yardımcı doçent, doktoralarını 



tamamlamak üzere olan birkaç öğretim görevlisi ve modern 

laboratuvarları ile gene bir bölümde bulunması gereken tüm 

özellikleri taşır duruma gelmiş bir bölüm söz konusudur.  

YÖK yeni bir bölümün açılması için birkaç yıldır 

uygulamaya koyduğu bir kural gereğince, yeni bir bölüm açmak 

için en az o alandan yetişmiş üç öğretim üyesi şartını arıyor. 

Ayrıca fiziki imkânların da yeterli olması koşulunu arıyor. Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü’nü açmak için yoğun bir gayret gösterdik. 

FIRAT RTV nedeniyle fiziki bir sıkıntımız söz konusu değil. 

Eksikliğini taşıdığımız tek konu Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümünden mezun üç öğretim üyesinin (öğretim görevlisi 

kabul edilmiyor) teminidir. Öğretim üyesi temini ise 

Türkiye’nin bugünkü şartlarında çok zor. Oysa bölüme öğrenci 

alımına müsaade edilseydi, kuruculuğunu yaptığım diğer iki 

bölümdeki örneği birkaç yıl içerinde Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümünde de gerçekleştirmek hiç te zor olmayacaktı.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Temmuz 2000 (Perşembe) 

 

 ORMAN YANGINLARI VE EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Görüntülü ve yazılı basında son günlerde manşetten 

verilen haberler arasında yangın maalesef gene ilk sıraları 

alıyor. Güzelim ormanlarımız yok oluyor. Türkiye geneli 

itibariyle orman fakiri bir ülke. Bu yetmezmiş gibi bir de 

yangınlarla var olan ormanlarımız bir bir heba oluyor. 

Yangınların bazıları sabotaj sonucu ortaya çıkıyor. Arsa 

mafyalarının rant uğruna yaktıkları ormanlar hiç de az değil. 

Bunun dışında ormanlarımız bir dönem teröre kurban gitti. 

Ancak eğitimsizlik nedeniyle yanan ormanlarımızın sayısı daha 

fazla.  

Sigara illeti yüzünden birçok orman alanımız kül oldu. 

Sigara tiryakileri kendilerini zehirledikleri yetmiyormuş gibi bir 

de söndürmeden attıkları sigara izmaritleri yüzünden orman 



alanlarımızın kül olmasına neden oluyorlar. Sigara içenlerin 

büyük bir kısmı, hava atmak için sigaraya başladıkları bir 

gerçek. Bu şekilde sigaraya başlayanların büyük bir bölümü 

kendilerini karşılarındakilere ispat etme ve büyüdüğünü 

gösterme sevdasından kaynaklanıyor. Orta öğretimde sigaraya 

başlayanların bir bölümü ise çevresindekilere kendilerini kabul 

ettirmek uğruna bu illete bulaşıyor.  

Sigaraya tamamen alışan bir kişi artık kendini bağımlı 

hissediyor ve sigara içmeden duramıyor. Sigara içmeye 

alışanları, bu sevdalarından vazgeçirmek artık kolay olmuyor. 

Ama anlam veremediğim bir konu sigarayı söndürmeden 

çevreye atanlar veya çevreyi kirletenlere ne demeli? 

Bu kişiler evlerinde sigara içtiklerinde söndürmeden 

halı üzerine acaba neden atmazken, dışarıda içtiklerinde rasgele 

atıyorlar? Cevabı açık, eğitimsizlik ve bilinçsizlik! Sigara ile 

mücadele dernekleri bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Çevre 

Koruma Vakfı gene sigara ile mücadele içerisinde. Kapalı 

yerlerde sigara içilmemesi konusunda kanun çıkarıldı. Ama 

uyan kim? Sadece otobüs ile seyahatlerde sigara içilmesi 

önlenebildi. Bu bile çok büyük bir başarı.  

Kapalı yerlerde sigara içilmesinin önlenememesinin bir 

nedeni de idareci pozisyonundaki kişilerin sigara müptelası 

olmasıdır. İdarecilerin kendisi sigara içiyorsa, sigara içenleri 

engellemesi düşünülebilir mi? Sigara konusunda köklü eğitim 

yapılması gerekiyor. Bunun için de toplu seferberlik ilan 



edilmelidir diye düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki bir 

ağaçtan bin kibrit yapılabilirken, bir kibrit ise bin ağacı birden 

yok edebiliyor. Sigaranın neden olduğu yangınları önlemek 

için, her vatandaş üzerine düşeni yapmalı ve yanlış davranışlar 

içerisinde bulunanları anında ikaz etmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Temmuz 2000 (Salı) 

 

 TAŞIMALI İLKÖĞRETİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Eğitim, bireylerin dolayısıyla da toplumun gelişmesinde 

çok önemli rol oynayan bir husustur. Teknolojik alanda ileri 

düzeyde bulunan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, bu 

alanda da çok ileri oldukları görülür. Bir ülkenin sosyal ve 

ekonomik alanlarda sıkıntılara girmesinin, genellikle eğitim 

sistemlerindeki bozukluklardan kaynaklandığı görülür.  

Ülkemizde eğitim konusunda sürekli yenilikler 

yapılmak istenir. Model olarak da gelişmiş ülkelerden örnekler 

alınarak toplumumuza uyarlanır. Kırsal alanlarda yaşayan ve o 

yerleşim yerlerinde bulunan öğrenci sayılarının onun altında 

olması durumlarında, öğrenciler araçlarla taşınarak bir 

merkezde toplanır ve eğitilirler.  



Terörün yaşandığı bölgelerimizde öğretmenlerimizin 

öldürülmesi, okulların yakılması vb. . eylemler karşısında 

taşımalı eğitim daha da önem kazanmış ve yavrularımızın cahil 

kalmaması için büyük çaba sarf edilmiştir. Sekiz yıllık 

kesintisiz ilköğretimin uygulanmasıyla da taşımalı ilköğretim 

daha da önem kazanır hale gelmiştir.  

 Taşıma merkezlerinin iyi seçilememesi, taşıma yapan 

araçların tespitinde bazen hassas davranılmaması, taşıma ile 

getirilen öğrencilerin yeme-içme problemlerinin istenilen 

düzeyde sağlanamaması, ulaşımın yapıldığı güzergâhların çok 

uzun mesafede olması ve yolların bozukluğu dolayısıyla 

öğrenciler üzerinde yarattığı yorgunluk ve bezginlikler, taşımalı 

eğitimde karşılaşılan önemli bazı problemlerdir.  

Ülkemizin bazı yörelerinde mezralar çok dağınık 

vaziyettedir. Bu mezralarda yaşayan öğrencilerin de mutlaka 

eğitilmeleri gerçeği göz önüne alındığında, ucuz ve kaliteli bir 

eğitimin taşımalı eğitimde olduğu gerçeği ortaya çıkar. Bu 

nedenle taşımalı eğitim için kullanılacak merkezleri tespitinin 

çok iyi yapılması, bu merkezlerin köykent niteliğine 

dönüştürülüp öğretim ve ekonomik açılardan bir istihdam 

merkezi haline getirilmesinin planları yapılmalıdır.  

Köykent merkezlerinde görevlendirilecek 

öğretmenlerin güvenlik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için 

her türlü tedbir alınmalıdır. Öğrencilerin rahat bir eğitim ortamı 

bulabilmeleri için modern derslikler yanında, sosyal amaçlı 



fiziki mekânlar kurulmalıdır. Öğrenci sayısı onun üstünde 

olması durumunda, ilgili yerleşim yerine okul açıp birleştirilmiş 

sınıf açılması, eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğinden, 30-

40 öğrencisi bulunan yerleşim yerlerine okul açmak yerine gene 

köykent merkezilerinde eğitimin sürdürülmesi benimsenmelidir. 

Taşıma merkezleri için kampus modeli tip okul projeleri 

geliştirilmelidir. Köykent merkezlerindeki kampus modeli okul 

projelerinin yapımı ve işletilmesi maliyetlerinin, dağınık 

merkezlerde az öğrenci sayıları için kurulacak okulların 

maliyetleri karşısında daha ekonomik olacağı kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Temmuz 2000 (Çarşamba) 

 

 İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bakanlık ve 

İlköğretim Müfettişliği, her zaman tartışma konusu olmaktadır. 

Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin görev ve sorumlulukları 

biri birinin benzeri olmasına karşın, niçin iki kategoriye 

ayrıldığına alınan cevaplar genelde tatmin edici bulunmuyor.  

Bakanlık müfettişleri orta öğretim kurumlarını 

denetlemesi gerekirken, sayılarının yeterli olmaması sebebiyle 

bu görevlerini zamanında yerine getirmeleri mümkün 

olamayabilmektedir. İlköğretim müfettişlerinin ise, illerde resmi 

ve özel ilköğretim kurumlarının denetimi, motorlu taşıtlar 

sürücü kursları, özel ve resmi kursları, halk eğitimi, 

dershaneleri vb. . birçok kurum ve kuruluşları denetlemeleri; 

ortaöğretim kurumları dâhil il bazında bulunan bütün eğitim 



kurumlarında çalışan öğretmenlerin, yöneticilerin ve 

memurların soruşturmalarını yapma gibi görevleri 

sürdürdüğünü görüyoruz. Bakanlıktan gelen emirler gereğince 

acil inceleme ve soruşturmalar da yine ilköğretim 

müfettişlerinin görevleri arasında yer almaktadır. Bu yoğun 

görevler sonucunda bazı ilköğretim müfettişlerinin eğitim-

öğretimde iş başında yetiştirme, rehberlik ve teftiş işlerine 

gereken zamanı ayırabildikleri kanısında değilim.  

 

 Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri madem benzer 

işleri yapıyorlarsa neden birleştirilmiyorlar? Her ilde ayrı 

ilköğretim müfettişleri bulundurmak yerine, bölgesel bir 

düzenleme getirerek müfettişlerin birleştirilmesi yöntemi ile 

acaba daha verimli bir çalışma ortamı sağlanamaz mı? İllerde 

görev yapan ilköğretim müfettişleri, aynı ilde yaşadıkları için 

ister istemez denetleyeceği öğretmenlerle dostluk kurmaları söz 

konusu olabilir ve dolayısıyla denetleme esnasında bazı önemli 

aksaklıkları görmezlikten gelmeleri durumu ortaya çıkabilir. 

Oysa bölgesel sistem kurulduğunda, her müfettiş yaşadığı ilin 

dışındaki okullarda görev yapan öğretmenleri denetlemesi 

halinde ikili ilişkilerin doğuracağı göz yumma  mekânizması 

ortadan kalkabilir.  

Bölgesel yapılandırmaya gidildikten sonra burada 

görevlendirilecek müfettişlere “Milli Eğitim Müfettişi” unvanı 



verilerek bakanlık ve ilköğretim müfettişliği ikilemi ortadan 

kaldırılabilir.  

Teftiş sistemine gelince her kademedeki öğretmen ve 

yöneticilerin teftişlerinin üç yılda bir, ancak tam anlamıyla teftiş 

yapılması daha uygun olmaz mı? Çünkü mevcut durumda bir 

öğretmenin bir saatlik bir dersinin izlenmesi sonucunda teftiş 

işlemini tamamlanabiliyor. Oysa söz konusu öğretmenin girdiği 

birden fazla ayrı dersin her birinin ayrı ayrı teftiş edilmesi, 

gerçek neticenin elde edilmesini sağlamaz mı? İlköğretim 

müfettişlik sisteminin yeniden yapılandırılması halinde, daha 

etkin bir denetimin yapılabileceği ve dolayısıyla eğitim ve 

öğretim kalitesinin artırılabileceği düşüncesindeyim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Temmuz 2000 (Perşembe) 

 

 ÖĞRETMEN MAAŞLARI VE SOSYAL 

TESİSLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Her 24 Kasım günü öğretmenlerimizi hatırlar, 

emeklerinin karşılıklarını alamadıkları konusunda demeçler 

verir ve öğretmenlerin yaptıkları ulvi görev karşılığında sosyal 

yaşantılarının iyileştirilmesi zorunluluğunu savunur dururuz. 

Ancak bir sonraki 24 Kasımda dönüp arkamıza baktığımızda 

öğretmenler açısından her şeyin aynı kaldığını hatta gerilediğini 

görür tekrar benzer demeçler veririz. Bu durum yılan hikâyesine 

döner ve yıllar biri birini hızla kovalarken, öğretmenlerin 

ümitleri sürekli müteakip yıllara sarkar.  

Öğretmenler açısından bir gerçeği gözler önüne sermek 

gerekir. Milli Eğitim Bakanı rahmetli Hasan Sağlam, 

öğretmenlerimiz için öğretmenevi sosyal tesislerinin açılmasını 



başlatmıştı. Peşi peşine birçok il ve ilçede öğretmenevleri 

açılmış ve açılmaya devam ediyor. Maalesef öğretim üyeleri 

olarak bizler her il ve ilçede bu tür evlere sahip değiliz. Ama 

öğretmenevlerinin imkânlarından yararlanabilmemiz bile çok 

büyük bir gelişmedir.  

Bir iddiaya göre büyük illerdeki öğretmenevlerinin 

birçoğunda öğretmenler yer bulamıyormuş. Öğretmenevlerinde 

üye olmayanlara uygulanan ücretler daha fazla olmasına karşın, 

bu mekânlarda genelde öğretmen olmayanlar kalıyormuş, çünkü 

iki misli ücret alınmasına karşın fiyatları çevredeki otellerden 

daha uygunmuş. Madem bu konaklama yerleri 

öğretmenlerimize hizmet vermek için yapıldı, buralarda 

öncelikle öğretmenlerin ucuz fiyatlarla kalması sağlanmalıdır. 

Bunun en kolay yolu da üyelere düşük ücretler uygulanırken, 

üye olmayanların ödeyecekleri meblağı çevredeki otellerin 

seviyelerine çekmekle sağlanabilir.  

Öğretmenler için yaz aylarında kalınabilecek bazı 

sosyal tesisler yapılmış. Genelde Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde bulunan bu “Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerin” 

sayısı 10 civarındadır. Ancak toplam kapasitenin azlığı 

nedeniyle burada kalan öğretmen sayısı çok az ve yer bulmak 

kolay olmuyor. Dinlenme kampı deyip geçmemek gerekir. 

Dinlenmiş zinde bir öğretmen, öğrencilerine çok daha verimli 

olabilir.  



Öğretmenlerimizin büyük bir bölümü dinlenme 

kamplarında yer bulamadıklarına göre, bazı çözümler üretmek 

gerekir. Örneğin özel sektörün elindeki bazı tatil köyleri bazen 

talep olmadığı için atıl vaziyette kaldığını geçen yıllarda 

duyduk. Diğer taraftan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

dinlenme tesisleri de tamamen boş tutulduğu olabiliyor. Milli 

Eğitim Bakanlığı bu tür yerleri saptayıp kiralama yöntemi ile 

öğretmenlerin hizmetine sunması düşünülebilir.  

Geleceğimiz olan yavrularımızı yetiştiren 

öğretmenlerimize gereken önemi mutlaka vermemiz gerekir. 

Bunu sağlamak için de ilk etapta maaşlarını makul seviyelere 

çıkartmak zorundayız. Seyyar satıcılık yaparak, kendini 

eğitimin dışına çekmek zorunda bıraktığımız öğretmenlerimizin 

asıl görevlerini sürdürmelerini temin etmeliyiz. Bazı serbest 

piyasa esnafının verdikleri çok komik vergilerin birazcık sıkı 

denetlenmesi dahi, öğretmenlerimizin çok düşük seviyelerdeki 

maaşlarını makul seviyelere çekmeye yetecektir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 1 Ağustos 2000 (Salı) 

 

 ÖSS SINAV SONUÇLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

26 Temmuz’da ÖSS sonuçları açıklandı. İnternet, 

WAP’lı ve diğer cep telefonlarının kısa mesaj servisleri 

sayesinde sınav sonuçlarını aynı gün öğrenmek mümkün oldu. 

Daha birkaç yıl öncesine kadar sonuçları öğrenmek için büyük 

eziyetler çekilirken, teknolojinin nimetlerinin süratle kullanıma 

sokulması güzel bir gelişmedir.  

1 milyon 366 bin 659 adaydan 953 bin 966’sı, 105 ve 

üstünde puan alarak sınavı kazandı. Kazanan adaylardan puanı 

105-120 arasında olanlar bazı iki yıllık meslek yüksekokulları 

ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin 

bölümlerini tercih edebilecekler.  



En başarılı iller sıralamasında Aydın, Antalya, İzmir, 

İçel, Denizli, Muğla, Karabük, Aksaray, Çorum ve Hatay’ın 

sıralandığını görüyoruz. En başarısız iller ise gene Güneydoğu 

ve Doğu Anadolu bölgelerinden çıktı. Elazığ’ın ÖSS’deki 

başarı grafiğine bakınca, ilimizin geçen yıllara oranla bu yıl 

daha başarılı olduğunu ve Türkiye’deki iller arasında 17. sıraya 

yükseldiğini görüyoruz. Bu sıralama sayesinde Elazığ ili Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri içerinde de birinci sırada 

bulunmaktadır.  

 

Elazığ ilinin ÖSS sınavında yıldan yıla başarı grafiğinin 

artmasında, ilimizde hizmet veren dershanelerin önemi çok 

fazla. Üstelik bu dershanelerden biri şu anda Türkiye’de birçok 

ilde şubeler açarak başarılı hizmetlerini Elazığ dışına da taşımış 

bulunuyor.  

Önceleri iki aşamalı olan üniversite giriş sınavlarının 

sayısının bire indirilmesi, kanımca öğrencilerin büyük bir 

bölümünün aleyhine bir durum sergilemektedir. Çünkü üç 

saatlik bir sınav ile hayat çizgisinin değiştiği bir sınavın, gerçek 

anlamda bir değerlendirme yapamayacağı durumlar ortaya 

çıkabilir. Örneğin sınav sırasında heyecanlanma neticesinde çok 

başarılı bir öğrenci, hiç beklenilmeyen yanlışlıklar yapabilir. 

Oysa sınav iki aşamalı olsaydı, birinci sınavda istediği başarıyı 

gösteremeyen bir çalışkan öğrenci, ikinci sınavda başarıyı 

yakalayabilir.  



En başarısız iller sıralamasında yer alan Şırnak, 

Hakkâri, Ardahan, Mardin, Bitlis ve Muş illerimizin tümü Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer almaktadır. 

Türkiye’nin bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların 

ÖSS sınavına da aynen yansıdığını, Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu Bölgelerindeki bazı illerimizin başarısızlıkları açıkça 

ortaya koymaktadır. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz için köklü bir 

eğitim reformu yapmak gerekir. Bu bağlamda Fırat Üniversitesi 

koordinatörlüğünde yürütülen Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

kapsamında eğitim alanında ortaya konulacak projelerin süratle 

uygulamaya konulması dileğimdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Ağustos 2000 (Çarşamba) 

 

 NÜKLEER ENERJİ SEVDASI SONA ERDİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Akkuyu nükleer enerji santrali ihalesi, Bakanlar 

Kurulu’nun kararı ile süresiz olarak ertelendi. Bu erteleme ile 

uzun bir dönem nükleer enerji artık gündeme gelmeyecek. Ama 

Türkiye’nin elektrik enerjisine olan ihtiyacını karşılamak için 

çözüm yollarının neler olabileceği konusu daha çok 

konuşulacak. Çünkü daha şimdiden çeşitli tasarruf tedbirleri 

gündeme gelmiş bulunuyor.  

Ulusal enerji seferberliği adı altında alınması düşünülen 

bazı tedbirler şu şekilde düşünülüyor. Otoyollar ve kentiçi 

yollardaki aydınlatmalar yüzde elli azaltılacak; mesken, işyeri, 

ticarethane gibi yerlerden aylık 500 bin lira ile 2 milyon lira 

arasında “güç kullanım bedeli” alınacak; meskenlerde aylık 150 

kilovatsaati aşan tüketime yüzde 50 zamlı tarife uygulanacak; 



indirimli elektrik tarifeleri azaltılacak ve sübvansiyonlu elektrik 

satışı sona erdirilecek.  

Bu tedbirlerin alınması, enerji sıkıntısı olacağını açıkça 

ifade etmektedir. Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak 

zorunda olan Türkiye’nin nükleer enerjiden vazgeçmiş 

olmasının, ülkemiz açısından fayda mı yoksa zarar mı 

getireceğini yıllar sonra göreceğiz.  

Türkiye hidrolik, termik, jeotermal ve doğalgaz enerji 

kaynaklarından faydalanarak elektrik enerjisi üretmek için çaba 

sarf ediyor. Hidroelektrik santrallerin yapımı için birçok proje 

sırada bekliyor. Ama tüm bunlara karşın bir süre sonra elektrik 

kesintilerini yaşayacağımız kesin.  

Temiz enerji kaynakları arasında son yılların modası 

haline gelen rüzgâr enerjisi uygulamalarını İzmir’den Çeşme’ye 

giderken görmek mümkün. Çeşme’de bir tepe üzerine 

yerleştirilen bir düzine rüzgâr türbini pervaneleri dönerek enerji 

üretiyor. Bu türbinlerin toplamından elde edilen güç tahminen 

500 Kw, türbinlerin kapladığı alanlar ise onlarca dönüm 

seviyelerindedir. Diğer bir deyimle 500 kw’lık bir tesis için 

büyük alanlar ayırmak yanında, rüzgârlı bir bölgeye de ihtiyaç 

bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisinin verimleri %10-20 

seviyelerini henüz aşamamaktadır. Keban Hidroelektrik 

Santralinin toplam gücü, Çeşme’deki rüzgâr türbinlerinin 

gücünün tahminen 2400 katıdır.  



Eğer yıllar sonra (örneğin 20 yıl) nükleer enerji 

kaçınılmaz olarak Türkiye’nin gündemine gelirse, o zaman da 

korkarım ki bazı büyük projelerde olduğu gibi (boğaz köprüsü 

gibi) çok geç kaldığımıza hayıflanır dururuz. Üstelik nükleer 

enerji santral ihalelerinin sürekli iptal edilmesi alışkanlığı 

nedeniyle, gelecek sefer ihaleye katılacak firma dahi 

bulamayabiliriz. Bu nedenledir ki Mesut Yılmaz Bakanlar 

Kurulu’nda Nükleer Santral ihalesine katılan üç firmanın 

“Türkiye’ye ambargo koymamaları için harcamalarını 

karşılayalım” önerisini getirmiş ve Bakanlar Kurulu da bu 

teklifi olumlu bulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Ağustos 2000 (Perşembe) 

 

 İZMİR’DE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ALANINDA 

YAZ OKULU ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

17-28 Temmuz 2000 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de 

“Third International Summer School On Computer-Based 

Cognitive Tools For Teaching and Learning” (Öğrenme ve 

Öğretme İçin Bilgisayar Tabanlı Kognitif Araçlarla İlgili 

Üçüncü Uluslararası Yaz Okulu) isimli bir yaz okulu 

düzenlendi. Bu yaz okulu Avrupa Topluluğu tarafından 

desteklenen Med-Campus projeleri kapsamında yürütülüyor.  

Projeyi yürüten ülkeler arasında Hollanda, İngiltere, 

Türkiye ve Ürdün üniversiteleri yer alıyor. Bu yaz okullarının 

birinci Türkiye’de Side’de 1994 yılında, ikincisi gene 

Türkiye’de Kuşadası’nda 1995 yılında yapılmış ve bu iki yaz 

okuluna eşimle birlikte katılmıştık.  



Yaz okulunda aldığımız bilgileri Teknik Eğitim 

Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü ders 

müfredatlarına koymuş ve yeni teknolojilerin üniversitemiz 

bünyesinde kullanılmasını sağlamıştık. Ders müfredatlarımız 

içerisinde yer alan “Uzman Sistemler”, “Robotik”, “Yapay 

Zekâ”, “Bilgisayar Destekli Eğitim” ve “Çağdaş Eğitimde Yeni 

Teknolojiler” isimli dersler, bu yaz okulunun ürünleri idi. 

“Robotik” dersinde kullandığımız robot seti de yaz okulunda 

yaptığım başarılı çalışmalar nedeniyle tarafıma hediye edilmişti. 

Bu robot seti 5 yıldır öğrencilerimizin bu alanda eğitimi 

amacıyla kullanılmaktadır.  

Yıllardır bu dersler ile ilgili çalışmalar yapan 

öğrencilerimiz çok güzel projeler ortaya koydular. ESTA isimli 

bir kitabı Türkiye’de ilk bizler yayınladık. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığı için “Robotik” isimli bir kitabım önümüzdeki 

günlerde piyasaya sürülüyor.  

Çeşme’de yapılan yaz okulu uluslararası nitelikte olup, 

programa Akdeniz ülkelerinden genç akademisyenler 

katılabiliyor. Yaz Okulu Yürütme Komitesi, Fırat 

Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları duydukları için, eşim ve 

beni yaz okuluna davet ederek çalışmalarımız ile ilgili bir 

seminer vermemiz istendi. 24 Temmuz günü öğrencilerimizin 

yaptığı projeler, tarafımızdan katılımcılara tanıtıldı ve ilgi ile 

izlendi. Yapılan projelerin ilginç bulunması sonucu, Yaz Okulu 

Yürütme Kurulu üyesi ve İngiltere’de Sunderland Üniversitesi 



öğretim elemanı olan Gary Stephenson’un talebi üzerine CD 

ortamında öğrencilerimizin projelerinden birkaçını kendilerine 

verdik. Bu projeler Sunderland Üniversitesi öğrencilerine örnek 

teşkil etmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.  

Denetimimizde öğrencilerimizin yoğun çalışmaları 

sonrasında hazırladıkları projelerin İngiltere’ye götürülmüş 

olması gurur verici bir olaydır. Bu başarı Fırat Üniversitesi 

öğrencilerinindir. Fırat Üniversitesi’nin isminin İngiltere’ye 

ulaşması ise, üniversite mensubu olarak bize büyük haz 

vermelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Ağustos 2000 (Salı) 

 

 CEP TELEFONU ÇILGINLIĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1995 Haziranında ilk cep telefonumu aldığımda, 

arkadaş ve yakın çevremden “Asaf Bey, iş adamı mısınız ki cep 

telefonu taşıyorsunuz!” diye eleştiriler alıyordum. Bu yöndeki 

eleştiriler yüzünden samimi arkadaşlar arasında bulunurken 

dahi, cep telefonum çaldığında bazen derhal kapatmak zorunda 

kalıyordum. O dönemlerde “Hava atmak için cep telefonu 

taşınır” diyenlerin sayısı küçümsenmeyecek seviyelerdeydi.  

Yıllar geçtikçe cep telefonu taşıyanların sayısı da 

artıyor ve çok cazip bir hale geliyordu. Önceleri sadece iş 

adamlarının taşıması gerektiği düşüncesi günden güne çürüyor 

ve neticede toplumun çok değişik alanlarından kişiler cep 

telefonu taşımaya başlamıştı. En ilginç olanı da önceleri bana 



karşı çıkanların da kemerlerinde cep telefonu taşıdıklarını görür 

olduk.  

Teknolojinin bu harika cihazı sayesinde bazı konularda 

zaman kaybı ve işlerimizi yürütmek için mekân kavramı 

ortadan kalkar oldu. Fırat Üniversitesi Genel 

Koordinatörlüğünde yürütülen Doğu Anadolu Projesinin (DAP) 

işlerini yürütürken cep telefonum, her türlü organizasyonu 

yapmamda en önemli cihaz konumuna geldiği durumları çok 

yaşamışımdır. Özellikte çeşitli nedenlerle il dışında 

bulunduğumda, cep telefonum sayesinde Atatürk, Fırat, İnönü, 

Kafkas, Yüzüncü Yıl, Gazi Üniversiteleri ve DPT arasındaki iş 

akışını aksatmaksızın yürütme fırsatını bulmuştum.  

 Cep telefonlarının lüks cihaz olmaktan çıkarak artık 

toplumun her kesimi için ihtiyaç haline geldiğine inandık. Her 

yaştan bireylerin kullanmasına da diyecek bir sözümüz yok. 

Ama cep telefonlarının ortaya koyduğu “Cepten Ara”, “Cep 

Manyağı”, “Mesajkolik” gibi kelimelerin arkasındaki gerçekleri 

sosyologların çok iyi analiz etmesi gerektiği kanısındayım. 

Çünkü gençlerimiz cepkolik oldular. Gençlerimizin 

arkadaşlarıyla haberleşmeleri, cepkoliklik yüzünden hastalık 

haline dönüştü. Gereksiz yapılan geyik muhabbetleri yüzünden 

bazı anne ve babalar çocukların sebep olduğu yüksek telefon 

faturaları karşısında bunaldı. Sevgilisine mesaj yetiştirmek için 

gece gündüz demeden tık tık mesaj yazan ve gönderen; gelişme 

çağındaki gençlerin halleri içler acısı. Evladım serbest yetişsin, 



içe kapanık olmasın, hürriyetini sınırsız kullansın gibi 

düşünceler yüzünden gençlerin cep telefonu çılgınlığı sürüp 

gidecek.  

Eğitim bölümlerimiz için yeni bir tez çalışma alanı 

doğdu. Cep telefonunun gençlerin psikolojik durumları 

üzerindeki etkilerini incelemek, ilginç sonuçları ortaya 

koyabilir. Ailelerin de çocuklarının ellerine kontrolsüz 

verdikleri cep telefonlarıyla, evlatlarına iyilik mi yoksa kötülük 

mü yaptıklarını oturup düşünmeleri gerekir. Cep telefonlarında 

ortaya çıkan kullanım çılgınlığı, medyanın cep telefonu 

promosyonları ile daha da şiddetleniyor. Bu eylemlerden en 

karlı çıkanlar ise elbette ki süratle devleşen şirketler oluyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Ağustos 2000 (Çarşamba) 

 

 ELEKTRONİK KİMLİK KARTI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 Vatandaşların bilgilerinin bilgisayar ortamına 

aktarılması, vatandaşla ilgili bilgilere anında ulaşılması, 

kendilerine yeni kimliklerin düzenlenmesini amaçlayan 

MERNİS projesinin yaklaşık 28 yıllık bir mazisi bulunuyor. Bu 

proje için Dünya Bankasından 5,5 milyon dolarlık kaynak 

sağlandı. Dünya Bankasından sağlanan kaynağın 1,5 milyon 

dolarlık kısmı yazılım, 3,5 milyon dolarlık kısmı ise donanım 

için harcandı. Bugüne kadar 10 milyon dolar harcama yapılan 

bu projenin toplam maliyetinin 20 milyon doları bulacağı 

tahmin ediliyor.  

 

MERNİS projesi kapsamında Kasım ayından itibaren 

vatandaşlarımıza imzalı, parmak izli, fotoğraflı, şahıs ile ilgili 

birçok önemli bilgileri üzerinde taşıyacak elektronik kartlar 



dağıtılacak ve her bireyin 11 haneli ulusal kimlik numarası 

olacak. Ulusal kimlik numarası halen bazı gelişmiş ülkelerde 

yıllardır uygulanmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik 

Devletlerinde yaşayan her bireye güvenlik numarası 

verilmektedir. Her türlü müracaat formlarında, şahıs güvenlik 

numarasını yazmak zorundadır. Güvenlik numarası sayesinde 

şahısla ilgili tüm bilgilere anında ulaşılabiliyor.  

 

Düzenlenecek elektronik kart ile devlet dairelerimizde 

bireylerle ilgili klasik yöntemlerle tutulan arşivlemenin yerini 

elektronik ortamlar alacak ve verilere hızlı ulaşım sağlanacak; 

devlet dairelerindeki işler ağ üzerinden yapılabilecek; bilgi 

paylaşımı ve verilen yetkilerle sınırlı kalmak üzere bilgiye 

anında erişim sağlanabilecek.  

Elektronik kart dağıtımı haberleri “Vatandaş fişleniyor 

mu?” sorusunu akla getiriyor. Klasik yöntemlerle de vatandaşla 

ilgili bilgiler dosyalar halinde saklandığı göz önüne alındığında, 

elektronik kartı fişleme olarak nitelemek yersiz. Elektronik 

kartın sağladığı en büyük imkân, bilgilere hızlı erişimi 

sağlamasıdır. Klasik yöntemlerde de aynı bilgilere gecikmeli de 

olsa ulaşılmaktadır.  

Kötü amaçlı kişilerin bilgisayar ortamındaki verilere ağ 

üzerinden ulaşması imkân dâhilindedir. Ağ üzerinden 

dolandırılan bankaları duyuyoruz. O halde vatandaşın 

bilgilerinin ağ üzerinden elde edilmesi de mümkün olabilir. 



Ancak bilişim alanındaki gelişmeler çok hızlı geliştiği için, 

küçük bazı güvenlik sorunlarının da mutlaka çözülebileceği 

kanısındayım. Bankamatikler üzerinden yaptığımız bankacılık 

hizmetlerindeki güvenlik sistemi, dünya daki birkaç dolandırma 

işlemi haricinde kendisini ispat etmiş durumdadır.  

Bireylere üzerinde ulusal kimlik numarası bulunan 

elektronik kart verilmesi, özellikle kamu dairelerinde yaşanan 

bürokrasinin azaltılması açısından çok önemli bir gelişme 

sağlayacak. Ayrıca bireylerle ilgili bilgilere ulaşmak, artık 

anında sağlanabilecek. Bu uygulamanın karşısında olanlar, 

genellikle gizli işler çeviren ve yasal olmayan davranışlarını 

gizlemek isteyenler olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Ağustos 2000 (Perşembe) 

 

 YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yurtdışında öğrenim görmek, birçok gencimizin 

hayalidir. Maddi durumu elveren ve ÖSS sınavında Türkiye’de 

iyi bir bölümü tutturamayan öğrenciler genelde eğitim için başta 

Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerine 

akın ediyor. Bu nedenle YÖK, yıllar önce bazı 

üniversitelerimizde ikinci öğretimi devreye alarak, yurtdışına 

akışı kısmen de olsa önlemeye çalışmıştır.  

İkinci öğretim yurtdışına öğrenci akışını 

durduramamıştır, çünkü ikinci öğretim yapan bölümlerimizin 

puanları da birinci öğretimin puanlarına yaklaşmış bulunuyor. 

Ayrıca ikinci öğretimde talep edilen harç bedelleri de çok 

yüksek olmadığı için, orta direk olarak adlandırdığımız ailelerin 



çocuklarının önemli bir bölümü ikinci öğretimi tercih 

edebiliyor.  

Ancak, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri ile Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler, eğitim amacıyla 

yurtdışına gidişleri etkilemiştir. Parası olan aileler, çocuklarını 

yurtdışına göndermek yerine, Türkiye’de bulunan ve yıllık 4000 

– 8000 dolar arasında maliyeti olan vakıf üniversitelerini tercih 

edebiliyor.  

 

Burslu kontenjanlar hariç tutulduğunda, Bilkent 

haricindeki Vakıf Üniversitelerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin puanları düşük 

seviyelerdedir. Ancak 120 puanın üzerinde ÖSS puanı alıp da 

söz konusu bu üniversitelere de giremeyen varlıklı aile 

çocukları yurtdışına gidiyor. Gazete ilanları ile zengin aile 

çocuklarını kapmak isteyen birçok yurtdışı üniversite 

bulunuyor. Bu üniversiteler Türkiye’de bürolar açarak 

tanıtımlar yapıyor.  

Ortaöğretimlerini Türkiye’de tamamlayıp 2000-2001 

eğitim-öğretim yılında yükseköğretimlerini yurtdışında yapmak 

isteyenlerin, mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları ve ön lisans 

programları için ilgili alan türünde 105 ve daha fazla, lisans 

programları için ise ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan 

almış olmaları gerekmektedir.  



ÖSS kılavuzunda yer alan Azerbaycan, Bulgaristan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, 

Malta, Moldova ve Romanya’daki bazı üniversitelerin 

programlarının denklikleri kabul görürken, aynı üniversitelerin 

ÖSS kılavuzunda yer almayan bölümlerini bitirenlerin 

denklikleri yapılmıyor.  

Bazı aracı kuruluşlarla yurtdışına giden öğrenciler 

eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde 

diplomalarının denkliklerini tespit ettirmek amacıyla 

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) müracaat ettiklerinde hayal 

kırıklığına uğrayabiliyor. O nedenle yurtdışında eğitim yapmak 

isteyen öğrencilerin, ilgili üniversite ile bağlantı kurmadan önce 

hangi üniversitelerin hangi bölümlerinin denkliklerinin 

yapıldığını YÖK’ten mutlaka öğrenmelerini tavsiye ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Ağustos 2000 (Salı) 

 

 ÜNİVERSİTELERİMİZİN GÖREVLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Türkiye’mizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasında 

ülkemizin kamu kurum ve kuruluşları yanında özel sektör, sivil 

toplum örgütleri ve toplum bireyleri olarak hepimize önemli 

görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkenin bütün  

mekânizmalarının bir çarkın dişlileri misali birbiri ile uyuşum 

içerisinde çalışması, insanca yaşamanın tüm toplum bireyleri 

için düşünülmesi, devletin üniter yapısı, laiklik ve cumhuriyet 

rejimini koruma olguları kapsamında yürütülecek gelişme 

projelerinde, Üniversiteler lokomotif görevini üstlenmek 

durumundadır.  

Gelişmiş ülkelerde Üniversitelerin, birçok alanda yeni 

projeler ürettiği; hükümetlerin icraatlarında danışman kimliği 

üstlendiği; toplumun yönlendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve 

çağımızın gerektirdiği bilgi toplumu olma sürecinde liderlik 

rolünü oynadığını görmekteyiz.  



Ülkemizde ise üniversitelerimizin birçoğu yukarıda 

sayılan rolleri üstlenmede arzu edilen seviyenin çok gerisinde 

kaldığına şahit olabiliyoruz. Üniversitelerimizin birçoğunun 

alet, cihaz ve donanım eksikliklerinden ötürü bilimsel 

araştırmalardaki yetersizliği, bazı öğretim elemanlarının görev 

ve sorumluluklarını yerine getirmede sergiledikleri 

ciddiyetsizlik; geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 

mezuniyetleri sonrasında istenilen beceri ve bilgiye sahip 

kimlikleri ile ortaya çıkmalarını maalesef engellemektedir.  

Üniversitelerdeki öğrencilerimizin büyük bir 

bölümünün sosyal yönlerinin çok zayıf olduklarını görüyoruz. 

Toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen, 

kendisine söz verilmedikçe konuşmaktan ürken, haklı olduğu 

bir konuda çekingenliği nedeniyle problemlerini hocalarına 

veya bölüm başkanına anlatamayan, sadece derslere girip çıkan 

ve sınavlarıyla meşgul olan gençlerimizin sayıları tahminlerin 

çok üzerindedir.  

Öğrencilerimizin çekingen yetişmelerinin başlıca 

nedenleri arasında ailelerinde ve ortaöğretim yıllarında 

öğretmenlerinden görmüş oldukları baskı yanında, üniversite 

yıllarında hocalarının kendilerine karşı sert tutumlarının 

sürmesinden kaynaklanmaktadır. Sınıfta işlenen derse ait bir 

soruyu hocasına yönettiğinde azar işiten öğrenci, ister istemez 

bir daha soru sormak istememektedir.  

Üniversiteler; yeni fakülte ve bölümler açmaya karar 

verdiklerinde, öğrencilerin sosyal yaşamlarına cevap verecek 



fiziki mekânları da projelendirmek ve devreye sokmak 

zorundadırlar. Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 

öğrencilerin görüşlerinin alınmasında büyük yarar 

görülmektedir.  

Mezuniyet sonrasında atıl bir vaziyette kalarak devletin 

kendisine iş vermesini beklemeyen, üniversite yıllarında 

kendisine kazandırılacak bilgi, beceri ve dinamizm ile 

gerektirdiğinde kendi işini kurup çalıştırabilen, Atatürk İlke ve 

İnkılapları doğrultusunda vatanın bölünmez bütünlüğünü 

savunan ve koruyan, bilgi toplumu sürecinde üzerine düşen 

görev ve sorumlulukları yerine getirebilen, vatan ve milletini 

seven gençleri yetiştirmek için, üniversitelerimizin seferberlik 

ilan etmesi gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Ağustos 2000 (Çarşamba) 

 

 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN UZAKTAN 

EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Birçok Meslek Yüksekokullarının açılması, maalesef 

plansız ve programsız gerçekleşmiştir. Fiziki alt yapısı olmadan 

ve öğretim elemanı sağlanmadan politik baskılar sonucunda 

açılan Meslek Yüksekokullarımızda kaliteli eğitim yapıldığını 

söylemek mümkün değildir. Bazı ilçelerimizde açılan Meslek 

Yüksekokullarının bulundukları ilçelerdeki yaşam koşullar 

yüzünden, bazı programlarda üç dört öğrenci ile derslerin 

yürütüldüğü bilinmektedir.  

Mevcut 412 meslek yüksekokullarından 1983-1997 

yılları arasında Dünya Bankasından temin edilen fonlarla 

geliştirilen 30 meslek yüksekokulu hariç tutulduğunda, 



diğerlerinin donanım ve eleman yönünden arzu edilenin çok 

gerisinde kaldığı bilinmektedir.  

YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projeleri 

kapsamında bulunan Meslek Yüksekokulları ile Fırat, Gazi ve 

Marmara Üniversiteleri bünyesinde yer alan Teknik Eğitim ve 

Mesleki Eğitim Fakülteleri donanım açısından çok iyi konuma 

gelmişlerdir. Bu birimlerimizin öğretim elemanlarının önemli 

bir bölümü yurtdışına gönderilerek eğitimden geçirilmişlerdir.  

Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan öğretim 

elemanlarının büyük bir bölümü lisansüstü eğitimlerini 

sürdürerek kariyer yapma imkânlarını bulurken, maalesef aynı 

gelişmeyi Meslek Yüksekokullarında görmek mümkün 

olamamıştır. Meslek Yüksekokullarının öğretim görevlileri 

yurtdışına gidince yabancı dilleri ve mesleki bilgileri gelişmiş 

ve sanayiden kendilerine çok cazip teklifler gelmiştir. Bir kısım 

Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri bulundukları 

üniversite bünyesinde lisansüstü çalışmalar yapmak istemiş, 

ancak yönetim bu fırsatı da vermeyince üniversiteden 

ayrılmışlardır.  

Meslek Yüksekokullarımızın büyük bir bölümü çıkmaz 

bir sokak içerisinde yol bulmaya çalışmaktadır. Mevcut 

temayüller devam edecek olursa, Meslek Yüksekokullarının 

gelişmesi mümkün görünmemektedir. Bu açıdan ele alındığında 

hem kaliteyi yükseltmek hem de Meslek Yüksekokullarında 

eğitim gören öğrenci sayısını 2005 yılında 644000 seviyelerine 



çıkartmak için iletişim alanındaki yeni teknolojilerin süratle 

devreye alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Mevcut 

imkânlarla soruna çözüm bulmak, ancak Uzaktan Eğitim 

yöntemleri ile olabilir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 31. 07. 2000 tarih 

ve B. 30. EÖB. 0. 00. 00. 03-06. 02-1545-16339 sayılı yazısı 

ekinde “Meslek Yüksekokullarının Birinci Sınıflarının Uzaktan 

Öğretim Yöntemi İle Okutulması Projesini (Taslak)” Üniversite 

Rektörlüklerine göndererek görüş istemiştir. Taslak projeye 

göre Meslek Yüksekokullarının birinci sınıfları uzaktan eğitim 

şeklinde Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülecek, 

dolayısıyla MYO’larda sadece ikinci sınıflar yüz yüze eğitim 

yapacaklardır. Bu yöntemle kontenjanı iki katına çıkartmayı 

hedeflenmektedirler. Bu projede gördüğüm eksiklikleri yarınki 

yazımda sizlere aktaracağım.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Ağustos 2000 (Perşembe) 

 

 MYO’LAR İÇİN ÖNERİLEN UZAKTAN 

EĞİTİMDE YAŞANABİLECEK SIKINTILAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

YÖK, Meslek Yüksekokullarının Birinci Sınıflarının 

Uzaktan Öğretim Yöntemi İle Okutulması Projesini faaliyete 

almak için çalışmalar yapmaktadır. Projeye göre Meslek 

Yüksekokullarının birinci sınıflarında yoğunluklu olarak teorik 

derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile okutulması 

düşünülmektedir.  

MYO Teknik Programlarının büyük bir bölümünde her 

ders uygulama ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Teorik dersler 

birinci sınıfa alınıp uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğünde 

ikinci sınıfa sadece uygulamalı dersler kalacaktır. Teorik dersler 

zaten sınıf ortamında yapılmakta dolayısıyla atölye ve 

laboratuvar mekânları teorik dersler için kullanılmamaktadır. 



Diğer bir deyimle teorik derslerin birinci sınıfa alınması ve 

uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesi, atölye ve laboratuvar 

mekânlarının daha fazla süre ile kullanılmasına büyük fayda 

sağlamayacaktır.  

Meslek Yüksekokullarında atölye ve laboratuvar 

derslerinin yürütülmesinde sürekli problemler yaşanmaktadır. 

Problemlerin asıl nedeni uygulama saatlerine ödenen ders 

ücretlerindeki sınırlılıktır. Mevcut uygulamaya göre bir öğretim 

elemanı ancak 10 saatlik uygulama dersini ders yüküne 

saydırabilmekte veya ücretini alabilmektedir. Bu nedenle 

öğretim elemanlarının büyük bir bölümü atölye ve laboratuvar 

derslerine girmek istememektedirler. Teorik dersler ile 

uygulama dersleri dengeleştirilerek öğretim elemanlarına ders 

dağılımı yapılarak, uygulama derslerinden olan kayıpları 

kısmen giderilmekte idi.  

Her öğretim elemanı zorunlu ders yükünü karşılayacak 

kadar uygulamalı ders almak isteyecektir. Zorunlu ders yükü 

haricinde öğretim elemanlarına ek ders verdirmek, ancak 

kendileri kabul ettiği takdirde gerçekleşebilir. Uzaktan Öğretim 

başladığında teorik dersleri ellerinden alınacak öğretim 

elemanlarının tamamen uygulama derslerine yönelmeleri, ancak 

uygulama derslerine konulan 10 saatlik sınırın kaldırılması 

halinde mümkün olabilir.  

MYO’daki teknik derslerin büyük bir bölümünde önce 

teorik ders anlatılmakta, hemen müteakip saatlerde ise 



uygulaması yaptırılmaktadır. Bu yöntem sayesinde teorik 

bilgilerin anında uygulama çalışmalarıyla pekişmesi 

sağlanabilmektedir. Yeni önerilen sistemde ise teorik derslerin 

tümü birinci sınıfta verileceği için, ikinci yılda öğrenci 

MYO’daki atölye veya laboratuvara girdiğinde teorik derslerde 

işlenen konuları unutmuş olabilecektir. Uygulama derslerinde 

verim fazlasıyla düşebileceği göz ardı edilmemelidir.  

Meslek Yüksekokullarında 2005 yılında arzu edilen 

kontenjana ulaşmak için birinci sınıflarında uzaktan eğitim 

yönteminin kullanılmasına taraftarım. Ancak teorik derslerin 

bütünüyle Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmesine 

karşıyım. Üniversiteler kuracakları Ortak Girişimler sayesinde 

bir araya gelerek Uzaktan Eğitimi yapmaları daha uygun 

olacaktır. Atölye ve laboratuvar imkânlarının artırılması için de 

yarıyıl tatilleri ve yaz dönemlerindeki boşlukların kullanılması 

daha isabetli olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Ağustos 2000 (Salı) 

 

 DİYARBAKIR’DA I. EĞİTİM FUARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Komşumuz Diyarbakır’da değişik amaçlı etkinliklere 

son dönemlerde hız veriliyor. Bu etkinliklerin birisi de 13-19 

Eylül 2000 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. Eğitim 

Fuarıdır. Fuarın adının eğitim olması, Milli Eğitim Bakanlığı’nı 

da harekete geçirdi.  

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Eğitim ve Teknoloji” 

isimli bir panel düzenlememiz istendiğinde bu teklife olumlu 

cevap verdik ve bu amaçla 14 Eylül 2000 Perşembe günü öğle 

sonu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim 

Barbaros yönetiminde bir panel düzenleyeceğiz.  

Panelde Prof. Dr. Asaf Varol Sanal Üniversite, Öğr. 

Gör. Nurhayat Varol Bilgisayar Destekli Eğitim ve Internet, 



Arş. Gör. Tuncay Sevindik ise İnteraktif Eğitim Ortamlarının 

Tasarımı konularını işleyecekler. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 

da teknoloji alanında bir uzmanın panele katılması bekleniyor.  

Yeni teknolojilerin devreye girmesi sonucunda eğitim 

ortamlarında da yeni ufuklar ortaya çıktı. Yıllar önce kara tahta 

ve tebeşir ile klasik yöntemlerle verilen derslerin yerini tepegöz 

aldığında, eğitim ortamlarında büyük bir gelişmenin sağlandığı 

sanılmıştı. Tepegöz ile ders veren hocalar, kullandıkları ortamın 

rahatlığını anlata anlata bitiremezlerdi ve eğitim teknolojisi 

derslerinde tepegöz konusu oldukça geniş işlenirdi.  

Günümüzde ise bilişim alanındaki baş döndürücü 

gelişmeye paralel olarak datashowlar, projeksiyon cihazları, 

değişik sunu programları vasıtasıyla derslerde hocaların tahtaya 

yazıp çizmek ve öğrencilerin de yazılanları deftere geçirmek 

için geçirdikleri süreler ortadan kalktı, dolayısıyla zaman çok 

verimli kullanılmaya başlandı.  

Ancak hala yeni eğitim teknolojilerini kullanmaktan 

korkan birçok öğretmenimiz bulunmaktadır. Bir kısım 

öğretmenler de zamanı nasıl doldururum endişesi ile hala klasik 

olarak tahtaya yazı yazarak ve öğrencilerinin deftere geçirmesi 

için adete dikte ettirerek, çok değerli olan zamanı boşuna 

harcayabiliyorlar.  

Modern eğitim teknolojilerinin kullanımı, sadece 

donanımın ve yazılımın sağlanması ile mümkün olamamaktadır. 

Öğretmenlerimizin yeni teknolojileri kullanmalarını 



hızlandırmak için bazılarının kafalarının iyiden iyiye yıkanması 

zorunludur. Aksi takdirde siz istediğiniz kadar yeni cihazları 

öğretmenlerin önüne koyun, değişen bir şey olmaz. O klasik 

öğretmen gene ısrarla tahtaya yazı yazmaya devam eder.  

Yeni teknolojileri kullanmaya hevesli, kullanmak için 

mücadele veren öğretmenler yetiştirebilirsek, eğitimin 

kalitesinin artırılması süreci kendiliğinden oluşacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Ağustos 2000 (Çarşamba) 

 

 BİLİŞİM2000 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

5-10 Eylül 2000 tarihleri arasında İstanbul’da 

Bilişim2000 etkinlikleri başlıyor. Türkiye’nin bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanındaki en büyük uluslararası etkinliği olan 

“Bilişim2000 A CeBIT EVENT” adlı bölümü Beylikdüzü’ndeki 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Avrupa ve 

Asya kıtalarından 11 farklı ülkeye mensup 50 civarında şirketin 

bilişim alanındaki son teknolojik ürünlerini sergilenmesi 

bekleniyor.  

6-9 Eylül tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve 

Sergi Sarayında ise “Bilişim2000 Kurultayı” yapılacak. 

Kurultayda bilişim alanındaki akademik bildiriler, eğitim 

seminerleri, açık oturumlar vb. . etkinlikler sürdürülecek.  



1996 Yılından beri Bilişim etkinliklerine sürekli 

katılıyor ve bildiriler sunuyorum. Bu yıl ise “Sanal Üniversite” 

başlığını taşıyan bir açık oturum düzenliyoruz. 7 Eylül 2000 

tarihinde düzenleyeceğimiz açık oturumda “Sanal 

Üniversiteler” gerçeğini gözler önüne sermek istiyoruz.  

Sanal Üniversite Açık Oturumuna YÖK Yürütme 

Kurulu Üyesi ve Enformatik Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. 

Atilla Sezgin, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Enformatik Milli 

Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Günçer, Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol, 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Neşe Yalabık, 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kuru ve Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul 

konuşmacı olarak katılacaklar.  

Dünya da son yıllarda sayıları hızla artan sanal 

üniversitelerin Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağının ele 

alınacağı Açık Oturuma katılımın oldukça yüksek olacağı 

tahmin ediliyor. Çünkü Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 

üniversitelerde kontenjan artırımına gitmenin en önemli unsuru 

olarak sanal üniversiteleri görüyor.  

Internet’in 1995 yılından sonra ülkemizde hızla gelişme 

göstermesi, sanal üniversite kurulması yönünde çalışmaların 

başlamasına da vesile oldu. Türkiye’deki bazı üniversiteler 



çeşitli değişik ortamlar kullanarak uzaktan eğitim 

yapmaktadırlar.  

Fırat Üniversitesi olarak bizler de uzaktan eğitimi 1992 

Yılında yayın hayatına başlattığımız FIRAT RTV televizyon 

yayınları ile gündeme getirdik. Son bir engelleme olmadığı 

takdirde Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl 

Üniversiteleri arasında kurulacak telekonferans sisteminin 

devreye girmesi sonucunda, Fırat Üniversitesi’nin sanal 

bölümlerinin açılması gündeme gelecek.  

Kaliteli ve rekabetçi ortama dayalı bir eğitim için sanal 

bölümlerin de mutlaka devreye alınması gerektiğinin bilincinde 

olarak, Fırat Üniversitesi yeni ufuklara doğru hızla ilerliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Ağustos 2000 (Perşembe) 

 

 TÜRKİYE’DE INTERNET KONFERANSI 

KASIM’DA İSTANBUL’DA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Türkiye’de Internet’le ilgili grupları bir araya 

getirerek Internet’i tüm boyutları ile tanıtmak, geliştirmek, 

tartışmak, Internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal 

verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu 

yöne çekmek amaçlarıyla beş yıldan beri “Inet-tr” 

konferansları düzenlenmektedir.  

Inet-tr 2000 Konferansı bu yıl 9-11 Kasım 2000 

tarihleri arasında İstanbul’da Harbiye Kültür Sitesi’nde 

yapılacak. Konferansın ana konuları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

E-Türkiye M-Ticaret Internet, Kütüphanecilik, 
Elektronik Yayıncılık ve 



Basın 

Bilgisayar Ağları ve 
Internet 

Internet’in AR-GE 
Amaçlı Kullanımı 

Eğitimde Internet 
Kullanımı 

Internet, Intranet ve 
Extranet 

Bilgisayarlaşma, Ulusal 
Bilgisayar Ağı ve 

Bilişim Altyapısı 

Özgür Yazılım, Açık 
Kaynak ve Internet 

Kamu Bilgisayar 
Ağları 

Türkiye’de Internet’in 
Yapılanması 

Internet’in Sosyal 
Boyutları 

Dünya da ve bizde 
Internet Altyapısı 

Internet’te Türkçe 
Kullanımı ve İçerik 

Internet’in Yasal Boyutları 

Internet ve Medikal 

Bilişim 

Enformasyon 

Kaynakları, İndeksleme 
ve Tarama 

Internet, Demokratikleşme 

ve Toplumsal Denetim 

Yeni Internet 
Teknolojileri 

E-Ticaret ve E-İş Internet’te Siyaset ve 
Siyasi Partiler 

Yeni Ekonomi Internet’te Güvenlik Internet’te Düzenleyici 
Kurullar 

Gizlilik, Bireysel 
Haklar ve Internet 

Internet ve Etkin Devlet  

 

Klasik Bildiri, Elektronik Bildiri, Eğitim Semineri, 

Tartışma Grubu ve Açık Oturumlar olmak üzere konferans beş 

ayrı gruptan oluşuyor. Bu konferansta Prof. Dr. Asaf Varol ve 

Öğr. Gör. Nurhayat Varol, “Internet’in Meslek 

Yüksekokullarının Birinci Sınıflarının Uzaktan Öğretim 

Yapması Projesindeki Rolü” başlıklı bir tartışma grubu 

düzenleyecek. Bu tartışma gurubunda Meslek 

Yüksekokullarında kontenjan artırımına gidebilmek için 

uygulanabilecek uzaktan eğitim modellerini tartışacağız.  

Gazeteler, Internet’in son yılda en hızlı geliştiği ülkenin 

Türkiye olduğunu yazıyor. Teknoloji harikası Internet’in 

ülkemizde hızlı gelişmesinde, bu alanda yapılan seminer, 

sempozyum ve konferansların büyük rolü bulunuyor. Elazığ ili 

olarak sahip olduğumuz Internet Cafe’lerin sayılarının çokluğu, 



Elazığ halkından bir bölümünün Internet’e yakın ilgi 

gösterdiğine ve kullandığı işarettir.  

Internet ile ilgili bilgilerini derinleştirmek isteyenler 

için bu konferans çok büyük imkân tanıyor. Konferansla ilgili 

olarak daha fazla bilgi http://www. inet-tr. org. tr adresinden 

temin edilebilir. Konferansta buluşmak dileği ile. . .  
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Yayınlandığı tarih: 29 Ağustos 2000 

(Salı)  

 

 İYİ GÜN DOSTU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

“İyi gün dostu” diye bir ifadeyi herkes bilir. Eğer 

bulunduğunuz mevki itibariyle güçlü iseniz birçok dostunuzun 

olduğunu görürsünüz. Bu tipler her konuşmasında size iltifatlar 

yağdırır, sizi öve öve bitiremez. Bir gün gelir ve sahip 

olduğunuz makamı bir vesile ile bırakmak durumuyla karşı 

karşıya kaldığınızda, etrafınızda kimselerin kalmadığını 

hissedersiniz. “Nerede iyi gün dostu arkadaşlarım diye” üzülüp 

durursunuz.  

Bu tipler için türetilmiş birçok deyimimiz 

bulunmaktadır. Örneğin “Düşenin dostu olmaz”, “Sende mi 

bürütüs”, “İnsanoğlu çiğ süt emmiş” gibi. İnsanlar dost 



bildiklerinden yedikleri darbelerin bileşkesi oranında, akılsız 

davranışlarına sonradan üzülüp dururlar. Bu darbelerin 

bileşkesi, arkadaş tanımını değiştirebiliyor. Bu anlamda arkadaş 

denildiğinde “Aleyhte çalışan, fırsatı eline geçirdiğinde sırttan 

bıçaklayan, yakın olduğu ve de sırları bildiği için dedikodu 

yapıp içten vuran tehlikeli varlık” akla gelebiliyor.  

Bence bir kişinin gerçek dost olup olmadığını 

öğrenmenin en kestirme yolu, o kişi ile maddi bir ilişki 

içerisinde bulunmak veya birlikte askerlik yapmaktır. Çünkü 

maddi menfaatler söz konusu olduğunda, bazıları arkadaş filan 

dinlemez kendi menfaatleri için karşısındakini harcamaya 

kalkar.  

 

Askerlikte ise, insanoğlunun içinde gizli kalmış bazı 

içgüdüsel dürtüleri aniden ortaya çıkabiliyor. 1982’de kısa 

dönem askerlik yapan yüksekokul mezunları idik. Öğretim 

elemanı, öğretmen, mühendis, savcı, avukat ve daha birçok 

farklı mesleklerden oluşan bir asker topluluğunu karşımda 

gördüğümde olumlu yönde çok etkilenmiştim. Ancak gün 

geçtikçe yüksekokul mezunları olan bu askerlerin bazılarının 

yaptığı hareketleri gördükçe, tahsilin de bazen insana pek bir 

şey kazandırmadığına şahit oldum. Yüksekokul mezunu bu 

kişilerin bazıları, karpuzun dilimlerinden büyük olanını kapmak 

için nasıl biri birini iterek masaya hücum ettiklerini ve taşıdığı 



mesleki seviye ile bağdaşmayan çirkin hareketler içerine 

girebildiklerini ibretle izlemiştim.  

İyi günde zaten herkes size dost görünür. “Gerçek dost 

kötü gün dostudur”. Makamınızı terk ettiğinizde veya emekli 

olduğunuzda eğer etrafınızda birilerini görebiliyorsanız, gerçek 

dostlar onlardır. Bu dostları başlangıçta belirlemek pek 

mümkün görünmüyor. Makamdan ayrıldıktan sonra da riyakâr 

dostları görmüş olmak, sadece hayıflanmaya neden oluyor. 

Unutmamak gerekir ki her insan kendi bürütüsünü kendisi 

yaratır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2000 (Çarşamba) 

 

 İNTERAKTİF BANKACILIK VE 

BANKAMATİKLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İnsanoğlunun dünya daki mücadelesinin başında geçim 

derdi gelir. Bunun sonucu olarak da para işlemleri, uğraşlarına 

bağlı olarak her insanın yaşamında değişik sıklıklarda ortaya 

çıkar.  

 Babamın esnaf olması münasebetiyle 1970’li yıllarda 

bankadaki çek, senet, hesaba para yatırma işlemlerini genelde 

ben takip ederdim. Bir senedi ödemek için kuyruklara girer 

saatlerce sıra beklediğimiz günler olurdu. Kuyrukta beklemek 

ise millet olarak kaderimiz gibi. Bahsettiğim yıllarda bankalarda 

ne bilgisayar ne de bankamatik aletleri vardı. Daktilo ile 

doldurulan kartlı sistemler kullanılırdı. Son yıllarda ise 



bankamatik adı verilen akıllı cihazları karşımızda gördük. 

Başlangıçta halkın bankamatikleri kullanamayacakları endişesi 

vardı. Zaman geçtikçe ve insanlar kendilerini zorladıkça, iyi 

kötü bankamatiği kullanır oldu. Ama buna rağmen hala hiç 

bankamatiği kullanamayanlar da mevcut.  

Önceleri banka içinde gişeler önünde kuyruk varken 

şimdi de bankamatikler önünde kuyruk olmaya başladık. 

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı, iletişim teknolojisinin 

büyük yararlar sağladığı bir dönemde, niye hala kuyruklar 

oluştuğuna anlam vermek mümkün görünmüyorsa da, 

problemin bazen de bilgi ve organizasyon eksikliklerinden 

kaynaklandığına şahit olabiliyoruz.  

Hesabına para yatıp yatmadığını, hesabında para olup 

olmadığını öğrenmek, borsa yatırım işlemleri vb. . işlemleri 

yapmak için bankamatik kuyruklarında bekleyenlerin sayısı 

oldukça fazla. Oysa bu kişiler evlerindeki telefonları kullanarak 

ve şehir içi ödeme ücreti üzerinden 444’lü hatları çevirerek 

birçok bankacılık işlemini evinden çok rahatlıkla 

yapabilmektedir. Bankalarımızın büyük bir bölümü İnteraktif 

Bankacılık, Teletel vb. . isimler altında bu tür hizmetleri 

verebilmektedir.  

Elinde bilgisayarı ve Internet bağlantısı olan 

kişilerin ise, ilgili bankaların web sitelerine girerek 

bankacılık işlemlerini yapmaları artık mümkün. Bu yıl 

içerisinde bir de WAP’lı cep telefonları ortaya çıktı. Artık 



WAP’lı cep telefonları ile de sınırlı bazı bankacılık 

işlemlerini yürütmek mümkün olabiliyor.  

Teknolojiye sahip olsak bile toplum olarak yeterince 

kullandığımız söylemek çok güç. Herkesin evinde iyi kötü bir 

telefonu olduğuna göre, bazı bankacılık işlemleri niye hala illa 

da bankamatik önünde veya banka gişesinde yapılmaya 

çalıştığının tek cevabı, bilgi yetersizliğidir.  

Özel bankalar müşterilerine iyi hizmet vermek için son 

teknolojik ürünleri devreye süratle alıyor ve reklam yolu ile 

kullanımını öğretmeye çalışıyor. Televizyonlardaki reklamların 

ücretlerinin çok yüksek oluşu dikkate alındığında, bazı 

bankaların bu alandaki hizmetleri küçümsenemez. Ancak bu 

bankalarımızın televizyonlardan telefonu göstererek “What is 

this? This is a bank” türü reklamlar (ki bu reklam çok tutmuştu) 

vermek yerine, her ilde halk günleri yapmalı ve örneğin 

telefonla bankacılık işlemleri nasıl yapılır konusunu 

müşterilerine anlatmalıdır. Kuyruklarda beklemeden bankacılık 

işlemleri yapacak günleri daha çok bekleyeceğiz gibime 

geliyor! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ağustos 2000 (Perşembe) 

 

 ÜNİVERSİTELERİMİZDE ÇAĞDAŞ 

DERSLERİN AÇILMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerimizin bazı bölümleri oldukça dinamik bir 

yapıya sahiptir. Bilgisayar, elektronik, iletişim alanlarında 

eğitim sürdüren bölümlerimizin teknolojinin ortaya koyduğu 

yenilikleri takip edebilmeleri için sık sık ders programlarını 

değiştirmeleri gerekir.  

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik 

ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü olarak yeni teknolojilere uygun 

birçok yeni dersin programlarımıza süratle girmesini sağladık. 

Lisans ve yüksek lisans programları seviyesinde Uzman 

Sistemler, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli 

Tasarım, Robotik, Bilgisayar Ağları, Uzaktan Eğitim 



Teknolojileri vb. . birçok yeni dersler programlarımıza dâhil 

edilmiştir.  

Uzaktan Eğitim Teknolojileri yüksek lisans dersimizde, 

Araştırma Görevlilerimize Web ortamında sunulabilen ders 

projeleri hazırlattırdık. Robotik, Kontrol Sistemleri I, Kontrol 

Sistemleri II ve Bilgisayar Destekli Tasarım konularında 

hazırlamış olduğumuz Web tabanlı ders materyalleri YÖK 

Enformatik Milli Komitesi tarafından ODTÜ ve Bilkent 

Üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşturulan komisyon 

tarafından 3 Ağustos 2000 tarihinde incelenmiş ve hazırlanan 

Web tabanlı ders materyalinin uzaktan eğitim şeklinde diğer 

üniversitelerce okutulabileceğinin bir üst kurul olan Enformatik 

Milli Komitesine önerilmesine karar verilmiştir.  

Türkiye’den sadece ODTÜ, İTÜ, Fırat Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Atatürk 

Üniversitesi’nden proje önerilerinin geldiği ve tamamen bitmiş 

projeler içerisinde sayı olarak ODTÜ’den sonra Fırat 

Üniversitemizin ikinci sırada yer almış olması önemli bir 

gelişmedir.  

Bölümde okuttuğumuz derslerimizle ilgili 

hazırladığımız Web tabanlı yazılımların Internet ortamında 

sunulması sayesinde, öğrencilerimizin not tutmasına gerek 

kalmayacak ve istedikleri anda o dersle ilgili tüm bilgilere 

Internet üzerinden ulaşmaları sağlanacaktır.  



Son sınıf öğrencilerimize hazırlattırdığımız çok değişik 

alanlardan seçilen konuları kapsayan, elektronik ortamdaki ders 

materyallerimizi de Internet üzerinden tüm kullanıcıların 

hizmetine sunmak için çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam 

etmektedir.  

Bilindiği üzere FIRAT RTV’de de Robotik dersinde 

öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler, gene 

öğrencilerimiz tarafından sunulan bir programla televizyondan 

yayımlanarak, çağdaş eğitimin nasıl olabileceği konusunda 

güzel örnekler sergilenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 5 Eylül 2000 (Salı) 

 

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Akademik alanda kariyer yapmanın yolu lisansüstü 

eğitimlerden geçer. Eskiden bölümlerini derece ile bitirenlerin 

tercihleri arasında üniversitelerde kalmak bir ayrıcalık olarak 

karşımıza çıkardı. Hatta bazı üniversitelerimiz bölümlerini ilk 

üçte bitirenleri sınavsız yüksek lisans programlarına alırlardı. 

Üniversitelerimizde kaliteyi yakalamanın şartlarından biri de, 

kariyer yapmak isteyen adayların lisans eğitimleri esnasında 

yüksek performans göstermiş olmalarıdır.  

 Üniversitelerin uygulamakta oldukları lisansüstü sınav 

yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 

çerçeve yönetmelik esas alınarak düzenlenmektedir. Kaliteyi 

yükseltmek için çeşitli tedbirler alınmakta birlikte, lisansüstü 



programlarına müracaat edenlerin genelde iş bulamayan 

mezunlar olduğu görülür.  

12-14 Eylül 2000 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi’nde de lisansüstü programları için yabancı dil 

sınavları ve bilim alanında mülakatlar yapılacak. Öğretim 

üyeleri olarak bizler mezunlardan başarılı olanların müracaatını 

arzuluyoruz. Çünkü başarılı bir yüksek lisans öğrencisini 

eğitmek ve istenen formatta yetiştirmek çok daha rahat 

olabiliyor.  

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek 

lisans yapmak için LES sınavından sayısal dalda en az 45 puan 

almak zorunludur. LES notunun %50’si hesaba katılmaktadır. 

Ayrıca lisans eğitimi sonucunda elde ettiği not ortalaması 60’ın 

altında olmamak kaydı ile transkript ortalamasının %25’i ve 

mülakat sınavının da %25’i alınarak elde ettikleri toplam not 

sıralanmakta ve kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır. O halde 

ilan edilen kontenjanların boş tutulması mümkün değildir.  

Bu uygulamaya göre örneğin bir anabilim dalında beş 

kontenjan mevcutsa ve gereken asgari şartları sağlayan sadece 

üç kişi müracaat etmişse, bu üç aday mülakatta sıfır puan dahi 

alsalar, gene yüksek lisansa girebilmektedir.  

Bilgisayar, elektronik, endüstri gibi gözde bölümlerden 

mezun olanlardan başarılı olanlar özel sektörde rahatlıkla iş 



bulabilmektedir. Bu gruba girenler, genelde yüksek lisans için 

müracaatı düşünmemektedirler. Dolayısıyla üniversitelerin bu 

bölümlerinde öğretim elemanı eksikliği azami safhadadır. 

Üniversiteleri cazip hale getirmenin birinci şartı, öğretim 

elemanlarının ücretlerinin makul düzeylere çıkarılmasında 

yatmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Eylül 2000 (Çarşamba) 

 

 TAŞIMALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ YENİDEN 

DÜZENLENDİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

25 Temmuz 2000 tarihli Günışığı Gazetesi’nin Eğitim 

Köşesinde “Taşımalı İlköğretim” başlıklı bir yazı yayınlayarak, 

taşımalı eğitimde yaşanan sıkıntıları dile getirmiştim. O yazıda, 

taşıma merkezlerinin iyi seçilememesi, taşıma yapan araçların 

tespitinde bazen hassas davranılmaması, taşıma ile getirilen 

öğrencilerin yeme-içme problemlerinin istenilen düzeyde 

sağlanamaması, ulaşımın yapıldığı güzergâhların çok uzun 

mesafede olması ve yolların bozukluğu dolayısıyla öğrenciler 

üzerinde yarattığı yorgunluk ve bezginliklerin, taşımalı 

eğitimde karşılaşılan problemler olarak karşımıza çıktığını 

belirtmiştim.  



Milli Eğitim Bakanlığı, taşımalı ilköğretim kapsamına 

alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçilmesi ile ilgili 

yönetmelik maddesini değiştirdi. Resmi Gazete ’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, 

taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim 

birimlerinin özellikleri aşağıdaki biçimde belirlendi.  

 Köy ve köy altı yerleşim biriminde okul 

bulunmaması, 

 Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının 

kullanılamayacak derecede hasarlı olması, 

 1. , 2. ve 3. sınıflarda toplam öğrenci sayısının 15’ten 

az olması, 

 Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki ilköğretim 

okulunda 4. , 5. , 6. , 7. ve 8. sınıflar için yeterli 

sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam 

öğrenci sayısının 60’tan az olması, 

 Öğrenci taşınacak okul ve yerleşim biriminin, taşıma 

merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının en az 2. 5 

kilometre olması, 

 Taşınan öğrencilerin belediye sınırları dışında 

oturuyor olması veya içinde bulunmakla birlikte 

taşıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklıklarının 2. 5 

kilometreden fazla olması ve bunun Planlama 

Komisyonu kararıyla uygun görmesi.  



 

Yönetmelikte öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulları 

ile pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler 

tespit edilecek. Taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları 

elverişsiz yerleşim birimlerindeki öğrencilerin de yatılı 

ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarına 

yerleştirilmesi yapılacak.  

Sonuç olarak taşımalı ilköğretimde bazı sıkıntılar 

mevcuttu ve Ağustos ayında yayımlanan yönetmelik değişikli 

ile aksayan yönlerin düzeltilmesi hedefleniyor. Okul yerleşim 

birimi ile ilgili yukarıda belirtilen değişikliklerin olumlu sonuç 

vereceğini ümit ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Eylül 2000 (Perşembe) 

 

 MEMURLAR VE DİĞER KAMU 

GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAK VE 

YARDIMLARINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Kamu personeli arasındaki dengesizleri ortadan 

kaldırmak için “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali 

ve Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı” adıyla 

bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarıya göre 20 ayrı grup 

oluşturuldu. Örneğin birinci grupta “Başbakanlık Müsteşarı ve 

Genelkurmay Başkanı” yer alırken, Rektörler, Genel 

Müdürlerin de yer aldığı 6. grupta bulunmaktadır. Rektör 

Yardımcıları, Dekanlar, Profesörler ve Albaylar ise 7. grupta 

yer almaktadır. 



Meslekler belirli gruplar içerisine konulmuş 

bulunmaktadır. Ancak her meslek grubu kendini daha farklı bir 

grup içerisinde görmek arzusunda olacaktır. Önemli olan 

adaletli bir dağıtımın yapılmasıdır. Bunu sağlamak için de 

meslekleri çok dikkatli analiz etmek gerekir. 

Bilişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelere paralel 

olarak eskiden bulunmayan bazı yeni meslekler ortaya çıktı. 

“Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(KPDS)” kitapçığında unvan kodlarına bakıldığında, “Bilgi 

İşlem Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem ve 

Değerlendirme Daire Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, 

Bilgi İşlem Merkezi Müdür Yardımcısı, Bilgi İşlem Müdürü, 

Bilgi İşlem Şube Müdürü, Bilgisayar İşletmeni gibi unvanların 

varlığını görüyoruz. 

Bilgisayar İşletmeni 18. grup içerisinde yer almaktadır. 

“Daire Başkanı”, “Müdür” gibi unvanlar için de yer 

bulunabilmektedir. Ancak “Bilgi İşlem Başkanını” acaba hangi 

grup içerisine almak gerekir? Bölüm Başkanı ile Bilgi İşlem 

Başkanı unvanları eşdeğer alınabilir mi? türünden tereddütler 

ortaya çıkmaktadır. 

“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 

Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı” ileride 

hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek biçimde hazırlanması 

gerekir. Bunu sağlamak için de mesleklere ait unvanlar tek tek 

irdelenmeli ve mutlaka her meslek için bir grup teşekkül 



ettirilmelidir. Aksi takdirde halen mevcut olan bazı sıkıntıların 

değişik şekillerde sürmesi söz konusu olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Eylül 2000 (Salı) 

 

 ÖĞRETMEN ATAMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların 

öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 branşta 25 bin yeni 

öğretmen alınması için yapılan başvurular, 4 Eylül 2000 

tarihinde son bulmuştu. Öğretmen alımı, 1999 ve 2000 yılında 

yapılan Devlet Memurluğu sınavı sonuçlarına göre ilk defa 

atama, açıktan atama, kurum içi ve kurumlararası atama 

şeklinde yapılıyor. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce 

branşlarında göreve dönmek isteyen emekli öğretmenlerin 

başvuruları da alındı. 

Beden Eğitimi, Bilgisayar, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi, Elektrik, Elektronik, Fen Bilgisi, Gemi İnşaat, Güverte, 

Güverte Avlama, İngilizce, İş Eğitimi (Ev Ekonomisi, İş 

Teknik, Ticaret, Resim İş mezunları dâhil), Kuaförlük, Makina 

Ressamlığı, Matematik, Metal İşleri, Mobilya Dekorasyon, 

Motor, Müzik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf 



Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Ticaret Lisesi Meslek Dersleri, 

Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe branşlarından toplam 25 bin 

öğretmen alınıyor. 

İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılan 

Devlet Memurluğu Sınavında (DMS) uygulanmakta olan 70 

puan barajının, öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda 

uygulanmaması için ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu 

yıl için yapılan değişiklikle, DMS sonuçlarına göre her branş 

için ayrı ayrı, 100 tam puandan başlamak üzere 70 puan alt 

sınırına bakılmaksızın Bakanlıkça ihtiyacı karşılayıncaya kadar 

öğretmen ataması yapılacak. 

25 branştan Bilgisayar, Elektronik, Gemi İnşaat, 

Güverte, Güverte Avlama, İngilizce, İş Eğitimi (Ev Ekonomisi, 

İş Teknik, Ticaret, Resim İş mezunları dâhil), Kuaförlük, 

Matematik, Mobilya Dekorasyon, Müzik, Okul Öncesi, Özel 

Eğitim, Rehberlik ve Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe 

branşlarında başvuran adayların tamamı ise öğretmen olarak 

atanıyor. Diğer branşlarda kadrolardan fazla başvuru olduğu 

için atamalar, adayların DMS'de aldıkları puanlara göre en 

yüksek puandan başlayarak sıralanmasıyla gerçekleştirilecek. 

Öğretmen atamalarında DMS sınavlarında birçok 

öğretmen adayının döküldüğü ve sınavı kazanamadıklarını 

biliyoruz. Acaba sınav mı çok zordu, yoksa öğretmen adayları 

mı çok başarısızdı? Önce sınava alıp başarısız olduklarını ortaya 

koyup, sonra da bazı branşlarda aldığı puan ne olursa olsun 

öğretmen atanmalarının yapılacağının duyurulması, öğretmen 

adaylarımızı rencide etmiyor mu? Madem ki bazı alanlarda 



öğretmen açığı çok fazla, o alanlar için sınav yapılmadan atama 

yapılması daha doğru olurdu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Eylül 2000 (Çarşamba) 

 

 NORM KADRO 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların 

yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik 

10.08.1999 tarih ve 23782 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve 

türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim 

kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin 

esas ve usulleri belirlenmiştir. Bu yönetmelik, 

 

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce 

yürütülmesi, 



b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var 

olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve 

kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak 

verimliliğe dönüştürülmesi, 

c) Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş 

teknolojiden en etkin ve verimli biçimde 

yararlanılmasının gerekliliği, 

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün 

yasal boyutta öngörülen sınırların içinde kalması, 

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir 

sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının 

uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde 

olması 

hususlarını temel ilke olarak dikkate alınmıştır. 

Norm kadro uygulamasına geçilmesinin nedenlerinin 

başında, öğretmen dağılımının ülkemizin her köşesine dengeli 

olarak sağlanması gelmektedir. Her eğitim kurumunun yönetici 

ve branşlar itibariyle öğretmen sayısına ilişkin norm kadrolar 

belirlenmiş. Okullarda norm kadrodan fazla bulunan 

öğretmenler, eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerlerinde 

koordinatör okul olarak belirlenen eğitim kurumlarına 

atanmaları sağlanıyor. Koordinatör okullarında fazla konumda 

bulunan öğretmenlerin il içerisinde branşlarında ihtiyaç bulunan 

okullara atanmalarındaki istekleri, 



 Öncelikle bulundukları eğitim bölgesindeki okullar, 

 Bulundukları ilçe sınırları içindeki okullar, 

 Bulundukları il sınırları içindeki okullar, 

olacak şekilde dikkate alınacağı bildirilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz içerisinde 

yer alan birçok okulumuzda yeterli öğretmen bulunmadığını 

bilmekteyiz. Norm kadro uygulaması ile  söz konusu okullara 

öğretmen sağlanabileceğini tahmin etmiyorum. Tek çözüm, bu 

okullarda çalışacaklara cazip maddi ilave desteklerin 

sağlanmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Eylül 2000 (Perşembe) 

 

 ORTAÖĞRETİM OKULLARIMIZ HIZLA 

BİLGİSAYARLAŞIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1985’li yıllardan beri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

Bilgisayar Destekli Eğitim projeleri yapılmaktadır. Projelerin 

amacı, modern bilişim araçlarının öğrencilerimiz tarafından 

kullanımının sağlanması idi. Bu amaçla yıllar önce bilgisayar 

alımları gerçekleştirildi ve bilişim alanında formatör 

öğretmenler yetiştirildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası’ndan ikinci 

aşama kredisi olarak 300 milyon dolar alınması ve bu meblağ 

ile üç bin okulu daha bilgisayarla donatmayı hedefliyor. 31 ilde 

70’in üzerindeki okulun İnternet kullandığını belirten Milli 

Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, “Harf devrimi sırasında, 

Türkiye’de okur yazar sayısının sıfır olduğunu, Türkiye’de bir 



tek üniversitenin bulunduğunu ve sadece 1200 öğrencinin 

mevcut olduğunu, şimdi ise 73 tane üniversitenin bulunduğunu, 

yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin 650 bininin ise kız öğrenciler 

olduğunu”, Dünya Bankası İcra Direktörleri Heyeti’ne 

söylemiş. Dünya Bankası Eğitim Sektörü uzmanları ise, Bakan 

Bostancıoğlu’na yolladıkları mektupta “Türkiye’nin eğitim 

reformunun, dünyada benzeri az görülen örneklerden biri 

olduğunu” belirtmişler. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullardaki 

bilgisayarlaşma hareketliliğini yıllardır bizzat yaşamış olmam, 

Türkiye’de ortaöğretimde bilişim alanında büyük gelişmelerin 

olduğunu söylememe neden teşkil etmektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesinin aksayan bazı 

yönleri mevcuttu. Örneğin öğretecek öğretmeni yetiştirilmeden 

ihale edilen bilgisayarların bazıları tamamen atıl olarak 

kalabildiği ve yıllar sonra da demode olduğu için kullanılmadığı 

durumlar ortaya çıkabilmişti. 

Ancak diğer taraftan bilgisayarı kullanmasını 

öğretebilen binlerce formatör öğretmenin yetişmesi de gene 

Bilgisayar Destekli Eğitim Projesinin ürünüdür. Bugün 

ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızın bazılarında yoğun 

olarak bilişim yazılımlarının kullanımı öğretilmektedir. 

Bilişim alanında yetiştirilen formatör öğretmenlerin 

bazılarının, bilgisayar derslerini yürütmeleri yerine gene 



okullarında önceden verdikleri alan derslerini vermeye devam 

etmeleri ise bir çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Lisans 

eğitimleri ne olursa olsun formatör öğretmen olarak yetiştirilen 

öğretmenlerimizin, okullarında mutlaka bilgisayar derslerini 

yürütmeleri sağlanmalıdır. Bilgisayar, disiplinler arası 

kullanılabilen bir araçtır. Ayrı  meslek gruplarından yetişmiş 

elemanlarca kullanılması halinde, gerçek anlamda bilgisayardan 

yarar sağlandığı, ileride kendini gösterecektir. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından Dünya Bankası kredisi ile alınması 

düşünülen bilgisayarların seçimi, önceki ihalelerden ders 

alınarak çok dikkatli yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Eylül 2000 (Salı) 

 

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM VE ÖĞRETİME 

DÜN BAŞLADI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Fırat Üniversitesi’nde 2000-2001 eğitim öğretim 

dönemi resmen dün başladı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda, bu 

yıl eğitime daha erken girmiş olduk. Dolayısıyla yarıyılları da 

erken tamamlamış olacağız. 

 Yeni kazanan öğrencilerimizin de katılımları ile 

üniversitemiz daha da büyümüş oldu. Toplam öğrenci sayısı 16 

bin civarında. Atölye ve televizyon stüdyosu tamamen hazır 

olan İletişim Fakültesine de bu yıl öğrenci alımını 

gerçekleştirebilmek için Üniversite olarak üzerimize düşeni 

yaptık. Ancak İletişim Fakültesi öğretim üyesi sayısı yeterli 

görülmediği için,  bu yıl öğrenci alınması yönündeki teklifimiz 

YÖK tarafından kabul görmedi. 



Kolları sıvayarak gelecek sene öğrenci alımını 

gerçekleştirmenin yollarını aramaya koyulduk. Aslında 

meseleyi çözmek pek zor değil. Verilecek üç yardımcı doçent 

ilanı sayesinde, iletişim fakültesi mezunu üç öğretim üyesinin 

kadrolarımıza dahil edilmesi halinde, öğrenci alımı gelecek yıl 

olabilecek. 

Yükseköğretim Kurulu’nda Eğitim Dairesi ile yaptığım 

görüşmeler sonucunda, İletişim Fakültesine öğrenci alınması 

için Üniversitemizce gönderilen raporu çok dikkatli 

incelediklerini, Fırat Üniversitesi’nin FIRAT RTV’sinin 

imkanlarını öğrendiklerini, eksikliğin sadece iletişim fakültesi 

mezunu üç öğretim üyesinin sağlanması ile giderilebileceğini 

öğrendim. 

İletişim Fakültesi mezunu olup yardımcı doçentlik 

seviyesinde olan öğretim üyelerinin bazıları ile değişik 

platformlarda karşılaşmıştım. Bazıları gelebileceklerini ve Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesine hizmet verebileceklerini 

söylemişlerdi. 

 Fırat Üniversitesi Fakültelerinde ve Yüksekokullarında 

görev yapan öğretim üyelerinin sayıları, Türkiye’deki birçok 

üniversitenin önünde yer almaktadır. Bazı bölümlerimizde ise 

öğretim üyesi sayısı fazlalığı dahi bulunmaktadır. Sayının fazla 

olması yeterli olmayıp, niteliğin de ön plana çıkması 

zorunludur. 



Bir üniversitenin öğrenci adaylarınca tercih edilmesinin 

kriterleri arasında, mezunlarının iş bulabilmeleri potansiyeli ön 

sıralarda yer alıyor. Mezunlarının kolay iş bulabilmelerinin 

şartları arasında da yabancı dil bilmeleri ve bilgisayar 

kullanabilmeleri yer alıyor. O halde Üniversite olarak bu iki 

alanda hızla ilerleme kaydetmemiz gerekir. Üniversitemizin 

bilgisayar teknolojileri alt yapısı yeterli düzeydedir. Bu yıl 

Enformatik Bölümü laboratuarlarının devreye girmesiyle daha 

da iyi konuma geliyoruz. O halde bazı bölümlerimizin İngilizce 

eğitim yapmaları zamanı da artık gelmiştir. Yabancı dil hazırlık 

sınıflarının açılması, Üniversitemize olan talebi artıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Eylül 2000 (Çarşamba) 

 

 SAFRANBOLU 1. ALTIN SAFRAN BELGESEL 

FİLM FESTİVALİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Bugün Safranbolu’da 1. Altın Safran Belgesel Film 

festivali başlıyor. 1000 yıllık bir tarih ve onlarca medeniyete ev 

sahipliği yapan Anadolu’nun zengin kültürel varlıklarını açığa 

çıkarmak, belgelemek, tarihi korumacılık bilincini geniş 

kitlelere yaymak ve aynı zamanda bütün bunları gelecek 

kuşakların bilgisine ve yararına sunmak, bu festivalin temel 

amacını oluşturmaktadır. 

Kültürel Miras ve Korumacılığın ana tema olarak 

belirlendiği bu festivalde, belgesel film yarışması, senaryo 

yarışması, kültürel miras ve tarihi korumacılık konulu çeşitli 



film gösterimleri, fotoğraf sergileri, söyleşiler, paneller, 

toplantılar ve benzeri değişik etkinler ön plana çıkacaktır.   

Türkiye’deki Üniversitelerin Sinema Televizyon 

eğitimi veren okullarındaki öğrencileri, film yapımı ve senaryo 

yazımı konusunda teşvik etmek ve geleceğin sinema ve 

televizyoncularını bir araya getirerek kültürel mirası 

korumacılık konularında duyarlığın artırılmasını sağlamak, 

konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak; profesyonelinden 

amatörüne, öğrencisinden hocasına, konu uzmanlarından 

izleyicisine kadar festivale katılanlar arasında mesleki, kültürel, 

eğitsel her türlü alışverişi sağlamak, profesyonel ve amatör 

sinemacıları yeni projeler için teşvik etmek gibi hedefleri olan 

bu festivalin diğer çok önemli bir yanı da iletişim fakültelerinin 

geleceği ile ilgili bazı önemli konuların masaya yatırılmasıdır.  

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun’un, üniversitelerimizin radyo ve 

televizyonla yayın yapmalarını engelleyen maddeleri, 

RTÜK’ten gelecek bazı üyelere brifing şeklinde sunulacak. Bu 

amaçla Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ersan İlal, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi eski 

Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz, Marmara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Oskay ve Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol’dan 

oluşan bir komisyon kuruldu. 



1995 yılından beri 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun’un, 

üniversitelerimizin radyo ve televizyonla yayın yapmalarını 

engelleyen maddelerini değiştirebilmek için sürekli mücadele 

veren ve her platformda tartışmaya açan kimliğimle, kanunun 

değişeceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kanunun değişimini 

müteakiben Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin bazıları, yeni 

projelerini devreye sokacak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

de bu değişim süreci içerisinde yeni projelerini öncelikle Elazığ 

Halkına, daha sonra da bölgeye ve Türkiye’ye sunmak için 

gereken her türlü çabayı gösterecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Eylül 2000 (Perşembe) 

 

 BİLİŞİM 2000’in ARDINDAN 

Prof. Dr. Asaf  Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, 

TÜBİSAD, Semor ve İnterpro işbirliği ile düzenlenen Bilişim 

2000 Etkinlikleri, “e-Türkiye” ana teması ve “Ortak 

hayalimize bir adım” sloganıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 

Sarayı’nda kapılarını açtı. 6-9 Eylül 2000 tarihlerinde 

gerçekleşen BİLİŞİM 2000 ETKİNLİKLERİ, bu yıl bilişim 

sektörünün teknik, bilimsel ve ticari birikiminin paylaşılacağı 

en önemli buluşma noktası oldu. 

8 Eylül 2000 tarihinde “Bilgi Toplumu Bakanlığı 

Kurulsun mu?” ismini taşıyan bir çalışma grubu 

oluşturulmuştu. Bu çalışma grubuna özel sektörlere mensup 

tanınmış bazı iş adamlarımız yanında, bakanlar, konu uzmanları 



ve üniversitelerden birkaç öğretim üyesi de davet edilmişti. Bu 

toplantıya davet edilenlerden bir de bendim. 

Bilişim alanındaki gelişmelerin baş döndürücü hızının 

ortaya koyduğu bazı olumsuz gerçekler var. Örneğin İnternet 

ortamında yayımlanan bir ders materyalinin telif haklarının 

nasıl korunabileceği hala muallakta. İnternet ortamında işlenen 

suçlar ile ilgili doğru dürüst mevzuat ortada yok. Peşi peşine 

açılan İnternet Cafelerin denetimini, İçişleri Bakanlığı 

tarafından yayımlanan Genelgeler ile yönetmek çok güç.  

 

Elazığ’da ayrı iki İnternet Cafede sohbet yapan iki kişinin 

karşılıklı küfürleşmeleri sonucunda, buluşarak kavga ettiklerini ve 

bu kavgada bir gencimizin öldüğünü diğerinin ise hapse girdiğini 

biliyoruz. Uçsuz bucaksız İnternet sitelerinde toplum ahlak 

değerlerini hiçe sayarak yayımlanan pornografi video görüntüleri, 

ülkeler aleyhinde propaganda yapan siteler, az bir masrafla 

sağlanan basit birkaç donanım sayesinde her türlü yayımın İnternet 

ortamında yapılabilmesi, elektronik ticaretin hızla gelişmesi vb 

birçok farklı gelişme karşında devlet yapısını oluşturan mevcut 

kurumlar ile sorunlara çözüm bulması, artık imkansız hale geliyor. 

Bakanlıklarımız arasında yeterli bir koordinasyonun 

olmaması yüzünden, birbirinden habersiz değişik olumsuz 

tasarrufların ortaya çıktığı göz önüne alındığında, Bilgi Toplumu 

Bakanlığı’nın kurulması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Yukarıda 



belirttiğim konuları örnek vererek, Bilgi Toplumu Bakanlığı 

kurulmasının zamanının geldiğini toplantıda açıkladım.   

Ancak Türkiye’de Bakanlıklarımızdaki politik 

tasarrufların yarattığı olumsuz etkileri göz önüne aldığımızda ise, 

kurulması gerektiği görüşünün ortaya çıktığı Bilgi Toplumu 

Bakanlığının da aynı akıbeti yaşayabileceği endişesini taşıyorum. 

Bireyler ile ilgili tüm bilgilerin sayısal ortamda tutulduğunu 

düşünelim. Bilgi Toplumu Bakanlığı denetiminde olacak verilerin, 

politik amaçlı ve kişi aleyhinde kullanılması halinde ortalığın ne 

hale dönüşeceğini tahmin güç olmazsa gerek. 

Bilgi Toplumu Bakanlığı’nın mevcut bakanlıkların 

sisteminden farklı olmasında yarar bulunmaktadır. Vakıf türü bir 

bakanlık düşünülebilir. Yani Bilgi Toplumu Bakanlığı, bilişim 

teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelere ayak uydurabilen, politik 

amaçların ortaya çıkaracağı tasarrufların etkisinde kalmayan, 

sansürcü zihniyetten uzak, bilgi toplumu sürecinde bireylerin hak 

ve hürriyetlerinin korunmasına yardım edecek ve çözümler 

bulacak bir bakanlık özelliğinde olmasını arzuluyorum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2000 (Salı) 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 

TOPLANTISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

 

İletişim Fakülteleri Dekanları; İletişim Fakültelerinin 

yeniden yapılandırılması, aralarındaki ilişkilerin 

kuvvetlendirilmesi, İletişim Fakültelerinin radyo ve televizyon 

birimleri kurarak özel radyo ve televizyonlara benzer yayınlar 

yapmasını engelleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun değiştirilmesi, 

İletişim Fakülteleri arasında Uzaktan Eğitim yöntemleri ile 

karşılıklı olarak derslerin verilmesinin sağlanması, sinema ve 

telif haklarının gözden geçirilmesi, basının sorunlarının ele 

alınması vb konularda görüşmelerde bulunulmak üzere, 21 

Eylül 2000 tarihinde Safranbolu’da toplandı. 



 Toplantıya Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aysel 

Aziz, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Uğur, Ege 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Işık Özkan, Selçuk Üniversitesi’nden 

Dursun Ali Dinç, Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol, 

Mersin Üniversitesi’nden Dursun Gökdağ, Gazi 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Ankara 

Üniversitesi’nden Oğuz Onaran, Galatasaray Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Merih Zırhlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Dilruba Çatalbaş, 

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Belma Akşit, Bahçeşehir 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Doğan, Maltepe 

Üniversitesi’nden Ersan İlal ve Anadolu Üniversitesi’nden de 

Yrd. Doç. Dr. Nejdet Atabey katıldılar. 

Toplantıya katılanların mensup oldukları üniversitelere 

dikkat edilecek olursa, vakıf üniversitelerinin önemli bir 

bölümünün öncelikle İletişim Fakültelerini kurarak eğitim 

verdikleri görülür. İletişim Fakültelerinin “Radyo, Televizyon 

ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” 

bölümlerinden mezun olan öğrencilerin son yıllarda çoğalan 

özel radyo ve televizyon şirketleri sayesinde iş bulmalarının 

kolaylaştığı belirtiliyor. Ancak özel radyo ve televizyon 

şirketlerinde çalışan birçok elemanın İletişim Fakültesi mezunu 

olmadıkları da bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

Yerel yayın yapan radyo ve televizyon şirketlerinde 

program sunucusu, spiker olarak çalıştırılacak elemanların 

Türkçe’yi çok iyi kullananlar arasından seçilmesi 



zorunluluğunun getirilmesi gerekir. Çünkü bu konumda olan 

kişilerin kullandıkları Türkçe, toplum bireylerinin kullandıkları 

Türkçe üzerinde etkili olabilmektedir. Çocuklarımız radyo veya 

televizyondan işittikleri bir argo sözcüğü önce taklit amacıyla 

kullanmaya başladıkları, ancak bilahare o sözcüğün kalıcı 

olarak çocuklarımızın diline yerleştiği durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

İletişim Fakültesi Dekanları toplantılarında önemli 

kararlar alınarak ilgili yerlere sunuluyor. Çözüm olarak 

gösterilen önerilerin bazılarının yetkililerce kabul görmesi 

sevindiricidir. Bazı önerilerin kanun değişikliği gerektirmesi ise 

ancak Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki 

milletvekillerimizin konuya gösterdiği ilgi kapsamında 

ilerleyebiliyor. O nedenle milletvekili de olsalar, vizyon 

değişikliği için bazılarına hizmet içi eğitimler verilmeli diye 

düşünüyorum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Eylül 2000 (Çarşamba) 

 

 RTÜK BAŞKANI ARAMIZDAYDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı 

Sedat Nuri Kayış ve Daire Başkanı Yusuf Turan, İletişim 

Fakültesi Dekanlarının Safranbolu’da yaptıkları toplantıya 

katıldılar. RTÜK Başkanının aramıza katılması, sorunlarımızı 

dinlemesi ve kendi görüşlerini dile getirmesi, İletişim Fakültesi 

Dekanlarınca çok olumlu bir gelişme olarak karşılandı. 

RTÜK Başkanı toplantının başında bir açıklama yaptı. 

“Gazeteciliğin en temel kurallarından biri suçlu olduğu yargı 

kararıyla kesinleşmedikçe, kimsenin suçlu ilan 

edilemeyeceğidir. Ama bu kural televizyon haberlerinde sık sık 

çiğnenmekte, sadece bir iddia ile karşı karşıya olan kişiler azılı 

suçlular olarak tanıtılabilmektedir. Gazeteciliğin önemli 

kuralarından biri de kişilerin özel yaşamının kamu çıkarlarının 



gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu yapılmayacağı 

şeklindedir. Ne var ki bu kurallar hiçe sayılmakta, ünlü kişilerin 

yaşamları adete didik edilmekte, en mahrem sırları 

açıklanmaktadır. Bazı şarkıcı ve mankenlerin sevgililerinin 

çetelesini tutan ve onlardan kimilerinin özel yaşantılarını sık sık 

ekranlara taşıyan televizyonların bu tutumlarıyla nasıl bir kamu 

çıkarı gözettiklerinin merak konusu olduğunu” belirten Nuri 

Kayış; “Televizyonlardaki abartılmış şiddet görüntülerinin de 

izleyicileri ciddi şekilde rahatsız ettiklerini yaptıkları 

araştırmalarla tespit ettiklerini” belirtmiştir. 

 

 “Meclis gündeminde bulunan 3984 Sayılı kanunda 

değişiklik öngören tasarıya, İletişim sektöründe İletişim 

Fakültesi mezunlarının çoğunlukla istihdamını öngören bir 

maddenin de eklenmesinde hayati önem vardır. Bu tasarıya 

İletişim Fakültelerinin eğitim amaçlı radyo ve televizyon 

istasyonu kurmalarını sağlayıcı bir madde konulmasını da 

gerekli buluyorum” diyen Sedat Nuri Kayış’ın bu görüşü, 

İletişim Fakültesi Dekanları tarafından memnuniyetle 

karşılanmıştır. Türkiye’de İletişim sektörünün düzene girmesi 

için İletişim Fakültelerinin çok önemli bir fonksiyon 

üstlendiğine inandığını bu nedenle RTÜK olarak üniversitelerle 

her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi’nin 1992 

yılından beri yerel anlamda sürekli yayın yapan bir televizyon 



biriminin olduğunu, “3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluşları Hakkındaki Kanunun” ise 1994’de yayımlandığını 

ve bu kanunun Üniversitelerimizin radyo ve televizyon 

yayınları yapmasını engellediğini, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 1999 Aralık ayında yayımlandığı 

“Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı 

Yükseköğretim Yönetmeliği” ile Türkiye’de Uzaktan Eğitimi 

teşvik ettiğini ve gelişmiş ülkelerde birçok üniversitenin radyo, 

televizyon, İnternet vb yöntemler kullanarak uzaktan eğitim 

yaptığı bir dönemde, 3984 sayılı Kanunun çağ dışı kaldığı 

ifadeleri, toplantıya katılan diğer Dekanlar tarafından da 

tamamen desteklenmiştir. Dekanlar yasanın değiştirilerek 

üniversitelerin radyo ve televizyon birimleri kurarak uzaktan 

eğitim yapmalarını engelleyen maddelerinin kaldırılmasını 

istemişleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Eylül 2000 (Perşembe) 

 

 ANADOLU GAZETE, RADYO VE TELEVİZYON 

YAYINCILARI BİRLİĞİNİN İSTEKLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Anadolu Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları 

Birliği (AGRT) 1994 Yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü. 

Anadolu’da yerel yayın yapan 800 gazete, 1162 radyo ve 228 

televizyon yayıncısının bazıları bu örgütün üyesidir. AGRT, 

Konrad Adenauer Vakfına bir teklif götürerek, yerel yayın 

kuruluşları tarafından üretilen haberlerin elektronik posta ile 

toplanarak, İnternet’te oluşturulacak bir site üzerinden 

yayımlanarak, karşılıklı haber alış verişi yapılmasını istemiştir.  

25-26 Kasım 1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 

1.Anadolu Basın-Yayın Kurultayında, “Yerel Radyo ve 

Televizyonların Sorunları Komisyonunda” çalışmalar 

yapmıştım. AGRT’nin yayın organı olan Anadolu isimli 



derginin 1996 yılında yayımlanan Ekim sayısının 22-25 

sayfalarında “Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları 

Birliği'nin Üstlenebileceği Görevler” hakkında görüşlerimi 

belirtmiştim. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesinin VI numaralı Dergisinin 145-147. sayfalarında ise 

“Televizyonla Uzaktan Eğitim ve Mahalli Radyo ve Televizyon 

Kuruluşlarının Sıkıntıları” konularını işlemiştim.  

 

24 Nisan 1998 günü Fırat Havzası Gazetecileri 

Cemiyeti Başkanlığı ile Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı’nın ortak organizasyonu sonucunda, 

Elazığ’da “Anadolu Medyasında Gelişim Çizgisi” başlığını 

taşıyan panele ve 8-9 Ekim 1998 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi FIRAT RTV’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve 

Konrad Adenauer Vakfı tarafından basına yönelik olarak 

düzenlenen “Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculuk 

Meslek İçi Eğitimleri” çalışmalarına katılarak, yerel medya 

konuları üzerinde görüşlerimi uygulamadan gelen kimliğimle 

açıklamıştım. Çünkü 1991’de Fırat Üniversitesi Araştırma 

Fonuna sunduğumuz bir projenin ürünü olarak 1992’de FIRAT 

Televizyonu ortaya çıkmıştı. O zamanlar Elazığ’da diğer bir 

yerel televizyon yoktu. Türkiye üniversiteleri arasında kesintisiz 

8 yıl yayın yapan ilk yerel televizyonu olmanın haklı gururu 

FIRAT Televizyonuna aittir. Defalarca sanık sandalyelerinde 

ifade vermemiz bizi bıktırmadı. Bu mücadele kapsamında Yerel 

televizyon yayıncılığının sıkıntılarını da bizzat yaşamış olduk. 



AGRT’nin yerel medya konusunda ileri sürdüğü 

aşağıdaki görüşleri bizler de yıllarca savunduk.  

 İletişim Fakülteleri bulundukları bölgelerde yayım 

yapan yerel medya kuruluşları ile ortak çalışmalar 

yaparak yerel medyanın gelişmesi için görüş ve 

önerilerde bulunmalı, 

 İletişim Fakültesi mezunlarının yerel medya 

kuruluşlarında istihdam edilmelerinin sağlanması, 

 Yerel medyada çalışan sarı basın kartı sahibi 

gazeteciler veya diğer çalışanlar için İletişim 

Fakültelerinin hızlandırılmış hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlemeleri, 

 İletişim Fakültesi öğrencilerinin yerel medyada 

stajyer olarak çalışmalarının sağlanması, 

Görüşlerimizden sadece bazılarıdır. Yerel medyanın 

gelişebilmesi için yapılacak birçok yenilik mevcuttur. Bunun 

için de önce yasal düzenlemeler gerekir. Bu konuda Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı kimliğimle, öncelikle 

yerel medyanın ve yerel gazeteciler cemiyetlerinin desteklerine 

talibim. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Ekim 2000 (Pazartesi) 

 

 POLİSİN HATIRA DEFTERİNDEN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Rahmetli babamın duvar ustalığı mesleğinden ayrılarak 

seyyar satıcılık yapmaya karar verdiği 1964 yılı benim için de 

bir dönüm noktası olmuştu. Babamın seyyar satıcılık yapması, 

ilk zamanlar aile çevresinde ayıp bir davranış olarak 

karşılandığından, kendisi de bu tür sözlerden etkilenmiş olacak 

ki, seyyar satıcılık yaptığı mahalleleri dikkatlice seçer ve 

tanıdıkların bulunmadığı mahalleleri dolaşırdı. Ama biz aile 

fertleri babamın seyyar satıcılık yapmasından çok memnunduk, 

çünkü önceleri sadece yaz aylarında babamın çok zor şartlar 

altında kazanabildiği geliri kış ayları boyunca idareli harcayıp 

yaşamımızı sürdürmek durumundaydık. Fakirliğin acımasız 

sillesinin esareti altında yaşamaktan artık bıkmıştık. 



O dönemlerde ben ilkokul dördüncü sınıfta okuyordum. 

Okulumuz tatile girdiği gün, babama bir teklif götürdüm. “Ben 

de bir şeyler satabilir miyim?” dediğimde babamın ilk tepkisi, 

henüz çok küçük olduğum şeklindeydi. Israrlarım sonucunda 

teklifimi olumlu buldu. Kendisi kayışı boyuna takılabilen 

tahtadan bir tabla yaptı. Çamaşır lastiği, çamaşır mandalları, 

mendil vb eşyaları satmaya başlamıştım. Çok yoruluyordum, 

çünkü henüz 10 yaşında idim ve gün boyunca boynuma asılı 

tablayı taşıyordum. Ama diğer taraftan da kendim para 

kazandığım için çok mutlu idim. İşe başladığım ilk yaz 

süresince kazandığım para ile kendime takım elbise alabilmiş 

olmam, beni çok sevindiriyordu. 

Bu yaşantı modeli lise ikinci sınıfa kadar devam etti. 

Yani yaz aylarının gelmesi ile birlikte Elazığ ve köylerinde 

sokak sokak dolaşıp eşya satar ve okul masraflarımı kendim 

karşılardım. Bu yaşantım bazen kötü emelli insanlar tarafından 

kabusa dönüşebiliyordu. Eşyalarımı çalanlar, sokakta eşya 

satmak için bağırmama kızıp beni dövenler, köy yollarında 

sıcak öğle saatlerinde ilerlerken tabanca ile beni kovalayan 

çoban ve hatta bir defasında silah namlusunu göğsüme 

dayandığı anları unutmam mümkün olabilir mi? 

Karşılaştığım haksızlıkların boyutuna bağlı olarak 

zaman zaman karakola gittiğim olurdu. Bir gün Elazığ’ın 

genelde göçmenlerin ikamet ettiği Erpinik köyüne doğru 

omuzumda eşyaları taşıyarak ilerlerken, derede benim yaşlarda 



dört genç tarafından önüm kesilmişti. Gençler aralarında 

anlamadığım bir dili konuşuyorlardı. Niyetlerinin eşyalarımı 

çalmak olduğunu hissetmiştim. Omuzumdaki eşyaları yere 

bıraktığım anda atik davranarak yumruklaşmaya başladık ve 

yanımda bulunan bıçağı kendimi korumak için çıkarttığımda 

gençler korkularından kaçtılar. Ben de eşyalarımı alarak hızla 

Kuyulu Köyü yönüne doğru koşarak canımı zor kurtarmıştım. 

Bu olayı evde anlatamamıştım. Çünkü annem daha ilk 

satıcılığa başladığım yıllardan itibaren benim satıcılık yapmama 

karşı çıkar, başıma kötü işler gelebilir endişesini dile getirir ve 

bu yüzden babamla sık sık tartıştığı olurdu.  Ama ben çalışmak 

istiyordum. Çünkü aileden bağımsız olarak ihtiyaçlarımı 

karşılamak gibi ulvi bir hürriyete kavuşmuştum. Karakola gidip 

bu olayı anlatmak istedim. Çünkü eğer bu gençler yaptıkları 

çetecilik nedeniyle polis tarafından gözleri korkutulmaz ise, 

artık benim o bölgede yer alan Erpinik, Sarpılı ve Tadım 

köylerini dolaşmam mümkün olamazdı. 

 

 Elazığ’da meydan karakoluna gittim ve olayı 

anlatmaya başlamıştım ki, beni dinleyen polis “Oğlum ne olmuş 

yani ölen mi var haydi s..... ol git.” demişti ve üstelik suratıma 

bir tokat patlatmıştı. O dönemlerde polis denildiğinde halka 

zulmeden, her türlü hakkı kendisinde gören ve istediği hakareti 

fiili olarak yapan bir imajla tanınıyordu. Boynumu önüme 

eğmiş ve karakoldan ayrılmıştım.  



Keban Barajının sular altında kalan köylerini o 

dönemlerde karış karış dolaşıyordum. Birgün bir köye doğru 

öğle sıcağında yürürken, sulama kanalı üzerinde yürürken “Beni 

bekle” diye bir ses üzerine irkildim ve etrafıma baktığımda 

uzakta bir çobanın seslendiğini duydum. Nedense aniden bir 

korku beni sardı ve eşyalarımla birlikte koşmaya başladım. 

Çoban peşimden beni takibe başlamıştı. Ben eşya ile  birlikte 

koşuyordum. Çoban gelip beni yakaladı ve tabancasını göğsüme 

dayadı. Bir taraftan ağlıyor bir taraftan da suçumun ne olduğunu 

kendisine soruyordum. O da niçin kaçtığımı ve neden kendisini 

beklemediğimi soruyordu. Hem ağlıyor hem de kendisine bir 

taraftan mendil, orlon iplik, tülbent veriyor ve “Al bunlar senin 

olsun” diyordum.  

Kimsenin olmadığı ıssız bir yol üzerinde hayatım 

çobanın ellerindeydi. Öyle bir anı bir gözünüzün önüne getirin 

ve olayın korkunç boyutunu düşünün. Mutlaka şu an bile 

ürpermişsinizdir. Ancak gene benim yaşadıklarımı 

hissetmemişsinizdir. Çobana hediye ettiğim eşyalar sayesinde 

canımı kurtarmıştım.  Bu olay üzerine gitmek istediğim köye 

uğramadan Elazığ’da döndüm ve durumu babama anlattım. 

Babamla birlikte Meydan karakoluna giderek olayı anlattık. 

Polis, şahitlik yapacak birileri var mı diye sordu. Hayır 

dediğimde, babama dönerek “Kardeşim bu işten bir şey çıkmaz. 

Şahit yok. Orası jandarma bölgesi. İlla da şikayetçi olmak 

istiyorsanız Mollakendi Jandarma Karakoluna gideceksiniz. 

Mahkemeden de bir şey çıkmaz. En iyisi siz bu olayı unutun. 



Haydi güle güle” deyip bizlerin daha fazla konuşmasına dahi 

tahammül edemedi. Bu olayı da içimize sindirdik. Anneme de 

anlatmadık. Çünkü mücadele eder benim satıcılık yapmamı 

mutlaka engellerdi. 

Bir akşam Sivrice’den satıştan dönüyordum. Yanımda 

bir arkadaşım daha vardı. O da seyyar satıcı idi. Meydan 

karakolunun önünden geçerken karakoldan feryatlar 

yükseliyordu. Kapalı Çarşı mahallesinde babamın dükkanına 

eşyaları bıraktık ve acaba o bağırtı neydi merakımızı gidermek 

için karakolun önünden bir kez daha geçtik. Hala feryatlar ve 

bağırmalar sürüyordu. O tarihte lise ikinci sınıfı teşekkür alarak 

tamamlamış ve yaz ayında da gene satıcılık yapıyordum. Lise 

öğrencisi olmamın bende oluşturduğu güven nedeniyle kapıdaki 

bekçi ikimize dönerek “Burada ne geziyorsunuz gelin bakalım” 

dediğinde, tereddüt etmeden karakola girdik. Doğrudan 

bodruma indirildik ve her birimizi bir hücreye koydular. 

Birazdan bir polis geldi ve sorgulamaya başladı. 

Sarhoş olduğu nefesinden anlaşılıyordu. “Lise ikinci 

sınıf öğrencisi olduğumu ve sadece yolumuz nedeniyle buradan 

geçtiğimizi” söyledim. Aniden copla bana vurmaya başladı. Bir 

türlü durmak bilmiyordu. Ben bağırdıkça kendisi daha da 

şiddetli vurmaya başlıyordu. Avuçlarımı açmamı söyledi. Gene 

acımasızca vurmaya devam ediyordu. Artık tükenmiştim ve 

yere yığılmıştım. Beni bırakıp diğer arkadaşıma gitti. Aynı oyun 

sahnesi bu defa onun için oynandı. Sonra tekrar bana geldi ve 



kaldığı yerden dayağa devam etti. Artık soru filan sormuyor ve 

sürekli copluyordu. Birkaç saat sonra nihayet bizi serbest 

bıraktı. 

Haksız yere coplanmıştık. Eğer o an elime bir fırsat 

geçseydi ve de tabancam olsaydı korkarım ki katil olabilirdim. 

Amaç sorgulamak değil, egolarını tatmin etmekti. Biz 

bağırdıkça o zevkten dört köşe oluyordu. Üstelik mesai saatinde 

zil zurna sarhoştu. Maalesef o yıllarda polisin halk gözündeki 

imajı çok kötü idi. Çünkü yeterli eğitim almıyorlardı. Rasgele 

polis alımı yapılırdı. Nerede bir zorba, bir çete vardıysa, 

rahatlıkla polis olabiliyordu. 

Yıllar ilerledikçe polis teşkilatımızda da çok önemli 

değişiklikler yaşandı. Polis seçimlerinde çok dikkatli 

davranılmaya başlandı. Eğitimi yanında fiziki görüntüsü ve 

güler yüzlü polislere görev verilmeye başlandı. Normal eğitimi 

dışında hizmet içi eğitimler ile yetiştirilen polisler, 1970’li 

yıllardaki polisin halk üzerinde bıraktığı kötü imajı 

değiştirmeye başladı. Artık polis denildiğinde kendisinden 

korkulmayan, dert dinleyen, sorunlara çözüm arayan, hatta daha 

da ileri gidilerek daha iyi hizmet verebilmek için birbiri ile 

yarışan, rekabet eden polis teşkilatlarımız ortaya çıkıyordu. 

Geçenlerde Elazığ Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan 

tarafından kaleme alınan “Polisin Hatıra Defterinden” isimli 

kitabı elime geçti. Kitabı okudukça, bir film şeridi gibi 

geçmişteki anılarım gözümün önünden akıp geçti. O günleri 



adeta tekrar yaşadım. Elazığ Emniyet Müdürlüğü ile 

Bölümümüz (Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi) arasında eskiden 

beri iyi diyaloglar mevcuttur. Emniyet mensupları için zaman 

zaman bilgisayar kursları düzenlemiş, bilgisayarlaşma 

döneminde kendilerine bölüm olarak destek sağlamıştık. Bu 

vesile ile kurum içindeki faaliyetlerini ve polis teşkilatımızda 

yaşanan olumlu gelişme sürecini yakından takip etme fırsatını 

elde etmiştim. 

Feyzullah Arslan’nın Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne 

atanmasıyla ilimizdeki emniyet teşkilatındaki olumlu değişme 

süreci çok hızlandı. “Bıçağı Bırak Kalemi Al” kampanyası 

büyük yankı uyandırdı. Eğitim seminerleri, yerel medyadaki 

faaliyetleri sonucu, Elazığ halkı emniyet mensuplarını daha da 

yakından tanıma fırsatını buldu. 

 

Üniversitemiz ile Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliği ile 

düzenlenen Huzur ve Güvenlik Sempozyumları, Emniyet 

Teşkilatımızın akademik açıdan irdelenmesini sağladı. Sayın 

Feyzullah Arslan’ın önce eğitim ve kaliteli hizmet anlayışı, 

Elazığ Emniyet Müdürlüğünü yeni ufuklara doğru yöneltti.  

Emniyet Müdürlüğümüzün ISO 9000 Hizmette Kalite Belgesi 

alması, büyük bir olay. Çünkü bu belge nedeniyle sayıları az da 

olsa bazı polislerimizin bir anlık gafletleri sonucunda ortaya 

çıkabilecek olumsuz davranışlar frenlenebilecek. Bir polis, 

diğer arkadaşının yanlış hareketini gördüğünde ikaz edebilecek  



ve “Hizmette Kalite Belgemizi sabote etmeye hakkın yok” 

ikazında bulunabilecek. 

“Polisin Hatıra Defterinden” isimli kitaba gelince, 

eğitici yönü nedeniyle emniyet teşkilatında çalışan diğer 

polisler tarafından mutlaka okunmalıdır. Çünkü her olay 

anlatımının sonucunda olayın tahlili yapılarak, eğitim 

yapılmaktadır. Sayın Feyzullah Arslan! Doğru bir yolda hızla 

ilerliyor ve toplumun sevgisini günden güne yükselen bir trende 

kazanıyorsunuz.  Polis ile halkı bütünleştirme, emniyetteki 

yenileştirme ve imaj değişikliği yaratma çabalarınızı 

sürdürmenizi dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Ekim 2000 (Salı) 

 

 DAİMİ İŞÇİ SEÇME SINAVI (DİS) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1 Ekim 2000 Pazar günü ilk defa daimi işçi olarak 

alınacaklar için seçme sınavı (DİS) yapıldı. Bu sınavda bir 

binada sınav sorumlusu olarak görev almıştım. Bu sınavda 

adaylara öğrenim düzeylerine göre, ortaokul mezunlarının 

öğrenim düzeyi ilköğretim, lise mezunlarının öğrenim düzeyi 

ortaöğretim, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının düzeyi 

ön lisans ve dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim 

programlarından mezunların düzeyi ise lisans olmak üzere dört 

farklı sınav uygulandı. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür 

olmak üzere iki testin sorularına cevap verildi. Bina sınav 

sorumlusu olarak görev yaptığım binada ortaöğretim 

düzeyindeki adaylar sınava girdiler ve Genel Yetenek Testi ile 



Genel Kültür Testi gurubundan 80’er soruyu cevaplamaya 

çalıştılar. 

Salonları dolaştığımda sınava girmeyenlerin sayılarının 

çok düşük olduğunu fark ettim. Oysa ÖSS sınavlarında sınava 

girmekten vazgeçenlerin sayısı daha fazla idi. Bunun nedenini 

açıklamak çok kolay. O kadar çok gencimiz işsiz ki, iyi kötü 

demeden bir iş sahibi olabilmek, onlar için daha cazip oluyor. 

Oysa bir üniversitenin vasat bir bölümünü kazandıklarında ve 

bilahare mezun olduklarında iş bulma garantileri yine çok zor 

olacaktır. 

 

Artık her ay sınava giren bireyler haline dönüşüverdik. 

O kadar değişik sınav yapılmakta ki, bir sınavdan diğerine koşar 

olduk. Sınav sonuçları açıklandığında birçok gencimiz hayal 

kırıklığına uğruyor ve başarı seviyesinin çok düşük oluşu da 

eğitim sistemimizin çöküşünü gösteriyor. 

Türkiye’de yapılan sınavlara giren adayların çokluğu, 

ülkemizdeki işsizlik boyutunun olumsuz göstergesidir. Gelişmiş 

ülkelerde her birey üniversite okumak için çaba sarf etmez. 

Kolay yoldan iş sahibi olmak isteyenler meslek okullarına 

giderek bir meslek sahibi olur ve akabinde kendisini mutlu eden 

bir iş bulur. Bizde iş bulmanın yolu üniversiteden geçer sanılır. 

Ama üniversite mezuniyeti sonrasında da boşta gezen birçok 

gence rastlanır. 



Gençlerimizi kendi işlerini kurmaya veya özel sektöre 

yönlendirmeye bir türlü muvaffak olamadık. Variyetli 

ailelerimiz de çocukları için devletten iş bekler durumda. Maddi 

durumları iyi olan birkaç kişi bir türlü bir araya gelip kendi 

başlarına iş kurmayı düşünmek dahi istemezler. 

 Zaman zaman çocuklarını üniversite sokmak için gelen 

tanıdıklar olur. Aileye bakıyorum maddi durumları iyi. Yani 

çocukları için küçük bir işyeri açmaları mümkün gözükebiliyor. 

“Neden kendi işinizi kurmuyorsunuz dediğimde, Asaf Bey, 

maaşı az olsun ama devlet kapısı olsun, daha iyi” diye cevap 

alıyorum. Oysa devlet kapısında orta seviyeli bir memur olarak 

çalışmak, bir bakıma sefalet içerisinde hayatını sürdürmek 

anlamını taşır. 

Toplum olarak lokmanın ağzımıza konulmasına 

alışmışız. Bir türlü kendi başımıza iş kurmaya cesaret 

edemiyoruz. Demek ki okullarımızda gençlerimize müteşebbis 

girişimcilik vasfını kazandıramıyoruz. Bu nedenle 

ilköğretimden başlayarak, ders müfredatlarımıza “Nasıl 

müteşebbis olunur?” türünden dersler koymalıyız ve bu 

derslerde sıfırdan holdingleşen firma yöneticilerine seminerler 

verdirmeliyiz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 4 Ekim 2000 (Çarşamba) 

 

 İNÖNÜ İLE SÖYLEŞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 

26 Eylül 2000 tarihinde 19. Fizik Kongresi’ne ev sahipliği 

yaptı. 300 civarında bilim adamının katıldığı bu kongreye 

Azerbaycan ülkesinden de gelen soydaşlarımız vardı. Fizik 

alanında Türkiye’de tanınmış simaların Elazığ’a gelişleri ve 

yaptıkları araştırmaları sunmaları, olumlu bir gelişme olarak 

Fırat Üniversitesi tarihinde kendisine yer buldu. 

Türk Fizik Derneği ile müştereken düzenlenen bu 

kongrenin renkli simalarından biri de Prof. Dr. Erdal İnönü idi. 

Çağrılı konuşmacı olarak kongreye davet edilen İnönü, Türk 

Fizik Derneği’nin geçmişi hakkında bilgiler verdi. Ankara 

Üniversitesi Fen Fakültesi’nin 1 numaralı öğrencisi olan Prof. 



Dr. Erdal İnönü, kendine has üslubu ile Fizik Derneği 

Başkanlığı sırasında başından geçen ilginç olayları anlattı. 

19. Fizik Kongresi’nde Türk Fizik Derneği’nin şimdiki 

Başkanı Prof. Dr. Metin Arık da derneğin hali hazırdaki 

faaliyetleri hakkında bilgi verdi. “Difüzyonsuz Faz 

Dönüşümleri Üzerine Yeni Gözlemler” konusunda ilk bildirisini 

sunan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin N. Durlu, 

kendi Üniversitelerinde kurmuş oldukları laboratuar imkanlarını 

ve ne tür araştırmalar yapılabileceğini anlattı. Rektör Durlu’nun 

bana göre en önemli açıklaması, söz konusu laboratuarların iyi 

bir biçimde kullanılması için herkese açık olduğunu, Üniversite 

misafirhanesinde yatacak yeri dahi kendilerinin sağlayacağını 

açıklamasıydı. Umarım bu açık davete bazı genç bilim 

adamlarımız rağbet gösterir ve modern laboratuarlarda deney 

yapmak üzere Kırıkkale’ye giderler. 

Aynı akşam Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü ile FIRAT 

RTV’de bir söyleşi yaptık. Bu söyleşiye Fizik Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Aydoğdu’yu da çağırdım. FIRAT RTV 

lobisinde programa girmeyi beklerken, Sayın İnönü’nün Eski 

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ile ilgili bazı 

anılarını anlatmasını rica etmiştim. Kendisi Sayın Süleyman 

Demirel’in Başbakan olduğu dönemlerde yardımcısı iken bir 

konu nedeniyle “Dün dündür bugün bugündür” sözü ile ilgili 

ilginç bir anısını anlattı. Ancak bu konuda açıklama 



yapmamamı, isteyenlerin ilginç anılarını yayınlanan 

hatıralarından okumasını istemişti. 

Sayın İnönü’nün televizyonda söyleşi esnasında bir 

cümlesi gülümsememize neden oldu. Cümlesi şöyle idi. “Benim 

için konuşamıyor diyorlar, diksiyonu yok eleştirileri yapıyorlar, 

oysa şu günlerde herkes benimle anılarımı televizyonda 

konuşmak için koşuşturuyor. Madem ben konuşamıyorsam, 

niye beni televizyonlarına davet ediyorlar?” 

Evet Sayın İnönü bir dönem Türk siyasi hayatına 

damgasını vuran ve aynı zamanda Fizik Profesörü olan tanınmış 

bir şahsiyet. Alçak gönüllü oluşu, karşılarındaki incitmeme 

çabaları örnek alınacak yönlerinin başında geliyor. Kendisiyle 

bir söyleşi yapmak bana da kısmet oldu. Allah geçinden versin, 

vefatı sonrasında İnönü çok konuşulacak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 5 Ekim 2000 (Perşembe) 

 

 KURULUŞUNUN 30. YILINDA VETERİNER 

FAKÜLTEMİZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Ülkemizde değişik üniversitelerimizde bulunan 

veteriner fakültelerinin kuruluşunda, Fırat Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi mezunlarının emekleri çok fazla. Veteriner 

Fakültesi’nin, Fırat Üniversitesi’nin kuruluş yılı ile aynı yılda 

kurulduğu belirtiliyor. Oysa Veteriner Fakültesi’nden önce, 

sonradan adı Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisi’ne dönüştürülen bir Teknik Yüksekokulun 1967’de 

kuruluşu gerçekleşmişti.  Bu nedenle Fırat Üniversitesi’nin 

kuruluş tarihinin 1975 olarak kabul edilmesi, kanımca doğru 

değil. 

Bazılarınız 1967 olsa ne olur 1975 olsa ne değişir 

diyebilirsiniz. Dünyada üniversiteler kuruluş tarihleri ile de 



öğünürler. Eski köklü üniversiteler kavramında, kuruluş tarihi 

de önem arz eder. Bu nedenle aradaki 8 yıl 

küçümsenmemelidir. 

Veteriner Fakültemizin 30. kuruluş yıldönümü ile ilgili 

olarak 2 Ekim’de başlayan seminerler dizisi ve farklı türdeki 

etkinlikler sürdürülecek. Doğu Anadolu Projesinin (DAP) Fırat 

Üniversitesi Koordinatörlüğünü görevini yürütmem ve DAP 

hayvancılık sektörü çalışmaları nedenleriyle Veteriner 

Fakültemizin öğretim elemanları ile sıkı ilişkiler içerine girmek 

durumunda idim. DAP’taki çalışmalar yüzünden bu fakültemizi 

daha da yakından tanıma fırsatı bulabildim. 

Veteriner Fakültemizin mücadeleci bir yönü var. Bu 

özelliğini hayvancılık sektörü çalışmalarının tümden Elazığ’a 

alınması ile yaşamış oldum. DAP ile ilgili çalışmaların düşünce 

safhasından bugünkü haline gelişine kadar ki süreçte, her 

kademedeki olayların birinci derecedeki şahidiyim. 1998’de 

DAP ile ilgili sektörlerin üniversitelere dağılımı görüşmelerini 

yaptığımızda, Kafkas Üniversitesi’nin o dönemdeki Rektörü 

Prof. Dr. Nihat Bayşu ve DAP Kafkas Üniversitesi 

Koordinatörü Doç. Dr. Şaban Maraşlı, Kafkas Üniversitesi’nin 

varlık sebebinin altında Veteriner Fakültesi’nin yattığını 

söylüyor ve bu sektör kendilerine verilmediği takdirde DAP 

projesine girmeyecekleri tehdidinde bulunuyorlardı. Ben ve 

Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ise, 

Hayvancılık sektörünün mutlaka Fırat Üniversitesi’ne 



verilmesini ısrarla savunuyorduk. Çünkü bu Fakültemiz 

Türkiye’deki ikinci Veteriner Fakültesi unvanına ve yeterince 

öğretim elemanına sahipti. Uzun tartışmalar ve mücadeleler 

sonrasında hayvancılık sektörünün Fırat, Kafkas ve Yüzüncü 

Yıl Üniversiteleri arasında ortak yürütülmesi kararına vardık. 

Bu çözüm sonucunda da DAP projesi sabote olmaktan kurtuldu. 

Ama şu anda DAP hayvancılık sektörünün Proje 

Yürütücülüğü görevi sadece Fırat Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi tarafından sürdürülüyor. Çünkü diğer iki Fakülte bir 

türlü Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin çalışmalarına 

ayak uyduramadılar. Netice olarak bu sektör ile ilgili 

çalışmaları Fırat Üniversitesi’ne bırakmaya karar verdiler.  

Mücadele, başarıya ulaşmanın en önemli 

unsurlarındandır. Veteriner Fakültesinden beklentim, bu tür 

mücadeleleri sürdürürken dış ülkelerdeki Veteriner Fakülteleri 

ile de başa baş güreşmeleridir. Bunu sağlamanın en kolay yolu 

da yurtdışındaki üniversitelerle çok sayıda ortak projeleri 

yürütmeleridir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Ekim 2000 (Salı) 

 

 DOĞU KENT MAHALLESİ ÇÖPLÜK ALANI 

MI? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1983’lü yıllar Türkiye’de yapı kooperatiflerinin mantar 

gibi çoğaldığı bir dönemdi. Her ilde konut inşaatları için yeni 

alanlar seçiliyor ve ülkemizde hızlı bir konutlaşma süreci 

başlıyordu. 1985’li yıllarda dönemin Elazığ Belediye Başkanı 

rahmetli Prof. Dr. Mustafa Temizer, Ankara’daki Batı Kent 

modeli bir çalışmayı Elazığ’da Hüseynik Köyü’nün altındaki 

arazi üzerinde yapmak için çalışmaları başlatmıştı. Batı Kent 

Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Başkanı Murat Karayalçın ile 

birlikte Ankara’dan gelen bir heyet, Elazığ’da kurulan Doğu 

Koop Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine bağlı 7-8 civarındaki 

kooperatifin yöneticileri, üyeleri ve meraklı Elazığ halkının 

katılımları ile 1985 yılında Doğu Kent alanında görkemli bir 



temel atma töreni yapıldı. Açılışta ben de sade bir vatandaş 

kimliğimle ne olup bittiğini öğrenmek amacıyla tören alanında 

bulunuyordum. 

1987’de ise Doğu Kent içinde yer alan S.S. Ar Konut 

Yapı Kooperatifi üyeliğine girmiş ve kısa sürede kooperatif 

başkanlığına getirilmiştim. Bir anda kendimi Doğu Koop Konut 

Üretim Yapı Kooperatifleri birliği yönetimi içine bulmuştum. 

Rahmetli Prof. Dr. Mustafa Temizer ile birlikte uzun yıllar 

birlikte çalışmış ve Doğu Kentin gelişimi için projeler 

üretmiştik. Doğu Koop Elazığ Belediyesi’nin himayesinde 

kurulan bir kooperatifti. Bazı alt yapı çalışmalarının önemli bir 

bölümünü de Belediye gerçekleştirmişti. Elazığ Belediye 

Başkanı seçilen kişi, Doğu Koop’un da Başkanlığına 

getiriliyordu. Bilahare Belediye Başkanlığı seçimini kazanan H. 

Behçet Susmaz da bu nedenle bir anda kendini Doğu Koop 

bünyesinde bulmuştu. Ancak H. Behçet Susmaz ilk zamanlarda 

Doğu Kenti felçli doğmuş bir çocuğa benzetiyor ve de Belediye 

hizmetlerini ilk zamanlarda Doğu Kent mahallesine götürmeye 

gönlü razı olmuyordu. Sık sık düzenlenen toplantılar, brifingler 

sonrasında görüşleri değişti ve kendisi de Doğu Kent 

Mahallesine hizmetler götürmeye başladı. 

Sayın Hamza Yanılmaz! Belediye Başkanlığınız 

sürecinde Doğu Kent Mahallesine götürdüğünüz hizmetleri 

inkar edenler varsa, nankörlük etmiş olurlar. Şu anda modern 

uydu bir kent özeliklerine sahip Doğu Kent, maalesef son 



zamanlarda üvey evlat muamelesi görmeye başladı. Birkaç yıl 

önce büyük emeklerle açılan Doğu Kent-Salıbaba yolu, çöp 

dökme alanı haline getirildi. Bu yetmiyormuş gibi Doğu Kent 

Mahallesi’nin güneyindeki yerleşim yerlerine yakın alana da 

inşaat harfiyatı ile birlikte çöp dökülmeye başlandı. Geçen 

yıllarda sinekten eser yokken bu yıl Doğu Kentte sinekler nefes 

aldırmadı. Modern Doğu Kent Mahallesi hızla köyleşmeye, 

çöplüğe dönüşüyor.   

Belediye Başkanı, Doğu Kent Mahallesindeki yapı 

kooperatifleşmenin benzerini Hilal Kenti kurarak Elazığ’ın 

batısında filizlendirdi. Sayın Hamza Yanılmaz, şimdi Hilal Kent 

size ne ifade ediyorsa, Doğu Kent Mahallesi de bizler için aynı 

değeri taşıyor. Hilal Kentin çevresinin çöp, moloz ve inşaat 

artığı ile çöplük alanına dönüşmesi halinde, siz rahatsız olmaz 

mısınız?   

Yılan hikâyesine dönüşen Salıbaba-Doğu Kent 

yolundaki pis kokan çöplükleri kaldırıp yolun faaliyete 

geçirilmesi, ayrıca Doğu Kentin güneyinde oluşturulan çöplük 

alanının kaldırılmasını istemek, Doğu Kentte oturan sakinlerin 

en tabii hakkıdır diye düşünüyorum. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Ekim 2000 (Çarşamba) 

 

 MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARININ 

DİKEY GEÇİŞ YAPMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Sanayiimizin ara eleman ihtiyacını karşılamak için 

meslek yüksekokullarının bazı bölümlerinin mezunlarına büyük 

ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de 412 civarında Meslek 

Yüksekokulu bulunuyor. Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim 

Projesi kapsamında bulunan 30 civarındaki meslek yüksekokulu 

hariç tutulduğunda  bu okulların büyük bir bölümünde öğretim 

elemanı sıkıntısı ve laboratuar eksikliği bulunuyor.  

1990’lı yıllarda Endüstri Meslek Liselerindeki 

atölyelerde öğretmen eksikliklerini gidermek için meslek 

yüksekokulu mezunlarının bazılarının meslek liselerine atölye 

öğretmeni olarak atanmaları yapılmıştı. Birkaç yıl önce bu 



durumda olan meslek yüksekokulu mezunu öğretmenleri için 

2+2 lisans tamamlama programları düzenlendi. 

Önceden belirlenen kontenjanlar dahilinde, bölümlerini 

derece ile tamamlayan meslek yüksekokulları mezunları, geçen 

yıla kadar istedikleri üniversitelere bizzat müracaat ederek 

dikey geçiş yolu ile lisans eğitimlerini tamamlayabiliyorlardı. 

Bu müracaat şeklinde bazı meslek yüksekokullarında hiç 

laboratuvar görmeden ve bazı dersleri boş geçmesine karşın, 

çok yüksek not ortalamaları ile mezun olup, dikey geçiş 

yapanlar olabiliyordu. Oysa öğretim elemanı eksikliği 

bulunmayan ve sıkı bir eğitim gören bazı meslek yüksekokulu 

mezunları ise, okul birincisi dahi olsalardı alt sıralarda 

kaldıkları için bu imkandan yararlanamıyorlardı. Dolayısıyla 

haksız bir yerleştirme söz konusu olabiliyordu. 

2000-2001 eğitim-öğretim yılı için meslek yüksekokulu 

mezunları için merkezi bir sınav yapıldı ve Türkiye genelinde 

bulunan üniversitelere yerleştirme ÖSYM tarafından 

gerçekleştirildi. Bu merkezi yerleştirme sayesinde sınavda daha 

yüksek puan alanların, tercih ettikleri bir lisans programına 

katılmaları sağlandı. Kazanların okullarına kayıt yaptırma 

süreleri 9 Ekim’de son buldu. 

Merkezi sınavla lisans programlarına kayıt yaptıran 

öğrenciler için en fazla üç yarıyıl süre tanınacak ve bu süre 

zarfında kendileri için belirlenecek derslerden başarılı olmaları 

halinde üçüncü sınıftan başlayarak lisans eğitimlerine devam 



edebilecekler. Ancak üç yarıyıl süre zarfında derslerini 

başaramayanlar ise, lisans tamamlama programına devam 

edemeyecekler.   

Meslek yüksekokulu mezunlarından başarılı olanlar için 

merkezi sınav yolu ile bir yerleştirme yapılması, adil bir lisans 

tamamlama fırsatı sunmaktadır. Bu fırsatı değerlendirmek 

isteyenlerin, meslek yüksekokulu öğrencisi oldukları andan 

itibaren bu yarışa hazırlanmalarını öneririm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Ekim 2000 (Perşembe) 

 

 ÖĞRENCİ AFFI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Üniversitelerimizi yakından ilgilendiren bir konu bu yıl 

yürürlüğe sokulan af kanunudur. Bu kanun sayesinde 

üniversitelerden çeşitli nedenlerle atılan, ayrılan veya halen 

öğrenciliği sürüp de  yarıyıl kaybına uğrayan öğrencilerin tümü 

aftan yararlanabiliyor. Halen öğrenciliği sürenlerin de af 

kapsamına alınması, birçok farklı uygulamanın ortaya 

çıkmasına neden olabilir diye endişeleniyorum. 

Üniversite senatoları, af kanununun çizmiş olduğu 

çerçeve hükümler kapsamında kararlar aldılar ve uygulamaya 

koydular. Bölümler olarak birçok dilekçeyi değerlendirerek 

öğrencilerimizin leyine kararlar almak için çaba gösterdik. 

Ancak o kadar değişik problemli öğrencilerle karşılaştık ki, af 



kanununun yorumlanmasında dahi zorlandığımız durumlar 

oldu. 

Üniversite öğretim üyeleri olarak öğrenci affına genelde 

karşı çıkılır. Çünkü başarısız olan öğrencilerin üniversite ile 

ilişkisi kesiliyor. Yıllar sonra af kanunu ile öğrenciliğe 

başlayanların ise yıllardır ayrı kaldıkları üniversite sıralarına 

oturup tümünün yeniden başarılı olmalarını beklemek, 

gerçekçilikle pek bağdaşmıyor. Bu durumdaki öğrenciler sınıf 

ortamına geri dönmekten hem kendileri rahatsız oluyor hem de 

dersine giren öğretim elemanları huzursuz olabiliyor.   

Yıllardır okullardan ayrı kalıp sonra tekrar öğrencilik 

kimliğini kazananların beklentileri, sınavlarda verdikleri boş 

kağıtlara geçer not verilmesi şeklindedir. Af kanununu 

doğrudan diploma verilmesi şeklinde yorumlamak isteyenler 

dahi çıkabiliyor. Yani sınavlarda boş kağıtlara geçer not, 

arkasından da diploma bekleyenler olabiliyor. Bu keyfiyet 

karşısında zorlanan birçok öğretim elemanı olup sınavlarda boş 

kağıt verenleri başarılı saymak seviyesizliğini gösteremiyor. 

Bunun sonucunda da ders hocasının tehdit edildiği durumlar 

ortaya çıkabiliyor. 

Okumanın yaşı olmayıp, ömür boyu eğitimi 

savunanların başında geldiğimi zannediyorum. İcraatlarımla da 

bu düşüncemi kanıtlamış durumdayım. Çünkü 1986’lı yıllarda 

Fırat Üniversitesi’nin pilot üniversite seçilerek iki ve üç yıllık 

teknikerlerin lisans tamamlama programlarına katılmalarını 



sağlayan raporu hazırlayan dört öğretim üyesinden biri idim. 

1997’li yıllarda meslek yüksekokulları mezunlarından meslek 

liselerinde atölye öğretmeni atananların 2+2 lisans tamamlama 

programlarının açılması ve yürütülmesi işlemleri içinde yer 

aldım. 

Bir taraftan yaşam boyu eğitimi savunurken, diğer 

taraftan da kaliteli eğitimden taviz verilmemesinin şart 

olduğunu dile getirmekteyim. Yani af kanunu ile üniversitelere 

geri dönen öğrenciler sonuçta başarılı olabiliyorlarsa 

eğitimlerini sürdürebilsinler. Ancak af kanununu, sınavlarda 

başarısız olsalar dahi diplomayı alma hakkı olarak görmek 

isteyenlere de kesinlikle karşıyım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Ekim 2000 (Salı) 

 

 NÜFUS SAYIMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

2000 yılı genel nüfus sayımı 22 Ekim’de yapılıyor. 

Nüfus sayımını gerçekleştirmek için sokağa çıkma yasağı 

uygulanacak. Her nüfus sayım sonrasında, bir sonraki nüfus 

sayımının bilişim ve iletişim alanındaki gelişmelerin sayesinde 

sokağa çıkma yasağı uygulamadan yapılacağı ümidini 

taşıyorduk. Ancak bu defa da bu düşüncemiz gerçekleşemedi. 

Nüfus sayımının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi, 

ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Çünkü tüm 

kalkınma planları, demografik yapıya dayalı sosyo-ekonomik 

gelişme trendleri nüfus sayım sonuçlarına göre yönlendirilir. 

İlin nüfusuna bakılarak Milletvekili sayısı belirlenir. Bütçeden 



yapılacak yardımların, hizmetlerin hepsi birey sayısı ile 

yakından ilgilidir.  

Şu günlerde görsel ve yazılı medyada belediye 

başkanları, valiler, sivil toplum örgütlerinin bazıları demeçler 

vererek, halkın ikamet ettikleri yerlerde nüfusa yazılmalarını 

rica ediyorlar. Bunun sebebi yukarıda bahsettiğim imkanlardan 

daha fazla yararlanmaktır. 

Belediye Başkanları bu tür çağrılar yaptığında üzülerek 

belirtmek gerekir ki konu hemen politik açıdan ele alınarak 

mekan değiştirebilmekte veya bir gün evde beklemeyi göze 

alamayanların sayımdan bir iki gün önce sürekli ikamet ettikleri 

evlerinden ayrılarak köy veya mezralarına gittikleri 

olabilmektedir.   

Yaşadığımız mekânların nüfusa dayalı hizmetlerinden 

maksimum düzeyde faydalanabilmemiz için çaba göstermeliyiz. 

Bu meseleyi belediye başkanlarımızın mensup oldukları parti 

ile ilişkilendirmek çok yanlış bir düşüncedir. Politik egolar 

yüzünden bir toplumun tüm fertlerinin cezalandırılması 

düşüncesi, ancak çağ dışı bir tasarruf olabilir. 

 Elazığ’ın geçen defa elde edilen nüfus sayım sonucu, 

birçok kişiyi hüsrana uğratmıştı. Çevre illerden ve kırsal 

kesimden göç alan bir il olduğu bilinmesine karşın, Elazığ İlinin 

nüfusunda artış olmaması hayret verici bir durum idi. Ancak 

sonradan yapılan incelemelerde, birçok kişinin köy veya 

bahçelerine gittiği saptanmıştı. 



 Halkımıza daha fazla hizmetlerin (Örneğin kamu 

kurum ve kuruluşlarının kadrolarının artırılması, bütçeden 

ayrılan payın artırılması vb.) akmasını istiyorsak, gerçek nüfus 

sayımızın mutlaka ortaya çıkması gerekir. Bunun için de sayım 

günü mutlaka evlerimizde kalarak, sayılmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Ekim 2000 (Çarşamba) 

 

 POSTA ÇEKİ HESABI VE ÇEKİLEN 

ZULÜMLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Posta Çekleri 

Başmüdürlüğü tarafından Posta Çeki adıyla verilen bir hizmet 

bulunmaktadır. Posta çeki hesabı açtırarak örneğin telefon 

ücretlerinin her ay hesaptan otomatik olarak tahsil edilmesini 

sağlayabiliyorsunuz.  

Posta çeki hesabına önceden yeterli miktarda para 

yatırmanız halinde telefon faturalarını ödenmek için mesai 

harcamanıza veya gişe önlerinde kuyrukta beklemenize gerek 

kalmıyor. Üstelik posta çeki hesaplarında önceden yatırdığınız 

paralar nedeniyle de, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü 

hesaplarında yüklü meblağlar bulunabiliyor. İşin buraya kadar 

anlatılanları kulağa çok hoş geliyor. Ancak gerçekten de olaylar 



böyle mi cereyan ettiğine bakacak olursanız, çok çilekeş bir 

manzara ile karşılaşabiliyorsunuz. 

Telefon faturalarımın otomatik ödemelerini 

sağlayabilmek için yıllar önce bir posta çeki hesabı açtırdım ve 

her defasında birkaç aya yetebilecek miktarlarda meblağları 

hesabımda bulundurdum. İlk zamanlarda sistemin sorunsuz 

işlediğini gördüğümde, “Ne güzel bir sistem” deyip 

arkadaşlarıma da hesap açtırmaları tavsiyesinde bulunuyordum. 

Ancak bir süre sonra aksaklıklar baş göstermeye başladı. 

Hesapta para olmasına karşın, ücreti ödenmediği için 

telefonlarımın defalarca kesilmesi durumları ile karşı karşıya 

kaldım. Kesilen bir telefonu açtırmak için daha çok zaman 

harcıyor, birkaç yere telefon ediyor ve mesaimi boş işlerle 

harcamaya başlıyordum.  Ama bıkmadım ve bu sistemi devam 

ettirdim.  

Telefon ücretlerini otomatik olarak ödeyebilmek için 

açtırdığım posta çeki hesabım tam anlamıyla bana zulüm 

çektirmeye başladığını hissettiğimde, haftalık yayımlanan ve 

20-26 Temmuz 1998 tarihlerini kapsayan “BT/Haber 

Gazetesinin 176 sayılı nüshasında “HEDEF” isimli köşemde 

“Hiç Posta Çeki Hesabınız Oldu mu?” başlıklı yazımı 

yayınladım ve aksaklıkları dile getirdim. 

Bu arada hatır gönül ilişkilerini devreye sokarak telefon 

faturalarının posta çeki hesabımdan ödenmesini bu günlere 



kadar sürdürdüm. Hatta bazen ödediğim mükerrer faturalar 

oldu.   

Geçenlerde gene telefonlarımın hepsi devre dışı kaldı. 

Telefon faturaları ödenmediği için kesildiği belirtiliyordu. Oysa 

Posta çeki hesabında yeterince para bulunuyordu. İlgililerle 

görüştüğünüzde, sorunun Ankara’dan kaynaklandığını 

belirtiyorlardı. Bu arada telefonlarımı açtırmak için gene daha 

çok zaman harcadım. Muhtemelen faturalara gecikme cezası da 

eklenmektedir. Kısacası Posta Çeki hesabından otomatik telefon 

faturalarının ödenmesi işlemi bir türlü doğru çalıştırılamıyor. 

Adeta zulüm yapılıyor.  Ya bu işi doğru dürüst yapın ya da bu 

uygulamadan vazgeçin, diyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Ekim 2000 (Perşembe) 

 

 DOÇENTLİK BİLİM SINAVLARI KASIM 

AYINDA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Üniversitelerimizde doçentlik bilim sınavları 

döneminde büyük heyecan yaşanır. Akademik yükseltilmelerde 

Araştırma Görevliliğinden başlayan serüven, Yardımcı Doçent, 

Doçent ve Profesörlük unvanlarının alınmasıyla son bulur. 

Akademik çalışmalarda iki önemli aşama bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi doktora çalışması, ikincisi ise 

Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi olarak yapılan 

doçentlik sınavıdır. 

Kasım ayında jüri üyeleri genelde üç büyük şehrimizde 

toplanarak doçent adaylarının sınavlarını yaparlar. Sınav iki 

aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada adayların incelenen 

eserleri jüri üyelerince tartışılır. Toplanan jüri üyeleri 



hazırladıkları raporları görüşerek, adayın sözlü sınava girip 

girmeyeceğine karar verir. 

Mevcut sistemdeki en büyük eksiklik, aday için 

düzenlenen raporların tümü olumsuz dahi olsa, jüri üyelerinin 

ve adayların mutlaka toplantı yerine gitmek zorunda 

kalmalarıdır.  Kasım ayının soğukluğu, uzaklardan gelen jüri 

üyelerinin ulaşım güçlükleri, jüri üyelerine verilen yolluk ve 

gündeliklerin azlığı, yatacak yer temininin güçlüğü, sınavlara 

giden öğretim üyelerinin haftalık derslerini aksatması vb 

olumsuz durumlar, jürilikten çekilme bahanesi olarak 

kullanılabilmektedir. 

Gelecek yıl doçentlik sınavlarında değişiklikler söz 

konusu. Jüri üyeleri adayların eserleriyle ilgili raporlarını 

doğrudan YÖK’e gönderecek ve bir aday ile ilgili olumlu 

raporlar çoğunlukta ise, o adayın sözlü sınavını yapmak üzere 

toplanılacak. Böylece toplantı trafiğinde önemli bir azalma 

ortaya çıkabilecek. 

1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Doçentlik Sınav 

Yönetmeliğe göre başvuru ile ilgili hükümler 1 Ocak 2001 

tarihinde yürürlüğe girecektir. Haziran 2000 dönemi doçent 

adayları ile 28 Haziran 2000 tarih ve 24093 (Mükerrer) Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu kanuna Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair 4584 Sayılı Kanunun Hükümleri 



gereğince KPDS’den 1996 yılından itibaren 65-69 puan alarak 

doçentlik sınavına başvuran adaylar için oluşturacak jürilerin 

işlemleri eksi mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.  

Yeni Doçentlik Sınav Yönetmeliği değişikliğinin 

ülkemiz ve üniversitelerimiz için hayırlı olmasını; ayrıca 

kaliteli, çalışkan, vatan ve milletini seven öğretim üyeleri 

yetiştirilmesine vesile olmasını dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Ekim 2000 (Salı) 

 

 ODTÜ ve BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE SANAL 

YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İletişim alanındaki hızlı gelişmeler, eğitim ve öğretim 

yöntemlerinin de hızlı değişmesine neden oluyor. Birkaç yıldan 

beri çok farklı yöntemler kullanılarak uzaktan eğitimin çeşitli 

versiyonlarını yaşar olduk. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 

Fakültesi’nin uygulamaları sayesinde radyo ve televizyon 

üzerinden yapılan uzaktan eğitim şekline alışığız. Ancak 

günümüzde telekonferans, videokonferans, elektronik bir tahta 

içeriğinin diğer bir mekânda bulunan elektronik tahtaya aynen 

aktaran boardcasting ve Web tabanlı sistemlerle karşılaşır 

olduk. 



Yükseköğretim Kurulu da bu sistemleri 

yaygınlaştırmak için yönetmelikler yayınlayıp duruyor. 

Gelişmeler o kadar süratli oluyor ki her ay bir üniversitemizin 

bu teknolojilerden birini veya birkaçını bir arada kullanarak 

uzaktan eğitim vermek için yarıştıklarını görüyoruz. 18 

Eylül’de İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi arasında 

boardcasting sistemli uzaktan eğitim başlatıldı. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, Enformatik Milli Komitesinden Web ortamında e-

MBA yükseklisans programını başlatma onayını aldı. 20 

Ekim’de ise ODTÜ Enformatik Enstitüsü yüksek lisans 

programı (Online Master of Science Program, 

http://ion.ii.metu.edu.tr) açmak için gerekli hazırlıklarını 

tamamladı ve Enformatik Milli Komitesinden (EMK) onay aldı. 

Bu programların süratle açılmasında, ekip olarak çalışmalarının 

büyük destek sağladığı gerçeğine şahit oluyoruz. 

Anadolu’ya yayılmış Üniversitelerimiz ne yapıyorlar? 

Yeni teknolojilerin eksik olduğunu ve bu yüzden bu tür eğitime 

yanaşamadıklarını söyleyenler var.  Oysa bu üniversitelerimizin 

İnternet’e bağlanma hızlarının 512 Kbps veya daha yukarı 

olduğunu görüyoruz. ODTÜ ve İstanbul Bilgi Üniversitelerinin 

yaptığı farklı değil ki? Onlarda İnternet’i kullanarak bu işleri 

yapmıyorlar mı? 

O halde sıkıntı başka nedenlerden kaynaklanıyor. 

Kanımca en büyük eksiklik ekip çalışmasını bir türlü 

başaramıyoruz. Diğer taraftan bu tür çalışma yapanlara ise 



engel olmak için her türlü yolu seçiyoruz. Yapılmış 

çalışmalardan bihaber de olsak, konuyu hiç anlamasak da bir 

anda konu uzmanı olarak ortaya çıkabiliyor ve o tür 

çalışmaların daha doğmadan ölmesi için elimizden geleni 

ardımıza koymuyoruz. Sonuçta üniversiteye mal olacak “küçük 

üniversite, gelişmemiş üniversite” imajının yayılmasına neden 

oluyoruz. Arkasından da “biz şöyle başarılıyız, böyle kaliteli 

eğitim yapıyoruz” deyip kendi kendimize öğünüp duruyoruz. 

Diğer gelişmiş üniversitelerle gerçek anlamda yarışmak 

ve gerçekten ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, öncelikle biri 

birimizle barışık olup, bir öğretim elemanının hazırladığı yeni 

bir proje veya teklife olumlu yanaşmayı öğrenmeliyiz. Ortaya 

çıkardığı çalışmayı incelemden ön yargılı davranıp her türlü 

engeli ileriye sürmek, bilim adamlığına yakışmaz. Artık ekip 

olarak birlikte çalışmaya da alışmalı ve birlikte yeni projeler 

üretmek için çaba sarf etmeliyiz. “Atı Alan Üsküdar’ı 

Geçerken”, biz hala biri birimizi nasıl engelleriz hesapları 

yapmamalıyız! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Ekim 2000 (Çarşamba) 

  

 ÇAĞDIŞI YASALARLA MÜCADELE DÖNEMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

27-28 Ekim 2000 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Metin Bostancıoğlu, Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü 

Sayın Orhan Birgit, RTÜK Başkanı Sayın Nuri Kayış ve 

İletişim Fakülteleri dekanlarının katılımıyla Ankara’da önemli 

bir toplantı yapılacak. Konu, “Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir 

Vergisi Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” maddelerinin ayrıntılı 

biçimde ele alınarak tartışılması ve öneri metninin 

oluşturulmasıdır.  

İletişim alanında yaşanan hızlı gelişim sonrasında bazı 

yasalarımız maalesef çağdışı kalabilmektedir. Yasaların 

güncelleştirilmesi ve değiştirilmesi de kolay gerçekleşemiyor. 



Buna örnek olarak 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluşları Hakkındaki Kanun örnek gösterilebilir.  

Bilindiği üzere mevcut 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşları Hakkındaki Kanun; üniversitelerin 

eğitim amacıyla televizyon birimleri kurarak yayın yapmasını, 

ancak anonim şirket kurulması halinde müsaade ediyor. 

Üniversitelerin anonim şirket kurmalarında ise bazı riskler söz 

konusu olduğu için, üniversite rektörleri bu tür sorumluluk 

altına girmek istemiyorlar. Diğer taraftan şu anda sayıları 20 

civarında olan İletişim Fakülteleri ise, uygulamalı bir eğitim 

yaptırarak öğrencilerini eğitmeyi arzuladıklarından, kendilerinin 

radyo ve televizyon yayınlarını yasal olarak sürdürmelerini 

amaçlıyorlar.  

Gelişmiş ülkelerde üniversiteler, radyo ve televizyon 

araçları üzerinden eğitim amacıyla yayınlar yapabilmektedirler. 

Bu ülkelerde eğitim amaçlı yayınlar teşvik edilirken, ülkemizde 

yasak kapsamına alınması, ilkel bir düşünce olarak karşımıza 

çıkıyor. 

Yerel radyo ve televizyon şirketlerinin bir çoğunda 

programcılar, sunucular vb görevi üstlenenler İletişim Fakültesi 

mezunu değildir. Yayıncılığın sosyal boyutu açısından da uygun 

bir eğitim görmeyenlerin sayısı çok fazladır. Oysa bu gruba 

giren elemanlar, İletişim Fakülteleri bünyesinde açılacak hizmet 

içi eğitim programları sayesinde yetiştirilebilirler. Böylece 



kendileri bir sertifika sahibi olabilecek ve yaptıkları işleri daha 

profesyonelce sürdürme imkanı bulabilecekler. 

Anadolu İletişim Meslek Liseleri ders programlarının 

gözden geçirilmesi konusu da bu toplantıda ele alınacak. 

Anadolu Meslek Liseleri mezunlarının Teknik Eğitim 

Fakülteleri bünyesinde yer alan Telekomünikasyon Anabilim 

Dalında yüksek öğretim görmek istemeleri halinde, kendilerine 

ek puan verilmemektedir ve alan dışı guruba dahil 

edilmektedirler. Oysa bu liselerin müfredatlarına iletişim 

alanında birkaç teknik alan dersi konulabilirse, bu öğrencilerin 

ek puan almaları mümkün olabilecek. 

İletişim Fakültesi mezunlarının Anadolu İletişim 

Meslek Liselerinde meslek öğretmeni olarak istihdamlarının 

sağlanması, Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunlarının 

İletişim Fakültelerine girmelerinin kolaylaştırılması vb diğer 

sorunların tartışılacağı bu toplantı sonucunda, bu alanda önemli 

değişimlerin başlayabileceği ümit ediliyor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Ekim 2000 (Perşembe) 

 

 TÜRK TELEKOM YENİ TEKNOLOJİLER 

PEŞİNDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Haberleşme imkânları açısından gelişmiş ülkeler 

arasında yer aldığımızı söyleyebiliriz. İki uydusu uzayda 

bulunan ve üçüncü uydusunu fırlatmaya hazırlanan Türkiye, 

iletişim alanındaki hızlı gelişmeye ayak uydurmak için büyük 

bir mücadele içerisinde bulunuyor.  

Bilişim 2000 fuarında standları gezenler, görüntülü 

telefonlarla ilgili sergiyi görmüşlerdir. Yakın bir gelecekte artık 

cepte dolaşan telefonlarla, konuştuğumuz kişinin aynı anda 

görüntüsünü de seyredebileceğiz. Telekom Genel Müdür 

yardımcılarından Sayın Vedat Karaaslan ile makamında 

Doğudaki üniversiteler arasında telekonferans sisteminin 

kurulabilmesi konusunu görüşmek amacıyla bir randevu talep 



etmiştim. Kendisiyle 20 Ekim’de bir görüşme yaptık ve çok 

sevindirici haberler aldım.  

Genel Müdür yardımcısının beni en mutlu eden ifadesi, 

ülkemizdeki tüm üniversitelerimizin yakın gelecekte istedikleri 

anda telekonferans sistemi kurarak birbirleriyle 

haberleşebileceğidir. Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas, Yüzüncü 

Yıl Üniversiteleri ile DPT arasında telekonferans sisteminin 

kurulması, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 

planlanmış bir proje olup, bu amaçla bu üniversiteler arasında 1 

Mbps hızda bir ağ alt yapısı gerekmektedir. Bu istek karşısında 

konuyu tüm üniversiteler açısından incelediklerini ve isteyen 

üniversitenin Telekom tarafından sağlanacak portlar üzerinden 

telekonferans ve videokonferans yapmalarına imkan 

verileceğini müjdeledi. 

Ülkeye yayılmış bazı santrallerinde alt yapının yetersiz 

olduğunu, ancak yeni ihaleler ile Aralık 2000 sonuna kadar alt 

yapı eksikliklerini gidermeyi planladıklarını ve bunun 

sonucunda isteyen üniversiteler haricinde kurum ve kuruluşlar 

yanında bireysel abonman yolu ile de telekonferans 

yapılabileceğini söyleyen Karaaslan, abonman ücretlerinin de 

yarı yarıya düşürüleceğini belirtti. 

Telekom alanında hangi ülkelerin ilk sıralarda yer 

aldığı konusunda ise ilginç bir yanıt geldi. İsrail’in haberleşme 

teknolojileri alanında birçok gelişmiş ülke ile başa baş 



yarışabildiği ve ihalelerde ucuz ve kaliteli cihazlar 

sunabildikleri için iş alabildiklerini söyledi. 

14 Mayıs 1948 tarihinde kurulan bir ülke olan İsrail, 

geçen kısa zaman içerinde modern teknolojiler sahasında 

atılımlar göstermesinin arkasında Amerika Birleşik 

Devletlerinin olduğunu da unutmamak gerekir. Hatta önceleri 

“Her İsraillinin arkasında bir Amerikalı vardır”, ifadesi “Her 

Amerikalının arkasında artık bir İsrailli var” biçimine 

dönüştüğü söyleniyor. Gelişmiş ülkelerin başarıya ulaşmalarının 

arkasında sınır tanımayan çalışma azimlerinin yattığını 

unutmamak gerekir. Yeni bir işe başlarken çok heyecanlı 

başlayan bir toplumuz. Ancak aynı heyecanı işi bitirme 

safhasında gösteremiyoruz. O nedenle de “Türk gibi başla, 

Alman gibi bitir” ifadesi kullanılabiliyor. “Türk gibi başla ve 

Türk gibi bitir” deyiminin gerçekleşmesini umarım daha uzun 

yıllar beklemeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ekim 2000 (Salı) 

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAYIN 

BOSTANCIOĞLU ARAMIZDAYDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İletişim fakültesi dekanları altıncı kez Ankara’da 

toplanırken, önemli konukları da kendileriyle birlikte idi. 27-28 

Ekim 2000 tarihleri arasında yapılan toplantıya birinci günü 

RTÜK Başkanı Nuri Kayış, RTÜK Yayın İzleme Dairesi 

Başkanı Yusuf Turan, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi 

Başkanlığından Uzman Belma Örs, Bora Sönmez ve Cengiz 

Karakaşoğlu yanında Aydın Doğan Vakfı Başkanı Orhan Birgit, 

Erdoğan Gönüllü gibi şahsiyetler katılırken; ikinci gün Milli 

Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu, MEB Müsteşarı 

Sayın Bener Cordan, Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet 

Temel, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Aydın 



Özyar ile iletişim meslek liselerinin müdürleri ve diğer bazı 

ilgililer katıldılar. 

 

RTÜK Başkanı Nuri Kayış, iletişim fakültelerinin 

radyo ve televizyon yayınları yapabilmelerinin sağlanması 

gerektiğini açık bir biçimde ifade etmiştir. İletişim fakülteleri 

dekanları, “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu İle 

Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” üzerinde yapılmasını önerdikleri değişiklikleri 

tüm katılımcılara gerekçeleri ile anlattılar.   

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu iletişim 

meslek liseleri ile ilgili görüşlerini dile getirdi. İletişim 

fakülteleri dekanlarının bazıları konu hakkındaki görüşlerini 

belirtiler.  Bendeniz de söz alarak, radyo ve televizyon, 

gazetecilik ve iletişim meslek lisesi mezunlarının iletişim 

fakültelerini tercih etmeleri halinde nasıl mağdur edildiklerini, 

örneklerle açıkladım. Bu konuşma, sayıları 10 civarında olan 

Anadolu İletişim Meslek Lisesi müdürlerinin yüreklerine su 

serpti. Okul müdürlerini temsilen söz alan Anadolu İletişim 

Meslek Lisesi Müdürü Çetin Erturan, mezunlarının iletişim 

fakültesi bölümlerini seçmeleri halinde orta öğretim başarı 

puanlarının 0,2 yerine hiç olmazsa 0,5 ile çarpılarak 

öğrencilerin mağduriyetlerinin bir nebze giderilmesini 

istemiştir. Oysa ben, orta öğretim başarı puanının 0,5 



katsayısına ilaveten 0,15’lik katsayı ile de çarpılması gerektiğini 

savunuyorum. Bu konu hakkında yarın sizlere daha ayrıntılı 

bilgi vereceğim. 

Müsteşar Sayın Bener Cordan’a ise “25-26 Kasım 

1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “1.Anadolu 

Basın-Yayın Kurultayında, 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 

Kanunun üniversitelerimizin radyo ve televizyon yayınları 

yapmasını engelleyen maddelerinin kaldırılması 

gerektiğini size hatırlattığımda bu değişiklik için destek 

sağlayacağınızı belirtmiştiniz ve ifadeleriniz video kaseti 

olarak elimde mevcuttur” dediğimde, sözünü tutan birisi 

olduğunu ve destek sağlayacağı  sözünü yineledi. Bir 

akademisyen olarak söz konusu yasanın değişeceği günü 

sabırsızlıkla bekliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 1 Kasım 2000 (Çarşamba) 

 

 EK PUAN UYGULAMASINDA YAŞANAN BAZI 

ÇELİŞKİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının bilgisayar 

bölümlerinden mezun olan bir öğrenci, Teknik Eğitim 

Fakülteleri bünyesinde yer alan Bilgisayar Öğretmenliği 

bölümünü tercih ettiğinde, orta öğretim başarı puanı 0,5 ile 

çarpılmakta ve ayrıca Y-ÖSS puanına, ilgili ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilen 

ek puan da ilave edilmektedir.   

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının örneğin 

1615 kodlu Gazetecilik bölümünden mezun olan bir öğrenci, iki 

yıllık “Radyo ve Televizyon Programcılığı” veya “Radyo ve TV 

Yayımcılığı” programını tercih ettiğinde 0,5 ve 0,15’lik ek 

puanlardan yararlanabilirken, dört yıllık İletişim Fakültesinin 



Gazetecilik Bölümünü tercih edecek olursa, orta öğretim başarı 

puanı sadece 0,2 ile çarpılmaktadır. Yani meslek lisesi 

gazetecilik bölümü mezunu, iletişim fakültesinin gazetecilik 

bölümünü tercih etmesi aleyhine kullanılmaktadır. İletişim 

fakültelerinin ilgili bölümlerine mesleki ve teknik liselerinin 

gazetecilik, iletişim, radyo ve televizyon bölümlerinden gelen 

öğrencilerin aşağıda tabloda gözüken yükseköğretim 

programlarını tercih etmeleri halinde ortaöğretim başarı 

puanları mutlaka 0,5 ve 0,15’lik katsayılarla çarpılması gerekir. 

Yükseköğretim Kurumunun yürüttüğü yanlış uygulamayı 

kaldıracağını ve iletişim meslek liseleri öğrencilerinin 

mağduriyetlerini önleyeceğini ümitle bekliyorum.  

 

Alan/Kol/Bölüm Yükseköğretim 

Programları 

Öğretim 

Süresi 

ÖSS 

Puan 

Türü 
Kodu Adı 

1615 Gazetecilik Radyo Televizyon 

Programcılığı 

Radyo ve TV 

Yayımcılığı 

Gazetecilik 

Basım ve 

Yayıncılık 

Televizyon 

Gazeteciliği 

2 

2 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 



3277 Radyo 

Televizyon 

Radyo Televizyon 

Programcılığı 

Radyo ve TV 

Yayımcılığı 

Radyo, Televizyon 

ve Sinema 

Sinema ve 

Televizyon 

Sinema-TV 

Televizyon ve 

Radyo 

Elektronik 

Öğretmenliği 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Öğretmenliği 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SAY 

SAY 

3497 İletişim Radyo Televizyon 

Programcılığı 

Halkla İlişkiler 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Otomotiv Satış 

Sonrası Hizmet 

Piyasa Araştırmaları 

ve Reklamcılık 

Radyo ve TV 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 

EA 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 



Yayımcılığı 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 

Radyo, Televizyon 

ve Sinema 

Eğitim İletişimi ve 

Planlaması 

İletişim Sanatları 

Reklamcılık 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

Medya ve İletişim 

Sistemleri 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Reklamcılık ve 

Halkla İlişkiler 

İletişim Bölümü 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Kasım 2000 (Perşembe) 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIMI, 

MÜFREDATLARININ YENİLENMESİ VE 

MEZUNLARININ ÖĞRETMEN OLARAK 

İSTİHDAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İletişim fakültelerine öğrenci seçimi sözel puan ile 

yapılmaktadır. Oysa yeni teknolojilerin keşfi ile iletişim alanı 

çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. Telekonferans, videokonferans, 

uydu üzerinden yayıncılık, İnternet ve yakın gelecekte 

görüntülü cep telefonları üzerinden televizyon yayınlarının 

yapılabileceği durumlar düşünüldüğünde, iletişimin sosyal 

boyutu yanında teknik boyutunun da devreye girdiğini gösterir. 

Bu nedenle iletişim fakültelerine öğrenci alımı EA puanı ile 

gerçekleşmelidir.   



İletişim Fakülteleri; gelişen teknolojiye paralel olarak 

ders programlarını değiştirmesi gerekir. Bundan daha birkaç yıl 

öncesine kadar İnternet’ten habersiz sayılırdık. Oysa 

günümüzde ülkemizde de artık İnternet ortamı kullanılarak 

uzaktan eğitim programları uygulanmaya başlamıştır. Örneğin 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 

lisansüstü programlarını devreye almış durumdadırlar. Fırat 

Üniversitesi’nde ise ders bazında uzaktan eğitim yöntemleri ile 

ders verilebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

İnternet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının 

yapıldığı bir dönemde, İletişim fakülteleri öğrencilerinin bu 

gelişmeden habersiz eğitim yapmaları kabul edilemez. Bu 

nedenle İnternet üzerinden radyo ve televizyon teknolojilerini 

işleyen bir ders, müfredatlara ilave edilmelidir. 

Görsel ortamlarda animasyonların etkin kullanımı 

gerekir. Bu nedenle bilgisayarda animasyon tekniklerini öğreten 

bir dersin de iletişim fakülteleri öğrencileri için elzem olduğu 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bilgisayarla ses türetilmesi de başlı başına bir ders 

niteliğindedir. Bilgisayarla ses işleme konusunda bir dersin 

verilmesi yanında matbaacılık alanında da masa üstü yayıncılık, 

büyük bir önem arz etmektedir. 



Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2000 yılı verilerine göre 

halen 10 adet Anadolu İletişim ve Basın Yayın Meslek 

Lisesi’nde 1742 öğrenci okumaktadır. Bu okullara doğrudan 

öğretmen yetiştiren yüksekokul programları bulunmamaktadır. 

Teknik eğitim fakülteleri veya diğer yan dalardan öğretmenler 

sağlanmaktadır.  

Söz konusu bu bölümlerin öğretmen ihtiyacını 

karşılamak için İletişim Fakültesi mezunlarından yaralanılabilir. 

İletişim Fakültesi mezunlarına, öğretmen atanabilmek için 

zorunlu olan eğitim (pedagoji) dersleri yoğunlaştırılmış 

programlarla verildiği takdirde, Anadolu İletişim ve Basın 

Yayın Meslek Liselerine öğretmen olarak atamaları yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Kasım 2000 (Salı) 

 

 THY VE SORUNLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Hava ulaşımında Türk Hava Yolları’nın köklü bir 

geçmişi var. Uzun yıllar tekel olarak görev yapan bu 

kurumumuz bazı dönemler dünyadaki diğer hava şirketleri 

arasında üst sıralarda gösterilmesi dahi söz konusu olmuştu. 

Bazen de verilen hizmet açısından şiddetli eleştirilere hedef 

olabilmektedir. 

2 Kasım 2000 tarihinde Elazığ’dan Ankara’ya gitmek 

için havaalanına gitmiştim. Bir gün sonra doçentlik sınavına jüri 

üyesi olarak katılacaktım. Biletim okeyli idi. Sıra bana 

geldiğinde check in işlemleri için biletimi vermeme rağmen, bir 

türlü uçuş kartı verilmiyordu. Bu arada kuyruk oldukça uzamış 

ve arkadakiler söylenip duruyordu. “Mesele nedir?” sorumuza 



ise cevap verilmiyordu. Bunun üzerine banko önüne yığılmalar 

oldu ve herkes “Yavaşlatma yapıyorsanız, artık yeter 

beklediğimiz” diyerek tepkilerini dile getiriyorlardı. Bunun 

üzerine neden işlem yapılmadığı açıklandı. 

RJ100 uçağı için koltuk sayısı kadar bilet satılmış ve 

okeylenmişti. Ancak o günkü hava sıcaklığının 19 derece 

olacağı tahmin edilerek bilet satışı yapılmış. Oysa hava sıcaklığı 

20 dereceye çıkınca uçağın pilotu yirmi kişiyi uçağa 

alamayacağını söylemiş. Tabi bu açıklama yolculara pek 

inandırıcı gelmemişti. Çünkü bir derecelik bir artış, 20 kişiye 

mal olmamalıydı. 

 

Bilahare pistin uzunluğunun yeterli olmadığı, bu 

nedenle fazla yükleme yapılamadığı açıklandı. Bunun üzerine 

telaşa düştük ve çözüm yolları aradık. Prof. Dr. Nazir Dumanlı 

Malatya’dan gidip gidemeyeceğimizi sordu. Sadece üç kişilik 

yer olduğunu duyduğumuzda biletlerimizi teslim ettik ve 

Malatya’dan gitmeye karar verdik. Bir kısım yolcular da 

Diyarbakır’dan uçmaya razı olmuşlardı. Bir kişi ise “Eğer 

uçamazsam, başınıza iş açarım” tehdidinde bulunuyordu. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin bayan bir muhabiri ise bir 

taraftan bağırıyor, diğer taraftan da cep telefonu ile birilerini 

arıyordu. Bizler ise işimizi halletmenin mutluluğu içinde orada 

bekliyorduk ki tehdit savuranların, bağıranların uçağa alınmaya 

başladığını gördük. Ne olduysa sessiz kalan ben, sayın Dumanlı 



ve birkaç diğer yolcuya oldu. Bizler Malatya veya Diyarbakır 

havaalanlarına yönelirken; tepki gösteren, bir yerlere telefon 

ederek yukarıdan talimat yağdıranlar uçağa binmeyi başardılar. 

Bizim suçumuz bir eğitimciye yakışır saygılı davranmamız ve 

söylenenleri makul karşılamamızdı.   

“Nazir hocaya dönerek, hocam bizim arkamızda birileri 

yok. Bağırıp çağıramıyoruz da. Haydi bir an önce yola çıkalım” 

dedim. Burası Türkiye, fazla yolcu alınırsa, uçağın düşebileceği 

tehdidini savur, sonra da gördüğün baskılar sonucunda uçağa 

yolcu almaya devam et. Yapanın yanında kalıyor ama ben bu 

olayı hazmedemediğim için, bu yazımı sayın yetkililerin 

takdirine sunmaya karar verdim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Kasım 2000 (Çarşamba) 

 

 YURTDIŞINDAN TUNCELİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU’NA MALZEME YARDIMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr  

 

Mevcut bütçelerle üniversitelerimizin ihtiyacı olan 

malzemelerin temini hiçbir dönem kolay gerçekleşmemiştir. 

Her dönem mutlaka parasal sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak son 

yıllarda üniversitelerimize ayrılan bütçeler daha da kısılmaya 

başlandı. Türkiye genel bütçesinin darboğazları bu tür 

sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Üniversitelerimizin bünyesinde yer alan birimlerin 

arzulanan seviyelerde eğitim ve öğretim sürdürebilmeleri için 

değişik çözüm yollarının bulunması zorunludur. Artık her türlü 

desteğin devletten beklenmesi devri geçmiş bulunmaktadır. O 

nedenle sivil toplum örgütleri ile hayırsever vatandaşlarımızın 



üniversitelerimize malzeme açısından yardım etme zamanı 

çoktan gelmiştir. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin binalarının 

hayırsever İzzet Baysal’ın katkılarıyla kısa sürede nasıl 

tamamlandığını yakından biliyorum. Kendisi rahmetli oldu ama 

kurduğu vakıf hala üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamaya 

devam ediyor. Erciyes Üniversitesi’nin binaları da keza 

hayırsever Kayserililer tarafından yapılıyor. Üniversite 

bünyesinde devasa binalar biri biri ardından açılıyor. 

 

Mensubu bulunduğum Fırat Üniversitesi’nin de benzer 

yollarda yardım alıp almadığı sorusuna maalesef olumlu yanıt 

veremiyorum. Oysa Elazığ’ımızın da yetiştirdiği birçok iş 

adamı var ve bunlar Türkiye çapında tanınıyor. Merkez 

kampuste yukarıda bahsettiğim örnekleri, üniversitenin bir 

mensubu olarak sabırsızlıkla bekliyorum. 

 

Geçenlerde Türkiye Toplumsal Hizmetler Vakfı’nın 

bazı temsilcileri ile karşılaştım. Yusuf Keskin bu vakfın 

üyelerinden biri. Bu vakıf bir zamanlar Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi’nin Almanya temsilciliğini yürüten Prof. 

Dr. Tahir Özgü tarafından kurulmuş. Tahir hoca ile yıllar önce 

bir sempozyumda karşılaşmıştım. Sunduğum tebliğ sonrasında 

yanıma gelmiş, düşüncelerimi desteklediğini belirtmiş ve kendi 



kartını bana vererek işbirliği önermişti. Hocaya bir mektup 

yazmış ve kendisinden yardım istemiş, ama cevap alamamıştım. 

 

Türkiye Toplumsal Hizmetler Vakfı’nın temsilcileri, 

Tunceli Meslek Yüksekokulumuza malzeme yardımı yapmak 

üzere Tunceli’ye gelmiş ve beraberlerinde bazı malzemeleri de 

getirerek okul Müdürü Sayın Prof. Dr. Salih Özçelik’e teslim 

etmişler. Tunceli Meslek Yüksekokulu’nu kalkındırmak için 

mücadele veren Sayın Özçelik’i de bu tür faaliyetlerin 

takipçiliğini yaptığı için candan kutlamak gerekir. 

 

Sonuç olarak hayırseverlerden ve sivil toplum 

örgütlerinden üniversitelerimize gerekli ilginin gösterilmesini 

beklemek, acaba çok mu anlamsız olur? Üniversitelerimizin 

arzulanan eğitim-öğretim düzeyine ulaşmasının kaynakları 

arasında araştırmaya imkân verecek yeterli malzemelerin varlığı 

ile gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Kasım 2000 (Perşembe) 

 

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 35 YAŞINDA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

3 Kasım 2000 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesinin 35. kuruluş yıldönümü kutlandı. 35 yıl önce 

Siyasal Bilimler Fakültesi bünyesinde Basın Yayın 

Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başlayan bu okul, 1982 

yılında İletişim Fakültesine dönüşmüş. Bu süreç içinde 20 si 

asaleten ve 6 sı ise vekaleten olmak üzere toplam 26 müdür 

veya dekan görev almış. Bu yöneticilerin 12 si hakkın 

rahmetine kavuşmuş. Diğerleri ise yaşıyor ve bir kısmı kutlama 

törenine katılmıştı. 

 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu ve 

bilahare iletişim fakültesine dönüştürülen bu eğitim ve öğretim 

kurumunda idareci olarak hizmet verenlere plaket verildi. Her 

kürsüye çıkan kendi dönemi ile ilgili kısa açıklayıcı bilgiler 



verdi. Basın Yayın Yüksekokulu adı ile 1980-82 yılları arasında 

müdürlük yapan Prof. Dr. Özdemir Akbulut, kendisinin 

mülkiyeli olduğunu, ancak tekrar dünyaya gelecek olsaydı 

Basın Yayın Yüksekokulunda okumak isteyeceğini belirtti.  

 

A. Ü. İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Başkanı 

Süleyman Coşkun yaptığı konuşmada, bugüne kadar bu okuldan 

toplan 3443 öğrencinin mezun olduğunu ve bu süreç içinde 291 

öğretim elemanının görev aldığını söyledi. 1968’de okulda 

yapılan boykotun lideri olduğunu, boykot nedenleri arasında 

okulun 5 yıla çıkarılması ve ilk yılının İngilizce hazırlık sınıfı 

olması için mücadele ettiklerini belirtti. Geçen yıl A.Ü. İletişim 

Fakültesinden mezun olan 5-6 kişinin İngilizce öğrenmek için 

İngiltere’de çocuk bakıcılığı yaptıklarını, bu durumun da 

1968’li yıllarda yaptıkları boykotun haklılığını ortaya 

koyduğunu söyleyerek, yabancı dilin iletişimciler için çok 

önemli olduğunu belirtti. 

 

Bir dönem Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine 

derse gelen Prof. Dr. Ferruh Dinçer de, Basın Yayın 

Yüksekokulu müdürlüğü görevini yürüttüğünü ve 39 yıl 

süre ile akademik hizmet vermenin mutluğunu yaşadığını 

dile getirdi. 

 

1963-64’lü yıllarda Ankara Gazeteciler Cemiyeti idare 

heyeti içinde yer alan Metin Toker ise, Basın Yayın 



Yüksekokulu’nu kurmak için UNESCO’dan yardım talep 

edildiğini, ancak beklenen paranın bir türlü gelmemesi üzerine 

yoğun bir çalışmaya girdiklerini anlattı.   

 

UNESCO Genel Müdürü bazı bakanları ve Başbakan 

İsmet İnönü’yü ziyareti esnasında bile Basın Yayın 

Yüksekokulu’na yapılacak yardım konusunun gündeme 

gelmesine çok şaşırmış ve Türkiye’nin en büyük meselesinin 

Basın Yayın Yüksekokulu’nun kurulması için gerekli olan 

yardım mı? diye de olayı başlangıçta garipsemiş. Ama daha 

sonra Metin Toker’in İsmet İnönü’nün damadı olduğunu 

duyunca da, Türkiye’de üst düzey yöneticilerinin tümünün 

neden gelecek yardım konusunu dile getirdiklerine o zaman bir 

anlam verebilmiş. Netice olarak yardım gelmiş ve Basın Yayın 

Yüksekokulu kurulmuş. 

 

Her kuruluşun başlangıcında birçok ilginç anı yaşanır 

ve bu anılar iyi ve kötü yönleri ile yad edilir.  Gün gelir inşallah 

bizler de Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesini nasıl 

kurulduğunu anlatacak günleri yaşayabiliriz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı Tarih: 14 Kasım 2000 (Salı) 

 

 ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME 

KRİTERLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Üniversitelerimizin önemli bir bölümü öğretim üyesi 

atama ve yükseltmelerinde uygulanacak ilke, yöntem ve ölçütler 

hakkında son yıllarda değişiklikler yapmaya başladı. Özellikle 

gelişmiş üniversitelerimizin bazıları, bu tür kriterleri yıllardır 

uygulamaktadırlar. Daha açık bir deyimle ifade edecek olursak, 

artık eskiden olduğu gibi yeni yayınlar yapmadan, akademik 

çalışmalarını geliştirmeden üniversitelerimizin bazılarına 

eleman olarak girmek mümkün olamayacaktır. 

Fırat Üniversitesi bünyesinde de akademik 

yükseltilmelerde uygulanan kıstaslar 2000 yılı ile birlikte 

yürürlüğe sokulmuş bulunmaktadır. Rektör Sayın Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl, çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalarda 



akademik yükseltilmeler için gerekli olan minimum şartları 

sağlamayanların atanmasının yapılmayacağı ve bu konuda taviz 

verilmeyeceğini açıkça belirtmektedir. Bu konunun üzerinde 

hassasiyetle durulması, üniversitede çalışmak isteyen 

elemanların minimum bazı şartları yerine getirmesini 

gerektirecektir. 

Örneğin öğretim görevlisi olarak atanmak isteyen bir 

adayın yüksek lisans yapmış olmasının istenmesi, zaten seçici 

bir durumu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan yardımcı doçent 

bir adayın ikinci kez atanmasında, yardımcı doçent olarak 

çalıştığı dönemlerde yeni yayın yapıp yapmadığı önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla yardımcı doçent olarak atanlar, ister 

istemez 2-3 yıl sonra tekrar atanabilmek için kendilerini 

zorlayarak yeni yayınlar yapacaklardır. 

TÜBİTAK her yıl öğretim üyelerinin yurt dışında 

bilimsel indeksler tarafından taranan dergilerde yayın yapanlara 

göre üniversitelerimizi sıralamaya tabi tutmakta ve sonuçları 

yayımlamaktadır. Örneğin sayın rektörümüz, Fırat 

Üniversitesi’nin Türkiye’deki üniversiteler arasında 15. sırada 

olduğunu ve kendi hedefinin bu rakamı birkaç yıl içerisinde ilk 

10’a çekmek olduğunu belirtiyor. Gerçekten de eğer birkaç yıl 

içerisinde ilk 10 girebilirsek, üniversitemizin kazanacağı prestij 

daha da artacaktır. 

Tabi akademik çalışmaları, sadece uluslararası 

indeksler tarafından taranan dergilere göre başarılı veya 



başarısız kılmak da yanlış olur. Örneğin sosyal branşlarda Türk 

dünyasında Türkçe yayımlanan birçok makale yer almaktadır. 

Ancak Türkçe yayınlar uluslararası indeksler tarafından 

taranmadığından, bu değerli makaleleri yeterli saymamak 

büyük yanlışlık olur. Keza Almanca veya Fransızca yayımlanan 

çok değerli makaleler de İngilizce olmadığı için uluslararası 

indekslerce taranmamaktadır. Bu nedenle her şeyi uluslararası 

indekslere bağlamak büyük hata olur. 

Önemli olan bir üniversitenin, bir bütün olarak yaptığı 

araştırmalarla, yürüttüğü projelerle, çevresine sağladığı 

katkılarla liderliğe güreşmesidir. Fırat Üniversitesi de bu 

yönleriyle mutlu sona doğru hızla ilerleyen bir üniversitemizdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Kasım 2000 (Çarşamba) 

 

 TÜM YÖNLERİ İLE İNTERNET TARTIŞILDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

9-11 Kasım 2000 tarihleri arasında İstanbul'da Harbiye 

Kültür Sitesinde "Türkiye'de İnternet Konferansı" adıyla 

toplantılar yapıldı. Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa 

Akgül yaptığı açılış konuşmasında, İnternet'e ülke boyutunda 

bir sahiplenmenin olmadığını, bu alandaki insan gücü açığınının 

had safhada olduğunu, e-Türkiye konusunun ulusal eylem planı 

haline dönüştürülmesi gerektiğini, öğretim üyeliği mesleğinin 

cazip bir meslek olmakta çıktığı için bu alanı da olumsuz 

etkilediğini belirtti. 

 

Servis Sağlayıcılar Derneği Başkanı Haluk Emiroğlu 

ise İnternet’i yeni ekonomideki iş alış verişini sağlayan sanal bir 

ortam olarak da algılandığını, hayatımızın e- ile başlayan birçok 

yeni kavramlar dolduğunu ve İnternet’teki hızlı gelişme 



nedeniyle bir dünya yılının aslında dört İnternet yılına eşdeğer 

olduğunu belirtmişti.  

 

Daha sonra söz alan Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Sabih 

Tansal, İnternet sayesinde son 5-6 yıl içerisinde özel sektörün 

büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, İnternet konusunda ulusal bir 

eylem planının şart olduğunu vurguladı. İnternet konusunda 

Bilkent, Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversitelerin önderlik 

ettiklerini, her öğretim elemanının İnternet’e bağlanabilen bir 

bilgisayara sahip olmasının şart olduğunu, Hindistan örneğini 

vererek bu ülkenin birçok ülkeye bilişim teknolojileri alanında 

yetişmiş elemanlar ihraç ettiğini, kamu üniversitelerinin bu 

alanda gerekli miktarlarda bütçelerinin bulunması gerektiğini 

vurgulandı. 

 

Daha sonra söz alan Dış Ticaret Müsteşarı Kürşat 

Tüzman ise e-Ticaret, e-Hükümet, e-Devlet, e-Türkiye gibi 

kavramların aslında sayısal vatandaşlarla elektronik 

hükümetlerin belki işbaşına geleceği bir döneme doğru 

gidildiğini ve bilgi toplumu olabilmenin amaçlandığını 

belirtmiştir. 

 

Avrupa Topluluğu’ndan Bilgi Toplumu Genel Müdürü 

Horst Forster ise Avrupa’da teknolojik mücadelenin boyutları 

hakkında grafiksel bilgiler vermiş ve Türkiye’yi diğer Avrupa 

ülkeleriyle kıyaslamıştır. 1999 yılı sonu rakamlarıyla İnternet 



kullanıcılarının nüfusa oranı olarak ele alındığında Avrupa 

Topluluğu ülkelerinde rakam %34 seviyelerinde iken bu 

rakamın Türkiye’de ancak %2,5 seviyelerinde bulunduğunu 

belirtmiş ve İnternet kullanımı açısından bu sonucun çok düşük 

seviyede olduğunu belirtmiştir. 

 

Açılış konuşmalarında İnternet ile ilgili gelişmelerin 

1995 yılında Bilkent ile başladığı şeklinde bir görüş ileri 

sürülmüştür. Bu iddia doğru değildir. Çünkü 1988’lerde Ege, 

ODTÜ, Fırat Üniversitelerinin de içinde yer aldığı EARN ağı 

mevcuttu ve ben 1990 yılında ABD iken uzaktan eğitim 

yöntemi ile BITNET ve EARN üzerinden bir yüksek lisans tezi 

tamamlatmıştım. O zamanki teknoloji, elbette ki özellikle 

görsellik ve işitsellik açısından fakirdi. İnternet ile ilgili ilk 

uygulamalarda TUVEKA ağı kullanılıyordu. O halde 

Türkiye’ye İnternet’in gelişinde TUVEKA ağının katkısını göz 

ardı etmemek gerekir düşüncesindeyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Kasım 2000 (Perşembe) 

 

 MEDYA’DA İNTERNET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

VI. “Türkiye’de İnternet Konferansı” kapsamında 9 

Kasım 2000 tarihinde medyada İnternet kullanımı hakkında bir 

panel yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nden Emir Turam 

Başkanlığında yürütülen panele, ProConGK’dan Elçin Üner, 

Yıldız Üniversitesi’nden Oğuzhan Özcan, NTV’den Tolga 

Korkut, İletişimci-Yazar Prof. Dr. Haluk Şahin,  Radikal 

Gazetesi’nden M. Serdar Kuzuluoğlu panelist olarak katıldılar. 

 

Panelistler, mensubu bulundukları yazılı ve görsel 

medyada İnternet’in nasıl kullanıldığını ele aldılar ve bazı 

somut örnekler üzerinde durarak, On-line gazeteciliğin 

zorlukları ve avantajlarının neler olduğunu açıkladılar. 

 

Radikal Gazetesi Köşe yazarı olan Prof. Dr. Haluk 

Şahin, İnternet üzerinden gazetelerin yayımlanmasının dünyayı 



daha da globalleştirdiğini ve örneğin zaman farkı nedeniyle 

ABD’deki bir okuyucusunun on-line sayesinde köşe yazısını 

Türkiye’de gazete üzerinden yayımlanmadan önce 

okuyabildiğini söyledi. 

 

Gazetelerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmak 

zorunda kaldıklarını, bu yarışa ayak uyduramayanların bir gün 

yok olacakları görüşü ortaya çıktı. Gazetelerin on-line olarak 

yayımlanmasının tirajlarını daha da artırdığı paradoksu, önemli 

bir sonuç olarak ortaya çıkıyordu. 

Bendeniz de panelde söz olarak iletişimci-yazar Prof. 

Dr. Haluk Şahin’e aşağıdaki soruyu yönelttim. “On-line 

gazetecilik ile klasik gazetecilik arasında çarpıcı örnekler 

verdiğiniz ve bazı gazetelerin on-line tasarımının gerçekten de 

iyi olmaması nedeniyle İnternet kullanıcısı tarafından okunmak 

istenmediği gerçeği bulunmaktadır. Gazetelerin on-line 

yayınlanmasının gazete şirketlerini mali açıdan etkiledi mi? 

Çünkü örneğin ben önceleri birkaç gazete satın alırken, şimdi 

İnternet üzerinden daha fazlasını takip edebiliyorum ve üstelik 

ücret de ödemiyorum. Acaba ileride gazetelerin tamamen on-

line yayımlanması durumunda, toplum üzerinde nasıl bir etkisi 

olabilir? Özellikle haberin güvenirliği açısından olayı 

irdelemenizi istiyorum.” 

 

Prof. Dr. Şahin, bunun gerçekten de önemli bir soru 

olduğunu ve iletişim tarihi çerçevesinde konuyu ele almak 



istediğini, doktora yaptığı yıllarda Televizyonun egemen 

olduğunu ve yazılı medyanın sonunun geldiği, güle güle 

Gutenberg diyerek belirtildiği günlerdi. Yazı ekranla gitmişti 

ancak 80’li yıllarda yazı ekranda geri geldi. Yazılı basının son 

50 yıldır ciddi sorunlarının olduğunu, bunlardan birisinin de 

gençleri sürekli gazete okumaya teşvik edemediklerinden 

dinazorlaşmaya gidileceği zannedilirken, on-line gazetecilik 

sayesinde genç okuyucular tekrar gazete okumaya başladıklarını 

ve sonuçta on-line gazeteciliğin gazete okumayı çoğalttığına 

inandığını dile getirdi. Haberin güvenirliğinin de rekabetçi 

ortamda kendi kendini kontrol edeceğini ve dolayısıyla şu anda 

mevcut olan bazı tereddütlerin de ortadan kalkacağına 

inandığını söyledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Kasım 2000 (Salı) 

 

 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI VE OTOBÜS 

ŞİRKETLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Kitlesel taşıma araçları bakımından ülkemizde 

geçmişten günümüze kadar yanlış yönlendirmeler 

yapılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı bir türlü istenen düzeye 

çıkamazken, karayolu ile yolcu taşımacılığı günden güne artış 

göstermektedir. Karayolu taşımacılığı sayesinde milyonlarca 

ailenin geçim sağladığı gerçeği göz önüne alındığında, “Acaba 

özellikle mi demiryolu taşımacılığı geliştirilmek istenmiyor?” 

sorusunu aklımıza gelebiliyor. 

 

Kara yollarımızın büyük bir bölümünün alt yapısı 

yeterli olmayıp,  çift yönlü tek şeritli yol olması, daha çok trafik 

kazalarının meydana gelmesine vesile olabiliyor. Tabii ehliyet 

verilirken de yeterli titizliğin gösterilmemesi, trafik kazalarının 

artmasının diğer önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. 



  

Geçenlerde Ankara’dan Elazığ’a otobüs ile seyahat 

ediyordum. Oturduğum koltuğun bitişiğine bir bayan geldi. Bu 

işte bir oyun olacağını tahmin ettim. Nitekim birazdan bir 

görevli yanıma gelerek “Siz bayan değil misiniz?” demez mi? 

“Ne alakası var” dedim. “Size yanlış koltuk verilmiş. Sizin 

yerinizi değiştirmemiz gerekiyor” dediğinde “Beni nereye 

oturtacaksınız?” soruma, “En arkaya?” deyince, itiraz ettim ve 

bileti zamanında aldığımı, yanlışlığın kendilerinden 

kaynaklandığını o nedenle bayanın yerini değiştirmelerini 

söyledim. Bayan arkalarda seyahat edemeyeceğini ve yerinden 

kalkmayacağını belirtince, lanet olsun deyip geçtim arkada bana 

gösterilen 36. numaralı koltuğa. 

Asker sevkıyatı olduğundan otobüs tamamen dolu idi. 

Kayseri’ye geldiğimizde otobüs terminalinde bir kişi yanıma 

yaklaşarak, kendi yerinde oturduğumu söyledi. Daha ona cevap 

vermeden biraz sonra ikinci bir kişi daha gelerek 36 numaralı 

biletini gösterdiğinde sinirlerim gerildi. Bunu fark eden görevli, 

mükerrer satılan bilet sahiplerine paralarını iade etmek zorunda 

kaldı. Ancak onlar da saatlerce bu otobüsü beklediklerini ve 

netice olarak seyahat edemedikleri için bağırıp çağırıyorlardı. 

 

Otobüsle yolcu taşınmasının günden güne artması, bu 

sektörde kıyasıya bir mücadeleye sebebiyet veriyor. Otobüs 

şirketleri yolcularına daha iyi hizmet vermek için çaba sarf 

ederken, bir türlü arzu edilen seviyeye ayak uyduramıyorlar. 



Otobüste bayan hostes bulundurmak, şoförlere tek tip elbise 

giydirmek ve kravat taktırmakla mesele çözülmüyor. Hizmet içi 

eğitimler de verseniz, çalışanların temelden gelen davranışlarını 

değiştirmek kolay olmuyor. 

 

Yukarıda bahsedilen olay geçen hafta içinde Elazığ 

firmalarından birinde yaşandı. İsmini burada açıklamak 

istemedim. Ancak bu yazıyı kendilerine fakslayacağım. 

Umarım dikkate alır ve kıyafetlerini düzelttikleri gibi bu tür 

basit ayak oyunlarına bir daha teşebbüs etmezler.  Bu tür bir 

olayı bir daha yaşarsam firma ismini deşifre etme hakkını 

kendimde bulurum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 22 Kasım 2000 (Çarşamba) 

 

 MERAL TAMER İLE TARTIŞMA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İstanbul’da İnternet (Inet-tr’2000) ile ilgili düzenlenen 

forumlar dizisinin bir tanesi ise Milliyet Gazetesi köşe yazarı 

Meral Tamer tarafından yönetildi. İnternet Kullanıcıları 

forumuna konuşmacı olarak Superonline’dan Çağatay Arslan, 

ODTÜ’den Doç. Dr. Attila Özgit, Vestelnet’ten Nurak 

Büyükdemir, Türk Net’den H. Ziya Erdem katıldılar. 

Konuşmacılar İnternet kullanımı konusundaki görüşlerini farklı 

açılardan dile getirdiler. Daha sonra salonda bulunan 

katılımcılarla birlikte geniş bir tartışma ortamı başlatıldı. 

Forumda İnternet’in yasal boyutu, avantaj ve 

dezavantajları tartışılırken söz alarak, Elazığ’da iki ayrı İnternet 

Cafe’de chat yapan iki gencin aralarında tartışmaların başladığı 



ve kozlarını paylaşmak için randevulaşarak birbiri ile 

buluştuklarını, dövüşmeye başladıklarını ve sonuçta bir gencin 

öldüğünü diğerinin ise hapiste olduğunu belirtmiş olmam, 

salondakilerin dikkatini çekti. Milliyet Gazetesi köşe yazarı bu 

olayı duymadıklarını ve İnternet Cafe’lerle ilgili çok çarpıcı 

kötü bir örnek olduğunu söyledi. 

Meral Tamer ile forum sonrasında bir araya 

geldiğimizde, gerçekten de bu olayı ilk defa duyduğunu ve 

kendi köşesinde anlatacağını belirti. Asistanları olayı çok 

detayları araştırmışlardı. Tarafların fotoğraflarıyla birlikte 13 

Kasım tarihli gazetede bu olaya geniş yer verildiğini gördüm. 

 İnternet Cafe’lerin durumu hakkında görüşlerini dile 

getiren Öğr. Gör. Nurhayat Varol, yaptığı konuşmada İnternet’i 

eğitim yönüyle ele almak istediğini, İnternet’in faydasının 

elbette ki tartışılmaz olduğunu, ancak örneğin ilköğretim 

öğrencilerinin ailelerinden gizli olarak hatta okula gitmeyerek 

İnternet Cafe’lere gidişinin göz önüne alınması gerektiğini, bu 

açıdan ele alındığında İnternet Cafe’lere bir sınırlamanın 

getirilmesi gerektiği kanısında olduğunu ve İnternet Cafe’lerin 

mevcut durumlarının oyun salonlarından farklı bir 

görüntüsünün olmadığını belirterek, konuşmacılardan İnternet 

Cafe’ler hakkındaki düşüncelerini sorması, salondakilerin ikiye 

bölünmesine neden oldu. 

Bazı katılımcılar her türlü yasaklamalara karşı 

olduklarını belirtirken, bazıları ise Nurhayat Varol ile aynı 



görüşte olduklarını söylediler. Konu kızıştıkça, salonda bulunan 

katılımcıların bir bölümü söz alarak İnternet Cafe’lerin lehine 

ve aleyhine konuşmalar yaptılar. Meral Tamer ise İnternet 

Cafe’ler ile ilgili sınırlamalara karşı çıktı ve hatta köşe 

yazısında bu görüşünü açıkça dile getirdi. 

Bir öğretim elemanı olarak İnternet Cafe’lere karşı 

çıkmamız asla söz konusu olamaz. Ancak bu imkânın, 

gençliğimizi olumsuz davranışlara yönlendirmesine de onay 

vermemizi kimse bizden beklememelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Kasım 2000 (Perşembe) 

 

 DİJİTAL TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1975’li yıllarda Elazığ’da televizyon yayınları 

Diyarbakır üzerinden paket yayınlar şeklinde günde birkaç saat 

olarak yapılıyordu. Elazığ’da televizyon sahibi olanların sayısı 

azdı. Ben de o dönemlerde Elazığ Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisi öğrencisi olarak IAESTE bursu ile 

Almanya’da bulunuyordum.  Türkiye’ye dönüşümde bir siyah 

beyaz televizyon da yanımda getirmiştim. Paket yayınları 

seyretmek için televizyonu olmayan bazı komşularımız yayın 

saatlerinde bizde toplanırlardı. Görüntü çok bozuk idi, ama 

bizler usanmadan paket olarak hazırlanmış yayınları ısrarla 

seyrederdik. 

 

1980’li yılların başında Alman Hükümetinin bursiyeri 

olarak bu kez doktora çalışmaları için Almanya’da 

bulunuyordum ve 1982’de Türkiye’ye döndüğümüzde bu kez 



renkli bir televizyonu beraberimde getirmiştim. O dönemde 

Elazığ’da renkli televizyon sayısı da azdı ve Haziran ayında 

dünya futbol şampiyonası karşılaşmaları yapılıyordu. Üniversite 

lojmanlarında arkadaşlar bizde toplanır ve maçları renkli 

seyretmenin keyfini yaşardık. 

 

1991’de Star televizyon yayınları sayesinde uydu 

yayıncılığının ne olduğunu öğrendik. 1991’de oturduğumuz 

lojmanlara uydu üzerinden alınan yayınları seyredecek çanak 

sistemlerini kurduk. Artık dünya küçülmüştü. Yabancı yayınları 

bile evlerimizden seyretme imkânının yakalamıştık. 

 

İletişim teknolojileri alanında gelişmeler o kadar hızlı 

değişiyor ki, her gün yeni ilginç bir ürün ile karşı karşıya 

kalmaktayız. Analog televizyon yayıncılık artık yavaş yavaş 

tarihe karışıyor. Dijital televizyonculuk diye bir kavramla karşı 

karşıya bulunuyoruz. Çanaktan alınan sinyaller sayesinde 

onlarca televizyon kanalını çok net olarak seyretmek mümkün 

olabiliyor. Üstelik bu teknolojiye sahip olmak pek pahalı da 

sayılmaz. 

 

Şu günlerde gündeme gelen diğer bir konu, cep 

telefonları üzerinden televizyon yayımcılığı ve İnternet’e 

erişimdir. Henüz bu teknolojiler kullanılmamaktadır. Ancak 

araştırmalar o yöne doğru kaydırılmış bulunmaktadır. 

 



İletişim teknolojileri sayesinde küreselleşen dünyada 

artık uzak kavramı yok olacaktır. Şöyle ki görüntülü cep 

telefonları sayesinde, örneğin Almanya’daki akrabalarımızla bir 

taraftan konuşurken bir taraftan da görüntüsünü 

seyredebileceğiz. Cep telefonu üzerinden istediğimiz bir 

televizyon kanalına bağlanabileceğiz. Cep telefonu üzerinden 

İnternet’e bağlanıp bilgiye ulaşabileceğiz. 

 

Sonuçta dijital teknolojiler sayesinde dünyamız daha da 

küçülüyor ve uzaklık kavramı ortadan kalkıyor. Artık biri 

birimize dönüp “Cep-INTV’ni ver de CNN’yi seyredeyim veya 

Almanya’daki amcamla görüşeyim” ifadelerini birkaç yıl içinde 

yaşayacağımızı şimdiden görür gibiyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Kasım 2000 (Cuma) 

 

 MERAL TAMER İLE TARTIŞMA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İstanbul’da İnternet (Inet-tr’2000) ile ilgili düzenlenen 

forumlar dizisinin bir tanesi ise Milliyet Gazetesi köşe yazarı 

Meral Tamer tarafından yönetildi. İnternet Kullanıcıları 

forumuna konuşmacı olarak Superonline’dan Çağatay Arslan, 

ODTÜ’den Doç. Dr. Attila Özgit, Vestelnet’ten Nurak 

Büyükdemir, Türk Net’den H. Ziya Erdem katıldılar. 

Konuşmacılar İnternet kullanımı konusundaki görüşlerini farklı 

açılardan dile getirdiler. Daha sonra salonda bulunan 

katılımcılarla birlikte geniş bir tartışma ortamı başlatıldı. 

 

Forumda İnternet’in yasal boyutu, avantaj ve 

dezavantajları tartışılırken söz alarak, Elazığ’da iki ayrı İnternet 

Cafe’de chat yapan iki gencin aralarında tartışmaların başladığı 

ve kozlarını paylaşmak için randevulaşarak birbiri ile 



buluştuklarını, dövüşmeye başladıklarını ve sonuçta bir gencin 

öldüğünü diğerinin ise hapiste olduğunu belirtmiş olmam, 

salondakilerin dikkatini çekti. Milliyet Gazetesi köşe yazarı bu 

olayı duymadıklarını ve İnternet Cafe’lerle ilgili çok çarpıcı 

kötü bir örnek olduğunu söyledi. 

 

Meral Tamer ile forum sonrasında bir araya 

geldiğimizde, gerçekten de bu olayı ilk defa duyduğunu ve 

kendi köşesinde anlatacağını belirti. Asistanları olayı çok 

detayları araştırmışlardı. Tarafların fotoğraflarıyla birlikte 13 

Kasım tarihli gazetede bu olaya geniş yer verildiğini gördüm. 

  

İnternet Cafe’lerin durumu hakkında görüşlerini dile 

getiren Öğr. Gör. Nurhayat Varol, yaptığı konuşmada İnternet’i 

eğitim yönüyle ele almak istediğini, İnternet’in faydasının 

elbette ki tartışılmaz olduğunu, ancak örneğin ilköğretim 

öğrencilerinin ailelerinden gizli olarak hatta okula gitmeyerek 

İnternet Cafe’lere gidişinin göz önüne alınması gerektiğini, bu 

açıdan ele alındığında İnternet Cafe’lere bir sınırlamanın 

getirilmesi gerektiği kanısında olduğunu ve İnternet Cafe’lerin 

mevcut durumlarının oyun salonlarından farklı bir 

görüntüsünün olmadığını belirterek, konuşmacılardan İnternet 

Cafe’ler hakkındaki düşüncelerini sorması, salondakilerin ikiye 

bölünmesine neden oldu. 

 



Bazı katılımcılar her türlü yasaklamalara karşı 

olduklarını belirtirken, bazıları ise Nurhayat Varol ile aynı 

görüşte olduklarını söylediler. Konu kızıştıkça, salonda bulunan 

katılımcıların bir bölümü söz alarak İnternet Cafe’lerin lehine 

ve aleyhine konuşmalar yaptılar. Meral Tamer ise İnternet 

Cafe’ler ile ilgili sınırlamalara karşı çıktı ve hatta köşe 

yazısında bu görüşünü açıkça dile getirdi. 

 

Bir öğretim elemanı olarak İnternet Cafe’lere karşı 

çıkmamız asla söz konusu olamaz. Ancak bu imkanın, 

gençliğimizi olumsuz davranışlara yönlendirmesine de onay 

vermemizi kimse bizden beklememelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Kasım 2000 (Salı) 

 

 ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE HEDİYELER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Her 24 Kasım geldiğinde öğretmenleri hatırlar, törenler 

yapar, sıkıntılarını dile getirir ve kendilerine yazılı ve görsel 

basında övücü birçok sözler sarf ederiz. İlgili bakan ve 

yöneticiler demeçler vererek özellikle öğretmenlerimizin maddi 

sıkıntılarını dile getirir ve aylıklarının çok düşük olduklarından 

yakınılır.  

 

DSİ, Karayolları, TEAŞ, TEDAŞ gibi bazı kamu 

kurumlarında çalışan işçilerimizin tüm yan ödemeler, mesailerle 

birlikte bir milyara yaklaşan maaşlar aldıklarını duyuyoruz. 

İşçilerimizin bir bölümünün almış oldukları bu yüksek 

seviyedeki ücretleri kıskanmıyorum ama diğer taraftan 

Türkiye’nin geleceği gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin 

ortalama olarak ayda 250 milyona çalışmalarına ise tahammül 

edemiyorum. Türkiye’de kamu kurumlarında çalışanların 



aylıkları arasındaki dengesizlikler her seviyede konuşulur ve 

tartışılır, ama netice değişmez. Sendikası olan işçiler haklarını 

söke söke alır. Ama örneğin öğretmenlerimiz sürünmeye 

mahkûm edilir. 

 

Özellikle büyük şehirlerimizde görev yapan 

öğretmenlerimizin durumu içler acısı bir durum sergiliyor. 

Geçimlerini sağlamak için yan işlerde çalışanların sayısı 

azımsanmayacak seviyelerde. Özel ders vermekten tutun da 

seyyar satıcılık yapanlara kadar geniş bir yelpaze içerisinde, 

yasak olmasına rağmen öğretmenlerimiz yan iş yapmak sorunda 

kalıyorlar. 

Öğretmenler gününde öğrenciler karınca kararınca 

öğretmenlerine hediye verme yarışına girerler. Son yıllarda bu 

hediye trafiği oldukça yoğunlaştı ve artık boyutları da değişti. 

Öğrenciler, altın bilezikten tutun da altın kolyeler, yüzükler ve 

çok değişik hediyeleri öğretmenlerine götürme yarışına 

girebiliyorlar. Çünkü bazı öğretmenlerin gelen hediyeyi öğrenci 

önünde açıp, güzel olan hediyelerde memnuniyetlerini 

belirtirken, değerli olmayan hediyelerde ise yorum 

yapmamaları, öğrenciler arasında hayal kırıklığına ve iyi hediye 

almaları için ailelerini sıkıştırmaya kadar varan bir sürece 

sokabiliyor.  

 

Torbalar dolusu hediye alan bir öğretmen ile hediye 

alamayan bir öğretmen, öğretmeler odasına girdiklerinde bu kez 



biri birini kıskanmaya ve biri birleri aleyhinde dedikodu 

yapmaya başlayabiliyorlar. 

 

Öğretmenler gününde hediye trafiğine son verilmelidir 

düşüncesindeyim. Aksi takdirde parasızlıktan, geçim 

sıkıntısından hediye alamayan yavrularımız büyük sıkıntılar 

içine düşebilmekte ve adeta öğretmenlerinin yüzüne bakamaz 

hale gelebilmektedir. Bazı kendini bilmez öğretmenlerin de iyi 

hediyeyi gördüklerinde teşekkürler edip memnuniyetlerini 

beyan ederken, beğenmedikleri hediyeler karşısında suskun 

kalmaları, beklentilerinin farklı olduğu endişesini bende 

uyandırıyor. Eğer değerli olmayan hediyelerde bilerek suskun 

kalıyorlarsa, bunun adı hediye değil rüşvet istemektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 29 Kasım 2000 (Çarşamba) 

 

 ÖZEL SÜRÜCÜ OKULLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Ülkemizde trafik kazalarına verdiğimiz kurban sayısı 

maalesef dünya ülkeleri arasında üst seviyelerden bir türlü 

aşağıya çekilemiyor. Her yıl trafiğe verdiğimiz insan kaybının, 

terörün katlettiği şehitlerimizin sayısından daha fazla olduğu, 

basınımızda sık sık dile getiriliyor. Sıkı bir denetimden 

geçmeden, hatır ve gönül ilişkileri veya diğer bazı nedenlerle 

hak edilmeden dağıtılan ehliyet sahibi trafik canavarları, sokağa 

çıkarak adeta terör estiriyorlar. Özellikle şımarık, ailesinin 

kendisine tahsis ettiği lüks arabalarla kız tavlama avına çıkan, 

sınır tanımayan davranışlar içerisine giren kendini bilmez bazı 

gençler, adeta ölüm makinesi olabiliyorlar. Adı da trafik kazası 

olunca, kısa bir süre içinde hapishaneden çıkıp aynı 

davranışlarını sergilemeye devam edebiliyorlar. 



Yıllar önce İstanbul’da Çapa Hastanesi önünde 

seyrederken kırmızı lambanın yanması üzerine durmuştum. Bir 

özel halk otobüsü arkadan arabama çarpmıştı. En sol şeritte 

idim ve normalde otobüslerinin bu şeritte seyretmemesi 

gerekiyordu. Özel halk otobüsünün şoförü aracından iner inmez 

arkadan çarptığı yetmiyormuş gibi bir de kendini haklı 

çıkartmak için “Kardeşim isteseydin kırmızı yanar yanmaz da 

geçebilir ve ben de sana arkadan çarpmamış olurdum, demez 

mi? Ayrıca arabayı ileri çekelim ve trafik polisinin gelmesini 

bekleyelim.” kurnazlığını yapmaya çalışmıştı. Trafik polisi 

gelinceye kadar aracı yerinden kaldırmayacağımı ve kendisinin 

de otobüsünün yerini değiştirmesine müsaade etmeyeceğimi 

söylemiştim. Bu olayı anlatmamın nedeni, trafik ışıklarına 

riayet etmek de ülkemizde kazalara sebebiyet verebildiğidir. 

Trafik kazalarının katlettiği veya sakat bıraktığı 

binlerce insan, kazalar sonucu hurdaya dönen binlerce aracın 

sebebiyet verdiği milli servetimizin kayboluşuna daha ne kadar 

seyirci kalacağız? Trafik cezalarının caydırıcı unsurlar taşıması, 

çok ağır cezaların getirilmesi kanımca yeterli değildir. Özel 

sürücü okullarını da sıkı bir şekilde denetim altına almak 

gerekir. Örneğin her ilde meydana gelen trafik kazalarına 

sebebiyet veren sürücülerinin hangi sürücü okullarından ehliyet 

aldıkları deşifre edilmelidir. Yazılı ve görsel yerel medyada bu 

sürücü okullar, yapılan kaza istatistiklerine göre sıralanmalıdır. 

Hatta belirli bir sınırın üzerinde kazaya sebebiyet veren 

sürücülerin ehliyetlerini aldıkları sürücü okulları gerekirse 



kapatılmalı ve başka isimler altında da ayın şirket sahiplerinin 

ve birinci dereceden akrabalarının sürücü okulları açmaları 

engellenmelidir. 

Diğer önemli bir tedbir de ehliyetlerin süresiz 

geçerliliği yerine Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi 

örneğin dört yılda bir yenileme şartının getirilmesidir. Her dört 

yıl dolduğunda sürücü doktor denetiminden geçmeli ve trafik 

kuralları açısından da test sınavına tabii tutulmalıdır. Bu sınavı 

özel sürücü okulları yerine üniversiteler bünyesinde kurulacak 

Rektörlüğe bağlı Trafik Bölümleri yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Kasım 2000 (Perşembe) 

 

 ÖZEL SÜRÜCÜ OKULLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Ülkemizde trafik kazalarına verdiğimiz kurban sayısı 

maalesef dünya ülkeleri arasında üst seviyelerden bir türlü 

aşağıya çekilemiyor. Her yıl trafiğe verdiğimiz insan kaybının, 

terörün katlettiği şehitlerimizin sayısından daha fazla olduğu, 

basınımızda sık sık dile getiriliyor. Sıkı bir denetimden 

geçmeden, hatır ve gönül ilişkileri veya diğer bazı nedenlerle 

hak edilmeden dağıtılan ehliyet sahibi trafik canavarları, sokağa 

çıkarak adeta terör estiriyorlar. Özellikle şımarık, ailesinin 

kendisine tahsis ettiği lüks arabalarla kız tavlama avına çıkan, 

sınır tanımayan davranışlar içerisine giren kendini bilmez bazı 

gençler, adeta ölüm makinesi olabiliyorlar. Adı da trafik kazası 

olunca, kısa bir süre içinde hapishaneden çıkıp aynı 

davranışlarını sergilemeye devam edebiliyorlar. 



Yıllar önce İstanbul’da Çapa Hastanesi önünde 

seyrederken kırmızı lambanın yanması üzerine durmuştum. Bir 

özel halk otobüsü arkadan arabama çarpmıştı. En sol şeritte 

idim ve normalde otobüslerinin bu şeritte seyretmemesi 

gerekiyordu. Özel halk otobüsünün şoförü aracından iner inmez 

arkadan çarptığı yetmiyormuş gibi bir de kendini haklı 

çıkartmak için “Kardeşim isteseydin kırmızı yanar yanmaz da 

geçebilir ve ben de sana arkadan çarpmamış olurdum, demez 

mi? Ayrıca arabayı ileri çekelim ve trafik polisinin gelmesini 

bekleyelim.” kurnazlığını yapmaya çalışmıştı. Trafik polisi 

gelinceye kadar aracı yerinden kaldırmayacağımı ve kendisinin 

de otobüsünün yerini değiştirmesine müsaade etmeyeceğimi 

söylemiştim. Bu olayı anlatmamın nedeni, trafik ışıklarına 

riayet etmek de ülkemizde kazalara sebebiyet verebildiğidir. 

Trafik kazalarının katlettiği veya sakat bıraktığı 

binlerce insan, kazalar sonucu hurdaya dönen binlerce aracın 

sebebiyet verdiği milli servetimizin kayboluşuna daha ne kadar 

seyirci kalacağız? Trafik cezalarının caydırıcı unsurlar taşıması, 

çok ağır cezaların getirilmesi kanımca yeterli değildir. Özel 

sürücü okullarını da sıkı bir şekilde denetim altına almak 

gerekir. Örneğin her ilde meydana gelen trafik kazalarına 

sebebiyet veren sürücülerinin hangi sürücü okullarından ehliyet 

aldıkları deşifre edilmelidir. Yazılı ve görsel yerel medyada bu 

sürücü okullar, yapılan kaza istatistiklerine göre sıralanmalıdır. 

Hatta belirli bir sınırın üzerinde kazaya sebebiyet veren 

sürücülerin ehliyetlerini aldıkları sürücü okulları gerekirse 



kapatılmalı ve başka isimler altında da ayın şirket sahiplerinin 

ve birinci dereceden akrabalarının sürücü okulları açmaları 

engellenmelidir. 

Diğer önemli bir tedbir de ehliyetlerin süresiz 

geçerliliği yerine Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi 

örneğin dört yılda bir yenileme şartının getirilmesidir. Her dört 

yıl dolduğunda sürücü doktor denetiminden geçmeli ve trafik 

kuralları açısından da test sınavına tabii tutulmalıdır. Bu sınavı 

özel sürücü okulları yerine üniversiteler bünyesinde kurulacak 

Rektörlüğe bağlı Trafik Bölümleri yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 1 Aralık 2000 (Cuma) 

 

 LPG VE TÜKETİCİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Evlerimizdeki mutfaklarda fırın ve ocaklarda LPG gazı 

kullanırız. Tüp gaz diye de adlandırılan bu yakıtın son yıllarda 

arabalarda da benzin yerine yakıt olarak kullanılması gündeme 

gelmiştir. Özellikle özel taksilerin önemli bir bölümü LPG’le 

çalıştırılacak hale dönüştürülmüştür. Arabalarda yapılan bu 

değişiklik sayesinde benzinle kıyaslandığında aynı bir mesafeye 

üçte bir fiyatla ulaşmak mümkün olabiliyor.  

 

Son zamanlarda lüks sayılabilecek bazı arabaların dahi 

LPG’ye dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz. Araç güvenliği 

açısından benzin ile LPG kıyaslandığında, aynı şartlarda bir 

çarpışma sonrasında LPG daha tehlikeli sonuç verebilir. Çünkü 

gaz sıkıştırılmış olarak bir depo içerisinde muhafaza edilirken, 

benzin deposu için böyle bir durum söz konusu değildir. 

 



LPG’nin en fazla etkilediği kesim bu gazı 

mutfaklarında gaz olarak kullanan fakir ve orta direk olarak 

adlandırılan toplum kesimidir. Çünkü artık her tüp 

değiştirildikçe farklı fiyatlarla almaya başladık. Geçimini sıkıntı 

içinde yürütebilenler, mutfaklarına tüp almaları da zorlaşıyor.   

 

Hükümet, LPG’ye karşı nasıl çözüm getirileceğini son 

zamanlarda sıkça tartışmaya başladı. LPG’yi yakıt olarak 

kullanan araçlara ek vergilerin getirilmesi gündeme alınmıştı. 

Ama sonra şu anda 257000 TL olan LPG fiyatının yükseltilmesi 

ve yakında 300000 TL seviyesine çekilmesi hedeflenmekte. 

Fiyatlarının arttırılması, LPG’nin araçlarda yakıt olarak 

kullanılmasını azaltabilecek ve tekrar benzine döşünüm 

olabilecek.  

 

LPG’ye dönüştürülmüş araçlar hem benzin hem de 

LPG ile çalışabiliyor. Örneğin LPG bitmeye yüz tuttuğunda 

düğmeyi bezine alarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ama 

LPG’nin fiyatları çok yükseltilecek olursa ve de kullanıcı artık 

yeniden benzin kullanmaya karar verirse, araçta yaptığı 

değişikliği ya tekrar söktürecek ya da bagajın çok daralmasına 

karşın taktırdığı depoyu boşu boşuna taşımaya devam edecek. 

 

Oysa araçların LPG’ye dönüştürülmesi sürecinin daha 

başında iken LPG’ye dönüşüm engellenseydi, kimse aracında 

değişikliğe gitmeyecek ve boşu boşuna masraf etmeyecekti. 



LPG değişimini yıllar önce yapanlar her halükarda karlı çıktılar. 

Çünkü aracın LPG’ye dönüştürülmesi, kendisini çoktan amorti 

etti. Ama yakın zamanda masraf edip araçlarını LPG’ye yeni 

dönüştürenler bu değişimden zarar etmiş olabilecekler. 

 

Araçların LPG’ye dönüştürülmesi olayını sadece 

parasal olarak da ele almamak lazım. “Aynı şartlar altında bir 

kaza olması durumunda acaba benzinli mi yoksa LPG’li araçlar 

mı daha tehlikeli?” sorusunun cevabını, konu uzmanlarının 

açıkça beyan etmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Aralık 2000 (Çarşamba) 

 

 ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN ELAZIĞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Diğer bazı illerle kıyasladığımızda şehir planlaması 

açısından Elazığ’ın gelişiminin istenilen düzeyin altında 

kaldığını üzülerek söyleyebiliriz. Kayseri ve Konya illerini 

görenler, bu iki ilimizin şehir planlaması açısından mükemmel 

bir görüntü verdiklerini fark etmişlerdir. Kayseri ve Konya, 

geniş yolları, düzenli ve planlı yol ve evleriyle dikkatleri 

üzerine çeken iki ilimizdir. 

 

40 yıldır bu ilde yaşayan birisi olarak şehirciliğin 

Elazığ’da nasıl geliştiğini iyi kötü hatırlayabiliyorum. 

Çocukluğumuzda at yarışlarını seyretmek için şu anda Fırat 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin bulunduğu tarlalara 

giderdik.   

 



1965’li yıllardan itibaren yaz tatillerinde seyyar satıcılık 

yaptığım için Elazığ’ın mahallerini karış karış dolaşıyordum. 

Safran etekleri, Rızaiye, Kesrik, Feyzi Çakmak, Sürsürü 

mahalleleri merkezden uzak yerleşim yerleri idi. Binaların çoğu 

kerpiçti. Tek katlı binaların hâkimiyeti söz konusu idi. 

Merkezde yapılan birkaç katlı apartman inşaatları dikkatimi 

çekerdi.    

 

O dönemlerde araç fakiri bir şehir idik. 1970’li yıllarda 

5 adet Murat 124 ile dolmuş taksiciliğinin başlatılması ve 

taksilerin Elazığ’ın semtlerine sadece 5 liraya çalışması, çok 

büyük bir olay gibi bize geliyordu. 

 

Şu anda Nail Bey Mahallesinin ancak bir aracın 

geçişine müsaade edebildiği sokakları, o zamanlar çok geniş 

sayılırdı. Dar bir cadde olan Gazi Caddesinde genişletme 

çalışmaları başlatıldığında, trafiğin artık kalıcı rahatlayacağını 

sanıyorduk.   

 

Yıllar birbirini kovalıyor ve araç sayısı hızla artıyorken, 

sokakların yetersizliği o zaman ortaya çıkıyordu. Yeni Mahalle, 

Nail Bey, Rızaiye gibi mahallelerin sokaklarında park edecek 

alan yok gibi. Park etmek için çok uzak mesafelere gitmek 

gerekiyor.   

 



Planlı bir yerleşim yeri olarak Doğu Kent Mahallesinin 

ön plana çıktığı söyleniyordu. 200 metrekarelik arsalar üzerine 

yapılan bazı bahçeli evlerin inşaatları tamamlandığında, aslında 

bu arsaların da yeterli olmadığı görüldü. Yunusemre Bulvarı, 

Rızaiye ve Sanayi mahallerinde açılan diğer bazı geniş caddeler 

trafiği oldukça rahatlattı.  

 

Şehir merkezinde trafikte adeta bir keşmekeşlik 

yaşanıyor. Trafikte tek yön uygulamasının başlatılması, trafiği 

kısmen rahatlatabilir. Tek yön uygulaması Elazığ’da henüz 

tutmadı. Ama trafiğin bir nebze rahatlamasını istiyorsak, tek 

yön uygulamasına riayet etmek zorundayız.  

 

Yeni yerleşim alanlarında da çok geniş yolların 

yapılması uygulaması mutlaka sürdürülmelidir. Planlı bir 

yerleşim için katı kuralların taviz verilmeden yürütülmesi 

kaçınılmazdır. Vatandaşlar olarak planlı bir gelişmeye destek 

olmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Aralık 2000 (Perşembe) 

 

 BARAJLARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Türkiye, son yıllarda yağış yetersizliği yüzünden büyük 

sıkıntılar çekiyor. Fırat nehri üzerinde bulunan Keban, 

Karakaya ve Atatürk barajlarında su seviyesi hala kritik 

düzeylerde. Eğer su seviyesi daha da düşecek olursa türbinler 

durdurulacak. 

 

Geçen yıl kış aylarında yoğun kar yağışları olmuştu. 

Ancak daha önceki yıllarda görülen kuraklık nedeniyle toprağın 

suya doymamış olması, yağan kar yağışın barajları 

doldurmasına yetmedi. 

 

Türkiye yakın gelecekte enerji darboğazı ile karşı 

karşıya kalması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ürettiği enerjisinin 

bir bölümünü hidrolik santrallerden karşılaması ve bu 



santrallerin bir kısmının da yağışsızlık nedeniyle devreden 

çıkması durumunda, sık sık cereyan kesilmelerini yaşayacağız.   

 

Termik santrallerinin ise diğer dezavantajları söz 

konusu. Yatağan termik santralinin bacalarından çıkan zararlı 

gazlar nedeniyle yörenin hava kirliliğinin şu günlerde yükselmiş 

olduğunu basından duyuyoruz. Gerekmedikçe halkın sokağa 

çıkmaması isteniyor. 

 

Diğer enerji kaynaklarının bir bölümü ise doğalgazda 

olduğu gibi dış kaynaklı. Bazı komşu ülkelerden ise doğrudan 

elektrik enerjisi alıyoruz. Acaba yeterince enerji tasarrufu 

yapıyor muyuz? sorusuna maalesef “Evet” diyemiyorum. 

Evlerimizde boşa yanan lambalar, boş odada bangır bangır 

çalışan televizyonlar yok mu? Bir de özellikle kamu 

binalarımızın bazılarında ışıklandırmanın yetersiz olması, 

gündüz saatleri boyunca elektrik lambalarının yanmasına neden 

olmuyor mu? 

 

Bazı kamu kurumlarında fuel-oil yetersizliği yüzünden 

kaloriferler yakılamıyor. Ortamlar soğuk olduğu için ister 

istemez elektrik sobaları kullanılabiliyor. Yani fuel-oil 

yetersizliği nedeniyle yakılmayan kazanlar, aslında milli 

ekonomiye kazanç sağlamıyor. Çünkü bu defa elektrik sobaları 

devreye alınıyor. 

 



Soğuk ortamlarda çalışmak daha pahalıya neden 

olabilir. Soğuk nedeniyle hastalananların sayısının artması, 

hastanelere olan akışı hızlandırmakta, dolayısıyla ilaç 

tedavisinin artmasına neden olmaktadır. Hasta olan memur 

verimsiz çalışmakta veya rapor almaktadır. Sonuçta 

genelgelerle enerji tasarrufuna gitmek, bazen daha pahalıya mal 

olabilmektedir. 

 

Enerji tasarrufu yoluyla enerji dar boğazını aşmamız 

gerçekçi olmayacaktır. Karanlık günler yaşamak istemiyorsak, 

yeni alternatif enerji kaynaklarına yönelmek durumundayız. Bu 

kaynaklar rüzgar, güneş ve nükleer enerji kaynaklar olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Aralık 2000 (Cuma) 

 

 ELAZIĞ’DAKİ SİNEMALARIN DURUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1970’li yıllarda Elazığ’da Gölcük ve Saray sinemaları 

genelde saygın sinemalar arasında yer alırdı. Yeni vizyona 

girmiş filmleri kısa sürede Elazığ’da seyretmek mümkün 

olabiliyordu. Koloğlu pasajının bulunduğu alanda Saray 

sinemasının yazlığı yer alıyordu. Gölcük sinemasının yazlığı 

ise, kışlık sinemasının üstündeydi.  

 

Kapalı çarşıda şimdiki PTT santralinin bulunduğu 

binanın yerinde ise Aile sineması vardı. Evimiz aile sinemasının 

karşısındaydı. Aile sinemasında oynayan filmlerin sesini çok 

rahat dinleyebiliyor, hatta mercek yansıması balkonumuzun 

duvarına vurduğu için bazen balkonda ailece toplanır, çok 

bozuk görüntülü yansımayı büyük bir zevkle seyrederdik. 

 



Aile sinemasının diğer bir ismi de sepetçiler 

sinemasıydı. Kapalı çarşıda yük taşıyan sepetçiler, sinemaya 

sepetleriyle girdikleri ve çıkışta birbirleriyle kıyasıya 

dövüştükleri olurdu. Daha sonra Renk ve Mert (eski adı Köşk 

sinemaları) sinemaları açıldı. 

 

Lise yıllarında sinemada film seyretme hastasıydım. 

10.00, 14.00, 18.30 ve 21.00 saatlerindeki matinelerin hepsini 

ziyaret ettiğim olurdu. Örneğin saat 10.00 da Aile, 14.00’de 

Saray, 18.30 da Köşk ve 21.00 de ise Renk sinemasına gittiğim 

olurdu. Alkolik için içki, sigara müptelası için sigara neyi ifade 

ediyorduysa, benim için de sinema aynı konumdaydı. Sinemaya 

gitme hastasıydım ve bu yüzden ailemden sık sık azar işitirdim. 

 

Saray sineması getirdiği yabancı filmleri ve Gölcük ise 

oynattığı Türk filmleri ile ünlüydü. Televizyonların çoğalması 

ile sinemalar krize girdi ve matinelerin bir çoğunda salonlarda 

sadece birkaç kişinin bulunduğu durumlar olabiliyordu. Bunun 

üzerine bazı sinemalar müstehcen filmler getirmeye 

başlamışlardı.    

 

Lise yılları boyunca süren bu sinemaya gitme 

hastalığım, 1973’te üniversite öğrenimine başlamamla son 

bulmuştu. Sinemaya gitme hastalığından kurtulmuş ve kendimi 

derslerime vermiştim. Yıllardır sinemalara gitmiyorum. Ama 

bazen şu anda belediye kültür merkezi olarak hizmet veren 



Saray sinemasında yabancı filmleri locasından seyrettiğimiz 

günleri arar oluyorum. 

 

Aile fertleriyle, arkadaşlarla birlikte sinemaya gitme 

kültürü artık Elazığ’da kaybolmuş durumda. Çok kaliteli bir 

film gelse bile eski zamanlardaki kalabalığı salonlarda artık 

herhalde görmek mümkün olamıyor.   

 

 Büyük şehirlerdeki sinemalara ilgi hala devam ediyor 

ve kapalı gişe filmler oynatılabiliyor. Elazığ’daki sinemaların 

bakımsızlığı, getirdiği filmlerin vasatlığı da sinemalara olan 

rağbeti düşürdüğü kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Aralık 2000 (Salı) 

 

 DOÇENTLİK SINAVLARI SİL BAŞTAN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

1 Eylül 2000 tarih, 24157 sayılı Resmi Gazetede 

Üniversitelerarası Kurul tarafından yeni Doçentlik Sınav 

Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik 1 Ocak 2001 tarihinde 

yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla gelecek yıl doçentlik sınavına 

girmek isteyenlerin karşısına yepyeni kurallar çıkıyor. 

 

Yönetmeliğin değiştirilmesinin nedenlerinin başında 

son yıllarda yeterli akademik çalışmaları olmadan doçent 

unvanı verilenlerin sayısında artış olması yer alıyor. Yaptığı bir 

çok akademik çalışması olmasına rağmen bir aday başarısız 

olurken, diğer taraftan birkaç basit derlemesi ile doçent unvanı 

alanlar çıkabiliyordu. “Doçentlik hak edilmez, verilir” kanısı, 

doçent adayları arasında tedirginlik yaratıyordu. 

 



Yeni yönetmelik ile “Doçentlik Sınav Komisyonu”, 

“Temel Alan Danışma Komisyonu” ve “Etik Komisyonu” 

olmak üzere üç yeni komisyon oluşturuldu. 9 kişiden 

oluşturulan Doçentlik Sınav Komisyonu görevi, doçentliğe 

başvuran adayın eserlerini göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat 

alanı için Temel Alan Danışma Komisyonu tarafından 

oluşturulan profesörler listesinden jüri üyelerini belirleyerek 

Üniversitelerarası Kurul’a önermek ve Doçentlik Sınavının 

yürütülmesinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen 

diğer görevleri yapmaktır. 

 

Temel Alan Danışma Komisyonu ile ilgili bilgileri bir 

sonraki yazımda açıklayacağım. Etik Komisyonu ise, en az 5 

üyeden oluşturuluyor. Bu komisyonun görevi, Doçentlik Sınav 

Komisyonu tarafından kendilerine iletilen “eserlerde sahtecilik” 

yapıldığı iddiasını inceleyip, konuyla ilgili görüş ve önerilerini 

Üniversitelerarası Kurul’a sunmaktır. 

 

Doçentlik sınavına başvuru her yıl en geç 31 mart günü 

çalışma saati bitimine kadar yapılacak. Doçentlik sınavına 

başvurabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavı’na (ÜDS) girerek en az 65 puan almış olmak gerekiyor. 

Bu koşul sağlandıktan sonra doçentlik sınavına girmek 

isteyenler, başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle 

birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na başvuracaklar. 

 



Yeni yönetmelik içerisinde diğer önemli bir değişiklik, 

jüri üyelerinin eserlerin incelenmesi aşamasında 

toplanmamasıdır. Jüri üyeleri kendilerine gönderilen aday 

dosyalarını inceleyerek, raporlarını Üniversitelerarası Kurul’a 

gönderecekler ve Üniversitelerarası Kurul adayın ilgili 

bilim/sanat dalı için öngörülen akademik koşulları oybirliği 

veya oyçokluğu ile sağlayıp sağlamadığını, jüri üyelerinin 

olumlu veya olumsuz görüşlerini sayarak belirleyecek. Başarılı 

görüşü oyçokluğu veya oybirliği ile sağlayan doçent adayları 

için sözlü sınav jürisi kurulacak. 

 

Doçent unvanı alma şartlarının oldukça ağırlaştırıldığı 

bir durum ortaya çıkıyor. Sonuçlarını görmeden şimdiden yeni 

yönetmelikle ilgili olumlu veya olumsuz görüş bildirmek için 

henüz vakit çok erken. Ama yeni düzenlemenin 

Üniversitelerimizde kalitenin artmasına olumlu destek 

sağlayacağı düşüncesindeyim.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Aralık 2000 (Çarşamba) 

 

 DOÇENTLİK TEMEL ALAN DANIŞMA 

KOMİSYONU 

Prof. Dr. Asaf Varol  

avarol@firat.edu.tr 

 

1 Eylül 2000 tarih, 24157 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan  yeni Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nde yer alan her 

Temel Alan Danışma Komisyonu için, Üniversitelerarası Kurul 

ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, 

halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak 

çalışanlar dahil) profesörler arasından en az 5 kişiden oluşan 

üyelerini 03.11.2000 tarihli toplantısında belirledi. Başkan ve 

üyelerin görev süreleri dört yıl olan her komisyon, kendi 

içinden bir başkan seçti. Bu komisyonun görevleri şunlardır:  

 

a. Her temel alanda yer alacak bilim/sanat alanlarını 

belirlemek,  

b. Her bir bilim/sanat alanı için doçentliğe 

yükselmede aranan bilimsel araştırma ve 



yayınlar, sanat eserleri ve uygulamalı sanat 

dalları etkinliklerinden hangilerinin orijinal 

bilimsel/sanatsal nitelikte olduğuna ilişkin 

esasları belirlemek,  

c. Adayların başvurdukları her bir bilim/sanat 

alanında sağlamaları gereken akademik koşulları 

önermek, 

d. Her bir bilim/sanat alanı için, adaylarda aranan 

koşullara uygun olarak oluşturulacak jürilerde 

görev yapacak profesörleri önermek,  

e. Her bir bilim/sanat alanı için sözlü sınavın 

kapsamı ve yöntemi ile ilgili esasları önermek.   

 

Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (e) bentleri uyarınca yapılan 

belirleme ve öneriler, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul 

edildikten sonra tüm üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü 

rektörlüklerine bildirilecek.Yukarıdaki (c) bendinde sözü edilen 

akademik koşulların belirlenmesinde, her bir bilim/sanat alanı 

için puanlama sistemi oluşturulabilecek. 

  

Jürilerde görev yapacak profesörleri belirlemek 

amacıyla, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 

üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine her yıl 

Bilgi Derleme Formu gönderilecek. Üniversiteler tarafından 

doldurulup geri gönderilen formlar, Üniversitelerarası Kurul 

Başkanlığı tarafından ilgili Temel Alan Danışma Komisyonuna 



iletilecek. Temel Alan Danışma Komisyonu, her bir bilim/sanat 

alanı için belirlenmiş olan ölçütleri göz önüne alarak, ilgili 

bilim/sanat alanında oluşturulacak jürilerde görev yapacak 

profesörleri önerecek.  

  

Toplam 12 Temel Alan Danışma Komisyonu (TADK), 

Doçentlik Sınavı için oldukça sorumluluk taşıyan bir görevi 

sürdürecek.  Üniversitelerarası Kurul kararıyla Mesleki ve 

Teknik Eğitim Temel Alan Danışma Kurulunda ben de 

görevlendirilmiş bulunuyorum. Bu alanda ölçütleri belirlemek 

amacıyla yoğun bir çalışma dönemine girilmiştir.  

 

Temel Alan Danışma Komisyonu üyeleri öneriler 

hazırlarken tarafsız, sübjektiflikten uzak, ülkemizde 

üniversitelerde bilimsel çalışmaları hızlandıracak, öğrencisi ve 

öğretim elemanı ile bir bütün olarak gelişmeyi sağlayacak 

ölçütleri öneri olarak ortaya koymalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Aralık 2000 (Perşembe) 

 

 ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ VE 2001 

YILI HEDEFLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

8 Aralık 2000 tarihinde Yükseköğretim Kurulu 

Enformatik Milli Komitesi Ankara’da toplanarak 

Üniversitelerimizde sanal ortamda açılacak ders ve programlar 

için önemli kararlar aldı. Türkiye’de uzaktan eğitimi 

canlandırmak, üniversite önlerinde bekleyen öğrencilere yeni 

kontenjanlar yaratarak eğitimlerini sağlamak, kaliteli eğitim ve 

öğretim yapmak için bir yıldır yoğun bir faaliyet içine giren 

Enformatik Milli Komitesi, bazı projelere yeşil ışık yakmaya 

başladı. 

 

ODTÜ’den 5 ve Fırat Üniversitesi’nden ise 1 proje 

sanal ortamda açılan dersler kapsamına alınmak üzere 

inceleniyor. Başlangıçta uzaktan eğitim vermek için elliye yakın 

teklif sunulmasına karşın uzaktan eğitim ile ilgili olarak altı 



civarında projenin sadece ODTÜ’den ve Üniversitemizden 

çıkmasını çok önemli bir gelişme olarak niteliyorum.    

 

Sanal ortamda açılacak dersler, üniversitelerin web 

sayfasında yer alacak ve diğer üniversitelerden isteyenler bu tür 

dersleri kredili takip edebilecek. Ancak bilindiği üzere uzaktan 

eğitim denildiğinde sadece web ortamlarını düşünmemek 

gerekir. Telekonferans, radyo, televizyon vb çok değişik 

ortamlar, uzaktan eğitimin bazı araçları arasında yer almaktadır. 

 

Enformatik Milli Komitesi’nin önerileri doğrultusunda 

İnternet’in üniversitelerimize tahsis edilen hızlarının artırılması 

amacıyla 2001 yılı TÜBİTAK’ın ULAKBİM bütçesine ilave 

olarak ödenek koyulabildi. Uzaktan eğitim verecek 

üniversitelerin alt yapılarını geliştirmek amacıyla da gelecek yıl 

bütçesine koyulan ödenek sayesinde, uzaktan eğitimi 

sürdürmeye talip üniversitelerimizin bazı alt yapılarını 

geliştirme projelerine destek sağlanabilecek. 

 

Enformatik Milli Komitesi olarak aldığımız diğer 

önemli bir karar ise, sanal bölümlerin açılmasını teşvik 

etmektir. Başlangıçta ders bazında açılacak derslerin 

birleştirilmesi sonucunda sanal bölümlerin açılması arzu 

edilmektedir. 

 



Enformatik Milli Komitesi’nin önerisi ve 

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili organlarının onayları 

sayesinde ODTÜ’de ve Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans 

programları açıldı. Diğer taraftan  İstanbul Üniversitesi 

bünyesindeki bir sınıfta bulunan elektronik tahta içeriklerinin 

Harran’daki bir sınıfta bulunan elektronik tahtalara aktarılarak 

ve video konferans yapılarak Matematik gibi bazı dersler 

uzaktan eğitim yöntemi ile veriliyor. 

 

Fırat Üniversitesinin Fırat televizyonu ile yıllar önce 

başlattığı uzaktan eğitim uygulamaları, İnternet üzerinden ders 

bazında verilecek eş zamansız eğitim ile yeni bir boyuta ulaşmış 

durumdadır. Fırat Üniversitesi, modern eğitim için gerekli yeni 

teknolojileri devreye aldıkça, bölgede öncü üniversite kimliğini 

sürdürmeye devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Aralık 2000 (Salı) 

 

 TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYONLARIN 

GÜNDEME GELİŞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

32 yıl önce Ankara’nın Mithatpaşa Caddesi’nde bir 

binanın küçük bodrum katında başlayan deneme yayınları, 

Türkiye’nin televizyonla ilk tanışmasıdır. 1970 yılında İzmir 

Televizyonu ve 1971 yılında ise İstanbul televizyonu faaliyete 

geçmişti.  

 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 

11.11.1983 tarihinde kabul edilerek tarafsız bir kamu tüzel 

kişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kurulmuş 

ve TRT yayınları bu kurum tarafından yürütülmeye başlanmıştı. 

 

 Televizyonun ikinci kanalı TV-2 1986 yılında, TV-3 

ve GAP-TV ise 1989 yılında devreye girmişti. Görüldüğü gibi 



1990 öncesinde Türkiye’de görsel medyanın tek hakimi ve 

tekeli TRT’dir. 

 

1991 yılında Star1 televizyonunun yurtdışından 

başlattığı televizyon yayınları ile Türkiye’nin gündemine özel 

radyo ve televizyonlar girmiştir. Değişik illerimizde ardı ardına 

özel radyo ve televizyonların açılması ve o dönemlerde henüz 

ilgili yasal bir düzenleme olmadığı için kontrol altında olmayan 

bir yayıncılık anlayışı söz konusu idi. 

 

“Ben yaptım, oldu bitti” mantığı ile görsel ve işitsel 

medyada sınır tanımayan bir düşünce ile yerel özel radyo ve 

televizyonların dönemi başlamıştı. Bazı yerel radyo ve 

televizyon şirketleri, rakiplerinin yayınlarını susturmak için biri 

birlerinin yayınlarını enterfere ettikleri dönem başlamıştı. Yasal 

bir düzenlemeden yoksun bu dönemde “Yayıncılık yapıyorum 

adına” çok çirkin olaylarla karşılaşabilen yargı organlarımız da 

bir bakıma çaresizlik içindeydi.  

 

1994 yılında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun yayımlanması ile 

özel radyo ve televizyonlar o dönemlerde kısmen denetim altına 

alınabildi. Ancak kanunun hazırlanması sırasında gözden kaçan 

bazı durumlar ve eksiklikler yüzünden bazı sıkıntılar 

yaşanmaya devam edildi ve RTÜK denilen Radyo ve 



Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyonlara verdiği 

kapatma cezası nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 

 

3984 Sayılı kanundaki çelişkiler ve eksiklikler, bu 

kanun üzerinde değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalara 

neden oldu. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkındaki Kanunda değişiklik yapmak için birkaç 

kez mecliste alt komisyonlarda çalışmalar yapıldı. Ancak 

bugüne kadar bu kanunda herhangi bir değişiklik yapılamadı. 

Son bir öneri mecliste hala görüşülmeyi bekliyor. Kanundaki 

eksiklikleri ve çelişkileri ortadan kaldırmak için, 3984 Sayılı 

Kanunda mutlaka yeni düzenlemelere gidilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Aralık 2000 (Perşembe) 

 

 FIRAT TELEVİZYONU’NUN GEÇMİŞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu’na 25.03.1991 

tarihinde “Uydu Antenin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve 

Yayın Aktarımı” başlıklı bir proje sunmuştuk. Bu projenin 

amacı, ileride üniversite bünyesinde yayın yapacak yerel bir 

televizyon biriminin kurulmasıydı. 

 

Bu proje kapsamında 1 watt gücünde bir vericiyi 

kendimiz imal ederek, ilk uygulamayı uydudan CNN 

yayınlarını alarak üniversite kampusu içerisinde yayınları 

aktarmayla başladık. Vericisinin düşük gücüne rağmen 

Elazığ’ın bazı bölgeleri de CNN yayınlarını izleme fırsatını 

yakalamıştı. Yabancı dille bir yayının Elazığ’a verilmesi, 

genelde olumlu bir tepki almıştı.  

 



Bu proje kapsamında birkaç yeni verici satın alarak 

başta üniversite kampusu olmak üzere 10 Haziran 1992 

tarihinde Elazığ’ı kapsayacak şekilde Show TV, Tele On, Super 

Channel, TV5, Deutsche Welle programlarını da yayınlamaya 

başlamıştık. 

 

Vericiler, öğrenci yurdu üzerindeki (YURTKUR) çatı 

üzerine inşa ettirdiğimiz balkon üzerinden yapılıyordu. FIRAT 

TV için hazırlanan bantlar, bu çatı üzerinde bulunan videodan 

oynatılarak verici üzerinden Elazığ’a seyrettiriliyordu.  

Vericilerimizi bilahare üniversite alanında bir tepede inşa 

ettiğimiz modern bir kuleye taşındı. Yabancı yayınların Elazığ 

halkına seyrettirilmesi bazı çevrelerce eleştiriliyor ve hatta bu 

yüzden sık sık tehditler alıyordum. 

 

2 Ekim 1992 tarihi Fırat televizyonu için bir dönüm 

noktası idi. Çünkü vericilerimiz üzerinden o ana kadar başka 

televizyon şirketlerinin yayınlarını aktarma işlemini 

yapıyorduk. Oysa bu tarihte üniversitemizin açılış törenini 

banda kaydedip, akşamleyin Elazığ halkına seyrettirmeye 

başlamıştık. Banttan yayıncılık şeklinde artık her gün günde 1 

saat Fırat Televizyon yayınları yapıyorduk. Diğer saatlerde ise 

özel ulusal bir televizyon yayınına bağlanıyor ve yayını aktarma 

şeklinde sürdürüyorduk. Böylece kanalımızda 24 saat sürekli 

yayın neşrediliyordu. Ancak bu durum bazen eleştirilere de 

neden olabilmekteydi. Çünkü günde sadece 1 saat Fırat 



Televizyonu yayını, diğer saatlerde ise ulusal bir televizyon 

yayınını vermiş olmamız, bazı çevrelerce ulusal televizyon 

yayınlarını keserek kendi yayınlarımızı verdiğimiz şeklinde 

yorumlanabiliyordu. Oysa o dönemde Show TV, Tele On ve 

yabancı yayınları bile kendi vericilerimiz üzerinden yapıyorduk. 

 

Başlangıçta küçük bir odadan ve çatı üzerine kurulan 

verici anteni üzerinden çok kısıtlı imkanlarla başlattığımız Fırat 

Televizyonu yayınları; bugün 120 koltuk kapasiteli stüdyosu, 

Haber ve Araştırma Merkezi, Film Kurgu Montaj Odası, Ana 

Kumanda Odası ve sahip olduğu tüm donanımlarla büyük bir 

yerel televizyon birimi haline gelmiştir. Projemizin bu hale 

gelmesine katkı sağlayan her kademedeki kişilere ne kadar 

teşekkür etsek azdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Aralık 2000 (Cuma) 

 

 FIRAT TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA 

KARŞILAŞILAN BAZI ÜZÜCÜ OLAYLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Fırat Televizyonu Elazığ’da yayın yapan ilk yerel 

televizyon idi. Televizyon yayınlarımızın ilgi görmesi üzerine, 

yerel yayın yapan EL-TV ve TEL-TV adları ile iki ayrı 

televizyon şirketi daha kurulmuştu. 

 

 Elazığ’da vericileri bulunmayan bazı ulusal özel 

televizyonların yayınlarını da kendimize ait vericiler üzerinden 

veriyorduk. Vericileri bize ait diğer özel televizyonların 

yayınlarını aktarmamız, bazen başımıza büyük olaylar 

açabiliyordu. 20.12.1992 akşamı Kanal 6’da Ahmet Altan ve 

Neşe Düzel’in sunduğu “Bizim Konuk” programının konuğu 

Emine Şenliklioğlu idi. Kanal 6’nın Londra’daki merkezinde 

meydana gelen bir arıza nedeniyle yayında kısa süreli bir 

kesilme meydana gelmiş ve yerel EL-TV televizyonu bu 



kesintinin tarafımdan kasten yapıldığını duyurmuştu. Gerçek 

dışı bu duyuru yüzünden birçok tehditler almıştım. Milliyet 

Gazetesi 21.12.1992 günü kesintinin Londra’dan 

kaynaklandığını “Programa Tepki” başlığı ile vermişti. Ancak 

devlet memuru olduğumdan kendimi savunma müsaadesini 

ancak 12.01.1993 tarihine alabilmiştim. Üç hafta sonra basına 

açıklama yapmış olmam da sonucu pek değiştirmemişti. 

  

Elazığ’da FIRAT TV, EL-TV ve TEL-TV’nin yerel 

yayın yaptığı dönemlerde en çok izlenen yerel kanal FIRAT TV 

idi. Bu durum diğer iki yerel kanalı fazlasıyla rahatsız ediyordu. 

Yayınlarımızı engellemek için kanalımız üzerine boş görüntü 

bindiriliyor ve yayınlarımızın net izlenmesi engelleniyordu. 

Şikayetleri sonucu, FIRAT TV Genel Koordinatörü olarak 

02.04.1993 tarihinde Sanık sıfatı ile ilk defa ifade vermem 

gerekti. Artık her şikayet vaki olduğunda Emniyete çağrılıyor 

ve ifadem alınıyordu. Her defasında ısrarla eğitim yapmak, 

Elazığ halkının eğitim ve öğretimine, kültürel değerlerine katkı 

sağlamak için yayın yaptığımızı savunuyordum. Emniyete o 

kadar sık çağrılıyordum ki “Emniyet koridorlarında beni gören 

polisler “Hocam yine mi ifade vermeye geldiniz?” demeye 

başlamışlardı.   

1995’li yılların başlarında Elazığ’da  yerel televizyon 

şirketleri birden fazla değişik kanal üzerinden filtresiz 

vericilerle yayın yapıyorlardı. Bunun sonucu olarak da ulusal 

televizyon yayınları enterfere ediliyor ve görüntü kirliliğinin 



FIRAT TV’den kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak ölçümler 

sonucunda kirliğinin sebebinin biz olmadığı anlaşıldı. O 

dönemlerde Elazığ halkı net görüntü elde edebilmek için 

antenlerini değiştiriyor, bu durum ise anten satan esnafı 

fazlasıyla memnun ediyordu. 

 23.02.1995 tarihinde saat 19.30 da Harput’taki 

vericimize sabotaj yapılmıştı. Daha önceki yıllarda da eski 

kulede (Polis lojmanları yanı) bulunan vericimizin anten 

kabloları kesilmiş ve cihazımızın arızalanmasına sebep 

olunmuştu. Bu defa link çanağı tahrip edilmiş ve linkin parçası 

(LNB) çalınmıştı. Bu olay 24 Şubat 1995 tarihli yerel 

gazetelerde yer alıyordu. 

 

Fırat Televizyonu mücadelesi bir roman olacak 

nitelikte. Fırat Televizyonu ile ilgili ilginç anılarımı, ileride 

yazacağım “Anılarım” kitabımda yer vererek tarihselleşmesini 

ve gelecek nesiller tarafından belgesel olarak kullanılabilmesini 

arzuluyorum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Aralık 2000 (Salı) 

 

 ESKİ BAYRAMLAR NEREDE? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlayarak ve 

hayırlara vesile olmasını dileyerek eski ve yeni bayramları 

kıyaslamak istiyorum. İlkokulda okurken bayramları dört gözle 

beklerdim. Çünkü bayram vesilesi ile köyde bulunan ve çok 

sevdiğim dedem ve ninemin yanına gitme fırsatını bulurdum. 

Köyde bayram bir değişik geçerdi. Arefe günü mezarlıklar 

ziyaret edilir, bayramın birinci günü köy meydanında köylüler 

toplanarak bayramlaşır ve bilahare köylüler evlerde ziyaretlere 

başlardı. Akşamları ise tüm köy halkı ayrı bir evde toplanır 

sohbet eder ve toplu olarak örneğin yüzük bulma veya fincan 

oyunu oynarlardı. 

Bayramlarda köyün ileri gelenleri varsa küskün olan 

kişileri bir araya getirir ve barıştırırlardı. Barıştırma işi adeta bir 

törene dönüşürdü. Barışma sonrasında birlikte yemek yenirdi. 

Bayramla birlikte biz çocuklar bir araya gelir, ev ev dolaşarak 



şeker toplardık. Dolaştığımız evlerin sahiplerini tanımak bizler 

için o dönemlerde pek önemli değildi. Amaç şeker toplamaktı. 

Ama gittiğimiz her ev sahibi kapısını açar ve güler yüzle bize 

şeker verirdi. Kim daha fazla şeker toplamış diye de yarışırdık. 

Akşamları biz çocuklar köy meydanında toplanır, ateş yakar ve 

etrafında oynardık. 

Şimdiki bayramlarla kıyasladığımızda çok şeylerin 

değiştiği görülür. Ev geçindirme derdi, toplumun gelenek ve 

göreneklerine olan saygısının azalması, insanlarımızın da 

değişmesine neden oldu. Aynı apartman içinde oturup da 

bayramlarda bile biri birini ziyaret etmeyen komşuların 

sayısının günden güne arttığı bir sürece girildi. Bayram gezileri 

bile artık menfaatler doğrultusunda yapılmaya başlandı. 

Variyetli, mevki sahibi kişilerin bayramını kutlamak için 

ziyaretlerin ardı arkası kesilmezken; bulunduğu yüksek 

mevkiden ayrılmış veya fakirleşmiş kişilerin evlerinin kapısı 

artık çalınmaz olabiliyor. 

Bayram sabahı erken saatlerde evlerin kapısını çalan ve 

şeker toplamak için gelen çocuklara dahi, bu kadar erken de 

kapı zili çalınır mı diye isyan eder olduk. Dahası kapıyı açıp, 

tanımadığımız çocukları karşımızda gördüğümüzde de 

sabrımızın taşmak üzere olması, yozlaşmanın göstergesi değil 

mi? Oysa o çocuklar da bizim çocukluğumuzda yaptığımız gibi 

şeker toplamak amaçlı gezmiyorlar mı? 

Şimdiki bayramlarda eski bayramların neşe ve 

coşkusunu yaşadığımız söylenemez. Tabi sayıları günden güne 



azalsa da hala eski bayramların neşesini yaşayan azınlık bir 

grup var. Ama genelde bayramların seyri çok değişti. Artık 

bayram ziyaretleri de menfaatler doğrultusunda yapılıyor. 

Yapmacık ziyaretler de gözden kaçmıyor. Biraz variyetli 

ailelerimiz ise bayramda soluğu tatil köylerinde veya yurtdışı 

gezilerinde alıyor.  

Çocukluğumdaki bayramları arar oluyorum. Sebebi ne 

olursa olsun, eski bayramları artık yaşayamamış olmanın 

hasretini benim gibi birçok kişi acı acı gülümseyerek iliklerine 

kadar herhalde hissediyordur. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yayınlandığı tarih: 2 Ocak 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR İÇİN ELELE PANELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ Belediyesi Ramazan süresince çeşitli etkinleler 

düzenlemektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde 20 Aralık 2000 

gününü ise Günışığı Gazetesi için ayrılmıştı. Günışığı Gazetesi 

yazarları olarak bir araya gelip söz konusu akşam için ne tür bir 

etkinliğin daha fazla ses getirebileceğini tartıştık. Mayıs 2001 

Ayı içerisinde “Elazığ 1. Ekonomik Kurultayı’nın” 

yapılacağını, bu nedenle ileride Elazığ’ın gelişmesi ve 

kalkınmasına katkı sağlayacak bir konuyu işlememizin daha 

doğru olacağını kararlaştırdık.  

 

Bu konuşmaların yapıldığı günlerde Elazığ’da 

yaşayanlar olarak Elazığspor’un Play-Off’a çıkmasının 

sevincini yaşıyorduk. Bu başarıyı iyi değerlendirmek 

gerekiyordu. Elazığspor’un gelecek sezon Süper Lige çıkması, 



Elazığ’ın ekonomik olarak da kalkınması demekti. Çünkü Süper 

Ligde tanınmış büyük takımların maç için gelmesi, birçok 

taraftarın da birlikte Elazığ’a akın etmesi anlamını taşıyordu. 

Taraftarların otellerde kalması, lokantalarda yemek yemesi, 

seyahatler vb. . durumlar, hizmetler sektöründe hareketlilik ve 

maddi katkılar sağlayacaktı.  

 

20 Aralık 2000 Çarşamba günü Elazığ Belediyesi 

Kültür Merkezi’nde “Elazığspor İçin Elele” Panelini yönettim. 

Bu toplantıya H. Vehbi Coşkun, Murat Kuşçubaşı, Ünal Akbay, 

Aydın Gülaçtı, Prof. Dr. Edip Özer ve Hakan Esen panelist 

olarak katıldılar. Diğer taraftan Elazığspor Başkanı Mustafa 

Urhan ve As Başkan Mustafa Yıldız ise sorulara cevap vermek 

üzere hazır bulunuyordu.  

 

Paneli açılış konuşması ile açtım ve arkasından 

Elazığspor ile ilgili hazırladığımız bir sinevizyon gösterisi 

yaptık. Arkasında İngiltere’de piyasaya sürülen Championship 

Manager 2000/2001 CD’sini tanıtarak Elazığspor’un hangi 

bilgilerinin bu CD’de yer aldığını kısaca anlattım. Bilahare 

panelistlere sırasıyla söz vererek, Elazığspor hakkındaki 

görüşlerini aldık.  

 

1994-1996 yılları arasında benzinli ve mazotlu araçlar 

için Gaz Emisyon Ölçüm Projesini Elazığ’da yürüten kişi idim. 

O dönemlerde Elazığspor Başkanı Şahap Emir beni arayarak, 



kendilerine nasıl yardım edebileceğimizi sormuştu. Ben de 

Elazığspor yardım pullarını göndermelerini istemiş ve gaz 

emisyon ölçümü yaptıran araçlara kestiğimiz makbuzlara bu 

pulları yapıştırarak katkı sağlamaya çalışıyorduk.  

 

Elazığspor’un uzun yıllardır üyesiyim ve fırsat 

buldukça Elazığspor’un maçlarına giderim. Elazığspor’un bir 

üst ligde mücadele etmesi halinde de Elazığ şehrinin ekonomik 

açıdan ne tür menfaatler sağlayacağının bilincinde olarak, 

Elazığspor’un ilk etapta Play-Off’ta başarılı olması için 

mücadele etmeliyiz. Elazığspor’un sadece yönetiminde yer alan 

kişilerin mücadele etmesini beklemek yanlıştır. Elazığ’da 

yaşayanlar olarak herkes Play-Off’da Elazığspor’un süper lige 

çıkması için çaba göstermelidir. Biz bir panel düzenleyerek bu 

meşaleyi ateşledik ve elimizden geldiğince bu meşaleye 

süreklilik kazandırmaya çalışacağız. Gelin Elazığ’da yaşayanlar 

olarak ele ele verelim ve Elazığspor’un Play-Off’ta başarılı 

olmasının yollarını birlikte arayalım.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Ocak 2001 (Çarşamba) 

 

ELAZIĞSPOR VE MOTOSİKLET KAZASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Çocukluğumda Elazığspor’un maçlarını seyretmeye 

giderdim. O zamanlar stadyum şimdiki hükümet konağının 

yerinde ve çevresi yüksek taş duvarlarla örülü idi. Bazen 

paramız olmadığında arkadaşlarla taş duvarlara tırmanarak içeri 

kaçak girdiğimiz olurdu.  

Yıl 1970 ve bazen bir arkadaşımla ailelerimizden gizli 

olarak motosiklet kiralayarak yarışırdık. Yarış pisti olarak da 

çevre yolunu kullanırdık. Bir defasında şimdiki yeni otobüs 

terminalinin karşısında motosiklette yarışırken, önde idim ve 

arkadaşım bana yetişemiyordu. Arkadaşım bağırdığında kafamı 

çevirip arkama bakmamla birlikte kendimi havada uçarken 

buldum. Yol kenarlarında bulunan ve yol kenarlarını 

işaretlemek amacıyla dikilen betondan yapılmış bir kurp 

direğine çarpmış, direği yerinden sökmüş ve motordan takla 



atarak yere çakılmıştım. Ayağa kalktığımda başımdan ve 

ellerimden kanlar akıyordu. Bu durumda iken bile acaba 

kiraladığım motora ne oldu endişesini taşıyordum. Kırık çıkık 

var mı diye araştıracak cesaretim yoktu. En çok korktuğum olay 

ise evde babama ne cevap vereceğimdi.  

 

Eczaneye gidip tentürdiyot ve yara merhemi aldım. 

Kafamdaki kanamayı tentürdiyotla kesmiştim. Akşam eve 

gittim, ancak sofraya oturamıyordum. Vücudumun birçok yeri 

ağrıyordu. Rahmetli babam “Niçin sofraya gelmediğimi” 

sorduğunda, cevabım “Tokum” olmuştu. Israr edince mecburen 

sofraya oturdum. Ellerimin içi soyulmuş ve çatalı 

tutamıyordum. Babam ellerimi fark etti ve ne olduğunu sordu. 

Motosiklete bindim diyemezdim. Çünkü daha önceden bir 

defasında motosiklete bindiğimi duyduğunda kıyametleri 

koparmış ve bana çok kızmıştı. Hemen aklıma Elazığspor geldi 

ve maça girmek için duvara çıktığımı ve düştüğümü söyledim.  

Rahmetli Elazığspor maçlarına gitmeme kızmazdı. 

Hatta kendisi hiç maça gitmemesine rağmen, nasıl oynadıklarını 

anlatmamı isterdi. “Oğlum, niçin bilet alıp stada girmedin?” 

diye sorduğunda, “Ne bileyim para vermeyeyim diye 

düşündüm” cevabını vermiştim.  

 

Bu yalanım çok sürmemişti ve bir gün sonra ortaya 

çıkmıştı. Babam o dönemler esnaftı ve tuhafiyecilik yapıyordu. 

Bir müşterimiz benim motosikletten uçtuğumu görmüş ve 



geçmiş olsun diye dükkanımıza uğramış. Tabi gerçek o zaman 

anlaşılmış. Akşam olduğunda babam, “Oğlum Elazığspor nasıl 

oynadı anlat bakalım” dediğinde “Acaba motosiklette kaza 

yaptığımı öğrendi mi?” telaşına kapılmıştım. Hıdırların, . . . . . 

Selo’ların, Mamoş’ların top koşturduğu yıllardı. Başladım 

kafamdaki senaryoya göre maçı anlatmaya. Fakat kendisi 

sürekli gülüyor ve “Eee” deyip anlatmamın sürmesini istiyordu. 

Sonunda “Oğlum motosiklet sürerek maç seyretmek nasıl?” 

dediğinde mosmor olmuştum.  

 

Arkasından birçok nasihatler çekmiş ve “Ölseydin ne 

olacaktı?” sorusunu yöneltiyordu. Suskundum ve bir daha 

motosiklet kiralamadım. Ama Elazığspor’un maçlarını 

seyretmek için, duvarlar üzerinde dolaşan bekçilerin sopasını 

yemeyi göze alarak, zaman zaman arkadaşlarla stadyumun 

duvarlarına tırmanmaya devam ettiğimiz olurdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Yayınlandığı tarih: 4 Ocak 2001 (Perşembe) 

 

HOŞ GELDİN 2001 YILI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bu yıl Ramazan Bayramı ile Yılbaşının arka arkaya 

gelmesi, uzun bir tatil yapmamıza vesile oldu. Gazetelerin 

yazdığına göre dünya da en fazla bayram tatili olan ülke 

Türkiye imiş. Trafik kazalarında olduğu gibi olumsuz birçok 

alanda zaten rekoru elimizde tutuyoruz.  

 

Trafik kazalarına verdiğimiz ölümlü kayıplar bu tatilde 

180 kişiyi aştı. Geçen tatillere göre kıyaslanarak, daha az kayıp 

verdiğimiz için seviniyoruz. Oysa gelişmiş ülkelerde yıl 

boyunca trafik kazalarında verdikleri kayıplar dahi onlarla ifade 

edilirken, biz sadece bir tatilde bile yüzlerle ifade edilen 

rakamlara ulaşabiliyoruz.  

 



Doğal afetler yönünden de şansımız kötü. Depremler, 

yangınlar, su baskınları vb. . felaketler hiç başımızdan eksik 

olmuyor. Yılın büyük bir bölümünde Japonya sallanıp duruyor. 

Şiddetli depremlere karşın yıkılan bina sayısı ve verilen 

kayıplar çok az seviyelerde olabiliyor. Ama bizde şiddetli bir 

depremde binlerce ölü verirken, geride yüzbinlerce sakat insan 

hayatını sürdürme mücadelesi vermek zorunda kalıyor.  

 

1999’da iki büyük deprem yaşadık. Çok kayıplar 

verdik. Ama acaba inşaatlarımızın kalitesini artırdık mı? 

Deprem felaketi nedeniyle mutlaka bu arada kaliteli inşaatlar 

yapmışızdır, ama yakında tekrar çürük evler inşa etmeye devam 

ederiz, çünkü sınırsız kazanç sağlama hırsı, geçirdiğimiz 

felaketleri çabuk unutmamıza vesile olabiliyor.  

 

Özel televizyonlarımızın yaptığı programlara bakın! 

Hep çalıp oynuyoruz. Uydular sayesinde dünya da birçok 

televizyon kanalını seyretme fırsatını buluyoruz. Dünya da 

bizim gibi sürekli çalıp oynayan ülke sayısı çok az. Özel 

televizyonlarımız sabahtan akşama kadar eğlence ile vakit 

geçiriyorlar. Yayınladıkları programların toplumun sosyal 

yapısına etkileri pek önemsenmiyor. Önemli olan reyting 

almak.  

 

Kendi geleceğimizi düşündüğümüz yok. Önemli olan 

bu günümüz. “Nerde incelmişse orada kırılsın” mantığı ile 



hayatımızı sürdürüyoruz. Bu düşünce ile de gelişmiş ülkelerin 

sahip olduğu seviyelere çok zor ulaşırız. Ülkemizi bölmek 

isteyen terör hareketleri, hapishanelerdeki olaylar, bankaların 

hortumlanması, vergi iadesi vurgunları, doğal felaketler, bin bir 

çeşit çete faaliyetleri, trafik terörü ve daha birçok değişik 

olaylar günlük yaşantımızın birer parçası haline geldi.  

 

 

Eskiden olumsuz olaylardan çok etkilenirdik. Ama artık 

alıştığımız için kötü olaylar bize vız gelir. Birileri trafik 

kazasında ölmüşse, “Rahmetli çok gençti, yazık oldu” der, 

arkasından taziyeye gider meseleyi kapatırız. Ama “Ateş 

düştüğü yeri yakmaya devam eder”. Sonuçta bütün bu 

olumsuzluklara rağmen hayat akmaya devam eder. Yeni yıla 

girerken umutlarımızı yitirmemeliyiz. Önceki yılların 

olumsuzluklarının yaşanmaması için dua etmenin yanında 

olumsuzlukları gidermenin yollarını birlikte aramalıyız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Ocak 2001 (Salı) 

 

BAKİ AĞA’NIN HAREMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

Avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen Perşembe akşamı Reha Muhtar’ın Ateş Hattı 

programını seyredenleriniz olmuştur. Konu kadının dövülmesi 

idi. Dr. Haydar Dümen, Feminist yazar Duygu Asena, Şarkıcı 

Güllü ve eşi Gürol Gülter, Tiyatro sanatçısı ve televizyondan 

seyrettiğimiz “İtilmiş-Kakılmış” tiplemesinin başrol oyuncusu 

Yasemin Yalçın, Çocuk Psikiyatristi Dr. Bengi Semerci, 

Sinema oyuncusu Perihan Savaş, Muş’lu Baki Ağa ve iki karısı 

ile dayak mağduru birçok kişinin katılımıyla Türkiye gerçekleri 

gözler önüne serildi.  

 

Muş’lu Baki Karataş üç hanımı olup toplam 33 çocuk 

sahibi. Televizyonda gösterilen çocuklarının isimlerini 

bilmediğini söyledi. İki karısı ile birlikte programa katılan Baki 

Ağa, bana göre katılımcılar içerisinde en uyanık olanı ve nerede 



nasıl cevap vermesi gerektiğini en iyi bilen kişi idi. İşine 

gelmeyen sorularda Türkçe’yi pekiyi bilmediğini kurnazca ileri 

sürüp geçiştiriyordu.  

 

Birden fazla kadın ile evlenmesini ise nikâhlarını kıyan 

din adamlarının sorumluluğuna bıraktı. Hatta birinci karısının 

ikinci karısını ve ikinci karısının da üçüncü karısını kendisi için 

istediğini söyleyerek kendisinin masum olduğunu ima etmeye 

çalıştı. Programa katılan ve Türkçe bilen üçüncü karısı ise Baki 

Ağasının leyinde onay veriyordu.  

 

Hangi kadın isteyerek daha genç ve güzel bir kadını 

kendisine kuma getirmek ister ki? Baskı karşısında karısı 

mecburen gidip diğer bir kadını Baki Ağa’ya istediği kesin. 

Başlık parası alarak kızlarını evli adamlara başlık parası alarak 

satan cahil insanlar ise madalyonun diğer yüzünde yer alıyor.  

 

Programda Azerbaycan’lı Zülfiye Çelik’in herkesi 

ağlatan dramı, kocaların bazılarının sadist ve psikopat 

davranışlarının ne kadar kötü seviyelerde olduğunu tescil etti. 

Programa katılan kadınların büyük bir bölümünün psikopat 

kocaları tarafından sınır tanımayan dayaklarına maruz kaldıkları 

gerçeği, bir kez daha gözler önüne serildi.  

 

Kadının ezilmişliğinin altında eğitim ve geçim 

sıkıntısının baş rolü oynadığını tahmin etmek kehanet 



gerektirmez. Özellikle ekonomik bağımlılık birçok kadının 

kocalarına kayıtsız şartsız itaatini zorunlu kılıyor. Oysa iyi kötü 

geçimini yapabilecek bir kadın, dövüldüğü ve aşağılandığı 

zaman eşinden ayrılmayı düşünebilecek.  

 

Evinin geçimini yapamayan, kazanç sağlayamayan 

kocalar, çözümü şiddete başvurmakta arayabilir. Eve geldiğinde 

ekmek isteyen eşi ve çocuklarını susturmak için bağırıp çağıran 

ve şiddet uygulayan babaların sayısı çok fazla. Ekonomik 

sıkıntılar birçok aile içinde şiddet uygulanmasına, eşlerin 

boşanmalarına ve hatta insanların öldürülmelerine sebep 

olabiliyor. Çözüm, bireylerin eğitilmeleri ve ekonomik 

bağımsızlıklarını elde etmede yatıyor. Türkiye’deki işsizlik 

sorunu devam ettiği sürece de bu alanda süratle bir değişim 

beklemek, ancak hayalcilik olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Ocak 2001 (Çarşamba) 

 

YABANCI DİLLER KARŞISINDA TÜRKÇE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen hafta Doç. Dr. Ahmet Buran’dan “Yabancı 

Diller Karşısında Türkçe” başlığını taşıyan toplam 6 sayfalık bir 

elektronik posta aldım. Bu yazıyı Ahmet hoca bana niçin 

gönderdiğini düşünürken, aklıma Günışığı Gazetesi’nde 

“Eğitim” isimli köşede yazdığım yazılar geldi. “Acaba 

yazılarımda çok mu yabancı kelimeler kullanıyorum?” diye 

bugüne kadar gazetede yazdığım tüm yazılarımı süratle gözden 

geçirdim.  

 

Türkçe’yi doğru kullanmak, Türkçe dilbilgisi 

kurallarına uymak ve mümkün olduğunca az yabancı kelime 

kullanmak için mücadele ettiğimi zannediyorum. Türk Dil 

Kurumu’nun Türkçe Sözlüklerini sıkça kullanıyorum. Özellikle 

bilişim teknolojileri alanında ortaya çıkan yeni kavramların 



Türkçe’deki doğru karşılıklarını bulmak için de en çok 

mücadele verenler arasında yer aldığımı zannediyorum.  

 

Günışığı Gazetesi’ne gönderdiğim yazılarımı 

bilgisayarda kendim bizzat yazıyorum. Sonra gazeteye 

bilgisayar aracılığı ile fakslıyorum. Günışığı Gazetesi, 

Machintosh ile hazırlandığı için gönderdiğim yazılar 

bilgisayarda tekrar yeniden yazılıyormuş. Yeniden yazım 

esnasında bazen harf düşmeleri veya yanlış kelimeler yer 

alabiliyor. Baskı öncesi yazılarımı yeniden inceleme fırsatını 

maalesef bulamıyorum. Genelde yeniden yazım sonrasında harf 

düşmeleri veya bir kelime içinde yanlış bir harfin kullanılması, 

anlamı değişen kelimelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 

Örneğin 3 Ocak 2001 tarihli “Elazığspor ve Motosiklet Kazası” 

başlıklı yazımda Rahmetli babam “Niçin sofraya gelmediğimi” 

sorduğunda, cevabım “Tokum” olmuştu ifadesindeki “Tokum”, 

yanlışlıkla “Tohum” olarak basılmış ve değişik bir anlam 

çıkmıştı.  

 

Günışığı Gazetesi’nde faksladığım yazılarımı yeniden 

yazan elemanların harf düşmeleri yapmamaları ve kelimeleri 

yanlış yazmamaları konusunda sürekli uyarıyorum. Titiz 

çalışmalarına rağmen, gazetede yanlış basılan kelimeler 

olabiliyor. Benden kaynaklanmayan bu tür hatalar için 

okuyucularımdan özür diliyorum.  

 



Doç. Dr. Ahmet Buran Bey’in geçmişten günümüze 

güzel Türkçe’mizin hangi kültürlerin etkisinde kaldığını ve 

Türkçe’mize birçok yabancı kelimenin ithal edilmesini konu 

alan makalesini zevkle okudum ve görüşlerinin büyük bir 

bölümüne de katılıyorum. Ancak özellikle bilişim teknolojileri 

alanında yeni ortaya çıkan ürünlerin halihazırda Türkçe 

karşılıklarının bulunmaması yüzünden bazen yabancı dillerden 

uydurulmuş Türkçe karşılıkları da kullanmaktan başka 

çaremizin olmadığını burada hatırlatmak isterim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Ocak 2001 (Perşembe) 

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İlköğretimden üniversiteye kadarki süreçte 

öğrencilerimizi genelde ezbere dayalı bir öğretim sistemi 

içerisinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ezbere dayalı bir öğretimle 

elde edilen bilgiler ise kısa bir süre sonra unutulabiliyor.  

 

Üniversite birinci sınıf öğrencileri genelde kazandığı 

bölüme uyumda ilk zamanlarda zorluk çekiyor. Çünkü 

ortaöğretimde sürekli dikte ettirilen bir öğretim alırken, 

üniversitede aniden değişik bir yöntemle karşılaşmaları, 

öğrencilerimiz tarafından yadırganabiliyor.  

 

Öğretmen merkezili eğitim ve öğretimde, öğrencinin 

derse katılımları çok az düzeylerde kalabiliyor. Öğretmeninin 

olumsuz davranışları karşısında soru sormaktan çekinen birçok 



öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun sonucunda yaratıcılık 

özellikleri gelişmeyen, girişimcilik yönü zayıf mezunlar 

veriliyor.  

 

Uzun yıllardan beri kendi derslerimde bazı yenilikleri 

uygulamak için büyük gayret sarf ediyorum. Mümkün 

olduğunca öğrencilerin derslere katılımlarını sağlamak için 

öğrenci merkezli çalışmalara büyük önem veriyorum. Robotik 

isimli bir dersimde yaptırdığım çalışmaları burada örnek olarak 

vermek istiyorum.  

 

Robotik dersi çalışmaları iki ana guruptan oluşuyor. 

Derste işlenecek konularla ilgili öğrencilerim için hazırladığım 

bir kitabım bulunuyor. Kitap içinde yer alan notların 

projeksiyon cihazı ile sunuma hazır elektronik dokümanları da 

bulunuyor. Yani öğrenci ders notu tutmak için zaman 

harcamadığı gibi dersin hocası olarak ben de tahtaya yazmak ve 

çizmek için hiç zaman harcamamış oluyorum.  

 

Öğrenciler hangi hafta hangi konuları işleyeceklerini, 

yarıyıl başında öğrenmiş oluyorlar. Öğrenciler her hafta derse 

gelmeden önce o hafta için anlatılacak derse çalışarak gelmek 

zorunda kalıyor. Çünkü sınıfta rasgele seçilen öğrencilere o 

haftaki konular içinden sorular sorulmakta ve alınan cevaplar 

karşılığında kendilerine sözlü notu verilmektedir. Soru süreci 



bittikten sonra, dersin o haftaki konusunu hazırladığım sunu ile 

öğrencilerime anlatıyorum.  

 

Dersin diğer bölümü ise uygulamadır. Her öğrenci 

robot seti üzerinde yapmak istediği proje konusu hakkında öneri 

raporu hazırlıyor. Öneri raporları tarafımdan dikkatlice 

incelenerek her grup içinden bir öğrencinin projesinin grup 

elemanları tarafından montajını gerçekleştirmeleri için robot 

montaj setini kendilerine veriyorum. Proje esnasında 

karşılaştıkları problemlerin çözümü için gerekli yardımı 

sağlıyorum. Otomasyon sisteminin montajı yapıldıktan sonra 

tüm öğrenciler önünde grup elemanlarınca gösterimi yapılıyor 

ve tüm uygulama FIRAT TV tarafından banda kaydedilerek 

bilahare televizyondan yayınlanıyor. Televizyon karşısında 

anlatımın gerçekleşebilmesi için öğrenciler mecburen çok 

hazırlıklı olmaları gerekiyor. Öğrenci merkezli öğretim 

sonucunda da bu dersin sınavlarında büyük başarılar elde 

ediliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Ocak 2001 (Salı) 

 

MOTİVASYON 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Motivasyon kelimesi “harekete getirme” anlamını taşır. 

Son zamanlarda televizyonların magazin programlarında sık sık 

motivasyon kelimesini duyar olduk. Bazı sanatçılar arasında 

vukuu bulan olayların faturası da artık motivasyon kelimesine 

kesildi. Derman Bey dizisi baş rol oyuncusu Kadir İnanır ile 

dizide rol oynayan pop sanatçısı Çelik’in kız arkadaşı manken 

Buket Saygı arasındaki cep telefonu trafiği sonrasında, 

motivasyon kelimesini bilmeyenler de öğrenmiş oldular. Ama 

eminim ki televizyondan duydukları motivasyon kelimesini 

birçok kişi yanlış öğrendi. Korkarım ki motivasyon denince cep 

telefonuyla taciz anlayanlar dahi olmuştur. Kadir İnanır da gene 

bir magazin programında yurtdışında motivasyon için para 

ödendiğini dile getirmişti.  

 



Savaş Ay’ın “Sokak Arkası” programında Banu Alkan 

ile Kadir Tapucu arasında müzik piyasasındaki rant kavgası 

nedeniyle ortaya çıkan olaylarda da gene motivasyon kelimesi 

baş rolü oynadı. Kadir Tapucu’nun annesi oğlunun Banu 

Alkan’a bir dönem ilgi duymasını ve aralarındaki 

elektriklenmenin meydana gelmesini, Banu Alkan’ı motive 

etmek için yapılmış olabileceğini ima etti. Velhasıl bundan 

böyle her türlü olumlu ve olumsuz olayların müsebbibi 

motivasyon olacak.  

 

Savaş Ay gibi tanınmış bir yazar ve televizyon 

programcısının hazırladığı haftalık bir programın büyük kısmını 

Banu Alkan ile Kadir Tapucu’nun meselesi ile doldurması, 

“Program konusu bulmada tükenmişliğin başlangıcı mı?” diye 

düşünmeye başladığımda, Savaş Ay’ın seyircilerden gelen 

fakslarını okuması ilgimi çekti. Savaş Ay, açık yüreklilikle 

kendisini eleştiren yazıları okuyor ve arkasından Türkiye’nin 

birçok önemli meselesini tartıştıklarında çok düşük reyting 

aldığını belirtiyordu. İşinden kovulmamak ve seyircinin büyük 

bir bölümünün ilgisini çekmek için mecburen bu tür bir yolu 

seçtiğini de itiraf ediyordu.  

 

Şu ülkemizin haline bakın? Televizyonlarımızda doğru 

dürüst haber programı kalmadı. TRT tümden unutuldu gibi. 

Nerede bir magazin programı varsa, televizyon kumandalarımız 

doğrudan o kanala yöneliyor. Hep aynı sanatçıları ve 



mankenlerin özel meselelerini görmekten bıktık. Bir kanalda 

bireyin özel yaşamını kamera önünde seyrettirmek şiddetle 

eleştirilirken, diğer bir kanalda adeta teşvik ediliyor. İletişim 

mezunu muhabirler ve program yapımcıları da reyting uğruna, 

aldıkları eğitimin etiğini bir kenara bırakıp, saçma sapan 

programlar yapmak zorunda kalıyorlar.  

 

Savay Ay’ın da reyting uğruna bu tür programlar 

yapmak zorunda kaldığını savunmasını tasvip etmek mümkün 

olamaz. Çünkü Savaş Ay’ın reyting savunmasını kabul edecek 

olursak, İletişim Fakültelerimizde iletişim etiği ile bağdaşmayan 

örneğin “Reyting Uğruna Taciz Motivasyonu” gibi yeni 

uydurma dersler ihdas etmemiz gerekmez mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Ocak 2001 (Perşembe) 

 

BİLGİYE ERİŞİMDE YENİ TEKNOLOJİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

  

Bilgi toplumu kimliğini kazanmada yeni teknolojilerin 

etkileri büyük önem taşır. İletişim ve bilişim teknolojilerindeki 

hızlı gelişme sonucunda, bilgiye erişim metodolojisi değişime 

uğramış gözükmektedir. Eskiden üniversite katalogları 

hazırlanırken, kütüphane imkânlarına önemli bir bölüm ayrılır 

ve bir bakıma kütüphanedeki kitap, periyodik, dergi, mecmua, 

gazete vb. . basılı materyalin çokluğu, ilgili üniversitenin 

gelişmişliğinin simgesi olarak gösterilmeye çalışılırdı.  

 

İnternet, WAP ve diğer iletişim sistemlerindeki 

gelişmeler sonucunda, elektronik kütüphanecilik, kütüphane 

otomasyonu ve bilgiye erişim kavramlarında yeni ufuklara 

doğru önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Üniversiteler 

bilgiye erişim amacıyla İnternet ve WAP teknolojileri üzerinden 



hizmet verme yarışlarına başladıkları bir dönemde, hala klasik 

kütüphane anlayışı ile okuyucularına belirli kapalı  mekânlarda 

hizmet vermeyi sürdürmek, teknolojiden yeterince yaralanmayı 

beceremeyen yöneticilerin varlığından kaynaklanmaktadır.  

 

Ülkemizde bulunan bazı üniversitelerimiz, kütüphane 

hizmetlerini dünya geneline yaygınlaştırmak için elektronik 

ortamda hazır materyallerin kullanılmasına hız vermişleridir. 

İnternet üzerinden kütüphanelerdeki dokümanlara erişim, arama 

motorları sayesinde kıtalar arası mesafelerde bulunan bir 

makaleyi elde etmek artık çok kolay gerçekleşebilmektedir.  

 

Klasik kütüphanelerde raflarda dizili binlerce basılı 

materyallerin yerini artık CD’ler ve hizmet bilgisayarları 

(server) almaktadır. Bilgiye uzaktan erişimi sağlamak için 

kurulan şirketler, 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Bu 

hizmetler karşılığı alınan ücretlerle geçinen şirketlerin 

sayısı günden güne artmaktadır.  

 

Toplumun bir bölümünü yakından ilgilendiren 

Resmi Gazetenin ciltler dolusu sayfaları içinden bir 

yönetmeliği bulmak, klasik kütüphanecilik anlayışı 

çerçevesinde kişiye zulüm etmeye eşdeğerdir. Oysa bugün 

konu başlığı ve sorgulamada mantıksal deyimler 

kullanılarak, yıllar önce yayımlanmış bir tebliğe, 



yönetmeliğe, ilana veya kanuna anında ulaşmak mümkün 

olabilmektedir. Bunu sağlamak için de yeni teknolojileri 

kullanmaktan korkmayan, bilişim teknolojilerini verimli 

kullanabilen anlayışların hakimiyetini sağlamayı teşvik 

etmek gerekecektir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Ocak 2001 (Cuma) 

 

ENFORMASYONUN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE 

ETKİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr  

 

İnsanca yaşamanın ön koşullarından biri de, 

yaşanılan toplum bireylerinin demokratikleşme kavramı 

altında yer alan olguları benimsemesidir. Gelişmiş 

demokratik ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin iletişim ve 

bilişim teknolojilerinde de çok ileri seviyeleri 

yakaladıkları görülür. O halde iletişim ve bilişim 

teknolojilerinde gelişmişlik, kişiler arası iletişimin olumlu 

sonuçlar vermesine de önemli katkılar sağlayabilecektir.  

 

Günümüzde medyanın birçok ülkede önemli bir 

silah olarak kullanıldığı bilinmektedir. Radyo ve 

televizyon gibi işitsel ve görsel duyu organlarına hitap 



eden araçlar sayesinde, enformasyon trafiği hızlanmış ve 

yaygınlaşmıştır. Yakın bir geçmişte ise İnternet, 

telekonferans, video konferans, cep telefonu, uydu ve 

İridium teknolojisi gibi yeni araçların kullanımının 

yaygınlaşması sonucunda, enformasyon alanında devrim 

yaşanmaktadır.  

 

 Irak körfez savaşı ve dünya da yaşanan diğer 

politik savaşların tüm dünya ülkelerinde gerektiğinde canlı 

seyredilebilmesi, uydu teknolojisinin sağladığı konfor ile 

sınırlı kalmamakta, aynı zamanda gerçekleştirilen 

enformasyon hareketleri ile toplum bireyleri belirli 

hedeflere yönlendirilebilmektedir.  

 

Bir toplumun sosyo kültürel yaşamında 

enformasyon, bireyi olumlu veya olumsuz olmak üzere iki 

yönlü etkileyebilir. Bu bağlamda yazılı ve görsel 

medyanın manipülasyon gücü yanında örneğin İnternet de 

çok daha kuvvetli bir araç olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Çünkü İnternet sayesinde toplum 

bireyleri ile ikili ilişki kurulabilir ve birey çevresinin 

haberi olmadan etki altına alınabilir.  

 



Bugün İnternet kullanımının çocuklar üzerindeki 

etkileri tartışılır boyutlara ulaşmıştır. İnternet’in, 

çocuklarımızın davranışlarını olumlu yönde etkileyeceği 

gibi, tam aksine İnternet üzerinden sağlanan yanlış 

enformasyonla da çok vahim durumlar ortaya çıkabilir.  

Demokratikleşme sürecindeki bir ülkede enformasyonun 

etkilerini verimli bir şekilde gelişimini sağlamak için, 

Enformasyon Eylem Planı adı altında çalışmalar yapılması 

gerekir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Ocak 2001 (Salı) 

 

YÖK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN WEB 

TABANLI DERSLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yeni araçlarının 

keşfedilmesi, öğretim yöntemlerinin çok değişik biçimlerde 

uygulanmasına vesile olmaktadır. Uzaktan eğitim, bu 

teknolojilerin ürünü olup gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler 

tarafından alternatif bir eğitim yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde daha birkaç yıl öncesine kadar 

İnternet kavramını bilenlerin sayısı çok düşük seviyelerde 

seyrederken, artık toplumumuzun küçümsenmeyecek bir 

bölümü İnternet’i kullanmaktadır.  

  

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 14 Aralık 1999 

tarihli ve 23906 sayılı Resmi Gazetede “Üniversitelerarası 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliğini” yayımlayarak, üniversiteler 



arasında eğitim alanında işbirliği ve aynı zamanda üniversiteye 

giremeyen öğrencilere yeni kontenjanlar yaratmayı planlaması, 

uzaktan eğitim yönteminin yüz yüze eğitim karşısındaki 

gücünün, kolaylığının ve öğrenci başına maliyetinin 

düşüklüğünün sonucudur. Bugün eğitim amacıyla Internet, 

uydu, televizyon, radyo, telekonferans, video konferans vb. . 

yöntemlerin tümü, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 

kullanılmakta ve bu yöntemlerle yapılan eğitim, ülkelerinin 

sınırlarının dışına taşmaktadır.  

 

Enformatik Milli Komitesi (EMK) 2547 sayılı kanunun 

2880 sayılı Kanunla değişik 7/m maddesi uyarınca 

Yükseköğretim Kurulu’nun 98. 2. 23 sayılı kararı ile 14. 12. 

1999 tarihinde kurulmuştur. Komite, yükseköğretim 

kurumlarındaki bilişim / uzaktan eğitim alanlarında çalışan 

öğretim elemanları ve ilgili YÖK üyeleri ile diğer bazı 

kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin amaçları, 

yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine 

dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim-

öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin 

artırılması amacıyla, üniversitelerle işbirliği içinde 

araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak 

Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.  

  

Enformatik Milli Komitesi’nin bir yılı aşan çalışma 

sürecinin ürünü olarak ve YÖK tarafından sanal ortamda web 



tabanlı bazı dersler akredite edilerek, istemci üniversiteler 

tarafından alınmasına imkân tanınmıştır. Akredite edilerek 

istemci üniversitelerin hizmetine sunulan derslerin isimleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

ODTÜ ODTÜ FIRAT 

ÜNİVERSİTESİ 

Unix ile İşletim 

Sistemleri 

General Physics I Robotik 

Image Processing 

Algorithms 

Bilgi 

Sistemleri/Yazılım 

Uygulama Geliştirme 

 

Introduction to 
Medical 

Informatics 

C ile Veri Yapıları ve 
Algoritmalar 

 

Artificial 

Intelligence 

Veri İletişimi ve Bilgi 

Aktarımı 

 

Astronomy I   

 

Ülkemizde Web tabanlı uzaktan eğitimde bugüne kadar 

sertifikaya yönelik bazı çalışmalar yapılmışken, akredite edilip 

kredili bazı derslerin uzaktan eğitim biçiminde açılması, 

Türkiye’de sanal bölümlerin açılacağının sinyallerini 

vermektedir. Hedef sanal üniversite olgusunu 

gerçekleştirmektir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Ocak 2001 (Perşembe) 

 

BÖLGESEL KALKINMADA DAP YAKLAŞIMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr  

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölgelerle olan sosyo-

ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak, mevcut verimlilik 

düzeyini geliştirerek ülke ekonomisine katkısını artırmak 

amacıyla 27 Ağustos 1998 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı 

başlıklı bir proje çalışması başlatılmıştır.  

 

Bu proje Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, 

Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin kendi 

aralarında oluşturdukları “Ortak Girişim” aracılığı ile 

yürütülmüştür. DAP Projesi Genel Koordinatörlüğü, Fırat 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülmektedir.  

 



Doğu Anadolu Projesi Ana Planı kapsamında „Mevcut 

Durum ve Analizi Raporu“, „Strateji ve Yeniden Yapılanma 

Senaryoları“, „Doğu Anadolu Projesi Ana Planı“, „Ön Fizibilite 

ve Fizibilite Etütleri“ ve „Yönetici Özeti“ başlıklarını taşıyan 

raporlar hazırlanmıştır.  

 

Mevcut Durum ve Analizi raporunda bölgesel gelişme 

ana planına veri oluşturmak üzere bölgede hakim olan 

ekonomik ve sosyal göstergeler incelenmiştir. Türkiye 

ortalamaları ve uluslararası standartlar dikkate alınarak 

ihtiyaçlar tespit edilmiş ve darboğazlar ile birlikte potansiyel 

gelişme alanları ortaya konmuştur.  

Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları 

çalışmalarında mevcut durum ve analizlerinden elde edilen 

sonuçlar ülke ve dünya daki sektörel gelişmeler dikkate alınarak 

bölgenin kalkınmasını sağlayacak strateji ve politikalar tespit 

edilmiştir. Oluşturulan alternatif senaryolar bu strateji ve 

politikalar çerçevesinde hazırlanmış ve beklenen gelişmeler ile 

değişik senaryolara göre beş ve on yıllık perspektiflere göre üç 

alternatif senaryo geliştirilmiştir.  

 

Yapılan çalışma ve geliştirilen senaryolardan, Plan’a 

esas olacak senaryonun tespitinden sonra temel stratejiler 

belirlenmiş ve tüm sektörleri kapsayan Bölgesel Gelişme Ana 

Planı ortaya konmuştur.  

 



Raporlardan elde edilen veriler ışığında, illerden gelen 

tüm talepler ve illerin potansiyelleri de göz önünde 

bulundurularak her il için değişik alanlarda fizibilite çalışmaları 

yapılmıştır.  

 

Türkiye’de ilk defa beş üniversite bir araya gelerek 

bu büyük projeyi yürütmeye talip olmuştur. Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ise bu projeyi bölgede yer 

alan üniversitelere vererek, üniversitelerimize güvendiğini 

teyit etmiş ve sonuçta başarıyla tamamlanmış “Doğu 

Anadolu Projesi Ana Planı” ortaya çıkmıştır.  

 

Bu büyük çalışmanın ürünlerini alabilmek için, Ana 

Planda yapılan önerilerin dikkatlice incelenmesi ve projelerin 

başlatılması için düğmeye basmak gerekiyor. Belirtilen projeler 

gerçekleştikçe, bölgenin sosyo-ekonomik açıdan kalkındığı, 

göçlerin durduğunu ve hatta terörün azaldığını, yıllar sonra 

bazılarımızın yaşayacağına inanıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Ocak 2001 (Cuma) 

 

ELAZIĞ’DA HAVA KİRLİLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Hava kirliliği meselesine önem verdiğimiz söylenemez. 

Bazı şehirlerimizde hava kirliliğinin önemli tehlikeler 

sergilediğini biliyor ve duyuyoruz. Kış aylarında kalorifer 

bacalarından çevreye yayılan dumanlarının içerdiği zararlı 

gazlar, ciğerlerimize dolarak sıhhatimizi tehdit ediyor.  

 

1980’li yılların ortalarında Elazığ’da kış aylarında hava 

kirliliği çok vahim boyutlara ulaşmıştı. Halk gözünde hava 

kirliliği denildiğinde de genelde çevreye saçan kurumlar akla 

geliyordu. Oysa asıl tehlike duman gazı ile çevreye yayılan 

gazlardı. Dönemin belediye başkanı bu konuda 

üniversitemizden destek istemişti. Belediye başkanlığı, çevreye 

yayılan kurumların azaltılmasını istiyordu.  

 



Konuya ilgi göstermiş ve projeler hazırlamaya 

başlamıştım. Makinacılıkta siklon diye adlandırılan bir sistemin 

kurum partiküllerini yakalamak için kullanılabileceğini 

düşünmüştüm. Siklonlarla ilgili gerekli literatür araştırması 

yapmış ve konunun deneysel olarak incelenmesi için bir yüksek 

lisans öğrencisine tez çalışması olarak siklon konusunu 

vermiştim. Uzun süren deneylerden elde edilen sonuçları 

değerlendirerek, optimum bir boyutlandırmanın nasıl 

yapılacağını bilgisayar ortamına aktarmıştım.  

 

O dönemler Elazığ Belediyesi gibi bazı diğer 

belediyeler bacalara filtrelerin takılmasını zorunlu tutuyordu. 

Bizler baca filtresi takılacak bacaların üstüne çıkarak duman 

gazı debi ölçümleri yapıyorduk. Maksimum debiye göre 

boyutlandırmayı ise bilgisayar hesaplıyordu. Bilgisayardan elde 

edilen ölçülerde baca filtreleri imal ediyor ve bacalara 

takıyorduk.  

 

Bu arada sanayide bizim filtrelerin benzerlerini imal 

edip bacalara takan şirketler türemişti. Belediye kaloriferli 

apartmanları denetliyor ve baca filtresi olmayanlara ceza 

yağdırıyordu. Bu durum baca filtresi takılmasını 

hızlandırıyordu.  

 

Rasgele imal edilen baca filtrelerinin önemli bir bölümü 

bacaların çekişini engelliyor ve hatta dumanın apartmanların 



içlerine dolmasına neden oluyordu. Bir defasında elektrik prizi 

yuvasından dahi duman çıktığını gözlerimle gördüm. Çünkü 

baca içi sıvanmadığından, duman delikli tuğlalar arasından 

ilerlemiş ve priz yuvasındaki boşluktan odaya yayılmaya 

başlamıştı.  

 

Baca filtreleri kesinlikle zararlı gazları tutmuyordu ve 

bizler bu durumu basın aracılığı ile deklere ediyorduk. Sadece 

kurumların önemli bir bölümünü yakalamaya yarıyordu. 

Toplama kabını her hafta çatıya çıkıp boşaltmak, 

kalorifercilerin işine gelmiyordu ve toplama kapları 

boşaltılmıyordu. Ancak toplama kabındaki kurumlar belirli 

aralıklarla boşaltılmadığı zaman da taşıyor ve tekrar kurumlar 

çevreye yayılıyordu.  

 

Elazığ’da hava kirliliği kış aylarında ortaya çıkmaya 

devam ediyor. Bu günlerde geceleri şehir merkezinde Gazi 

Caddesinde dolaşırken kükürtdioksidin genzinizi yakması, 

kirliliğin boyutunu ortaya koymaya yetiyor. Sadece şehre gelen 

kaçak kömürleri önlemekle kirliliği önlemek çok zor. Etkin 

çözüm, doğalgazın bir an önce Elazığ’a gelmesini 

sağlamaktadır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Ocak 2001 (Salı) 

 

AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili 

grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, 

kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, 

tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak 

amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim konferansları 

dizisi düzenlenmektedir. Bu yıl Akademik Bilişim Konferansı, 

1-2 Şubat 2001 tarihleri arasında On dokuz Mayıs Üniversitesi 

ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleşecek.  

 

Konferansta,  

 Temel Bilişim Eğitimi  

 Kampus Bilgisayar Ağları  

 Yazılım Geliştirme Ortamları  

 Araştırmada Bilişim  



 İnternet Servislerinin Çalıştırılması  

 Elektronik Kütüphaneler  

 Ulusal ve Kurumsal Ağ Yapıları  

 Üniversite Bilişim Sistemleri  

 Yüksek Başarımlı Hesaplama  

 Medikal Bilişim  

 Uzaktan Eğitim  

 İnternet Destekli Eğitim  

konuları işlenecektir.  

Bu konferans çerçevesinde düzenlenecek “Uzaktan 

Eğitim” çalışma gurubunda ODTÜ’den Neşe Yalabık, YÖK’ten 

Atilla Sezgin, Fırat Üniversitesi’nden Asaf Varol ve Bilgi 

Üniversitesi’nden Metehan Sekban, mensubu bulundukları 

kurumlardaki uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi 

verecekler.  

Fırat Üniversitesi’nden Nurhayat Varol “İnternet’in 

Uzaktan Eğitim’deki Konumu” ve Bahadır Sevinç ise “Fırat 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonu” başlıklı bildirilerini 

sunacaklar.  

Akademik Bilişim Konferansları her yıl değişik bir 

üniversitede yapılıyor ve bu alanda çalışanların bir araya 

gelerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunmalarına imkân 

tanıyor. İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, geleceğimizi 

yönlendiriyor. Yeni gelişmeleri yakından takip etmek için de bu 

tür konferanslara ilgi göstermek gerekiyor. Bir Akademik 

Bilişim Konferansının da Fırat Üniversitesi’nde yapılmasının, 



üniversitemizin bu alandaki faaliyetlerinin tanıtılması açısından 

çok yararlı olacağına inanıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ocak 2001 (Çarşamba) 

 

ELAZIĞSPOR, GALATASARAY VE FIORENTINA 

SEVDASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Birileri bana hangi futbol takımını tuttuğumu 

sorduğunda önce Elazığspor diyorum. Çünkü içinde 

büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, içinde zevkle 

yaşadığım ve çok sevdiğim Elazığ’ımıza ait bir takımı tutmuş 

olmamdan daha doğal ne olabilir ki? Peki bu sevda karşılığında 

Elazığspor için ne yapıyorsun diye bana sorulduğunda, uzun 

yıllardan beri üyesi olduğumu, Elazığ’da bulunduğum sürece 

maçlarına gittiğimi, köşe yazılarımda bazen Elazığspor ile ilgili 

yazılar yazdığımı, son olarak da 20 Aralık 2000 tarihinde 

“Elazığspor İçin El Ele” panelini düzenlediğimizi söylüyorum. 

Bu kadar bir faaliyetle Elazığspor’luyum demek elbette ki 

yeterli değil.  

 



Elazığspor Play-Off’a iyi başlamadı. İlk iki maçını 

kaybetmiş olması bizleri çok üzdü. Ama henüz her şey bitmiş 

değil. Başarılı olacaklarına inanmış bir yönetim canla başla 

mücadelesine devam ediyor. İlyas Tüfekçi’nin teknik 

direktörlüğe getirilmesi, takıma büyük bir motivasyon 

getireceği kanısındayım. Elazığ’da yaşayanlar olarak bizler de 

maddi ve manevi her türlü desteğimizi takımımızdan 

esirgemememiz gerekir. En azından Elazığ’daki maçlarda stadı 

tamamen doldurarak takıma moral vermeliyiz.  

 

Türkiye’deki birinci lig takımlarından hangisini 

tuttuğuma gelince, kendimi bildim bileli Galatasaray’lıyım. 

Galatasaray’ın son yıllarda gösterdiği yüksek performans ve 

aldığı kupalar, iki oğlumun da kendiliklerinden Galatasaray’lı 

olmalarında neden oldu. Ancak eşim Fenerli.  

 

Fatih Terim ve bazı diğer futbolcularımızın Avrupa 

liglerinde top koşuşturmaları, gözlerimi diğer ülkelerinin 

liglerine çevirdi. Benim artık yeni bir takımım daha oldu. Adı 

Fiorentina. Futbolcuların isimlerini ezberledim. Maçlarını 

seyretmek için kapı kapı Cine5 olan evleri dolaşıyor veya 

evimde uydudan seyredebildiğim İtalyan kanallarını, İtalyanca 

bilmememe rağmen seyrediyorum. Hatta bir İtalyanca sözlük 

alarak, bazı kelimeleri öğrenmeye bile başladım.  

 



Diğer taraftan Fiorentina kulübünün web sitesine 

girerek, Misafir defterine İngilizce, Almanca ve Türkçe 

mesajlar çekmeye başladım. Bu mesajları çekerek, Fiorentina 

fanatiklerinin Fatih Terim’e daha fazla ilgi göstermesini ve 

belki okursa Fatih Terim’in de Türkiye’den nasıl büyük bir 

destek aldığını görmesini sağlamaya çalışıyorum.  

 

Fatih Terim, milyonlarca dolar verip de 

yapamayacağımız ülke tanıtımını kendiliğinden yapıyor. 

Başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Hatta basından öğrendiğimiz 

kadarıyla, Floransa Şehri Belediyesi Başkanı’nın APO’yu fahri 

hemşeri ilan etmesini engelliyor. Bundan daha güzel bir çaba 

olur mu? Türk teknik direktörlerinin Avrupa’da gösterecekleri 

başarılar, beni de birçok yeni takıma daha sevdalı yapacağa 

benziyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Şubat 2001 (Cuma) 

 

TEŞEKKÜRLER ELAZIĞ BELEDİYESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

10 Ekim 2000 tarihli Günışığı Gazetesi’nde “EĞİTİM” 

köşesinde DOĞU KENT MAHALLESİ ÇÖPLÜK ALANI 

MI? başlıklı yazımın son paragrafında “Yılan hikayesine 

dönüşen Salıbaba-Doğu Kent yolundaki pis kokan çöplükleri 

kaldırıp yolun faaliyete geçirilmesi, ayrıca Doğu Kentin 

güneyinde oluşturulan çöplük alanının kaldırılmasını istemek, 

Doğu Kentte oturan sakinlerin en tabii hakkıdır diye 

düşünüyorum. ” ifadelerini kullanmıştım.  

 

Geçenlerde Doğu Kent mahallesine gittiğimde Doğu 

Kent-Salıbaba yolundaki çöplüklerin önemli bir bölümünün 

kaldırıldığı ve çevrenin temizlendiğini gördüğümde çok mutlu 

oldum. Belediyemizin konuya hassasiyet göstermiş olması ve 



vatandaşın şikayetlerini değerlendirmesi, yönetimin takdir 

edilecek bir yönüdür.  

 

Diğer taraftan Sanayi Mahallesinde geçen üstü açık su 

kanalının üzerine bir köprü yapılması, Doğu Kent Mahallesi ile 

yeni yol bağlantılarının yapılacağı sinyalini veriyor. Ümit 

ediyorum ki Doğu Kent-Salıbaba yolunun yapımı da kısa sürede 

tamamlanır ve halkın hizmetine açılır. Tabi bu tür hizmetler 

götürülürken, Elazığ şehri bir bütün olarak ele alınmalı, kanun 

ve imkânların elverdiği ölçütler dahilinde vatandaşın isteklerine 

hizmet vermek amaçlanmalıdır.  

 

Elazığ’ımızın trafik yükünü hafifletmek için gelişme 

planlarında yer alan çevre yol bağlantılarının mutlaka açılması 

gerekir. Yol yapmak, dinlenme parkları düzenlemek, çirkin 

görüntüleri ortadan kaldırmak vb. . işler yerel yönetimlerin 

görevleri arasına girer. Ancak çevre düzenlenmesi ve çirkin 

görüntülerin ortadan kaldırılmasında, biz vatandaşlara da büyük 

görevler düşmektedir. Örneğin çöp bidonları varken ve içi 

boşken, çöplerini hala rasgele yol kenarlarına bırakma 

alışkanlığından artık kurtulmamız ve çevremizi temiz tutmak, 

yeşillendirmek için her vatandaşın büyük çaba sarf etmesi 

gerekir.  

 

Bazı fanatik politikacılar, rakipleri ne kadar iyi şeyler 

yaparlarsa yapsınlar gerçekleri görmek istemezler ve rakiplerini 



yıpratmak için güzel yapılan işleri dahi gizlemek isterler. Hangi 

kurum veya kuruluş olursa olsun, seçimle iş başına gelen 

idarecinin politik tercih ve tasarruflarını bir kenara bırakıp, 

görevinin gereğini tarafsız bir yönetim sergileyerek sürdürmesi, 

o yöneticiyi veya yönetimi yüceltir. Tarafsız bir yönetim 

sergilenebildiği takdirde, ülkenin kalkınması ve 

demokratikleşme sürecinin uygulanabilirliği için birlikte 

mücadele edebilen yeni yönetici profilleri ortaya çıkacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Şubat 2001 (Salı) 

 

SEYİRCİ GÖZÜ İLE HATAYSPOR-ELAZIĞSPOR 

MAÇI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Akademik Bilişim kongresi nedeniyle birkaç günlüğüne 

ilk defa Samsun’da bulunuyordum. Bir taraftan konuşmalar 

yaparken, toplantılara katılırken kafamı kurcalayan konu, 3 

Şubat’ta Elazığspor’un Hatayspor karşısında ne ne sonuç 

alacağı idi. Eşim de kongreye katılmıştı. “Cumartesi günü biraz 

çevreyi dolaşırız” dediğinde “Maç seyredeceğim” cevabını 

verdim. Çünkü TRT Elazığspor maçını yayınlayacaktı ve ben 

maçı izlemeye kararlı idim.  

 

“Hanım, her şehir biri birine çok benziyor, şu 

Elazığspor maçını televizyondan seyredeyim, sonra çıkar 

dolaşırız” cevabımı kendisi olumlu karşılamıştı. Maçta 

Hatayspor’un her atağında yüreğim ağzıma geliyordu. Hele ilk 



yarıda 20 ile 30’uncu dakikalar arasında Hatayspor’un dalga 

dalga Elazığspor kalesine akın etmesi, moralimi iyiden iyiye 

bozmuştu.  

 

35 dakikada Elazığspor’lu Mehmet Altıparmak’ın 

ortasına Alper’in kafa vuruşu sonucu gole ulaşmamızla 

yerimden zıplamış ve Öğretmenevine ait televizyon odasında 

bulunanların dikkatini çekmiştim. İlk yarının bitmesine yakın 

Alper’in kendi çabası ile gole bir kez daha gitmesi, rahat bir 

nefes almama vesile olmuştu.  

 

İkinci yarının hemen ilk dakikasında Elazığspor gol 

yiyince, beni gene ter basmıştı. İkinci yarıda Hatayspor bizi 

adeta abluka altına almıştı. Her akın geldiğinde, kalbimin hızlı 

çarpmasını çok rahat duyabiliyordum. İkinci yarıda sıkıntılı bir 

maç seyretmiştim. Mutlaka birkaç gol daha yiyebiliriz 

endişesini taşırken, maçın bitimine on dakika kala, Alper’in 

verdiği pas ile Tufan’ın sonuca gitmesi, bu işi bitirdiğimiz 

anlamına geliyordu.  

 

Hatayspor tüm maç boyunca Elazığspor’a göre çok 

fazla sayıda kalemize şut çekmişti. Elazığspor’u galibiyete 

taşıyanlar ise başta kaleci Candan’ın güzel kurtarışları ve 

Alper’in güzel oyunu idi. Ama genel anlamda oturup biraz 

düşünmek lazım. Her maçta bu kadar şanlı olamayacağımıza 



göre, vakit geçirmeksizin bazı ek tedbirlerin alınması gerekir 

diye düşünüyorum.  

 

İlyas Tüfekçi ilk maçında başarıyı yakalamıştı. Bu 

haftaki maçın Elazığ’da Hacılar Erciyesspor ile yapılacak 

olması, avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Biz seyircilere düşen 

görev ise, takımımızı maçta yalnız bırakmamamızdır. Birazcık 

fedakarlık çok şey değiştirebilir. Bu fedakarlığı ben Elazığspor 

hakkında bu köşede yazacağım daha çok sayıdaki yazılarımla 

göstermek istiyorum. Maçları seyirci gözü ile aktarma da farklı 

bir vitrin oluşturur düşüncesindeyim.  

 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Elazığspor’un iyi futbol 

oynaması beni pek ilgilendirmez oldu. Beni ilgilendiren, maçın 

sonucu. Kötü de oynasak, galibiyet bizim olsun dileğimi 

duyurmak istiyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Şubat 2001 (Çarşamba) 

 

İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Başlangıçta sadece gelişmiş ülkelerde bulunan bazı 

üniversitelerin önderliğinde gündeme gelen uzaktan eğitim, 

günümüzde çok hızlı gelişme göstermektedir. Teknolojinin 

sağladığı olanaklar ile uzaktan eğitimde birçok yeni araç 

kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Gelişmiş ülkelerde yakın gelecekte cep telefonları ile 

uzaktan eğitim kavramının ortaya çıkacağı bir süreçte, 

Türkiye’de İnternet üzerinden uzaktan eğitim kavramının 

mazisi sadece birkaç yıl eskiye dayanmaktadır. İnternet 

kullanılarak diplomaya yönelik programların açılması konusu 

bile ancak birkaç aylık bir geçmişe sahip bulunmaktadır.  

 



 Uzaktan Eğitimin gerçekleşmesi için İnternet alt 

yapısının oluşması, işin çözümlenmesi için yeterli değildir. 

Senkron ve asenkron sunumlarda gerçekleştirilmesi gereken çok 

hassas bazı hususların göz ardı edilmemesi de gerekmektedir.  

 

İnternet’in uzaktan eğitim sistemlerinde 

kullanılmasıyla; sanal ders, sanal dershane, e-posta ile 

haberleşme, sanal gazete, tartışma ortamlarında tartışma 

gruplarının düşüncelerini dile getirme ve paylaşma; sanal 

akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden en hızlı ve 

ilk elden ulaşma imkânı doğacaktır. Bunu sağlamak için 

aşağıdaki önerilerin göz önüne alınması zorunludur: 

 Müfredat programları yeniden düzenlenmeli, 

pilot okullar seçilmeli.  

 Bilgisayarlar arası kurulacak ağı işletebilecek 

uzman kadrolar yetiştirilip ilgili yerlerde teknik elemanların 

bulunmaları sağlanmalı.  

 Eğitimciler, yeni teknolojilerin önemi ve 

kullanımları konularında aydınlatılmalı.  

 Uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyali 

hazırlamak için uzmanlık eğitimi aldırılmalı.  

 Ders materyali hazırlayan ekip içerisinde ders 

hocası, psikolog, görsellik konusunda yardımcı olabilecek 

tasarımcı elemanlara yer verilmeli.  

 Materyallerde net ve kolay anlaşılır dil 

kullanılmalı.  



 Öğrencilerin kendi öğrenme etkinliklerini 

ölçebilecekleri geri besleme  mekânizmaları oluşturulmalı.  

 Konular çok sayıda örnekler şekillere dayalı 

olarak anlatılmalı, görsellik unutulmamalı.  

 İnternet Teknolojisi; toplumun, ülkenin 

gelişmişliğin bir göstergesi ve rekabet ortamının 

sağlayıcısıdır. Bilimsel ve teknolojik bilgiler başta olmak 

üzere her tür bilginin hızla aktarılabilmesi için bilgi 

otoyollarına ihtiyaç vardır. Veri, ses, görüntü türü bilgiler 

taşıyan bilgi oto yolları o ülkenin ulusal bilgi alt yapısını 

oluşturur. İşte bu bilgi oto yollarını oluşturup onu 

geliştirerek bilgi pazarına katılabilmenin ve sanayileşmiş 

ülkelerle rekabet edebilmenin önemli unsurlarından biri de 

İnternet’in uzaktan eğitim amaçlı kullanımını teşvik 

etmekle sağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Şubat 2001 (Perşembe) 

 

EKONOMİK KURULTAY Haziran 2001’DE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Önceleri Mayıs 2001 ayı içinde yapılacağı duyurulan 

Elazığ I. Ekonomik Kurultayının, Haziran 2001 Ayı’na 

ertelendiği haberini duyduk. Mayıs veya Haziran Ayı bence 

önemli değil. Önemli olan, gerçek anlamda ileriki yıllarda 

Elazığ şehrine ekonomik anlamda katkılar sağlayacak 

çalışmaların yapılması ve bu kurultayda somut adımların 

atılmasıdır.  

 

Kurultay faaliyetleri, Valimiz Sayın Osman Aydın 

önderliğinde sürdürülmektedir. Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti binasında da peşi peşine bazı toplantılar yapıldı ve 

komiteler oluşturuldu. Diğer taraftan Fırat Üniversitesi 

Koordinatörlüğünde 2,5 yıldır sürdürülen Doğu Anadolu 

Projesinin (DAP) Aralık 2000 sonunda tamamlanmış olması ve 



şu günlerde ilgili raporların baskı işlemine geçilmesi önemli bir 

potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Doğu Anadolu Projesi Doğu Anadolu bölgesinde yer 

alan 14 il ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt ve 

Gümüşhane illerini de kapsamaktadır. Her il için ekonomik 

anlamda birçok önemli veriler ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler şu 

anda açıklanmamakla birlikte, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye 

göre muhtemelen Mart 2001 ayında çalışma sonuçlarının 

İnternet’te bile yayınlanabileceği konusudur.  

 

Kanımca yapılan bölgesel çalışmaların etkinliğini 

artırmak için, bilgileri gizli tutmak yerine, sonuçları diğer 

ilgililerle paylaşmak gerekir. Eğer bu görüş benimsenirse, Doğu 

Anadolu Projesi kapsamında Elazığ için elde edilen sonuçların 

Ekonomik Kurultayda işlenmesi, Kurultay çalışmalarının daha 

verimli geçmesini sağlayabilir.  

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) kapsamında 

yürütülen “Bölgesel Gelişme Stratejileri, İl Gelişme Stratejileri” 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamış ve 

hazırlanan kitabın editörlüğünü yapmıştım. Planda Doğu 

Anadolu Projesi’nin yeterince işlenmesi için de büyük gayret 

göstermiştim.  



 

Eğer Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Doğu 

Anadolu Projesi raporları ışığında I. Elazığ Ekonomik Kurultayı 

yönlendirilebilirse, çok verimli bir sonuç elde edilebileceği 

görüşündeyim. Ayrıca bu Kurultaya kendini Elazığ’lı varsayan 

herkesin sahip çıkması gerekir. Özellikle sivil toplum 

örgütlerine büyük görevler düşecektir.  

 

Elazığ’ımızın sosyo-ekonomik kalkınmasını 

ivmelendirmek istiyorsak, bireyler olarak herkesin üzerine 

düşeni yapması ve birlikte çalışmayı sürdürmesi zorunludur. 

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözünden hatırlayarak, 

hedefimizi şimdiden kurultaya yönlendirelim derim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Şubat 2001 (Salı) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTEMİZİN İLK RESMİ 

KONUKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

9 Şubat 2001 günü Valimiz Sayın Osman Aydın, 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Emniyet 

Müdürümüz Sayın Feyzullah Arslan ve Zülfü Ağar Polis Okulu 

müdürümüz Sayın Adem Kızılkaya üniversitemizde 

dekanlıklarımızı ziyarete gelmişlerdi. Bu ziyaret fakültemiz 

açısından çok önemliydi, çünkü kendi binasına taşındıktan 

sonra ilk defa resmi konuklarımızı ağırlıyorduk.  

 

İletişim Fakültesine dekan olarak atanmış olmamın 

üzerinden yaklaşık 10 aylık bir zaman geçti. Hedefimiz bir an 

önce bu fakülteye öğrenci almaktı. İletişim Fakültemizin 

“Radyo Televizyon ve Sinema” bölümünü açması için fiziki 

imkânlarımız hazırdı. Yerel yayın yapan Fırat Televizyonu 



imkânları, bu bölümün öğrencileri için büyük bir potansiyel arz 

etmektedir. Öğrencilerimiz uygulamalı bütün derslerini 

rahatlıkla Fırat Televizyonuna ait  mekânlarda yürütebilecektir.  

 

Sayın Rektörümüz İletişim Fakültesi için yeni bir bina 

tahsis ederek öğretim elemanları ve öğrencileri için  mekân 

sorununu çözmüştür. Ancak mefruşat açısından henüz çok 

fakiriz. Rektörümüzün, bu yıla ait üniversite bütçesinden 

sağlayacağı destek ile fakültemizin mefruşat probleminin 

önemli bir bölümünü çözeceğine inanıyorum.  

 

Fakültemize öğrenci alabilmek için Yükseköğretim 

Kurulu nezdinde girişimler sürdürülmektedir. YÖK, Üniversite 

Senatomuzun İletişim Fakültesi’nde açılacak bölüm ve anabilim 

dalları konusunda aldığı kararı onaylamıştır. Ancak bölüm ve 

anabilim dallarının açılmasının Yükseköğretim Kurulu’ndan 

onaylanması, öğrenci almamız için yeterli olmamaktadır. Bir 

bölüme öğrenci alabilmek için Senatonun öğrenci alımı ile ilgili 

kararının da Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışmalarımızı bu son aşamaya 

yönlendirmiş bulunuyoruz.  

 

Öğrenci alımının gerçekleştirmesi halinde, Fakültemiz 

çok hızlı bir gelişme gösterebilir. Çünkü öğrencilerin öğretime 

başlamalarıyla birlikte eksiklikler çok daha belirgin fark 

edilecek ve eksikliklerin giderilmesi için daha planlı bir çaba 



sarf edilecektir. Üniversitelerin kısıtlı bütçeleri ile yeni bölüm 

ve fakülte ihtiyaçlarını karşılamak çok uzun süreler alacaktır. O 

nedenle sivil toplum örgütlerinden de destek sağlanmalıdır.  

 

Bazı sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkıp, “Sayın 

Rektörüm yeni açtığınız filan fakültenin mefruşatını biz 

döşeyelim” tekliflerini beklemek çok mu yanlış olur? 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl bir gün, “İletişim 

Fakültesi’nin mefruşatını filanca kuruluş sağlayacak” türünden 

vereceği bir haber sonrasında, mutluluktan uçarız ve söz konusu 

kuruluşun yaptığı yardımları ömür boyu takdirle anarak 

öğrencilerimize ve çevremize aktarırız.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Şubat 2001 (Perşembe) 

 

ELAZIĞ ÇÖLLEŞİYOR MU? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da ikamet edenler olarak yağmur ve kara hasret 

kaldık. Geçen sene çok kar yağmış ve bol sulu bir yaz 

geçireceğimizi zannetmiştik. Oysa yağan karın pek de 

beklenildiği gibi sularımızın bollaşmasına veya barajlarımızın 

dolmasına yetmediğini gördük. Bu yıl mevsim daha da 

anormalleşti. Mevsim ortalamalarının üzerinde güneşli günler 

yaşıyor ve birçoğumuz yazın geçireceğimiz kuraklığın farkında 

olmadan havaların güzel olmasından memnun kalıyoruz. 

Havaların güzel geçmesinden en çok memnun kalanların, 

yakacak odun ve kömür bulamayan fakirlerin olacağı şüphesiz.  

 

1972’de eğitim amacıyla ilk defa Almanya’ya 

gittiğimde hayal kırıklığına uğramıştım. Dört mevsim bol bol 

yağmur yağıyordu. Güneşli günlere Almanya’da yaşayanlar 



hasretti. Her sabah uyanınca havanın tekrar bulutlu olduğunu 

gördüğümde canım sıkılır ve “nerden geldim bu ülkeye diye de” 

bazen hayıflanırdım. Daha sonraki yıllarda 1975’de, 1980-

82’de, 1992’de ve 1998’de Almanya’ya tekrar gittiğimde 

havalarda pek değişen bir durumun olmadığını gördüm. 

1998’de Bremen Üniversitesi’nde Bilgisayar Bölümü son sınıf 

öğrencilerinin mezuniyet için hazırladıkları gösteriyi 

izlediğimde, söyledikleri bir şarkı dikkatimi çekmişti. 

Öğrenciler güneşe hasret kaldıklarını, artık bol güneşli günler 

görmek istediklerini, şarkılarında ifade etmeleri seyirciler 

tarafından şiddetle alkışlanmıştı. “Kendi kendime gelin 

Türkiye’ye de görün güneşi” demiştim.  

 

Almanya’da bulunduğum şehirlerin hemen yakınlarında 

orman alanlarını gezdiğimde, ağaçların çok düzenli 

sıralandığını fark etmiştim. Ama insanoğlu tarafından 

dikilmekle bu kadar büyük orman alanları oluşabilir mi diye de 

hayret etmiştim. Sonraları o ormanların büyük bir bölümünün 

Adolf Hitler zamanında diktirildiğini duyduğumda, dikilerek de 

çok büyük orman alanları yaratılabileceğine inanmıştım.  

 

Keban Barajı projesi kapsamında çevrenin 

ağaçlandırılması da düşünülmüş. Ancak baraj çevresinde gözle 

fark edilir büyük orman alanlarının oluştuğunu söylememize 

imkân yok. Bunun sonucu olarak da erozyon nedeniyle Keban 

Barajının su havzasını toprak daha hızlı dolduracağından, 



barajın ömrü kısalacak. Ağaçlarla kaplı ormanlara sahip yerlerin 

bol yağış aldığını herkes bilir. Türkiye’de Karadeniz bölgemizin 

bol yağış almasının nedenleri arasında, dağların ormanlarla 

kaplı olmasının büyük katkısı bulunmaktadır.  

  

Geçen Cuma günü Harput’ta yağmur duasına çıkıldığını 

duyduk. Bizler yağmur duasına, Almanlar ise güneşli günlerin 

yaşanması için şarkılar söylemeye devam edeceğe benziyor. 

Bizler var olan az miktardaki ormanlarımızı, bir sigara 

izmaritine feda edecek kadar cahil olduğumuz sürece veya var 

olan ağaçları da fırsat buldukça kesen zihniyetimizi 

sürdürdükçe yağmura daha da hasret kalacağız. Çözüm ise 

yeşilliği artırıcı tedbirleri süratle uygulamaya koymamızdır. En 

azından vatandaş olarak çevremizi ağaçlandırmaya gayret 

etmeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Şubat 2001 (Cuma) 

 

DELİ DANA HASTALIĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Son günlerde deli dana hastalığı korkusu Türkiye’yi de 

sardı. Televizyonlarda ardı ardına programlar yapılıyor. 

İngiltere kaynaklı bu hastalığın Türkiye’ye de gelmiş 

olabileceği kuşkusu yaşanıyor. Büyük baş hayvanlarda görülen 

bu hastalığın kaynağının, hayvanların beslenmesi için 

hazırlanan yemlerden geçtiği, hayvanların beynini çürüttüğünü 

ve bu hayvanların yenilmesi halinde insanlara da bulaşabileceği 

belirtiliyor. Özellikle hayvan sakatat ürünlerinin yenilmemesi 

konusunda uyarılar yapılıyor.  

 

Son zamanlarda Elazığ’da İl Sağlık Müdürü ile Tarım İl 

Müdürünün çok sık olarak yerel televizyonlarımızda uzun uzun 

gösterilmesi, bazı vatandaşlarımız tarafından eleştirilmesine 

neden oluyor. Geçenlerde misafirliğe gittiğimiz bir yerde, “Asaf 



Bey, Fırat TV’de hemen her gün İl Sağlık Müdürü ile Tarım İl 

Müdürü’nü gösterip duruyorsunuz. Başka röportaj yapacak 

kişiler kalmadı mı?” sorusunu bana yönelttiklerinde, hemen 

uygun bir cevap verememiştim. Fırat Televizyonu Genel 

Koordinatörü olmam münasebetiyle geçenlerde, bu konuda 

birkaç eleştiri telefonu daha almıştım. Oysa deli dana 

hastalığının gündemde olduğu, halk sağlığının korunması 

işleminin süreklilik arz ettiğini düşünecek olursak, bu iki 

müdürlüğümüzün sorumlularının sık sık televizyonlara 

çıkmasının doğal karşılanması gerektiği kanısındayım.  

 

Yerel televizyonlarımızın üstlenmesi gereken önemli 

bir konu da, gündemde olan ve insan yaşamını doğrudan 

ilgilendiren konularda kendilerini sorumlu hisseden yetkililerin 

program yapma tekliflerine açık olmalarıdır. Öyle tahmin 

ediyorum ki Elazığ’daki yerel televizyonlarımızın hiç biri bu tür 

bir teklifi geri çevirmek istemez.  

 

Madem ki şu günlerde deli dana hastalığı gündemde, 

ilgili kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri sık sık 

aydınlatıcı programlar yapmalı. Çiğ köfteyi ve sakatat yemeyi 

çok seven bir toplum olarak, nelere dikkat etmemiz gerektiğini 

doğrudan uzman kişilerin ağzından duymak, vatandaşın doğal 

hakkıdır.  

 



Televizyonlarda aydınlatıcı programların ne derecede 

seyredileceği ayrı bir sorun. Çünkü toplum bireyleri olarak 

magazin türü programları seyretmeyi daha çok tercih ediyoruz. 

Deli dana hastalığı konusunda bir programı seyretmek 

isteyenlerin sayısının çok fazla olmayacağını da biliyorum. 

Ama az da olsa programa ilgi duyanlar çıkar ve bunlar 

çevrelerine aktarabilir.  

 

Toplumun büyük bir bölümünün benimsediği “Atın 

ölümü arpadan olsun” misali davranışlarımızı da artık bir 

kenara bırakıp, toplum sağlığını tehdit eden her türlü 

gelişmelere karşı duyarlı olmalı ve mücadele etmeliyiz. Artık 

vurdumduymazlıktan vazgeçmeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Şubat 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞ’DA KALİTE GÜNÜNDEN İNCİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

15 Şubat 2001 tarihinde Türkiye Kalite Derneği ve 

Fırat Üniversitesi’nin işbirliği ile “Elazığ’da Yerel Kalite 

Günü” başlıklı konferans ve panel karışımı toplantılar 

düzenlendi. DSİ Bölge Müdürü Yardımcısı Bekir Ali 

Demirel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl ve Elazığ Valisi Osman Aydın’ın açılış 

konuşmalarını müteakiben kürsüye gelen KalDer İcra 

Kurulu Üyesi Fatih Şener tarafından “Ulusal Kalite 

Hareketi ve Özdeğerlendirme” başlıklı bir sunu yapıldı.  

 

Fatih Şener Toplam Kalite Yönetiminin temel 

ilkelerinin bileşenlerini, 

 İnsan Odaklılık 



 Katılım 

 Yönetim Liderliği 

 Müşteri Odaklılık 

 Sürekli İyileştirme 

 Ölçmeye, bilgiye, istatistiğe dayalı 

yaklaşım ve 

 Toplumsal Sorumluluk 

başlıkları altında anlatırken, döktürdüğü incileri 

şöyle sıralayabiliriz.  

 

Fatih Şener, “Müşteri” kelimesini hizmet götürülen 

her bireyi kapsayacak genel bir ifade olarak kullandı. Yani 

ona göre eğitim kurumlarındaki öğrenciler de birer 

müşteridir. Oysa eğitimcilerin büyük bir bölümü, 

öğrencilerin müşteri kategorisine konulmasına şiddetle 

karşı çıkıyor.  

 

“Oku attıktan sonra nişan alan bir toplumuz” ve 

“Bilardo topuna ıstaka ile vurduktan sonra topun falso 

alması için kalçamızla da falso vermeye çalışırız” 

cümleleri gülüşmelere neden oldu. Aslında bu cümleler 

bize uygun deyimler. Gerçekten de bir işi yapıp, daha 

sonra kaliteli olup olmadığına bakmıyor muyuz? 

 



“Bir zincirin gücü, o zinciri oluşturan halkalardan 

en zayıf olanının gücüne eşittir” Çin atasözü ne kadar 

anlamlı değil mi?  

 

“Müşteri Velinimetimdir” levhalarını birçok 

dükkânda asıldığını görürüz. Ama o levhanın hemen 

altında “Satılan Mal Geri Alınmaz” levhası çelişki 

olmuyor mu? 

 

Kalite deyip geçmemek gerekir. Her birey yaptığı 

işi daha kaliteli yapmak için mücadele vermelidir. Kaliteyi 

yakalamak için de rekabet ortamı oluşturmalıdır. Bu 

amaçla da 29 Aralık – 4 Ocak 1998 haftasını kapsayan 149 

sayılı BT/Haber Gazetesi’nde “Toplam Kalite Yönetimi” 

isimli bir makale yazmıştım. İlgi duyanların o makaleyi 

okumalarını öneririm.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Şubat 2001 (Çarşamba) 

 

YAŞAMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

MÜCADELESİNDE TEKNOLOJİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Toplum tarihi incelendiğinde, başlangıcından 

günümüze kadar her dönemde farklı yöntemler kullanarak 

bireylerin yoğun bir yaşam mücadelesi verdiği görülür. Bu 

mücadele, doğumla başlar ve yaşanılan çevrenin 

etkileriyle şekillenerek ömür boyu sürer. Dünya tarihinde 

yaşanan önemli toplumsal gelişmelerin nedenlerinin bir 

bölümünde; başkalarının yaşama hürriyetlerini yok etme, 

egoizm, hükmetme vb. . dürtülerini tatmin etme 

arzularının yattığı görülür.  

 

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan savaşlarda 

kullanılan yöntemlerin, gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilgili 



olduğu bilinmektedir. Bu değişimi yakın tarihimizde 

yaşadığımız körfez savaşı, Bosna-Hersek’deki ve diğer benzeri 

savaşlarla yaşadık. Çok eskiden güç denildiğinde, insan sayısı 

akla gelirdi. Hala niceliğin çok önemli bir unsur olduğunu 

savunanlar bulunmaktadır. Oysa gelişen teknolojilere bağlı 

olarak artık sayısal çoğunluğun pek önemli olamayacağı ve 

niteliğin çok daha etkin olduğu durumlar ortaya çıkmaktadır.  

 

Kılıç kalkanla yapılan savaşlarda nicelik önemli bir 

unsur idi. Burada insandaki fiziki güçlülük, savaşların 

kazanılmasında en önemli bir özellik olarak ortaya 

çıkabiliyordu. Bu tür savaşlarda düşman taraf ve hedefler belirli 

idi ve göğüs göğüse bir savaş söz konusuydu.  

 

1991’de Körfez Savaşında ABD’nin önderliğinde 

müttefik kuvvetlerinin Irak’a karşı başlattığı savaşta gene güç 

dengeleri arasında büyük uçurumlar söz konusu idi. Kedi fare 

oyunu misali bir durum ortaya çıkmıştı. Bu savaşın en önemli 

bir yanı, uydu sistemleri yardımı ile savaşın önemli 

ayrıntılarının gerektiğinde televizyonlardan canlı 

yayınlanabilmesiydi. Hatta televizyondan alınan geri beslemeye 

(feed back) göre bazı hedeflerin tekrar bombalanması söz 

konusuydu. Bu savaşta medya, önemli bir unsur olarak ortaya 

çıkmış ve toplumlar üzerinde psikolojik etkilerin oluşmasına 

vesile olmuştur.  

 



İletişim alanında radyo, televizyon, telekonferans, 

videokonferans, İnternet, WAP gibi araçların keşfedilmesi 

sonucunda yaşamların sürdürülebilirlik mücadelesi de değişim 

gösterdi. Sıcak savaşlar yerine soğuk savaş modelleri çeşitlendi. 

Artık küreselleşen dünya da, toplumsal hareketleri ülke sınırları 

içinde tutmak imkânsızlaştı. Gök yüzüne yerleştiren casus 

uydular aracılığı ile birçok ülke, gelişmiş ülkelerce 

izlenebilmektedir. Karada ise telefon giden her noktaya İnternet 

aracılığı ile bilgi aktarmak veya almak mümkün olmuştur.  

 

Yeni oluşan dünya sisteminde bilgiye karşı bilgi ile 

mücadele devri başlamıştır. Bunu sağlamak için de bilgi 

toplumu olma yolunda her birey üzerine düşeni yapmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Şubat 2001 (Perşembe) 

 

MEDYANIN POLİTİK AMAÇLI KULLANILMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1990 öncesinde işitsel ve görsel medya denildiğinde 

sadece TRT’ye ait radyo ve televizyonlar akla gelirdi. 1991 

Yılında Star1 adıyla özel bir televizyon kuruluşunun 

yurtdışından yaptığı televizyon yayınları, ülkede iletişim 

alanında şok gelişmeler yaratmıştı. Ardı ardına radyo ve 

televizyon şirketleri ortaya çıkmıştı. Özgürlük ve demokrasi 

adına yapıldığı söylenen yayınların bazılarında, ülkenin birlik 

ve bütünlüğünü yok etmek, ülkeyi parçalamak gibi emellerin 

yattığı gözden kaçmıyordu.  

 

Bu olağanüstü gelişme karşısında elde bir yasanın 

olmayışı, yasa dışı yapılan yayın odaklarını daha da 

güçlendirmiş, özgürlük ve demokrasi adına kişilik ve toplum 

haklarına saldırılar başlamıştı. Nihayet 1994’de 3984 Sayılı 



Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun devreye girmiş ve kısa adıyla RTÜK denilen Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu ortaya çıkmıştır. RTÜK, yasadışı 

emeller için kurulan radyo ve televizyonların yayınlarını 

engellemede başarı sağladığı söylenebilir. Ancak RTÜK, olur 

olmaz gerekçelerle uyguladığı sansürler yüzünden de eleştiri 

odağı olmaya devam etmektedir.  

 

Gerilla savaşı sürdüren birçok örgütün İnternet’te Web 

sayfaları üzerinden yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yaptığını 

biliyoruz ve görüyoruz. Bir telefon hattı, bir bilgisayarı ve 

modemi olan her birey bu tür yayınlara rahatlıkla ulaşabilmekte, 

elektronik posta gönderebilmekte, forumlara katılabilmektedir.  

1989’da Çin’deki öğrenci hareketlerinin dış dünya ile 

bağlantısı telefon ve faks hareketleri ile yapılmıştı. O 

dönemlerde henüz İnternet bugünkü özelliklere sahip değildi. 

Çin’in Kuzey batısında yüzyıllardır toprakları işgal altında 

tutulan sayıları yirmi milyon civarında olan Uygur Türkleri 

(Doğu Türkistan) jeopolitik açıdan son derece önemli bir yer 

olan Sincan Eyaleti’ne sahiptirler. Sincan Eyaleti 21. Yüzyılda 

Orta Asya’dan Çin’in doğusuna ve Japonya’ya ulaşacak olan 

doğal gaz ve petrol boru hatlarının geçeceği yerde 

bulunmaktadır. Bu nedenle de Sincan Eyaleti, Çin Hükümeti 

açısından ayrılıkçı hareketlerin son elli yıldır yoğun bir baskı ile 

yok edilmeye çalışıldığı ve Çin tarafından 1996 yılına kadar 

nükleer denemelerin yapıldığı bir bölge konumundadır.  



 

Uygur Türkleri seslerini İnternet üzerinden duyurmaya 

çalışıyorlar. Çin Hükümeti ne kadar engellemeye çalışsa da 

İnternet üzerinden  mekânı belirsiz bir noktadan yapılan 

yayınları durdurmasına gücü yetmeyecektir. O halde İnternet, 

devletlerin egemenliğini azaltabilecek hareketlerin gizli bir 

silahı olarak kullanılması söz konusudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Şubat 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞSPOR-KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

24 Şubat 2001 tarihinde Ankara-Elazığ uçağı ile 

gelirken, uçakta Konyaspor oyuncuları ve hakemleri de vardı. 

Konyaspor oyuncularından Birol Demirhan (5 numaralı) 

yanımda oturmuştu. Sade bir vatandaş kimliğimle kendisi ile 

sohbete başladık. Konuyu Konyaspor’a getirdim ve son 

maçlarda oldukça başarılı futbol sergilediklerini söyleyerek, bu 

başarının arkasında maddi destek ve primlerin etkisinin olup 

olmadığını sordum.  

 

Aldığım cevap ilginçti. Kombasan’ın maddi sıkıntı 

içerisinde olduğunu ve bu nedenle kendilerine transfer ücretleri 

dahil hiçbir ödemenin henüz yapılamadığını söylüyordu. Oysa 

bilinen bir gerçek var ki, profesyonel liglerde transfer 

paralarının, maç başına alacakları primlerin düzenli ödenmesi, 



futbolcuları motive etmede önemli bir etki sağlıyor. “Herhalde 

sözleşmeleriniz dolar üzerindedir, birkaç gün önce de dolar aldı 

başını gidiyor, dolayısıyla nasıl olsa kaybınız yoktur” 

dediğimde, “Nerede, dolar üzerinden sözleşme yapmış olmak” 

diye cevap verdi.  

 

Konyaspor’un oyuncularına para ödenmemesine karşın 

maçları kazanmak için verdikleri mücadeleyi görünce, paraları 

zamanında alamamalarına karşın, Fatih Terim zamanında 

Galatasaray’ın verdiği mücadeleleri ve kazandığı kupaları bana 

hatırlattı. Demek ki sadece para musluklarını açmak, futbolda 

başarıyı yakalamak için yeterli olmuyor.  

Konyasporlu Birol ve Ercüment ile sohbete devam 

ettim. Bir süre sonra çantamda kameramı çıkarttım ve FIRAT 

TV Genel Koordinatörü olduğumu ve maçın nasıl 

sonuçlanacağını kendilerine sorduğumda şaşırmışlardı. Çünkü 

kamera çıkmadan önce kendi takımları hakkında konuşmalar 

yapmışlardı. Belki de “Biz ne yaptık, farkında olmadan bir yerel 

televizyon mensubuna sırlarımızı mı verdik?” diye 

endişelenmişlerdir. Ercüment maçı 2-0, Birol ise 2-1 

kazanacaklarını söylemişlerdi. Ercüment’in tahmini tutmuştu.  

 

Elazığspor-Konyaspor maçının sonunda Elazığspor 

seyircisinin Konyaspor futbolcularını alkışlamaları, 

centilmenliğin örneği idi. Ama o alkışların arkasında yatan, 

Elazığspor’lu futbolculara karşı oluşan tepki idi. Canla başla 



çalışan bir yönetim, bir teknik direktör, ama futbolcularda 

istenilen başarıya ulaşılamıyor. Bir yerde bir yanlışlık var ama 

nerede? Sezon başından beri tek kuruş alamayan Konyaspor 

futbolcuları, başarı için var güçlerini harcayabiliyorlar, ama 

Elazığspor’da aynı sonucu görmek mümkün değil. Nedir bu 

yanlışlık? Ne zaman Elazığspor, süper ligi görebilecek? Yoksa 

ilk defa süper lige (Eskiden 1. lige) yaklaşmışken, gene hüsrana 

mı uğrayacağız? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Şubat 2001 (Çarşamba) 

 

DÜNYA DA DÜZENSİZLİĞİN YENİ KAYNAĞI 

İNTERNET Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1981’de Doğu Almanya’yı görmek için Berlin’e 

gitmiştik. O zamanlar meşhur Berlin Duvarı tüm ihtişamı ile 

ayakta duruyordu. Berlin duvarının inşa edildiği İkinci Dünya 

savaşı sonrasında, Berlin’i duvarlarla ayırmak, mantık 

çerçevesinde telaki edilmişti. Amaç, aynı ırktan olan toplum 

bireylerini, savaş ganimeti paylaşımı neticesinde ayrı ayrı 

yönetmekti. Duvarın ayrı taraflarında yaşayan akrabaların bir 

biri ile görüştürülmelerinin engellenmesi, farklı rejimlerin 

yönetimi altında bırakılması, Batı Almanya’da yaşayanlar ile 

Doğu Almanya’da yaşayanlar arasında sosyo ekonomik açıdan 

uçurumların doğmasına vesile olmuştu.  

 



1989’larda Amerika Başkanı Bush, yeni bir dünya 

düzeninin oluştuğunu söylemiş, Doğu Avrupa’nın ve o dönemin 

adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin yeniden 

oluşumu sırasında “Yeni Dünya Düzeni” tanımı çok 

tartışılmıştı. Başkan George Bush’un “Yeni Dünya Düzenini” 

İlan etmesinden sonra uluslararası ilişkiler danışmanı ve ABD 

eski Dış İşleri Bakanı Henry Kissenger, söz edilen düzenin 

ancak 21. Yüzyılın ortalarına doğru anlaşılabileceğini 

belirtiyordu. Kanımca “Yeni Dünya Düzeni” ile kastedilen, 

iletişim alanındaki büyük gelişmelerin neticesinde ortaya çıkan 

globalleşmedir.  

 

Berlin duvarı yıkılmasaydı, iletişim alanındaki bu 

gelişmeler karşısında acaba Doğu Almanya’daki baskı yönetimi 

sürebilir miydi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılmasında, küreselleşen dünya da iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Artık ülkelerin 

karadaki coğrafik sınırlarının, farklı ülkelerin bireyleri ile kişiler 

arası iletişimini engellemeye yetmemektedir.  

 

Güney Kaliforniya sahilinde Santa Monica’da 

yerleşmiş olan RAND isimli Stratejik Araştırma Enstitüsü, 

ABD savunma bakanlığı ve milli savunma uzmanlarına yönelik 

danışmanlık ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Bu 

kuruluş 1996 yılında “Stratejik Bilgi Savaşı: Savaşların 

Yepyeni Bir Yüzü” isminde yayınladığı araştırmada, bilgi 



savaşının nelere kabil olacağını açıklanmaktadır. Raporda 

ABD’den yola çıkılarak ülkenin yönetim sistemlerinin ve alt 

yapısının tümünün elektrik enerjisine bağlı olduğu; para 

akışının, hava trafiğinin, doğal gaz ve petrolün de bilgi çağının 

teknikleri ile yönetildiği anlatılmaktadır. Bu teknik sistemlerin 

bilgisayar casuslarınca ele geçirilmesi, dünya üzerindeki siyasi 

güç dengelerinin stratejik büyük değişikliklere maruz kalması 

anlamını taşıdığı da iddia ediliyor.  

 

Şimdi bu rapora bakarak aşağıdaki yoruma ne dersiniz? 

Internet teknolojisi 1970’li yıllarda ABD Savunma 

Bakanlığı’nın farklı merkezlerini birbirine bağlamak için 

geliştirilmişti. Yani geliştirme amacı, askeridir. Askeri amaçlı 

başlatılan bu çalışmanın neleri başarabileceği gerçeğinin fark 

edilmesi üzerine, İnternet’in önce akademik ve daha sonraları 

da sivil toplum örgütleri, bugün de her kesimden örgütlenmeler 

ve bireysel çevreler tarafından kullanılmasına müsaade 

edilmesinde acaba başka niyetler mi yatıyor?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Yayınlandığı tarih: 2 Mart 2001 (Cuma) 

 

KATILIMCI DEMOKRASİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Demokrasi yolunda gelişmeyi hedefleyen ülkemizde, 

demokrasi denildiğinde kişilere göre değişik yorumlanabilen 

birçok versiyonu ortaya çıkmaktadır. Örneğin bazı medya 

organlarında kişiye mahsus söylenti biçimindeki bilgiler dahi 

peşinen deşifre edilebilmekte ve gerekçe olarak da toplumun 

haber alma hürriyeti öne sürülmektedir. Bazen uzun süren 

yargılamalar sonucunda zanlı berat edebilmesine karşın, peşin 

ön yargılı suçlama sonucu, halkın önünde itibarını 

yitirebilmektedir.  

 

Demokrasinin en güzel yönlerinden biri seçimlerdir. 

Ancak henüz demokrasinin tam anlamıyla hazmedilmediği 

Türkiye misali ülkelerde, Türkiye modeli bir demokrasi 

gündeme gelebilmektedir. Bazı kademelerinde hile ve 

entrikaların dönebildiği veya bazı tehditlerin gölgesinde yapılan 



seçimleri demokratik olarak göstermek, kendi kendimizi 

aldatmaktır.  

 

Seçimlerde katılım, demokrasinin doğduğu batı 

ülkelerinde de düşük seviyelerde seyretmektedir. Seçim 

sandıkları başında olaylar çıkmasın diye polis bekletme zorunda 

kalan Türkiye’de, ileriki yıllarda İnternet üzerinden seçim 

yapılabilmesi halinde, acaba katılımcı demokrasiye katkı 

sağlayabilir mi? sorusunu akla getirebiliyor.  

 

Enformasyonun demokratikleşme sürecine nasıl katkı 

sağlayabileceğini şöyle hayal edebiliriz. Her türlü seçimde 

İnternet kullanılmakta ve kişiler hür iradeleriyle ya evlerinde 

İnternet’e bağlanarak veya belirli merkezlerde örneğin İnternet 

kahvelerine giderek oy kullanabilmektedir. Parmak izini 

algılayan ekranlar sayesinde önceden veri tabanına kayıtlı 

kişilerin oy kullanabildiği, mükerrer oyu reddeden bir sistemin 

varlığını düşünelim.  

 

İnternet sayesinde yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımızın da oy kullanabildiği bir seçim sistemini, 

demokrasiye gerçekten inanmış her birey ister. Ancak çıkarların 

ön plana çıkabildiği, hak etmeyenlerin rahatlıkla yönetime 

gelebildiği bir ülkede elbette ki bu sistem istenmez veya 

zorunlu olarak böyle bir sistem kurulsa dahi sistemi çökertmek 

için mücadele verilebilir.  



Bir toplumda demokrasinin yerleşebilmesi için toplum 

bireyleri olarak büyük bir çoğunluğun dürüst olması gerekir. 

Dürüstlük ise aile yanında alınan eğitimle başlar ve ömür 

boyunca yaşanılan çevrelerle birlikte kazanılır. Bazı kademeleri 

kokuşmuş olan bir düzende bu tür bir dürüstlüğü yakalamayı 

arzulamak, yakın gelecek için hayalcilikten öteye geçemez.  

 

Demokrasilerde halkın kendi kendini yönetebilmesi 

düşünüldüğü kadar kolayca pratiğe dönüştürülemiyor. 

Seçimlere katılım oranı tüm dünya da genel olarak düşme 

göstermekte ve halkın siyaset olgusuna bakışı da olumlu bir 

çehreden uzaklaşmaktadır. Enformasyon çağından kısmen 

etkilenen ya da tamamen içinde yaşayan toplumlar, günlük 

enformasyon denizi içinde boğulma tehlikesi içinde oldukları ve 

gerekli vatandaşlık eğitimlerini de alamamaktadırlar. Birçok 

devlet veya yerel yönetim, seçmenlerine genç yaşlarda gerekli 

politika eğitimlerini verememekte veya gençleri öyle bir 

eğitimden geçirmektedirler ki, üyeleri kayıtsız şartsız itaat veya 

törelere itaat şeklinde zuhur edebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Mart 2001 (Salı) 

 

HAPİSHANE GERÇEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Divriği’de bulunan hapishaneyi protokolle birlikte 

dolaşırken ve mahkumlarla tokalaşırken, birçok soru aklıma 

takılmıştı. Tokalaştığımız bu insanların bir kısmı hırsızlık, bir 

kısmı ırza geçme, bir kısmı adam öldürme ve benzeri suçlardan 

mahkumlardı. Şartlı tahliye yasasından faydalanarak çıkanların 

bir bölümünün suç makinesi gibi masum insanları yeniden 

öldürdükleri haberlerine ait gazete manşetleri, her mahkumla 

tokalaştığımda film şeridi gibi gözümün önünden geçiyordu. 

Her hapishaneye düşeni potansiyel suçlu olarak görmek, elbette 

ki haksızlık olur. Kader kurbanları dediğimiz mahkumları da 

unutmamak gerekir.  

“Hapishanelere düşenleri, suçu alışkanlık haline getiren 

profilden kurtarmak gerçekten de çok zor mu? O insanlarımızı 

tekrar topluma kazandırmak mümkün olmaz mı?” diye kendi 



kendime düşünürken, bir taraftan da koğuşları dolaşmaya 

devam ediyorduk. Bize refakat eden kolluk kuvveti yoktu ve 

sadece birkaç kişiydik. Yani pekala bir koğuştaki mahkumlar, 

bizi rehin alıp isyan çıkarabilirdi. Nitekim büyük 

hapishanelerde bu tür olaylar olmuyor mu? Ama Divriği 

hapishanesinde genç dinamik ve idealleri olan baş savcı Enis 

Yavuz Yıldırım, sergilediği yönetimle kendisini tüm 

mahkumlara kabul ettirmiş. Bir savcı düşünün ki haber 

vermeden ve korkmadan sık sık koğuşlara girebiliyor ve 

mahkumların sorunları ile bizzat ilgilenebiliyor.  

 

Savcı Bey içeride İnfaz koruma memurları ile toplantı 

yaptığı esnada, ben bahçede sivil giyimli bir şahsın yanına 

yaklaştım ve kendisinin de bu hapishanede görevli olup 

olmadığını sordum. Kendisinin infaz koruma memuru 

olduğunu, ancak bu gün için görevli olmadığını, sadece 

bayramlaşma nedeniyle hapishane bahçesinde bulunduğunu 

söyledi. Bu durumu fırsat bilerek, normal bir vatandaşmışım 

gibi sohbet etmeye başladık. “İlk cümlem, savcı ne kadar rahat 

koğuşlara girip mahkumlarla sohbet ediyor, bu durum tehlikeli 

değil mi? dediğimde, “ o savcı değil, olağan üstü bir insan” 

dedi. Tabi ben bu cevabı ilk etapta anlayamamıştım. O nedenle 

“Nasıl savcı değil?” sorusunu sormak zorunda kalmıştım.  

İnfaz koruma memuru (gardiyan) başladı anlatmaya. 

Kendisinin değişik ünlü hapishanelerde birçok ünlü savcı ile 

birlikte görev yaptığını, ancak her yönüyle mükemmel, insanı 



seven, tarafsız, adil bir savcı ile ilk defa karşılaştığını 

söyleyerek, sabah üzeri yaşadığı bir olayı anlattı. “Ben henüz 

birkaç aydır bu hapishanede görev yapıyorum. Sabah üzeri 

çarşıda yolda yürürken, karşıdan bir araba bana doğru 

geliyordu. Kim olduğunu fark etmemiştim. Korna çaldı ve 

arabasından indiğinde savcımız olduğunu gördüm. Bana 

yaklaştı, tokalaştı ve bayramımı kutladı. Türkiye’de bu 

davranışı kaç savcı yapabilir. Onun bu insancıl yaklaşımına 

karşı ben artık nasıl olur da kendisine yanlışlık yaparım. 

Mahkumlar da Savcının bu insancıl, tarafsız, adil, ancak 

hapishane ile ilgili her türlü yasal mevzuattan taviz vermeden 

yönetim sergilemesini takdir ediyor ve kendisine sonsuz saygı 

duyuyorlar. Eğer mahkumlara tarafsız ve adil davranırsanız, 

kanunları uygulamanızda hiçbir sıkıntı çekmeniz söz konusu 

olamaz. Ama farklı mahkumlara farklı yönetim örneği 

sergilerseniz, çok çabuk tükenir ve koğuşlara o zaman korkarak 

girersiniz” dedi. Tebrikler genç savcı. Umarım ideallerinizi 

aynen devam ettirir ve görev yaptığınız her yerde aynı intibaları 

bırakmaya devam edersiniz.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Mart 2001 (Çarşamba) 

 

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kurban Bayramında Kangal’dan Divriği’ye virajlı dar 

yollardan ilerlerken, bazen kendi kendime “Buralarda ne işin 

var?” diye söylenip duruyordum. Nihayet dağların çevrelediği 

ve ilk etapta bakıldığında hiçbir özelliği olmadığı sanılan 

Divriği ilçesine varmıştık. İlçenin savcısı, emniyet müdürü, 

garnizon komutanı, bir Yargıtay üyesi ve diğer bazı misafirlerle 

Divriği’de bulunan tarihi bazı yerleri birlikte dolaşmamız 

gerekmişti.  

 

1228 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah tarafından 

yaptırılan Divriği Ulucami’si ve Daruşşifasını gezerken 

büyülenmemek mümkün değil. 1280 metrekarelik bir alana 

oturtulduğu söylenen Caminin kuzey, doğu ve batı yönlerinde 

yer alan taş süslemelerindeki muhteşem işçiliğini tarifle 



anlatmak çok zor. Kapılardaki işlemeler ilk bakıldığında 

simetrik bir görüntü vermesine karşın, dikkatlice incelendiğinde 

üzerlerinde değişik motiflerin işlendiği fark ediliyor. Darüşşifa 

içindeki kubbede kullanılan spiral kilit taşı, sanat tarihi 

uzmanlarının üzerinde en çok durdukları köşelerinden birisi 

olduğunu, caminin imamı söylüyordu. Abanoz veya ceviz 

ağacından yapılmış minberdeki işçilik, insanı cezbetmeye 

yetiyordu.  

 

Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki kubbesini onarmak 

amacıyla cami içerisine 1990 yılında kurulan ucube iskele, her 

nedense bir türlü kaldırılamamış ve cami içerisindeki muhteşem 

güzellikleri sanki de gizlemek için kurulmuş. UNESCO ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı 

söylenen Ulucami’nin yeterince korunduğunu söylemek, 

mevcut haliyle imkânsız.  

 

Bir sonraki ziyaret yerlerimiz Divriği’de bulunan 

konaklardı. Ayanoğlu ve Abdullahlaşa konaklarını ziyaret 

ederken hemen aklıma Safranbolu evleri gelmişti. Ancak 

aralarında büyük farklılıklar vardı. Safranbolu evleri bakımlı, 

oysa Divriği’deki konaklar harabeye dönüşmüştü. Konakların 

tavanlarındaki işlemeler harika bir görünüm sergiliyordu. 

Ancak bakımsızlık, güzellikleri gölgelemişti.  

 



Divriği’ye ulaşım kolay olmuyor. Ancak barındırdığı 

tarihi güzellikler, çektiğiniz zahmetlere değiyor. Camiyi 

dolaşınca bir gerçeği daha yinelemek gerekiyor. O da “Büyük 

devletim demekle büyük devlet olunmadığı, büyük devlet 

olmak için büyük işler başarıp büyük eserler bırakmak 

gerektiği” gerçeğidir. Tıpkı Ulucami gibi, Kosava’da Sırplar 

tarafından yıkılan Mostar köprüsü gibi veya Tarsus Adana 

Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki viyadükler gibi. Bir ülkenin 

gerçek tapuları bu tür eserlerdir. Atalarımızın eserlerine sahip 

çıkmak, tarihimize sahip çıkmaktır. Bunu sağlamak için de, 

vatandaş olarak tarihi yerlerimizi korumak için mücadele etmek 

zorundayız.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Mart 2001 (Salı) 

 

DİVHAN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Genelde bir yerlere ziyaret amacıyla gitmiş olsam dahi, 

vaktimi boşa geçirmeyi kesinlikle düşünmem ve yörede ilgimi 

çeken kuruluşlar, müesseseler vb. . tesisler hakkında bilgi 

toplamaya çalışırım. Bu işi yaparken de genellikle kameram 

yanımda olur ve tespitlerimi belgeselleştiririm. Kurban 

bayramında Divriği’de idik. Divriği’de kısa adı DİVHAN olan 

Divriği-Hekimhan Madenleri Anonim Şirketi bulunmakta. Bu 

kamu kurumunun görevi, demir cevherini çıkartmak ve demir 

işleyen Erdemir, İsdemir gibi fabrikalara cevherleri göndererek 

demir üretmek.  

 

Ülkelerin sanayileşmesinde demir üretiminin çok büyük 

bir katma değerinin olduğunu biliyoruz. Erdemir, İsdemir gibi 

demir cevherlerini işleyen fabrikaları görmüştüm. Demir 



cevherinden demir çubukların imalatı, oldukça zor işlemler 

gerektirir. Bir ülkenin kendi cevherlerini kendi başına 

işleyebilmesi de oldukça önemlidir. 1938’de üretime başlayan 

DİVHAN, o yıllardan beri sürekli ham demir cevherini çıkartıp 

işleyen ve pelet haline getiren bir tesis.  

 

Maden çıkarma, oldukça riskli bir işlemdir. Kömür 

madenlerinde meydana gelen grizu patlamaları sonrasında 

Zonguldak’taki ölümlü faciaları zaman zaman duymuşuzdur. 

Netice itibariyle yer altında çalışıyorsunuz ve ne zaman ne tür 

bir sorunla karşılaşacağınızı kestirmeniz bazen mümkün 

olmayabilir. Dolayısıyla bu tür işletmelerin yöneticileri de 

büyük risklere göğüs germiş insanlardır.  

 

Maden cevherlerine ulaşabilmek için karışık labirent 

türü kuyuların açılması ve bu kuyuların biri biri ile 

bağlantılarının yapılması gerekir. Bolu dağında karayolu 

ulaşımı için açılan tünelin bir türlü bitmeyen öyküsü, dağ 

altında çalışmanın ne denli zor bir işlem olduğunu ortaya 

koymaya yeter. Bir işin yapılabilmesi amacıyla genelde ihaleler 

açılır, ancak bazı müteahhitler daha fazla rant sağlamak 

amacıyla işi uzattıkça uzatır ve mesele yılan hikayesine 

dönüşür. Bu tür ihalelerin başarı ile sonuçlanmasında ihaleyi 

veren kuruluşun sorumlularına büyük görev düşer.  

 



DİVHAN’da da kuyularla ilgili bir ihale yapılmış ve 

Genel Müdür Celal Dağgez’in titiz ve işini takip eden 

yöneticilik anlayışı sayesinde bu işlemi 2000 yılında başarı ile 

tamamlanmış. Divriği’de aldığım duyumlar bunlar. Kaynağı 

halk ve DİVHAN işçileri.  

 

DİVHAN özelleştirme kapsamına alınmış bir kamu 

kurumu. Özelleşip özelleşmeyeceğini zamanı geldiğinde 

görmüş olacağız. Ülkemiz için önemli olan bu tür büyük ve 

stratejik tesislerin üretim yapabilmelerinin sağlanması. 

DİVHAN yeni ufuklara doğru yol alırken, başarılarıyla 

arkasından söz ettirebilen yöneticilerin çoğalmasını gönülden 

diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Mart 2001 (Çarşamba) 

 

KANGAL BALIKLI KAPLICASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Sivas’ın Kangal ilçesine tahminen 12 km mesafede 

Kangal Balıklı Kaplıcası bulunmaktadır. 8 Mart 2001 tarihinde 

bu kaplıcaya gitmiştik. Sedef hastalığı tedavi merkezi olarak ün 

yapan bu kaplıca için anlatılanları önceleri çok abartılı 

bulmuştum. Çünkü sedef vb. . cilt hastalığı olanların bu 

kaplıcalarda tedavi görüp kısa sürede iyileştikleri haberlerine 

inanmamıştım.  

 

1917 yılına kadar sazlık halde olan bu yer, bir çobanın 

ayağındaki yaranın tesadüfen iyileştiğinin görülmesi sonucunda, 

bu sazlık kamuoyunun dikkatini çekmiş. İlk dönemlerde ilkel 

havuzlar açılmış. 1950’li yıllarda birkaç basit bina yapılmış ve 

1960 yılından sonra Sivas Özel İdare emrine geçen kaplıcaya 

günün şartlarına göre binalar yapılmış. 1996 yılında ise Sivas İli 



Valiliği, bu kaplıcayı Yap İşlet Devret yöntemi ile bir özel 

şirkete vermiş.  

 

16 Mart 2001 günü saat 21. 00 de FIRAT TV’den bu 

kaplıcada çekilen görüntüleri Elazığ halkına da seyrettirdik. 

Kaplıcaya Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinden 

gelen yabancı turistleri görünce, kendileriyle röportaj yaptım. 

Buraya niçin geldiklerini ve balıklı kaplıcayı nasıl duyduklarını 

sorduğumda, cilt hastası olduklarını ve yurt dışındaki turizm 

büroları ile İnternet sitesinden kaplıcayı duyduklarını söylediler.  

 

Hastalardan izin alarak çekimler yaptım ve olayları 

gözlerimle seyrettim. Küçük siyah balıklar üç gruba ayrılmış. 

Birinci grup balıklar gelip vücuttaki yarayı deşiyor. İkinci gruba 

giren balıklar aynı yarayı emerek temizliyor. Üçüncü gruba 

giren balıklar da aynı yarayı tekrar kapatıyor. Yani balıklar 

organize olmuş ve belirli bir düzen içinde tedaviyi 

sürdürüyorlar. Kaplıca suyu Selenyum elementini içermekte. 

Tedavi müddeti 21 gün ve sedef hastalığı tamamen ortadan 

kalkabiliyor. Bize eşlik eden görevliye, “Aynı havuza giren 

hastaların biri birlerine hastalık bulaştırmaları söz konusu 

olamaz mı?” sorunu yönelttiğimde, kesinlikle bir bulaşmanın 

olmadığını ve bugüne kadar bu açıdan hiçbir şikayet 

almadıklarını söyledi.  

Yetkili bizlere tesislerini tanıtırken, ben de mümkün 

olduğunca balıklar hakkında bilgi alıyordum. Balıkların nasıl 



beslediklerini ve ürettiklerini sorduğumda, kesinlikle yem 

vermediklerini, dolayısıyla balıkların sudaki minerallerle 

beslendiklerini ve üreme mevsimlerinde kendiliğinde 

çoğaldıklarını söyledi.  

 

Ülkemizde birçok farklı hastalıklar için çok değişik 

kaplıca isimlerini duyuyoruz. Ancak ilk etapta bunlar bizlere 

hikaye gibi gelebiliyor. Bence üniversitelerin kimya, su 

ürünleri, tıp vb. . fakültelerinde lisansüstü çalışma yapanlara bu 

tür kaplıcaların özelliklerini inceleyen ve tedavi açısından 

yorum getirebilecek tez çalışma konuları verilmelidir. Çalışma 

sonuçlarının yayımlanması, bu tür kaplıcaların hastalık 

tedavilerinde doğru adreslere gidilmesini sağlayabilir. Elazığ’da 

da bazı kaplıcalar ile ilgili duyumlarımız var. Hatta Fırat 

Üniversitesi’nin bazı bölümlerinde bu kaplıcalarla ilgili 

araştırmaların yapıldığı da söylenmektedir. Ama sonuçlar 

sadece raflarda kalıyorsa, o çalışmanın bir kıymeti yoktur. 

Varsa bu tür çalışmalar görsel ve yazılı medya aracılığı ile 

halkımıza duyurulmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Mart 2001 (Perşembe) 

 

MART, DEĞNEĞİ AT, NERDE DÜŞERSE ORADA 

YAT 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Mart ayı toprağın uyanmaya başladığı, ağaçların 

yeşillendiği, havaların ısındığı aydır. Bazen bu tanımlamaların 

dışında karşılaşılan Mart aylarına rastlandığında ise insanı 

üzüntü kaplar. Ağaçların çiçek açması sonucunda uzaktan 

bakıldığında çiçek tarlasına dönüşmüş görüntülerini seyretmek, 

yeşil zeminlere sahip topraklar üzerinde yürümek, ısınan 

topraklara çıplak ayaklarla dokunmak, insanın üzerinde 

birikmiş ve patlama noktasına gelen stresi atmak için çözüm 

olarak karşımıza çıkmıyor mu? 

 

Yoğun iş temposu sonucunda yorulduğumda, 

sinirlendiğimde veya asabi davranışlar içerisinde 

bulunduğumda, ilk fırsatta bahçeme koşarım. Toprak ile temasa 



geçtiğim anda vücudumun rahatladığını, yaşamdan büyük zevk 

aldığımı ve bende strese neden olan olayları çabucak 

unuttuğuma defalarca şahit olmuşumdur.  

 

Başlıkta da yazdığım gibi “mart, değneği at, nerede 

düşerse orada yat” deyiminde kastedilen, toprağın Mart 

ayındaki sıcaklığı, yeşilliği ve güzelliğidir. Elektrik direkleri 

dikilirken, mutlaka topraklama işlemleri de yapılır. Bunun 

nedeni, eğer cereyan kaçağı söz konusu olduğunda, elektriğin 

toprağa verilmesi ile tehlikeli durumların ortadan kaldırılması 

temin edilir. Aynı şekilde insanda biriken statik enerjinin 

yarattığı gerilimlerin de toprağa verilmesi ile rahatlama 

sağlanıyor.  

İnsanların sinirlilik hallerinin deşarj edilmesinde 

toprağı en mükemmel çözüm olarak görüyorum. Eğer bir insan 

her ne sebeple olurla olsun stres altına girmiş ise, toprağa 

dokunabilecek bir alana giderek, toprakla uğraşmasını tavsiye 

ederim. İnsanlar psikolojik olarak kendilerinin toprağa 

dokunması ile rahatlayacağına inanması, üzerlerinde taşıdıkları 

sıkıntıları atmasına yetecektir.  

 

Madem toprak, yeşillik ve çiçek benzeri güzellikler, 

insanların dinlenmesi, rahatlaması açısından bu kadar önem arz 

ediyorsa, acaba biz insanlar yeşile gereken önemi verebiliyor 

muyuz? Maalesef hayır. Bırakın yeşili korumayı, küçük çıkarlar 

uğruna katlettiğimiz ağaçların hali ortada.  



 

Her yıl mart ayı ile birlikte ağaç dikme şölenleri yapılır. 

Ağaçlar dikilir ve sulanır, ardından acaba ağaçlar ne hale geldi 

diye hiç merak eder miyiz? Genelde hayır. Tören gereği 

protokol eşliğinde yapılan dikimler, kısa sürede unutulur ve 

hatta bir yıl sonra aynı sahaya yeniden ağaç dikilir. Çünkü bir 

yıl önceki tüm ağaçlar ya kurumuş ya da tahrip edilmiştir.  

 

Kanımca kamu kurumunun adı ne olursa olsun, 

içlerinde “Ağaç dikme, yetiştirme ve koruma birimleri” 

oluşturulmalıdır. Bu birimde görev alacaklar, o kurumun 

elemanlarından ağaç dikmeyi sevenler arasından seçilmeli ve 

belirli aralıklarla yaptıkları denetlenmelidir. Her türlü 

yeşillendirme çalışmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

TEMA bu tür işlemleri başarı ile yürütmektedir. Ancak Türkiye 

geneli düşünüldüğünde faaliyetleri cılız kalmaktadır. El ele, 

gönül gönüle tüm ağaç dikme şenliklerine mümkün olduğunca 

katılmayı öneririm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Mart 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞ’DA PARK YERİ SORUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ şehir merkezinde araçlar için park yerlerinin çok 

az oluşu, trafik kurallarının çiğnenmesinde baş rolü 

oynayabilmektedir. Araç sayısındaki anormal artışa paralel 

olarak, park yerlerinin açılamayışı, bu problemin ortaya 

çıkmasındaki en büyük nedenlerden biri olarak karşımıza 

çıkıyor.  

 

Nail Bey, Yeni mahalle gibi kuruluşları en eski olan 

mahallelerde yolun bir kenarında araçlar park etmekte ve yolun 

diğer kısmında ise sadece bir aracın geçebileceği alan boş 

kalmaktadır. Bazen dar yollarda giren araçlar karşı karşıya 

gelmekte ve biri birlerinin yol vermesini beklemekte ve hatta 

münakaşalara girebilmektedir.  

 



Yolarımızın bu denli dar olmaları ve trafik çıkmazına 

girilmesinde, şehir planlayıcılarının ve dönemin belediye 

yöneticilerinin büyük hatalar yaptıklarını söyleyebiliriz. İleriyi, 

çok ileriyi düşünebilmenin vizyonu, maalesef bizlerde yeterince 

geliştiği söylenemez. Hep günümüzü düşünmüşüz ve çözümleri 

o günün şartları için gerçekleştirmişiz. Çok geniş yol planları ile 

karşımıza gelenleri ise, israf yapmakla suçlamışız ve yersiz 

projeler olarak nitelendirmişiz.  

 

Çok katlı otopark çalışmaları da bir türlü ilimizde 

gerçekleşemedi. Mahalli seçim dönemlerinde her adayın 

gündeminde genelde çok katlı otopark yapılacağı taahhütleri 

verilmiştir. Yap-İşlet-Devret modelleri üzerinde durulmuştur. 

Ancak değişen bir şey olmamıştır.  

 

Yoğun trafiği azaltmak için Emniyet Müdürlüğünün 

yapması gereken tek çözüm, park ihlali yapanlara ceza 

uygulamasını yerine getirmesidir. Bu yüzden trafik polisleri ile 

problem doğuracak ciddi tartışmaların yapıldığını, polisin 

adının sorulduğunu, başka bir yere sürdürüleceğini vb. . 

tehditleri, bazen görsel medya da görüyoruz.  

 

Ortaya hem sürücüler hem de trafiği denetleyenler 

açısından olumsuz davranışlar ortaya çıkmaktadır. Araç 

sürücüsü park yeri bulamamaktan, trafik polis ise park 



yapılmayacak yerde park eden araç sahiplerinden bıkmış 

durumda.  

 

Öğretmen evinin altında bulunan Sıdıka Avar Kız 

Meslek Lisesinin bahçesi, bir nebze park yerine çözüm 

bulmuştur. Ama tüm Elazığ düşünüldüğünde bu park yerinin 

çok cılız kaldığı açıktır. Elazığ’da acil olarak park yeri 

probleminin çözülmesi şarttır. O nedenle Elazığ Belediyesi, 

elinde var olduğunu söylediği çok katlı otopark projelerini Yap-

İşlet-Devret modeli ile öncelikli olarak ihaleye çıkartmalıdır.  

 

Diğer taraftan rasgele her yerde park edebileceğini 

sanan sürücülere de tavsiyem, erdemli davranıp kurallara 

uymalarıdır. Gerekirse şehir merkezinden çok uzaklarda 

bulunan mahallere arabalarını park etme alışkanlıklarını 

kazanmalıdır. Belki böylece bedenlerini rahatsız eden, çabuk 

yorulma, tıkanma, terleme veya kolesterol ve trigliserid benzeri 

zararlı maddelerin kanlarında yoğunlaşmasının önüne 

geçebilirler.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Mart 2001 (Çarşamba) 

 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÖLGESEL 

BİRİMLER KURACAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet 

BAHÇELİ’nin başlattığı Bölgesel Kalkınma çalışmalarına 

devam ediliyor. Bu amaçla, yasal düzenleme yapılıncaya kadar 

geçici bölge çalışma grupları oluşturuldu. Erzurum ve 

Diyarbakır merkez olmak üzere geçici çalışma grupları, yörede 

iki buçuk ay süre ile görev yapacak.  

 

Diyarbakır ve yöredeki diğer 11 ili kapsayan çalışma 

grubu Başkanı ve Bölgesel Gelişme Genel Müdürü İsmail 

Sarıca; Elazığ, Malatya ve Tunceli’de yaptığı konuşmalarda 

Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin 

aralarında oluşturdukları “Ortak Girişim” aracılığı ile yürütülen 

ve Fırat Üniversitesi’nin Genel Koordinatörlüğünü üstlendiği 

Doğu Anadolu Bölgesindeki bütün illeri kapsayan ve ayrıca 



Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bayburt ve Gümüşhane illerini 

de içine alan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı’nın başarı 

ile tamamlandığını, bu bölge için kapsamlı ilk defa böyle büyük 

bir planın yapıldığını ve bu projenin bölgenin kalkınmasında 

temel yol gösterici olacağını belirtti.  

 

Genel Müdür İsmail Sarıca, Elazığ, Malatya ve Tunceli 

illerinde yapılan toplantılara, DAP Genel Koordinatörü Prof. 

Dr. A. Feyzi Bingöl ve DAP Fırat Üniversitesi Koordinatörü 

Prof. Dr. Asaf Varol da katılmışlardır. Doğu Anadolu Projesi 

kapsamında bölgedeki 16 ilin her biri için yapılan dörder adet 

fizibilite etüdü bulunmaktadır. Örneğin Elazığ için “Kış 

Turizmi”, “Mermer Üretim”, “Salça ve Konserve Üretimi” ve 

“Meyve Suyu Konsantresi Üretimi” tesisleri için ön fizibilite 

çalışmaları yapılmış, Tunceli ili için de “Çivi, Tel, Dikenli Tel, 

Kafes Tel Üretimi”, “Süt Ürünleri ve Tulum Peyniri İmalatı ve 

Paketleme Tesisi”, “Trikotaj ve Konfeksiyon Üretimi” ve 

“Havuzda Alabalık Üretimi” isimlerini taşıyan etütler 

yapılmıştır.  

 

Bölge için yapılan fizibilite etütlerinin birçoğu, bölgede 

yer alan farklı illerde kullanılabilecek tip projelerdir. 

Dolayısıyla örneğin Elazığ için düşünülen bir proje, aynı 

zamanda Malatya’da veya Hakkari’de de uygulanabilecektir.  

 



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Eylem Planı 

çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 

gelişmesi için yeni projeler planlanacaktır. Bu bağlamda 

tamamlanmış Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı 

çalışmalarında elde edilen hazır veriler çalışmalarda büyük 

katkı sağlayacaktır.  

 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planının 

önümüzdeki günlerde proje kapsamındaki illerin valiliklerine, 

belediye başkanlıklarına ve üniversitelere gönderilmesi 

beklenmektedir. Hazırlanan Doğu Anadolu Projesi Ana 

Planının” raflarda kalmadan, peyderpey uygulamaya 

konulmasını temenni ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Mart 2001 (Perşembe) 

 

SÖMÜRGECİLİK HAREKETLERİNDE FRANSA VE 

YAPTIKLARI KATLİAMLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ermeni soykırımı meselesi, uzun yıllar Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gündeme getirilmiş ve 2000 yılı 

içerisinde ABD Senatosunda kabul edilmiştir. Bazı Avrupa 

Birliği parlamentolarında da Ermeni Soykırımı iddialar kabul 

edilmiş ve son olarak da 18 Ocak 2001 tarihinde Fransız Ulusal 

Meclisinde bu iddiaların kabul edilmesi üzerine, Fransa ile 

ilişkilerimiz gerginlik dönemine girmiştir. Fransız Başbakanı L. 

Jospen, bizzat ordu komutanlığı yapan generallerince itiraf 

edilen bir milyon Cezayirlinin katliamı konusunu Meclis 

gündemine getirdiklerinde “Cezayir katliamını tarihçilere 

bırakalım” derken, asılsız ermeni iddialarının ise 

yasallaşmasında sakınca görmemiştir.  

 



Bu gelişim karşısında ülkemizde farklı protesto 

eylemleri yapılmakta ve karşı atağa geçilmektedir. 

Üniversitemizde de “Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve 

Yaptıkları Katliamlar” konusunda bir sempozyum düzenlenmiş 

ve değişik üniversitelerimizden tarihçiler davet edilerek 

Fransa’nın yaptığı katliamlar ve soykırımlar hakkında tebliğler 

sunulmuştur. Sunulan tebliğlerde başlangıçta Türkiye’nin Sözde 

Ermeni Soykırımı konusunda önceden hazırlıklı olmadığı, 

konuyu yeterince önemsemediği, sürekli kendimizi savunmak 

zorunda kaldığımızı ve Fransız Ulusal Meclisinde Ermeni 

Soykırımı tasarısının çıkması, Dışişleri Bakanlığımızın 

beceriksizliğinin eseri olduğu vurgulanmıştır.  

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar 

Akbıyık “Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı” konusunda 

görüşmeler yapmak üzere Fransa’ya giden parlamento 

mensuplarımızın hazırlıksız olarak görüşmelere gittiğini, 

kendisinin Ermeniler konusunda hazırlamış olduğu doktorasının 

sayfalarının toplantı esnasında Brüksel’den faksla istendiği 

örneği ile açıklıyordu. Eğer bu iddia doğru ise, heyetlerimizin 

görüşme yapmak istedikleri konularda bile hazırlık yapmadan 

elini kolunu sallayarak görüşmelere gittiği gerçeği ortaya 

çıkıyor.  

Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nurşen Mazıcı ise 

Değerlendirme Oturumunda yaptığı ilginç açıklamalar ile 

dinleyicilerin uzun süre alkışlarını alıyordu. Bayan Mazıcı, 



Ermenistan ile Batının ilişkilerinin kesilmesi gerektiğini, 

sorunlarımızı çözmek için bu iki ülkenin karşılıklı görüşme 

yapmalarının ve batıyı aradan çıkartmalarının şart olduğunu, 

Ermenistan ile iyi diyaloglar kurarak onları kazanmanın ve 

ilişkilerimizi düzeltmenin çok daha etkili olacağını savundu. 

Ekonomik ve güçlü ülke olmadıkça, diğer ülkelerin bu tür 

müdahalelerinin sürekli olacağını ve tek çözümün ise ekonomik 

açıdan güçlü olmakta yattığını açıkladı.  

Politika Sosyoloğu Gürbüz Evren ise, tarihte en büyük 

soykırımın İkinci Dünya Savaşında Almanlar tarafından 

Yahudilere karşı yapıldığını ve bu nedenle Almanya’nın 

soykırımı yaptığı konusunda kararlar çıkarılmak istendiğinde, 

“Eğer biz soykırımı yaptıysak, bu soykırıma tüm Avrupa 

yardım etmiştir. Çünkü Fransa, Belçika vb. . diğer Avrupa 

ülkeleri, kendi ülkeleri içinde yaşayan Yahudileri, yakılmak için 

Almanya’ya kendileri teslim etmemişler midir?” savunması 

karşısında, Avrupa Ülkelerinin Yahudi Soykırımı Tasarısını 

geri çekmek zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Türkiye 

topraklarını bölmek, parçalamak için düşmanlarımızın bu tür 

girişimleri sürekli olacaktır. En etkili mücadele şeklimiz ise, 

ekonomik açıdan güçlü olmamızla yapılabilir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Nisan 2001 (Salı) 

 

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE 

MÜCADELE KANUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

01 Ağustos 1999 tarihinde 23773 nolu Resmi Gazete’de 

yayımlanan 4422 sayılı “Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 

Mücadele Kanunu’nun” 2 inci maddesi “İletişimin Dinlenmesi 

veya Tespiti” başlığını taşımaktadır. Madde içeriği aşağıda 

verilmiştir.  

 

“MADDE 2. - Bu Kanunda öngörülen suçları işleme 

veya bunlara iştirak yahut işlendikten sonra faillere her ne 

suretle olursa olsun yardım veya aracılık veya yataklık etme 

kuşkusu altında bulunan kimselerin kullandıkları telefon, faks 

ve bilgisayar gibi kablolu, kablosuz veya diğer elektromanyetik 

sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alınan veya iletilen 

sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri ve diğer 



nitelikteki bilgileri dinlenebilir veya tespit edilebilir. Tespit 

edilenler mühürlenerek yetkililerce zapta bağlanır. İletişimin 

dinlenmesine veya tespitine ilişkin kararlar, ancak kuvvetli 

belirtilerin varlığı halinde verilebilir.  

  

Başka bir tedbir ile failin belirlenmesi, ele geçirilmesi 

veya suç delillerinin elde edilmesi mümkün ise, iletişimin 

dinlenmesine veya tespitine karar verilemez. Resmi veya özel 

her türlü iletişim kuruluşlarının tuttukları, iletişimin içeriği 

dışında kalan kayıtlar hakkında da yukarıdaki hükümler 

uygulanır.  

 

Dinleme veya tespite veya kayıtların incelenmesine 

hakim karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcısı da bu hususlarda yetkilidir. Hakim kararı 

olmaksızın yapılan bu gibi işlemlerin yirmi dört saat içinde 

hakim kararına bağlanması şarttır. Sürenin dolması veya hakim 

tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet 

savcısı tarafından derhal kaldırılır.  

 

Dinleme ve tespit kararları en çok üç ay için verilebilir, 

bu süre en çok iki defa üçer aydan fazla olmamak üzere 

uzatılabilir.  

 

 İletişimin dinlenmesi ve tespiti sırasında bu Kanunda 

öngörülen suçların işlendiğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, 



tedbir Cumhuriyet savcısının tarafından kaldırılır. Bu gibi 

hallerde tedbir uygulaması sonucu elde edilen veriler, 

Cumhuriyet savcısının denetimi altında derhal ve nihayet on 

gün içinde yok edilir ve durum bir tutanakla belirlenir. ” 

 

4422 Nolu Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele 

Kanunu kullanılarak haberleşme araçlarının dinlenmesi 

neticesinde son dönemlerde birçok yolsuzluk olaylarının ortaya 

çıkması sağlanmıştır. Örneğin cep telefonları ile yapılan 

konuşmaların tümünün kayıtları bilgisayarda tutulabilmektedir. 

Bu yasanın insan hak ve hürriyetlerini kısıtladığı iddia 

edilmektedir. Oysa bence yasadışı işlerle uğraşmayanların bu 

yasadan korkacak hiçbir yönü bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 4 Nisan 2001 (Çarşamba) 

 

ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Hayatın başlangıcından beri süregelen eğitim kavramı, 

günümüze kadar çok değişik anlamlara ve ifadelere 

bürünmüştür. Tarih boyunca bir grup insan, bireye eğitimin 

ancak çocukluk yıllarında ailesinin verebileceğini savunurken, 

diğer bir grup ise eğitimin okul yıllarında bireyin arkadaşlarıyla 

ve öğretmenleriyle yaptığı etkileşim sonucu kazanabileceğini 

savunmuştur. Günümüzde yerleşmiş olan düşünceye göre ise 

eğitim sadece aile ve okulda edinilmiş davranış değişikliği 

değildir. Yeni teknolojiler sayesinde kişi istediği takdirde her an 

her yerde eğitim alabilmektedir.  

 

Eğitim sistemimizin klasik olan şekli hiç şüphesiz ki 

öğretmen merkezli olanıdır. Öğretmen merkezli eğitim sistemi, 

öğretmeni merkeze alan, hakimiyetin öğretmende olduğu, 



konunun sadece öğretmen tarafından anlatıldığı klasik bir 

yöntemdir. Bu tür eğitimde öğrenci pasif durumdadır. Hala 

birçok eğitim kurumumuzda kullanılan bu sistem zamanla 

etkisini yitirerek öğrenci merkezli eğitim sistemine dönüşebilir. 

Öğretmen merkezli eğitim sistemini yerinden sarsmak, 

değişime uğratmak, öğrenciyi merkeze almak, öğrenci merkezli 

eğitim sistemimizin eğitim kalitesini artıracağı, gençliğin güven 

duygusunu geliştireceği yöndeki gerçeğe inandırmak, sanıldığı 

kadar basit ve kolay benimsenebilecek bir olgu değildir. Gelişen 

teknolojiler ve kullanımlarındaki cazibe, yıllardır eğitimcilerin 

yapmak istedikleri reformu gerçekleştirmelerinde oldukça 

büyük rol oynamış ve örneğin iletişim çağında İnternet, 

gençliğin tutkusu haline gelebilmiştir.  

 

Çağdaş eğitim sisteminde öğretmen merkezli eğitim 

sisteminin etkisinin azalmasında en büyük rolü bilgisayarlar 

üstlenmişlerdir. Eğitim sistemimizin yeniden yapılanması 

sürecinde en çok adı geçenler bilgisayarlar ve son zamanlarda 

İnternet olmuştur. Yeni hedefler arasında en önemlisi, hiç 

kuşkusuz her okulun bilgisayar ve İnternet ile donatılması 

düşüncesidir.  

 

 Bilişim ve İletişim alanındaki hızlı teknolojik 

gelişmeler yüzünden kısa sürede ihtiyaçlara cevap vermeyen 

kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle karşılaşmak 

mümkündür. Örneğin İnternet’in yaygın kullanılması 



sonucunda, İnternet üzerinden kullanıma sunulacak bilgiler ile 

ilgili Türkiye’de henüz yeterli düzeyde yasal bir düzenleme 

ortada bulunmamaktadır. Web ortamında sunulan bir eseri, 

birileri izinsiz kullanırsa ne ceza verileceği, birçok tartışmaya 

neden olacaktır. O nedenle yeni teknolojilere uygun yasal 

düzenlemeleri zaman geçirmeden devreye sokması zorunludur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 5 Nisan 2001 (Perşembe) 

 

İNTERNET EVLERİ VE YAPILANMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

  

İnternet’in hayatta önemli bir öğe kabul edilmesiyle 

birlikte insanlar kendilerine yeni bir iş sahası 

oluşturmuşlardır. Bu da İnternet evleridir. İmkanları 

ölçüsünde evinde veya iş yerinde bilgisayarı ve İnternet’i 

olmayanlara İnternet’i kullanma şansı tanıyan bu işyerleri, 

gider azlığı ve kazanç çokluğu nedeniyle günümüzde 

cazibeli bir iş hüviyeti kazanmıştır. Birkaç bilgisayar ve 

İnternet ağıyla donatılmış bu işyerleri oldukça fazla sayıda 

müşteri çekmektedir.  

 

Türkiye’de İnternet evleri yalnız büyük şehirlerde 

değil; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de oldukça 

hızlı yayılmaktadır. İnternet ev sayısının patlama gösterdiği 



bir yerleşim yerinde öğrenciler, gençler için avantaj ve 

dezavantajlarının olacağı kaçınılmaz sonuçlardır.  

 

İnternet evleri mutlaka oluşan ihtiyaçlar sonucu 

kurularak hizmet vermeye başlamışlardır. Birçok yerleşim 

yerlerinde ÖSS, TUS, DMS gibi sınav sonuçlarının 

belirlendiği tarihlerde İnternet’e ihtiyaç yoğunlaşmıştır. 

Önceki yıllarda sınav sonuçları alma hizmetini ağırlıklı 

olarak Üniversiteler yerine getiriyorlardı. Yapılan isteklere 

bir üniversitenin cevap vermesi oldukça yüklü bir işti.  

 

İnternet evleri son yıllarda yalnız il ve ilçelerde 

sokak başlarında değil, köşe başlarında mevcudiyetlerini 

sürdürmektedirler. Evinde, okulunda veya işyerinde 

İnternet erişimi olmayan kullanıcılar için İnternet evleri 

fırsattır.  

 

Kişi farkına varmadan ister istemez kısmen de olsa 

kendisinin kullanabileceği kadar bilgisayar okur-yazarı 

olacak şekilde kendisini yetiştirme ihtiyacını duymuş ve 

eksikliğini gidermeye çalışmıştır.  

 

Köşe başlarında çok sık görmeye alıştığımız İnternet 

evleri yıllardan beri hizmet vermeye devam etmektedir. 

Örneğin; Elazığ’da ilk İnternet evi 1998 yılında 

kurulmuştur. Açma ruhsatı belediye tarafından veriliyor ve 



kontroller de belediye görevlileri tarafından yapılıyordu. 

Takip eden yıllarda izin ve denetleme işlemleri güvenlik 

nedeniyle emniyet tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

Öncelikle İnternet evleri açılımı kişisel kimlik 

bilgilerinden başka; İşyeri Tapusunun onaylı fotokopisi 

(Tapuda işyeri olduğu belirtilmeli), çevrede oturan mesken 

sakinlerinin muvafakati (noterden), işyeri oyun salonu 

olarak da kullandırılacaksa okul ve dershanelerden en az 

200 m. mesafede olma zorunluluğu belgeleri istenmektedir.  

 

Emniyet ile işyeri sahibi arasında bir belge 

düzenlenmektedir. Ancak belgedeki hususların birçoğunun 

sadece kağıt üzerinde kaldığı görülmektedir. Elazığ’da 

yaklaşık 130 civarında İnternet evi mevcuttur. Tebellüğ 

Belgesinde sunulan maddelerin ne kadar uygulanabilirliği 

ise şüphelidir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Nisan 2001 (Salı) 

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU DEĞİŞTİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3 Mart 2001 tarihli ve 24335 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun radyo ve 

televizyonlar aracılığı ile işlenen telif suçlarına çözüm 

getirebilecek. Bilindiği üzere özellikle yerel radyo ve 

televizyonlar aracılığı ile yayımlanan bazı eserlerin telif 

haklarının nasıl korunacağı, zaman zaman büyük tartışmalara 

neden olmuş ve 5. 12. 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu’nun boşluklarından yararlanılarak ihlaller 

yapılabilmiştir. Yeni kanundan bazı önemli madde içeriklerini 

aynen aktarıyorum.  



“Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, 

radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın 

yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil 

olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 

araçlarla yayınlanması ve yayınlana eserlerin bu 

kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın 

kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle 

umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.   

Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme 

kapsamına aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı 

olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses 

ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalara alınması 

mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, 

yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi 

araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu serbestlik, hak 

sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya 

eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde 

kullanılmayacaktır.  

Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında 

yararlanacakları sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak, eser 

sahiplerinden önceden izin olmak zorundadır.  

Radyo-televizyon kuruluşları ile uydu ve kablolu 

yayın kuruluşları ve mevcut veya ileride bulunacak teknik 

imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapan 

kuruluşlar yayınlarında kullandıkları sahne eserleri dışında 



kalan fikir ve sanat eserleri için, eser sahipleri ve/veya eser 

sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri veya üye oldukları 

meslek birlikleri ile 52. maddeye uygun toplu bir sözleşme 

yaparak izin almak bu kullanımlara ilişkin ödemeleri eser 

ve/veya bağlantılı hak sahiplerine veya üye oldukları meslek 

birliğine yapmak zorundadır. ” 

Yukarıda kısa bir bölümü verilen kanun, özel radyo ve 

televizyonların bundan böyle kopya ettikleri ve izinsiz 

yayınladıkları eserler yüzünden büyük sıkıntılar 

çekebileceklerini göstermektedir. Kanunun ihlal edilmesi 

durumunda büyük cezalar getiriliyor, benden söylemesi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Nisan 2001 (Çarşamba) 

 

TRT İŞBİRLİĞİ ÖNERİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

  

7 Nisan 2001 tarihinde Radyo Televizyon ve Sinema 

Eğitimi veren üniversite bölümleri ile TRT Genel müdürlüğü 

arasında bir diyalog toplantısı yapıldı. Bu toplantı sonrasında 

yayımlanan bildiri metni şöyledir.  

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun Radyo 

Televizyon ve Sinema Eğitimi veren fakülteleri ile yaptığı 

diyalog amaçlı toplantıya yirmi iki fakülte temsilcisi katılmıştır. 

Oluşan yeni radyo televizyon ortamında, kamu yayın kurumu 

olarak seçkin bir yer edinmek için köklü değişikliklere yönelen 

TRT ile iletişim sektöründe hem işbirliğini geliştirmek hem de 

sektöre taze kan sağlamak konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Ayrıca; 



1. Üniversitelerle işbirliği içinde radyo-televizyon izleyici 

araştırmaları yapmak, 

2. TRT arşivinde yer alan ve eğitim amaçlı 

kullanılabilecek programları üniversitelerimizin de 

hizmetine sunmak, 

3. Üniversitelerin yazılı ve görsel arşivlerinden TRT’nin 

faydalanmasını sağlamak, 

4. Ankara-İstanbul ve İzmir dışında bulunan 

üniversitelerimizin radyo-televizyon ve sinema eğitimi 

veren bölümlerinden yurt haberleri konusunda yardım 

almak, 

5. TRT’nin yıllardır fakülte öğrencilerimize vermekte 

olduğu staj imkânlarını genişletmek, 

6. Üniversitelerimizin hazırlayacağı ve TRT’nin 

televizyon kanallarında yayınlanacak radyo ve 

televizyon alanına ilişkin proje ve programların 

üretilmesine imkân sağlamak, 

7. Çağımızın vazgeçilmez unsuru olan yaratıcı düşünceye 

gereken önemin verilmesi açısından işbirliğini 

geliştirmek; bu konuda yarışma festival gibi 

organizasyonlar da yaparak katkıda bulunmak, 

8. İlgili fakültelerden iyi derecede mezun olmuş veya 

yaptığı projelerde başarısını kanıtlamış öğrencilere 

TRT’de istihdam imkânı sağlamak, 



9. İletişim sektörünün genel sorunlarını da kapsayan 

değerlendirmeleri birlikte yaparak, kamu yayıncılığı 

alanında temel ilkeler doğrultusunda Türkiye’deki 

radyo ve sinema alanına dönük bir çalışmalar bütünü 

oluşturmak.  

konularında işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.  

 TRT’de haber aktarma işlemlerinin nasıl yapıldığını 

saptamak amacıyla TRT2’nin haberlerini gece uzun bir süre 

stüdyoda izledim. TRT hazırlattığı ENPS yazılımı ile tüm 

haberleri bir havuzda toplamakta, önem ve güncellik sırasına 

göre yayına vermektedir. Ancak dijital ortamda bilgisayarlarda 

bu görüntüler üzerinde bir kurgunun yapılamaması ve doğrudan 

haberlere verilememesi, bir dezavantaj olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu yeni işbirliği sayesinde yeni projeler 

üretilebilecek ve öğrencilerin eserlerinin değerlendirilmesi 

sağlanabilecektir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Nisan 2001 (Perşembe) 

 

DOÇENTLİK ALANLARI VE BAŞVURU 

KOŞULLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerde doçentlik unvanının alınması, çok 

önemli bir aşama olarak adayların karşısına çıkmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul, 2001 yılı ile birlikte doçentlik sınavına 

köklü değişiklikler getirmek istiyor. Bu amaçla yeni yönetmelik 

yayınlanmıştır. Çalışmalar yönetmelikte belirlenen on iki 

“temel alan danışma komisyonlarında” ön hazırlık şeklinde 

yapılmaktadır. Daha sonra “temel alan danışma 

komisyonları” başkanları ile “doçentlik sınav komisyonu” 

üyeleri ortak bir rapor hazırlayacaklar ve Üniversitelerarası 

Kurul bugünlerde yapacağı toplantı ile bu çalışmaları 



sonuçlandırmayı hedefliyor. Yeni çatı, aşağıdaki kurallar 

doğrultusunda yapılıyor.  

Doçentlik uzmanlık alanları, yükseköğretim 

kurumlarımızdaki mevcut idari yapılanma çerçevesinde 

düşünülmeyecektir. Lisans ve/veya lisansüstü düzeyde eğitim 

yapılan her bir alan için ayrı bir doçentlik alanı olmayabilir. 

Buna paralel olarak, doçentlik alanları içinde halen mevcut bir 

lisans ve/veya lisansüstü programının olmaması, kesinlikle o 

programın kapatılacağı veya önemsiz olduğu anlamına 

gelmeyecektir.  

Doçentlik sınavına esas teşkil edecek yapı, dar 

uzmanlık alanları üzerine kurulmayacaktır. Aday kendi 

uzmanlık dalında belirli bir derinliğe sahip olmanın yanı sıra, 

içinde yer aldığı disiplinin lisans düzeyindeki derslerini 

verebilecek seviyede genişliğe de sahip olması 

hedeflenmektedir. Aksi taktirde, ömür boyu çok dar bir alanın 

uzmanı olarak kalan öğretim üyesi profili oluşmakta ve eğitim 

ile araştırmanın niteliği olumsuz yönde etkilenebilmektedir.  

Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğindeki bilimsel 

gelişmeler sonucunda disiplinler arasındaki sınırlar ortadan 

kalkmış ve birçok disiplinler arası alan olmuştur. Bazı alanların, 

hangi disiplinin alt kademesinde yer alacağını belirlemek 

imkânsızlaşmıştır. Bunların değişik temel alanların altında ayrı 

ayrı yer alması yerine, tek bir temel alan altında bulunması daha 

doğru bir yaklaşım olarak önerilmekte ve kadroları itibariyle 



farklı temel alanlarda bulunan adayların bu gibi disiplinler arası 

alanlara başvurma hakkı olması gerektiği savunulmaktadır.  

Doçent unvanı, kişinin bilimsel rüştünü ispat etmesi ve 

kendi başına bilimsel araştırma yapma ve yaptırma yeteneğinin 

onaylanması anlamına gelmektedir. Başvuru için belirlenecek 

koşulların, adayın bu yeteneğinin sınanması doğrultusunda 

olması akılcı bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.  

Görüldüğü üzere burada belirtilen hususların hepsi, 

kalitenin artırılması amacına yönelik yapılmaya çalışılıyor. 

Üniversitelerarası Kurulun bu yöndeki son kararını önümüzdeki 

günlerde hep birlikte görmüş olacağız ve ümidim odur ki, amaç 

niteliği yakalamaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Nisan 2001 (Salı)  

 

ELAZIĞ 300 KM BATIDA OLMALIYDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Almanya’dan bir heyet Emniyet Müdürlüğümüzde 

incelemeler yapmak amacıyla bir gün önce Elazığ’a gelmiş. 

İçlerinden birisi, çevreyi gördükten sonra “Elazığ 300 km daha 

batıda olmalıydı” demiş. Bu ifadeyi eğer gelişmişlik amacıyla 

söylemişse ve aynı heyet eğer Malatya’yı da gezmiş olsaydı, 

herhalde “Malatya 500 km daha batıda olmalıydı” derdi 

düşüncesindeyim.  

 

Başarı ve gelişmişlik kavramları, kişiden kişiye farklı 

yorumlanabilir. Ama gerçek anlamda gelişmişliği ölçmek için 

dikkatli bir gözetleme yetebilir. Üniversitemiz Genel 

Koordinatörlüğünde yürütülen ve başarı ile tamamlanan Doğu 

Anadolu Projesi Ana Planı incelendiğinde, yıllar önce doğunun 



Paris’i diye adlandırılan Elazığ’da her yıl gerilemenin 

yaşandığını göreceklerdir.  

 

Eğitimciyiz ve yıllardır öğrencilere derslerde notlar 

veriyoruz. Öğrencilerin başarı sevilerini yakından takip etmek 

zorundayız. Örneğin 60 kişilik bir sınıfta en yüksek not 100 

puan üzerinden 50 puan ise ve bir öğrenci 40 puan alabilmişse, 

bana göre söz konusu öğrenci bu dersten başarılıdır. Oysa bu 

durumu bilmeden sadece öğrencinin aldığı 40 puanı 

değerlendirmiş olsaydık, bu öğrenci için başarısız derdik.  

 

Elazığ’ın ekonomik olarak gelişmişliğini ölçmek için 

istatistiksel verilere bakmak yetmeyebilir. Örneğin rakamlara 

bakıldığında Elazığ’ın Keban ilçesi en fazla gayri safi milli 

hasılaya sahip bir ilçedir. Oysa Keban’ın hali ortada. Elazığ’ın 

gelişme sürecini ölçmek için yakın illere bakmamız yeter. 

Ancak referans alacağımız iller, bizden daha iyi durumda olan 

iller olmalı. Malatya’ya, Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e, 

Yozgat’a, Şanlıurfa’ya bakmamız yetmiyor mu? 

 

Yıllardır karayolu ile sık sık Malatya’dan geçmek 

durumunda kalıyorum. Her geçtiğimde Malatya’nın hızlı 

gelişmesini takdirle karşılıyorum ve niçin benzer şeyleri Elazığ 

yapamıyor? diye hayıflanıyorum.  

 



Elazığlıların kendi iline sahip çıktığını söylemek çok 

zor. Bu şehirde zengin olan müteşebbisçilerin dahi batı illerine 

yatırım yaptıklarını görüyoruz. Güvensizliğin altında Keban 

Barajı istimlakleri sonrasında ortaya çıkan başarısız birkaç 

deneyimin büyük rol oynadığı kanısındayım. O dönemlerde 

fabrikalar kurmak amacıyla toplanan istimlak bedellerinin 

çarçur edilmesi, kurulan bazı fabrikaların hiç çalıştırılmaması, 

çok kötü bir profil çizmiş ve halkın holdinglere kuşkulu 

bakmasına neden olmuştur.  

 

Elazığlıların en büyük eksikliği, maddi güçlerini bir 

araya toplayıp birlikte iş yapmaya yanaşmamalarıdır. Elazığ’da 

bir finans kurumunun 50 trilyon batırdığı söylentisi, maddi 

potansiyelin olduğunu ortaya koymaya yetmektedir. Elazığ’da 

yaşayanlar olarak, bu gelişmemişliği hazmetmemeliyiz ve 

mutlaka bir araya gelerek birlikte yatırımlar yapmalıyız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Nisan 2001 (Çarşamba) 

 

EKONOMİK KURULTAYA DOĞRU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

2 Haziran 2001 tarihinde Elazığ’da yapılacak Elazığ 1. 

Ekonomi Kurultayı için çalışmalar hızla devam ediyor. 

“Kurultaya Doğru” isimli 120 sayfalık bir gazete, 14 Nisan 

2001 tarihinde Öğretmenevinde tanıtıldı. Adına gazete denilen, 

ancak kalınlığı ve içeriği açısından bir kitabı andıran “Kurultaya 

Doğru” Gazetesinde ele alınan görüşleri dikkatle okumak 

gerekir.  

 

Ekonomik Kurultayın en büyük özelliği, kendini 

Elazığ’lı kabul eden ve siyasi tercihleri çok farklı birçok kişiyi, 

bir araya toplayabilmesidir. Hemen hemen bütün siyasi 

partilerden ve değişik toplum kesimlerinden bireylerin Elazığ’ın 

ekonomik olarak gelişmesi amacıyla bir araya gelmesi ve tek 

vücut olması, belki de Elazığ’da ilk defa gerçekleşiyor.  



 

Açılış konuşmalarında Elazığ Valisi Sayın Osman 

Aydın, kurultayın önemini ve bugüne kadar yapılan çalışmaları 

özetleyen bir konuşma yaptı. Elazığ Milletvekili Prof. Dr. 

Mustafa Gül ise Elazığlılar olarak yaptığımız yanlışlıkları dile 

getirdi. Bir siyasi parti liderine domates, diğerine yumurta bir 

diğerinin ise seçim otobüsünün önünü kesmekle bir yerlere 

varılamayacağını ve siyasi arenada sürekli biri birlerini 

hançerlediklerini eleştiren konuşmalar yaptı.  

 

Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz, çok değişik 

fikirlere, aykırı düşüncelere de sahip olsak, bir araya 

gelebilmeliyiz mesajlarını vererek, Elazığ ne çektiyse ön yargılı 

davranmasından çektiğini dile getirdi. Kendisinin “Ekonomi, 

toplumların sosyal ve güvenlik kargaşalarının başlangıcıdır” 

tanımına katılmamak mümkün mü? Belediye Başkanı da birlik 

ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Ekonomik Kurultayın 

sağladığı konsensüs üzerinde durdu.  

 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl ise, 

Üniversitenin bu kurultaya sağladığı katkılardan bahsetti ve 

toplam sekiz sektörden altı sektörün başkanının üniversiteden 

oluşturduğunu söyledi.  

 

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Suat Öztürk ise, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugüne kadar yapılan 



fuarların en güzelini ve kapsamlısını yapmak için mücadele 

verdiklerini belirtti. Standların %85’nin şimdiden verildiğini, 

500 metrekare kapalı ve 3000 metrekare açık alanlarıyla büyük 

bir fuar çalışması yapıldığını söyledi. Elazığ’ın 80-100 milyon 

dolar civarında olan ihracatını, 2010’lu yıllarda 500 milyon 

dolar seviyelerine çekebilmek için mücadele verdiklerini 

belirtti.  

 

Sonuç olarak 1. Elazığ Ekonomik Kurultayı nedeniyle 

her platformdan farklı görüşteki kişilerin bir araya geldiklerini 

görüyoruz. Sağlanan bu konsensüsün bozulmamasını ve 

Elazığ’ın gelişmesini sağlamak amacıyla her bireyin üzerine 

düşen görevini yerine getirmesini bekliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Nisan 2001 (Perşembe) 

 

ERTÜRK YÖNDEM DOBRA DOBRA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

14 Nisan 2001 tarihinde Öğretmenevinde “Kurultaya 

Doğru Paneli yapıldı. Paneli Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Bedrettin Keleştimur yönetti. Panelistler ise Vali 

Yardımcısı Erdoğan Bektaş ve TRT’den Ertürk Yöndem idi.  

 

Bedrettin Keleştimur bugüne kadar yapılan çalışmaları 

özetledi. 8 Kasım 2000 de Kurultay Çalışmalarının start 

aldığını, Ankara’da bir toplantı yaptıklarını ve çalışmaların 

geldiği noktayı anlattı.  

 

Vali Yardımcısı Erdoğan Bektaş ise 1970’li yılların 

Elazığ’ından kesitler verdiği konuşmasını, 1974 yılında elektrik 

üretimine geçilen Keban Barajına getirdi ve o dönemlerdeki 

ekonomik potansiyeli vurguladı. Urfa ve Malatya illeri 



gelişirken, aynı gelişmeyi Elazığ’da göremediğini belirtti. 

Kurultay çalışmalarında Bedrettin Keleştimur ile M. Şener 

Bulut’un katkılarından övgüyle söz eden Sayın Erdoğan, 1 

Haziranda yapılacak Kurultay’ın önemine değindi.  

 

Panelin diğer konuşmacısı ise TRT’de yaptığı “Perde 

Arkası” Programının yapımcısı Ertürk Yöndem idi. Kendisinin 

31 yıldan beri zaman zaman bu ile geldiğini, Elazığ’da bu 

kurultay sayesinde güneşin bir başka şekilde doğacağını 

şimdiden görür olduğunu, bu kurultaya destek vermek amacıyla 

ekibiyle geldiğini ve diğer ulusal basın mensuplarının nerede 

olduğunu yargıladı.  

Türk basınının ulusal kimliğini kaybettiğini, eğer öyle 

olmasaydı bu kurultayı desteklemek için burada olmaları 

gerektiğini belirten Yöndem, basının desteği sonrasında bu 

kurultayın daha da güçleneceğini söyledi.  

 

Fransa’da yapılan Paris Saint Germain ile Galatasaray 

maçında Türklerin dövüldüğünü, ancak Fransız televizyonunun 

bu görüntüleri yayınlamayarak Fransız milliyetçiliğini nasıl 

koruduğunu, oysa bizlerin Galatasaray ile Leeds United 

taraftarlarının İstanbul’da kavgasını defalarca vererek halkımızı 

Avrupa karşısında nasıl jurnalladığımızın ve itibarlarını 

düşürdüğümüzün örneklerini verdi. Geçen yıllarda turizmimizi 

baltalamak için de gene ayaklı bombalardan bahsedenin kendi 

basınımız olduğunu ve dolayısıyla gelmek isteyen turistleri 



caydırdığımızı söyledi. Kurultayın başarılı olabilmesi için basın 

ağalarının Elazığ’a çağrılmasının şart olduğunu, kamuoyu 

yayıncılığı, bu bölgenin insanı ve özellikle de Türk kimliği için 

destek vereceklerini belirtti.  

 

Ancak maalesef Elazığ’da Kurultayın yapılacağı tarihin 

hemen akabinde (5-8 Haziran 2001), İzmir’de “2001 Türkiye 

İktisat Kongresi” düzenleniyor. Bakanları ve DPT’si orada 

olacağı muhakkak. O kongrenin hemen öncesinde ilgilileri 

Elazığ’a getirmek zor olabilir. Ama Elazığ’lılar olarak bizler 

mutlaka İzmir’e gidip, çalışmalarımızı tanıtmalıyız diye 

düşünüyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Nisan 2001 (Salı) 

 

BİLİŞİM DÜNYASINDA İNTERNET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

26 Nisan 2001 Perşembe günü saat 14. 00 de Fırat 

Televizyonu stüdyolarında “Bilişim Dünyasında İnternet” 

konulu bir panel düzenleniyor. Paneli organize eden Öğr. Gör. 

Nurhayat Varol. Panelin en önemli özelliği ise konuşmacılarının 

öğrencilerden oluşturulmasıdır.  

 

Benzer bir etkinlik, geçen yıl 23-24 Mayıs 2000 

tarihinde düzenlenmişti. “İnternet ve Yaşam” isimli panel ile 

FIRAT Televizyonu Fuayesinde Teknik Eğitim Fakültesi 

“Bilişim ve Teknoloji” konulu proje sergisini açılmıştı. 

Panelistler öğrencilerdi ve beklenenin çok üzerinde başarılı bir 

konuşma olmuştu.  

 



 Bu yılki panelde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği öğrencilerinden oluşan bir 

grup konuşma yapacak. Öğr. Gör. Nurhayat Varol’un 

yöneteceği panelde Ebru Bozkır “İntenet’te Güvenlik”, Hadi 

Esmeray “İnternet’in Eğitim Kurumlarındaki Konumu ve 

Kullanımı”, Cihan Varol “İnternet Evlerinin Gençlik 

Üzerindeki Etkileri”, Orhan Güneş “Dijital Sendrom”, Tayyar 

Emre “İnternet’e Erişim Teknolojileri”ve Cem Bektaş 

“İnternet’te etkileşim” konularında yaptıkları araştırmalarını 

katılımcılara aktaracaklar.  

 

Gençlerin daha okul yıllarında iken bile bu tür panellere 

katılmış olmaları, vizyonlarının gelişmesine vesile oluyor. 

Paneli en iyi şekilde sunmak için yoğun bir çalışma içerisine 

giriyorlar ve bıkmadan çalışıyorlar. Toplum önünde ilk etapta 

biraz heyecan duyabiliyorlar, ancak kısa sürede ortama alışıp 

rahat davranışlar sergileyebiliyorlar.  

 

Benzer heyecanı öğrencilerimiz “Robotik” isimli derste 

yaşamaktadırlar. Bu derste öğrenci merkezli bir eğitim modeli 

uygulanmakta ve öğrencilerimiz kamera önüne geçerek, 

yaptıkları robot montajlarını anlatmaktadırlar. En iyi sunuyu 

yapmak için yarış içerisine giren öğrencilere uygulanan anketler 

sonucunda, bu tür çalışmalardan çok büyük zevk aldıkları 

ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler severek çalışma yaptıkları için 

başarı seviyeleri de çok yüksek olmaktadır. Gece gündüz yoğun 



bir çalışma sergileyerek, mükemmel bir proje ortaya koymaya 

çalışmaktadırlar.  

 

Bilgi çağında öğrencilerimizin bilişim teknolojilerine 

uzak kalmamalarını sağlamamız gerekir. Meslekleri ne olursa 

olsun bilişim teknolojilerinin temel kavramlarını ve kullanma 

becerilerini yakalamaları, zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde farklı meslek guruplarına mensup 

mezunların iş bulabilmeleri için temel iki şarttan birisi, çok iyi 

derecede bir yabancı dil bilmek, diğeri ise bilgisayarı 

kullanabilmektir.  

 

Bilişim teknolojileri açısından ele alındığında bazı 

üniversitemizin iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 

daha mükemmelini yakalamak için de elbirliği ile çalışmamız 

gerekir. Öğrencilerimiz ön plana çıkartmak için kendilerine 

sorumluluk vermeliyiz. Kendilerine güvenildiğini gören 

öğrencilerimiz ise, daha mükemmel etkinlikler yaratmak için 

canla başla çalışacaklar ve geleceğin yöneticileri olarak 

Türkiye’ye damgalarını vuracaklardır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Nisan 2001 (Çarşamba) 

 

ÇARPIK YAPILAŞMA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ ile Pertek’in ulaşımını sağlamak için bir köprü 

yaptırılması düşünüldüğünden Başbakanlık Baş Danışmanı 

Prof. Dr. Ahmet Alp Elazığ’a davet edildi. Kendileri 14 Nisan 

2001 tarihinde Üniversitemizde çarpık kentleşme üzerine bir 

konferans da verdi. Dr. Alp, insanların hayatlarının önemli bir 

bölümünü şehir planlayıcıları tarafından projelendirilen 

konutlarda geçirdiklerini, insanın sosyal ilişkileri yanında 

yaşadıkları ortamların da ruh sağlığı açısından çok önemli 

olduğunu ve kötü çevrelerde yaşayanların davranışlarının da 

bozulduğunu örnekleri ile açıkladı.  

 

1950’li yıllarda Birleşmiş Milletlerin kurulması ile 

Merkezi Kenya’nın Nairobi kentinde bulunan ve insanların 

yaşadıkları ortamların iyileştirilmesi amacıyla HABITAT 



teşkilatının kurulduğunu, bu teşkilatın amacının insanların refah 

içerisinde, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşabilmeleri için 

mücadele etmek olduğunu, ancak bu kurumun bugüne kadar 

başarılı olamadığını dile getiren Dr. Alp, daha sonra slayt 

gösterileri ile konuşmalarını sürdürdü.  

 

Bu konuşmanın yapıldığı günden bir gün önce 

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı sıfatını taşıyan Kemal 

Devriş, son ekonomik kriz ile ilgili hedeflerini açıklıyor ve 10-

12 milyar dolar dış kaynak beklentisini dile getiriyordu. Dr. Alp 

basit bir hesap ile çarpık kentleşmenin bizlere maliyetini 

çıkarıyordu. Türkiye’de kamu ve iş yerlerine ait yaklaşık 20 

milyon civarında evin olduğunu, son otuz yıldır ülkedeki çarpık 

kentleşme nedeniyle onarıma geçilmenin bedelinin kaça mal 

olduğunu anlattı.  

 

Konutlardaki ısı kayıpları, erken yıkım, elektrik 

kaçakları vb. . onarımların ülkemize maliyetinin 200 milyar 

dolar olduğunu, bu rakamın Kemal Derviş’in yurtdışından 

bulmaya çalıştığı meblağ ile (10-12 miyar dolar) 

kıyaslanmayacak seviyede yüksek olduğunu, böylece ekonomik 

tahribatın asıl müsebbibinin konutlara harcanan yersiz 

masrafların oluşturduğunu vurguladı.  

 

Oysa konutlar başlangıçta kusursuz yapılmış olsa, 

çekilen tesisatlar düzgün yapılsa, 200 milyar dolarlık masrafın 



ortaya çıkmamış olacağını söyledi. “Çarpık şehirleri çarpık 

zihniyetler oluşturur” fikrine de katılmamak mümkün değil! Bu 

durumu lüks bir restoranda gidip mum ışığında yemek yerken ki 

davranışlarımızla, bir lahmacuncuya gidip ayak üstü lahmacun 

yeme arasındaki davranışlarımızın farklılığı ile anlatmaya 

çalıştı.  

Kesilen bir çınar dalı destek yapılarak üzerine inşa 

edilen balkona ait resim, salondakilerin gülüşmelerine neden 

oldu. Yerden 1metrekare fazla tasarruf etmek için ağacın dalı 

kesiliyor ve dal mesnet gibi kullanılarak üzerine oda kuruluyor.  

Çarpık kentleşmelere örnek olarak gecekondu 

mahallelerini gösterebiliriz. Varoşlarda yetişen genç, 

çevresinden gördüklerini esas aldığı için, o çevre ile bütünleşen 

agresif insan profilleri ortaya çıkabiliyor. Çarpık kentleşmeye 

hayır demedikçe ve insanca yaşamak için mücadele 

etmediğimiz sürece, çevrenin etkisiyle değişime uğrayan 

problemli insanlara daha sık rastlamış oluruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Nisan 2001 (Perşembe) 

 

HATAY’DA ENFORMASYON OLGUSU 

SEMPOZYUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

19-20 Nisan 2001 tarihleri arasında Hatay’da Mustafa 

Kemal Üniversitesi’nde “21. Yüzyıla Girerken Enformasyon 

Olgusu” ismini taşıyan bir sempozyum yapıldı. Bu sempozyum, 

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bengü Çapar başkanlığında 

kurulan ve Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan ve ekibi tarafından 

organize edilen bir etkinlikti. Ankara Üniversitesi yanında 

Mustafa Kemal Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği 

katkılarıyla gerçekleştirilen bu sempozyuma Fırat 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol ve Öğr. Gör. Nurhayat 

Varol ayrı ayrı bildirileriyle katıldılar. Türkiye’nin farklı 

üniversitelerinden yaklaşık 120 civarında bilim adamı, 

enformasyonun yeni dünya düzeni üzerindeki etkilerini 

tartıştılar.  



 

Açılış bildirisini Prof. Dr. Emin Akata yaptı. Sayısal 

teknolojinin nimetlerini anlatan Akata, enformasyon olgusu ile 

iletişim alanındaki gelişmelerin birbiri ile kıyaslamasını yaptı 

ve iletişimin elektronik alanı ile ilgili teknik yönü daha fazla 

olan bir bildiri sundu.  

 

Öğleden sonraki oturumun ilk konuşmacısı olarak ben 

“Enformasyonun Demokratikleşme Sürecine Etkileri” konulu 

bir bildiriyi sundum. Bildiride İnternet ve diğer bilişim 

teknolojileri sayesinde enformasyonun bireylere 

ulaştırılmasındaki bağımsızlığını anlattım ve küreselleşen dünya 

da bilgiye erişmenin kolaylığı yanında, demokratikleşmeye 

sağlayabileceği olumlu gelişmeleri dile getirdim. Ancak sınırsız 

demokrasi adına yapılan yanlışlıkların da toplumlar üzerinde 

olumsuz etkilerinin olabileceğini, örnekler vererek açıkladım. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin katılımcı demokrasiye ne 

gibi faydalar sağlayacağını da hayal ürünü bir senaryo üzerinde 

açıkladım. Aynı oturumda Kayseri Milletvekili Sevgi Esen de 

benzer konularda bir bildiri sundu.  

 

Öğr. Gör. Nurhayat Varol ise “Bilgiye Erişimde Yeni 

Teknolojiler” başlıklı bildirisinde nasıl bir kütüphane 

otomasyonu istediğini, dünya da gelişmiş üniversitelerden 

örnekler vererek açıkladı. Fırat Üniversitesi kütüphanesinde 

1999 ve 2000 yıllarında okuyucu profili üzerine yapılan 



istatistiksel verileri kullanarak, İnternet üzerinden 

kütüphanelere erişimin, klasik kütüphanecilik anlayışını nasıl 

değiştirdiğini rakamlar vererek açıkladı.  

 

İki gün süren sempozyumun sonunda araştırmacı 

gazeteci ve yazar Dr. Şeref Oğuz, bilgiye erişimde teknolojik 

imkânların yararlarını dile getirdi ve geçmişten günümüze 

değişimleri tarihsel bir süreçte anlattı. Koç gurubunda çalışan 

yaratıcı gençlerin hayal dünyalarında bulunan düşüncelerini 

gerçekleştirmek için yaptıkları araştırmaları, örnekleriyle 

açıkladı.  

 

Sonuç olarak adına bilgi toplumu denilen ancak 

kapsamı henüz tam netleşmemiş bu olgunun yaşanabilmesi için 

enformasyonun çok önemli bir alt yapı oluşturduğunu, her birey 

kolayca tahmin edebilir. Enformasyonun transferinde yanlış 

bilgilendirmelerin de çok büyük kaoslara neden olabileceği 

endişesini taşıyarak, iletişim tünelinde kaybolmamayı dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 1 Mayıs 2001 (Salı) 

 

HATAY DEVLETİ, KIBRIS VE AVRUPA BİRLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye-Fransa arasında 

imzalanan Ankara İtilafnamesi ve Lozan Antlaşması 

hükümlerine göre Hatay topraklarının Türkiye sınırları dışında 

kalması kararlaştırılmıştı. Hataylılar, Hatay’ın Anavatan ile 

birleştirilmesini sağlamak amacıyla mücadele başlatıyorlar.  

Hatay Devleti Millet Meclisi 2 Eylül 1938 tarihinde 

toplanarak Hatay Devletini kuruyor. Abdulgani Türkmen 

Meclis Başkanlığına ve Tayfur Sökmen ise Devlet Reisliğine 

seçiliyor, 5 Eylül 1938’de Dr. Abdurrahman Melek ise Başvekil 

olarak görevlendiriliyor ve Mecliste toplam 40 milletvekili 

bulunuyor.   

Tarihler 7 Eylül’ü gösterdiğinde Türk İstiklal Marşı, 

Hatay Devleti’nin milli marşı olarak kabul ediliyor. Ulu önder 

Atatürk’ün ölümünü müteakiben, Hatay Devletinin Anayurt ile 



birleştirme çalışmaları daha da hızlandırılıyor. 16 Şubat 

1939’da Hatay Millet Meclisi Anavatan Kanunlarının Hatay 

Devleti Kanunları olarak kabul edilmesini kabul ediyor.  

 

23 Haziran 1939 günü Fransa ile Türkiye arasında 

“Hatay mıntıkasının Türkiye’ye iadesine dair Hatay Antlaşması 

imzalanıyor ve Hatay Türkiye topraklarına katılmış oluyordu. 

Buraya kadar anlatılanlardan Hatay’ın anavatana bağlanma 

mücadelesinin çok sıkı bir şekilde takip edildiğini görüyoruz. O 

dönemlerde milletvekili olanlardan Agop Davidyan, İsa 

Kazancıyan, Mihran Keşişyan ve Haçadur Karabacakyan 

isimlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu milletvekillerinin 

ermeni oldukları anlaşılıyor. Büyük bir ihtimalle de yörede 

yaşayan Ermenilerin oylarını alarak seçilmişlerdir. 1915’li 

yıllarda madem ki Ermenilere zulüm yapmışız ve onları 

katletmişiz, acaba neden bu milletvekilleri ve temsil ettikleri 

halk, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması mücadelesine 

katılmışlar?  

 

Hatay’da anavatana bağlanmak için gösterdiğimiz 

başarıyı maalesef Kıbrıs’ta gösteremedik. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ni tanıyan yanılmıyorsam bizim haricimizde tek 

bir devlet var. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 2-2,5 yıl sonra Avrupa 

birliğine girecek. Avrupa birliğine girmemizde Yunanistan’ın 

engellemelerine bir de Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin 



eklendiğini düşünün. O tarihten sonra Avrupa Birliğine girmeyi 

hayal dahi edemeyiz.  

 

Yunanistan ise medyanın desteğini de arkasına alarak 

şu günlerde Türkiye ile dostluk senaryolarını çok güzel 

oynuyor. Bizi mümkün olduğunca oyalayıp duruyor. Yakında 

Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine katılması 

ile gerçek amaçlarını ortaya koyacaklar ve Türkiye’nin Avrupa 

Birliğine girişini imkânsız hale getirecekler.  

 

Avrupa birliğine girme teklifinin Türkiye ve 

Yunanistan’a aynı anda yapıldığını hatırlarsak ve o dönemlerde 

Avrupa birliğine girmemizi istemeyen devlet adamlarımızın 

şimdi zaman zaman kendilerini sorgulayıp sorgulamadıklarını 

merak ediyorum. Bu arada Yunanistan kişi başına düşen gelirini 

15000 dolarlara çıkarabilirken, bizler de ise 2000 dolar 

civarında seyrettiğini, kendimize göre yorumladığımız bir 

demokrasi anlayışına sahip olduğumuz ve çevrenin oyalama 

taktiklerine kandığımız sürece, Avrupa Birliğine girmek için 

daha çok uzun yıllar bekleriz kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Mayıs 2001 (Çarşamba) 

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

İLE UZAKTAN EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi Web sayfasına girildiğinde “Sanal 

Ortamda Açılan Dersler” başlığı altında “Robotik” isimli bir 

dersin sayfalarını ziyaret etmiş olabilirler. Bu ders 

Yükseköğretim Kurulu tarafından akredite edilen bir ders olup, 

Türkiye’de Web ortamında kredi elde edilebilen ilk altı dersten 

biridir. Bu dersi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği 

son sınıf öğrencilerinden bir grup seçmeli ders statüsünde takip 

etmektedir.  

 

Öğrencilere kullanıcı kodu ve şifre verilerek ders 

konularını görmeleri sağlanıyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nden 14 öğrenci bu dersi seçtiler ve büyük bir 



heyecanla uzaktan eğitimlerini sürdürüyorlar. Üniversite 

yönetimi de kendilerine İnternet’e rahat erişebilmelerini 

sağlamak amacıyla bir laboratuvar tahsis etmiş. Yani 

laboratuvardan Web’e girerek dersleri izleyebiliyor ve soruları 

zamanında cevaplayabiliyorlar.  

 

Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve hatta 

mühendislerden bir grup ise bu dersi özel öğrenci statüsünde 

takip etmektedirler. Toplam 40’ın üzerinde öğrenci ile zaman 

ve  mekândan bağımsız olarak uzaktan eğitim yapmaktayız.  

 

Şu ana kadar ki izlenimlerimi şöyle özetleyebilirim. 

Öğrenciler bugüne kadar aksatmadan sorulara cevap verdiler. 

Bazıları Icq ile bağlantıya geçerek eş zamanlı soru sorup 

cevaplarını aldılar. Uzaktan yapılan bu çalışmaların gerçek 

semeresini final sınavında göreceğiz. Ama dersi bu kadar ilgi ile 

izlemelerini ve her fırsat buldukça irtibat kurmalarını yüz yüze 

eğitim ile kıyaslarsam, uzaktan eğitimde ilginin daha fazla 

olduğunu söyleyebilirim.  

Sanal ortamda haberleştiğimiz Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesindeki öğrencilerimi görmek, bundan böyle 

yapacaklarımızı planlamak ve ilk yüz yüze eğitimi yapmak 

amacıyla Hatay’daki sempozyum sırasında kendilerini ziyaret 

etme fırsatını buldum ve öğrencilerle bir araya geldik.  

Kendilerine Elazığ’daki arkadaşlarının yapmış oldukları 

çalışmaları özetleyen görüntüleri izlettim. Robotik dersi için 



yapılan montajı kendileri de yapmak istediklerini ve Fırat 

Üniversitesi’ndeki çalışmaların benzerini Kahramanmaraş’ta da 

yapma arzularını dile getirdiler. O kadar istekliydiler ki kendi 

laboratuvarlarındaki imkânlarından söz etmeye başladılar.  

 

Israrla uygulama yapmayı ve Fırat Üniversitesindeki 

arkadaşlarla yarışmak istediklerini belirttiler. Elimizde sadece 

bir robot setimiz var. Kahramanmaraş’taki öğrencilerimizin 

isteklerini yerine getirmeyi, bir eğitimci olarak sağlamak 

durumundayım. Bu amaçla da kendime ait robot setim ile 

birlikte oraya gitmekten başka çarem kalmıyor. Beni mutlu 

eden konu ise, bu dersi uzaktan eğitim şeklinde açtığımda derse 

ilginin olup olmayacağı konusundaki endişelerimdi. Oysa güz 

dönemi için Sakarya Üniversitesi’nden 25 kişilik bir grup 

öğrenci şimdiden derse kayıt oldular. Bu talep karşısında sanal 

bölümlere doğru çalışmalarımızı daha da büyük bir zevkle 

yapmış olacağız ve ileride Sanal Üniversiteye geçişi 

hedefleyeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Mayıs 2001 (Perşembe) 

 

ABD’DE İNTERNET’İN OLUMSUZ YÖNLERİ İÇİN 

ALINAN BAZI ÖNLEMLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İnternet’in günlük yaşamımıza girmesinin birçok 

olumlu yönü yanında bazı olumsuz taraflarının bulunduğuna da 

şahit oluyoruz. Türkiye’de İnternet evlerinde gençlerimizin, 

hatta çocuklarımızın pornografik sitelerde dolaşmaları, 

bilgisayarı kumar amaçlı kullanmaları, sohbet programları ile 

Türkçe’lerinin bozulması vb. . şekillerde ortaya çıkan 

olumsuzluklara karşı bazı tedbirlerin alınmaya başlanması 

üzerine, başta bazı İnternet evlerinin sahipleri olmak üzere 

bilim adamlarımızın bazılarının da yasaklara karşı çıkması, 

Türkiye’yi bu düşünce bağlamında ikiye bölmüştür.  

 

Bir kısım bilim adamları, İnternet’in özgürce 

kullanılması gerektiğini, pornografik de olsa, oyun amaçlı da 



olsa kesinlikle yasaklanmamasını isterlerken, bir kısım bilim 

adamı ise İnternet’in olumlu yönleri için sınırsız kullanılmasını 

desteklediklerini, ancak gençlerimizin toplumdan kopuk sadece 

ekran bağımlısı olmalarına, İnternet’i kumar oyunu oynama 

makinesi olarak kullanmalarına ve pornografik siteler içinde 

cinselliği öğrenmelerinin doğuracağı aksaklıklara karşı 

önlemler alınması gerektiğini savunuyorlar. Acaba İnternet’in 

doğduğu ABD’de İnternet’in olumsuz yönlerine karşı ne tür 

önlemler alınıyor? 

 

ABD’de 1994-1999 yılları arasında FBI, Çocukları 

Koruyucu Bir Birim aracılığı ile İnternet üzerinden pornografik 

yayın yapan 200 kişiyi cezalandırmış. “Kayıp ve Sömürülmüş 

Çocuklar Merkezi” isimli Sivil Toplum Örgütü, pornografik 

yayın yapan 7500 siteye yasak koymuş. 1998’de Çocukların 

Mahremiyetini Koruma Yasasını çıkartmış.  

 

Bazı okullarda çocukların yasak siteleri ziyaret 

etmeyeceklerine dair sözleşmeyi imzalamaları istenmekte ve bu 

sözleşmeye velileri de imza koymaktadırlar. Kurallara uymayan 

çocuklar, bu nedenlerle okullarından atılabilmektedir. Çocukları 

İnternet’in olumsuz etkilerinden korumak için, Intranet’ler 

kurularak kontrollü neşriyat yapılması sağlanmaktadır.  

20 Nisan 1999’da ABD’de İnternet üzerinden bomba 

yapımını öğrenen çocukların bir okulu basarak öğrencileri 

öldürmesi sonucunda, bu tür sitelere filtreler konulmaktadır. 20 



Nisan 2001 tarihinde ABD’de CIPA (Children’s Internet 

Protection Act) “Çocukları İnternet’ten Koruma Yasası” 

yürürlüğe konulmuştur. Amerikan Kütüphaneler Derneği 

(ALA) bu kanuna karşı çıkarak 20 Mart 2001 tarihinde dava 

açmıştır. Davanın gerekçesi ise bireylerin İnternet’i özgürce 

kullanma hürriyetlerinin kısıtlanmasıdır. Mahkeme hala devam 

etmektedir.  

İnternet için ABD’nin aldığı önlemlerin bazıları 

yukarıda verildi. Aynen idam konusunda olduğu gibi Amerika 

Birleşik Devletleri, İnternet konusunda da muhafazakar mı 

davranıyor? Bizde ise sürekli özgürlüklerden ve demokrasiden 

söz ediliyor ve İnternet kullanımında da sınırsız özgürlük 

isteniyor. İnternet üzerinden bomba yapmasını öğrenip topluma 

bomba atanlara; pornografik sitelerde şehvet duyguları 

kabararak sokaktaki kızlarımıza saldıran, tecavüz eden ve hatta 

öldüren sapıklara; İnternet üzerinden vurucu kırıcı oyunları 

seyrederek azgınlaşan ve eline geçirdiği bıçakla arkadaşını 

doğrayan İnternet manyaklarına özgürlük ve demokrasi maskesi 

altında sınırsız kullanım onayı vermek ne kadar akılcı olabilir 

ki? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Mayıs 2001 (Salı) 

 

DPT MÜSTEŞARLIĞI ELEMANLARI 

BÖLGEMİZDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerine bağlı illerdeki ekonomik 

sorunları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerini sürdürmeye 

devam etmektedir. Bu amaçla DPT Müsteşarı Sayın Dr. Akın 

İzmirlioğlu, Müsteşar Yardımcısı Sayın Şevki Eminkahyagil, 

Daire Başkanları Cüneyd Düzyol ve İsmail Hakkı Yücel; ayrıca 

Diyarbakır İlinde bulunan DPT elemanlarından Genel Müdür 

Sayın İsmail Sarıca, Dr. N. Cemal Çizmeci, Uzmanlar Nuray 

Tanrıtanır, Nurettin Konaklı, Metin Özaslan ile DAP Genel 

Koordinatörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl ve DAP Fırat 

Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Asaf Varol’un 

katılımlarıyla, heyet ilk toplantısını 2 Mayıs 2001 günü Tunceli 

İli’nde gerçekleştirdi.  



 

Tunceli Valisi Sayın Mustafa Erkal, Belediye Başkanı, 

kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin 

yöneticilerinin de katıldığı toplantıda ilk sözü Tunceli Valisi 

aldı. Tunceli Valisi bölgede 15-16 yıldan beri süren terörden 

etkilenen illerin başında Tunceli İli’nin geldiğini, 1980’li 

yıllarda 160 bin civarında olan il nüfusunun, 1997’lerde 82 

binlere düştüğünü, 2000 yılında ise terörün duraklama sürecine 

girmesi neticesi nüfusun 10 bin arttığını, Tunceli’nin teröre 

dayalı bir deprem yaşadığını, Tunceli’de okur yazar oranının 

yüksek seviyelerde olduğunu, sağlık açısından fiziki 

imkânsızlıkların ve personel yetersizliklerin yaşandığını, işçi 

kapasitesinin 156 kişi olduğunu, yılda fert başına düşen milli 

gelir 2397 dolar seviyelerinde seyrederken, bu dönemde 

Tunceli’de 1497 dolar seviyelerine düştüğünü söyleyerek, 

Tunceli’ye ivedi yatırım yapılması zorunluluğunu belirtti.  

 

Dr. Akın İzmirlioğlu ise, DPT’nin kuruluğundan 

günümüze kadarki süreçte yaptıklarını özetleyen bir konuşma 

yaptı. Plan denildiğinde geriye bakarak ilerinin planlarının 

yapılmasının anlaşılması gerektiğini belirten Sayın İzmirlioğlu, 

DPT’nin 30 Eylül 1960’da kurulduğunu ve 40 yıllık geçmişi 

olmasına rağmen,  mekânsal boyutta henüz istenilen gelişmeyi 

sağlayamadıklarını, dönemsel yapılan planlarda genelde 10-12 

yıllık süreçlerin ele alındığını, ancak bu defa 2001-2023 

yıllarını kapsayan bir bölgesel gelişme hedeflendiğini, bunun 



nedeninin ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 ncü yılı 

münasebetiyle 2023 yılını belirlediklerini anlattı. Cumhuriyet 

döneminde ilk iktisat kongresinin İzmir’de 17 Şubat 1923’de 

düzenlendiğini ve o dönemlerde karma ekonomi uygulandığını, 

1989’da uluslararası ticaretin serbest bırakıldığı andan itibaren 

sıkı mali politikaların uygulanması gerektiğini, 1991 körfez ve 

1994 krizlerinde sıkı tasarruf politikaları yanında, dış ticaret 

açığını kapatmak için ihracatı artırma mücadelelerinin verilmesi 

gerektiğini vurguladı. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

çerçevesinde ilk toplantılarını Erzurum ve Diyarbakır’da 

gerçekleştirdiklerini ve bölgeye büyük önem verdiklerini işaret 

etmek amacıyla da bugün Tunceli’de bulunduklarını açıkladı.  

Bu toplantı Tuncelililer tarafından çok önemli bir atılım 

olarak algılandı. İlk atılımın da Fırat Üniversitesi tarafından 

yapılarak, kentte bir Eğitim Fakültesinin ivedi açılmasını ve 

bölgede yapımı süren Uzunçayır Barajının süratle 

tamamlanması talebinde bulundular. Bu toplantıda belirtilen 

isteklerin gerçekleşmesi için, öncelikle Tunceli İli’nin özel 

sektör müteşebbisleri Tunceli’de yatırımlara girmeleri 

gerekirken, terör sonrası boşalan köylere dönüş projesinin de 

ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunludur.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Mayıs 2001 (Çarşamba) 

 

DPT MÜSTEŞARININ ELAZIĞ VE MALATYA’DA 

YAPTIĞI TOPLANTILAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

DPT Müsteşarı Dr. Akın İzmirlioğlu ve beraberindeki 

elemanları 3 Mayıs 2001 tarihinde Elazığ ve Malatya’da 

toplantılar yaptılar. Elazığ’daki toplantı FIRAT 

Televizyonundan canlı olarak Elazığ halkına da seyrettirildi. 

Elazığ Valisi Sayın Osman Aydın, DPT Müsteşarı Sayın Dr. 

Akın İzmirlioğlu, Elazığ Belediyesi Başkanı Sayın Hamza 

Yanılmaz ve Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl’ün konuşmalarına ilave olarak Halk Ekmek Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdullah Kızılelma, Sanayi ve Ticaret Odası 

Başkanı Suat Öztürk, DSİ Bölge Müdürü Yardımcısı A. Bekir 

Demirel ve diğer bazı konuşmacılar ilin sorunları hakkında 

konuşmalar yaptılar.  

 



Dr. Akın İzmirlioğlu, 1972-74 yılları arasında DPT 

Müsteşarlığı bünyesinde 10 binin üzerinde proje var iken bu 

dönemde sadece 5047 projenin olduğunu, mümkün olduğunca 

fazla sayıda proje tekliflerinin bulunması gerektiğini, söz 

konusu bu 5047 proje için 105 katrilyona ihtiyaç bulunduğunu, 

örneğin bir hidroelektrik santralinin yeterli ödeneğinin 

bulunması halinde 3-7 yıl arasında tamamlanabilmesine 

karşılık, kısıtlı bütçe imkânları yüzünden bu süresinin 17 yıla 

çıkabildiğini, maliyetinin ise 10 misli artabildiğini belirtti. 

Projelerin gerçekleştirilmesi için ayrılan paranın 6,8 katrilyon 

olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, ya 5047 olan proje 

sayısının 500-600’e indirilmesi ya da tüm projeler içinden 

öncelikli bir sıranın belirlenerek bütçenin kullanılmasını 

gerektiğini söyleyerek, akılcı olanın projelerde önceliklerin 

belirlenmesi olduğunu vurguladı.  

 

Elazığ Valisi Osman Aydın, ilin genel sorunlarını ve 

isteklerini dile getiren konuşmalarını, Elazığ Belediye Başkanı 

Hamza Yanılmaz sürdürdü. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

A. Feyzi Bingöl ise Fırat Üniversitesi’ndeki yatırımlardan 

örnekler vererek, özellikle hastanenin ikinci bloğunun ivedi 

açılabilmesi için ek 1 trilyon TL isteğini dile getirdi.  

 

Bilahare Malatya’ya geçen heyet önce İnönü 

Üniversitesi’ni ziyaret etti. Valilikte bir toplantı yaparak ilin 

mülki amirleri ve sivil toplum örgütleri yöneticileriyle sorunları 



tartıştılar. Malatya’da yıllardır Tekelin tütün depoları olarak 

kullanılan tesislerinin, amacına uygun işletmeye açılması 

istendi. Zaman zaman özellikle de futbol maçlarının sebep 

olduğu Elazığ-Malatya çekişmesi, bir zamanlar bölge 

müdürlüklerinin Elazığ’dan alınarak Malatya’ya verilmesinin 

istenmesinin doğurduğu rekabet, Malatya’daki toplantıda 

değişik bir biçimde gene bir bölge müdürlüğünün Malatya’da 

olmasının daha uygun olacağı biçiminde dile getirildi.  

 

Elazığ 1970’li yıllarda Malatya’dan daha gelişmiş il 

konumunda olup eksiden beri Doğunun Paris’i olarak 

nitelendirilirken, şu anda bir kıyaslama yapılırsa, Malatya İlinin 

gelişmişliği karşısında ne kadar geri kaldığını görmek için bu 

iki kenti dolaşmak yeter. Biz Elazığlılar, Malatya’yı kardeş 

biliriz ve kardeşlik hakkı olarak da eşit paylaşımı ve eşit 

gelişmeyi bekleriz. O nedenle de DAP Projesinde de 

belirlendiği gibi gelin Elazığ-Malatya koridorunu birlikte 

geliştirelim, derim. Bırakalım hangi kentte hangi bölge 

müdürlüğünün olduğu konusunu! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Mayıs 2001 (Perşembe) 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA EĞİTİM 

KONFERANSI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3-5 Mayıs 2001 tarihleri arasında ODTÜ’de BTIE 2001 

adıyla bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda konferans 

yapıldı. Bu konferansın en önemli özelliği, etkinliklerin Türkiye 

Bilişim Derneği ile IEEE ODTÜ Öğrenci Kolunun birlikte 

düzenlemiş olmalarıdır. Yani üniversite öğrencilerinin de bu 

konferanstaki etkinliklerde baş rolü oynamalarıdır.  

Bilişim teknolojileri ile ilgili toplantılarda Fırat 

Üniversitesi genelde bildiri katılımları ile temsil edilmekte ve 

Üniversitenin bu alandaki faaliyetleri anlatılmaktadır. Öğrenci 

etkinliği olması açısından Fırat Üniversitesi’nden de Cihan 

Varol’un bu kongreye bildiri ile katılması söz konusuydu. Diğer 

üniversitelerden ise ODTÜ, Hacettepe öğrencileri bulunuyordu.  

 



Konferansa Arş. Gör. Bünyamin Atıcı “Uzaktan 

Eğitimin Uzaktan Öğrenme Anlayışına Doğru WWW’nin 

Etkisi” ve “Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından oluşturmacı 

Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru İnternet tabanlı Uzaktan 

Eğitime Yönelik Gelişimsel Bir Model Önerisi” başlıklı 

bildirilerini sundu. Öğr. Gör. Nurhayat Varol ise “Gençliğin 

İnternet Kullanımına Yaklaşımı ve İnternet Cafeler” başlıklı 

bildirisini sunarken, Üniversitemiz Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi bölümü mezunu olup, halen farklı üniversitelerde görev 

yapan bazı araştırma ve öğretim görevlilerinin konferansa 

bildirili katılmış olmaları, Üniversitemiz açısından gurur verici 

rol oynamıştır. Fırat Üniversitesi bünyesinde 1995-1998 yılları 

arasında açılan “Formatör Öğretmen Yetiştirme” kurslarımıza 

katılan birçok eğitimcinin de konferansa katılmaları, bazılarının 

çalışmalarını sunmaları, ayrı bir kıvanç duyma kaynağımız 

olmuştur.  

 

5 Mayıs 2001 tarihinde “İnternet Ortamında 

Oluşabilecek Yeni Suç İşleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri” 

başlıklı bir bildiri sundum. ABD ve Almanya’da İnternet 

üzerinden işlenen suçlara karşı yasal olarak alınan önlemleri ele 

alarak, Türkiye’de zaman geçirilmeksizin bu konularda yasal 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladım.  

BTIE 2001 konferansının diğer önemli bir yönü ise 

okullarda bilgisayar dersi veren öğretmenlere yönelik 

düzenlenen Microsoft Formatör Öğretmen seminerlerine olan 



katılımlardı. Türkiye’nin değişik illerinden öğretmenler gelerek 

seminer çalışmalarına katıldılar.  

 

Kapanış oturumunda söz alan Prof. Dr. Petek Aşkar, bu 

konferansın dördüncüsünün düzenlendiğini ve her birinin bir 

öncekisinden daha gelişmiş olarak karşımıza çıktığını, amacın 

eğitim fakültelerinde yer alan bilgisayar bölümleri çalışanları 

arasında bilgi alış verişini, değişik branşlardan olup da bilişim 

eğitimi alanında çalışanların tanışmalarını ve bir araya 

gelmelerini sağlamak olduğunu ve konferans sonrasında, 

gelecek yıl yapılacak çalışmalara hemen başlayacaklarını 

belirti.  

 

Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı İlker Tabak ise 

bir fıkra ile konuşmasına başlayarak “Gölge etmeyin başka 

ihsan itemeyiz” diyerek bazı yerlere gönderme yaptığı 

kanısındayım. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği’nin seçimle 

gelen yeni yönetimi konusunda tartışmalar, listelerde sıkça 

tartışılmıştı. Öğrenci Ömer Emre Tokel ise İlker Tabak’ın 

“gölge etme” sözüne katılmasına ilave olarak “Gelin Bize Işık 

Tutun” sözleri dikkatlerimizi çekti.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Mayıs 2001 (Salı) 

 

UZAKTAN EĞİTİM AMACIYLA YENİ DERS 

ÖNERİLERİ YAPILDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yükseköğretim Kurulu Enformatik Milli Komitesi 

üyeleri Prof. Dr. Atilla Sezgin Başkanlığında 4 Mayıs 2001 

tarihinde YÖK’de toplanarak, üniversitelerden gelen uzaktan 

eğitim tekliflerini değerlendirdi. Bilindiği üzere 1999 Aralık 

ayından beri üniversitelerimiz arasında uzaktan eğitim 

çalışmaları başlatılmış ve 2001 Şubatı ile birlikte ODTÜ ve 

Fırat Üniversitesinde Web tabanlı uzaktan eğitim dersleri 

açılmıştı. Gene Bilgi Üniversitesi MBA yüksek lisans 

programını açarken, ODTÜ Enformatik Enstitüsü ise On-line 

master programını devreye sokmuştu. İstanbul Üniversitesi ile 

Harran Üniversitesi arasında ise video konferans yöntemi ile 

dersler verilmekte idi.  

 



Bu dönem Enformatik Milli Komitesi’ne 20 civarında 

Web’e dayalı asenkron uzaktan eğitim yanında doğrudan 

etkileşimli senkron ders ve yüksek lisans programlarının 

açılması teklifleri geldi. Anadolu Üniversitesi “İnternet’e 

Dayalı Konaklama İşletmeciliği” ve “İnternet’e Dayalı Elektrik-

Elektronik Mühendisliği” Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 

açılması tekliflerini getirmişti. Sorumlulara neler yapmaları 

konusunda bilgiler verildi. ODTÜ, Fırat, Sakarya, Ankara, 

Akdeniz, Karadeniz ve Ege Üniversitelerinden yapılan ders 

önerilerini incelemek için Enformatik Milli Komitesi üyelerinin 

bazılarına görev dağılımı yapıldı.  

 

Fırat Üniversitesinden bu dönem Web’e dayalı iki yeni 

proje teklifi yapılmıştı. Bunlardan biri Doç. Dr. Muammer 

Gökbulut tarafından “Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları” 

diğer ise Doç. Dr. Mehmet Gürol tarafından hazırlanan 

“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” konularını 

kapsıyordu. “Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları” çalışması 

İstanbul Üniversitesi, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Geliştirme” çalışması ise ODTÜ tarafından incelecek. 

Karadeniz Teknik, Sakarya ve ODTÜ tarafından hazırlanan 

derslerin bazıları ise tarafımdan incelenerek, durumları 

Enformatik Milli Komitesine bildirilecek.  

 

Enformatik Milli Komitesi tarafından alınan prensip 

kararı gereğince üyelerin mensubu bulunduğu üniversitelerdeki 



uzaktan eğitim çalışmalarını yerinde incelemek için, bundan 

sonraki toplantılar ilgili üniversitelerde yapılabilecek. Bu karar 

doğrultusunda Enformatik Milli Komitesi üyelerinin Haziran 

2001 ayı içerisinde Fırat Üniversitesini ziyaretleri söz 

konusudur.  

 

Bilişim teknolojileri açısından üniversitemizin 

durumunun diğer üniversiteler içinde üst sıralarda yer aldığını 

söylemek mümkündür. Rektörümüz Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl 

de bu alandaki çalışmaları daha da geliştirmek için yoğun çaba 

sarf etmekte ve ilgililere gerekli direktifleri vermektedir. Amaç, 

bölge üniversitesi olan üniversitemizi aynı zamanda bilişim ve 

iletişim teknolojileri açısından da en üst sıralara çıkartmaktır.  

 

Enformatik Milli Komitesi toplantısında ortaya çıkan 

diğer bir konu da Enformatik Bölümünü en etki biçimde 

devreye sokan üniversitelerin başında Fırat ve ODTÜ’nün 

geldiği gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Zaten Enformatik Milli 

Komitesinin üniversitelerdeki çalışmaları yerinde incelemek 

fikri de bu noktadan kaynaklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Mayıs 2001 (Çarşamba) 

 

FİNAL DERSANELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Halkımızın büyük bir bölümü, devlet kapısında bir iş 

edinebilmek için gayret gösterir. Hatta gelir elde etme açısından 

“Devlet kapısı olsun, az olsun” şeklinde düşünenlerimizin sayısı 

çok fazla. Bu yönden de ailelerin birçoğu, devlet dairelerinde 

kalıcı bir iş sahibi olmalarını arzuladığını için çocuklarını 

üniversiteye göndermelerini söylerler. “Evladım üniversiteyi 

bitirsin, sonra da kendi işini kursun” diyenler yok gibi! 

 

Sanki de müteşebbis ruhu özürlüyüz. Herhalde özel 

sektörden korkmamızın nedenlerinin başında, “Başarısız 

olursak bizi işten çıkarırlar” endişesi var. Çünkü çalışmayı, 

başkaları ile rekabet ederek daha mükemmeli elde etme 

arzumuz çok düşük seviyelerde.  

 



Final Dershanelerinin 26 Nisan 2001 tarihinde 

Elazığ’da düzenlediği “Öğrencinin Başarısında Ailenin Rolü” 

konferansına katıldım. Davetiye kartının üzerinde “Hiçbir 

Başarı Tesadüfi Değildir” yazısı dikkatimi çekmişti. Açılış 

konuşmasını Final Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan 

İbrahim Taşel yapmıştı. İbrahim Taşel’i üniversite yıllarından 

tanırdım. Ben son sınıfta iken Taşel ikinci sınıftaydı. Makine 

Mühendisi olduktan sonra Elazığ’da İstanbul Dershanesini 

1980’de birkaç arkadaşıyla kurduğu yılları da çok iyi 

hatırlıyorum. Elazığ’da bir diğer dershanenin ise 150 civarında 

öğrencisi varken, kendileri ilk yılda 18 öğrenci velisinin desteği 

ile dershanecilik hayatına başlıyorlardı ve ancak sene sonuna 

doğru öğrenci sayıları 186’yı buluyordu.  

 

Taşel ve arkadaşları yılmadan bıkmadan 

mücadelelerine devam ediyorlar ve Elazığ’da adı İstanbul olan 

dershanelerini, diğer illerde “Final Dershanelerini” peş peşe 

açıyorlar. Bugüne kadar toplam 28000 öğrencinin üniversiteleri 

kazanmalarını sağlamışlar. Bu yıl açacakları 14 yeni şube ile 

Türkiye’deki şube sayısını 55’e çıkaracaklarmış.  

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin takip ettikleri 

“Final Dergisinin” çıkış noktası da Elazığ. Doğudan filizlenen 

ve batıya yayılan bu dergiyi, üniversiteye öğrenci gönderen 

birçok aile tarafından biliniyor.  

 



İbrahim Taşel Makine Mühendisi olmasına karşın 

dershanelerde uzun yıllar sözel derslerini verdiğini ve bu yönü 

ile ünlendiğini birçok kişi duymuştur. Bu gelişme ile kendisi, 

başarının yakalanmasında üniversitelerde diploma ile elde 

edilen temel formasyonun başka alanlarda da başarı ile 

uygulanabileceğinin güzel bir örneğini vermiştir. Türkiye’nin 

gelişmesini sağlamak için Taşel modeli birçok yeni 

müteşebbislere ihtiyacı var. İstanbul Dershanesinde çalışan bazı 

öğretmenlerin belirttikleri gibi İstanbul Dershanesi maaşların 

ödenmesi ve iş garantisi açısından kamu kurumu gibi ve hatta 

daha ileri, ifadeleri dikkatimi çekmişti.  

“Hiçbir Başarı Tesadüfi Değildir” sloganı ise gerçek 

anlamda Final Dershanelerini tanımlamaya yetiyor. Elazığlı 

olarak Final Dergisinin doğudan filizlenip Türkiye’nin her 

yerine yayılması bana gurur veriyor. Başarılı hemşerilerimizi de 

Elazığ’ın kalkınmasına yardımcı olabilmeleri ve yeni iş yerleri 

açarak hizmet verebilmeleri için teşvik etmeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Mayıs 2001 (Perşembe) 

 

ÖĞRENCİNİN BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

17 Haziran 2001 tarihinde ÖSS sınavı yapılacak ve 

üniversiteye girmeye çalışan gençlerimizin büyük bir bölümü 

kontenjan yetersizliği yüzünden gene dışarıda kalacak. 

Gençlerimiz açısından büyük stres yaratan bu yarışın finaline 

bir ay kaldı ve sınava girecek gençlerimiz ve ailelerinin 

heyecanları da günden güne artıyor. Sınav öncesi 

öğrencilerimizin psikolojik durumlarının çok önemli olduğunu 

artık herkes biliyor. Ancak bile bile hala çocuklarına yanlış 

davranışlar içerine girebilen ailelerin sayısı da 

küçümsenmeyecek oranlarda.  

 

26 Nisan 2001 günü Doç. Dr. Hasan Yılmaz 

“Öğrencinin başarısında ailenin rolü” konusunda bir konferans 

vermişti. Bu konferansı izleyenler, Hasan Yılmaz’ın eğitimci 



kimliği ile ailelerin sınav döneminde çocuklarına karşı 

yaptıkları yanlış davranışların ve çocuklar üzerindeki olumsuz 

etkilerinin neler olabileceğini örnekleri ile öğrendiler. Eğer aile 

yuvasında ilişkiler iyi değilse, o ailenin çocuklarının da 

başarısız oldukları gerçeği, bu konferansta tekrar ön plana çıktı. 

Çocuk üzerinde tatlı ve takdir eden sözlerin çok etkili olduğunu, 

çatık bir surat görünümü için insanda 108 kasın çalıştığını, oysa 

tebessüm edildiğinde ise sadece 13 kasın devreye girdiğini ve 

dolayısıyla asık surat eyleminin strese ve tebessümün ise 

insanın fizyolojik unsurlarının gevşemesine ve rahatlamasına 

neden olduğunu açıkladı.  

 

Hızlı toplumsal ve teknolojik iş hayatındaki değişmeler, 

nüfus hareketleri, aile yapısının ve aile bireylerinin 

fonksiyonlarındaki değişmeler, kadının çalışma hayatının içine 

daha fazla oranda girmesinin genç kuşakta sağlık ve gelecek 

kaygısına neden olduğunu, gençlerin suç işleme eğiliminin ve 

zararlı madde bağımlılıklarının arttığını; oysa kabullenme, 

koruma ve kollama kavramlarının çocukların psikolojik yapıları 

üzerinde olumlu etkiler yarattığı, örneklerle açıklandı.  

 

“Yetersiz Sevgi”, “Gevşek Eğitim”, “Aşırı Sevgi” ve 

“Sıkı Eğitim” arasındaki ilişkileri koordinat sistemi üzerinde 

açıklayan Hasan Yılmaz, “yeterli sevgi, disiplin ve hoşgörü” 

arasındaki hassas dengenin önemini vurguladı. Dünya da 

yavrusunu en çok seven hayvanın goril olduğunu, ancak 



yavrusunu en çok öldüren hayvanın da gene goril olduğunun 

altında yatan gerçeğin, yavrusunun başına konan sinekleri 

öldürmek için her defasında yavrusunun başına tokat atmasının 

sonucunda ölümlerin meydana geldiği biçimdeki benzetmesi, 

büyük anlamlar taşımaktadır.  

 

Üniversiteye hazırlanan yavrularımızın başarılı 

olmasını istiyorsak, onlarla sıcak ve kucaklayan hoşgörülü 

davranışlar içerinde bulunmamız gerekmektedir. Ancak bu ilgi 

ve ilişki çok abartılı uygulandığında ise çocukta olumsuz vahim 

sonuçların ortaya çıkacağı da unutulmamalıdır. Mümkün 

olduğunca çocuklarımızın başarılarını diğer arkadaşları ile 

kıyaslamamalıyız. Sınav sürecinde moral takviyesinde 

bulunmamız için aldıkları sonuçları başarılı bulduğumuzu, ama 

daha da başarılı olabileceklerini kendilerine hissettirmeliyiz. 

Tüm sınava girenlere başarılı olmaları dileğimi belirtir, ailelerin 

bu süreçte çocuklarına çok dikkatli davranmalarını öneririm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Mayıs 2001 Salı 

 

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PANELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Malatya İli Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Mayıs 2001 

tarihinde saat: 14.00 de “Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi 

konusunda bir panel düzenledi. Panelde Milli Eğitim Bakanlığı 

Bilgem Daire Başkanı Feridun Keskinkılıç “Milli Eğitim 

Bakanlığının Bilgisayar Teknolojisine Verdiği Önem, Faaliyet 

ve Hedefleri”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karakaplan “Bilgisayar 

Teknolojisinin Üniversitelere Sağladığı Yararlar” ve bendeniz 

ise “Bilgisayar Teknolojisindeki Çağdaş Gelişmelerin 

Eğitimdeki Önemi ve İnternet Üzerinden İşlenebilecek Suç 

Türleri” konularında konuşmalar yaptık. 

 

Malatya Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen 

toplantıya İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Belediye 

Başkan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili, farklı 



okullardan öğretmenler ve orta öğretim kurumlarından yaklaşık 

800 kişi katılmıştı. Paneli ise Eğitici Bilgisayar Formatörü 

Enver Kalaycıoğlu yönetti. 

 

Sunular tamamlandıktan sonra panele katılanlar, 

panelistleri soru yağmuruna tuttular. Öğrencilerimizin soruları 

ise biri birinden ilginçti. Örneğin bir öğrenci ”Panelistlerin 

tümünün İnternet’i daha yoğun kullanmamızı önermelerine 

karşın, neden okullarımızda bilgisayar dersleri sadece bir saat?” 

sorusunu MEB temsilcisi Feridun Keskinkılıç’a yöneltti. Ancak 

Feridun Bey bu soruya “Ders saatleri artırılacak” türünden bir 

cevap verdiğinde zorlandığı hissediliyordu.  

 

Bana yöneltilen sorular arasında “Bilgisayar 

teknolojisini ön plana almak için neler tasarlanmalı?”, 

“Bilgisayar üzerinde atıl zaman kaybı nasıl önlenir?”, “İnternet 

üzerinden işlenen suçların, diğer ortamlarda işlenen suçlara 

oranı nedir?”, “İnternet’te oyun oynamanın yabancı dili 

geliştirmesi konusundaki görüşlerim” ve diğer benzeri sorular 

bulunuyordu.   

 

Gençlerimizin sorduğu bilinçli sorulara en uygun 

cevapları verdiğimizi sanıyorum. Ama ortaya çıkan bir gerçek, 

orta öğretim kurumlarımızda İnternet’e bağlı yeterli 

bilgisayarların olmadığı gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Yıllar 

önce alınmasına karşın, hala kutularından çıkartılmayan 



bilgisayarların var olduğunu belirten MEB Bilgem Daire 

Başkanı Feridun Keskinkılıç’ın sözleri karşısında, bu 

davranışlar içerisinde bulunan yöneticilerin yüzleri herhalde 

kızarmıştır. 

 

Panelde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1985’li yıllarda 

başlattığı “Bilgisayar Destekli Eğitim” projesi de masaya 

yatırıldı ve olumlu-olumsuz yönleri tartışıldı. Yrd. Doç. Dr. 

Mustafa Karakaplan ise İnönü Üniversitesinde yapılan 

çalışmaları özetledi. İnternet kullanılarak ne tür hizmetlerin 

verilebildiği, hedeflerinin neler olduğu, konuşmasının ana 

temasını oluşturuyordu. 

 

Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi Panelinin sonunda 

konuşmacılara plaket verildi. Daha sonra ise öğrencilerin 

panelistler etrafında halka oluşturarak adeta soru yağmuruna 

tutmaya devam etmeleri, panelistler açısından en heyecan 

duyulan bölümü olduğu kanısındayım. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Mayıs 2001 (Çarşamba) 

 

GAZETE YAZILARIM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

İl dışına gidişlerimde basılı ve on-line gazetelerdeki 

yazılarımın zamanında yayınlanabilmesi için önceden kaleme 

almam gerekiyor. Kullandığımız işletim sistemlerinin biri birine 

uymaması yüzünden Günışığı Gazetesine bilgisayar çıktısı 

olarak gönderdiğim yazılar, ilgililer tarafından tümden yeniden 

yazılıyor. Tabi yeniden yazım sırasında da zamanla yarışıldığı 

için harf düşmeleri, kelime eksiklikleri vb hatalar olabiliyor. 

 

Geçenlerde bir okuyucum beni arayarak Günışığı 

Gazetesi’ndeki yazılarımı takip ettiğini, beğeni ile okuduğunu, 

ancak bazen harf veya kelime düşmelerinin sıkça meydana 

geldiğini ve baskı öncesi neden yazılarımı son kez tashih 

etmediğimi sordu. 

 



Değerli okuyucularım, zamanı çok iyi kullanmak 

zorundayım. Yazılarımı yazdıktan sonra faksla gazeteye 

geçiyorum. Yeniden yazılan yazıları tahsis etmek için haftada 

üç gün gazeteye gitmem gerekiyor. Bu da benim için önemli 

zaman kaybı oluyor. Oysa Günışığı Gazetesinin bir elektronik 

posta adresi olsa ve bir de IBM uyumlu yazıları Machintosh 

uyumluya çeviren bir yazılım sağlasalar, mesele kendiliğinden 

halledilmiş olacak. Böylece Günışığı Gazetesi çalışanları da 

önceden bilgisayarla yazdığım yazıları yeniden yazma 

zahmetine girmemiş olurlar. 

 

Tarafıma verilen görevleri zamanında yapmaya alışmış 

bir mizacım var. Eğer gazetede üç gün sürekli yazı yazmam 

istenmişse, ne olursa olsun, nerede bulunursam bulunayım 

yazılarımı mutlaka gönderirim. Bazen yazılarım belirtilen 

günlerde yayınlanmıyorsa, bu benden kaynaklanan bir ihmal 

olmayıp, gazete gündeminin yoğunluğundan 

kaynaklanmaktadır. 

 

Yazıların aksamaksızın gazeteye ulaştığını gören bazı 

arkadaşlarım, kendi aralarında sohbet ederken “Asaf Bey, il 

dışında bulunduğunda da yazıları geliyor, hiç aksatmıyor. 

Acaba yazılarını asistanları mı yazıyor? diye konuşmuşlar. 

Kesinlikle basılı ve on-line gazete yazılarımı bir başkası 

yazmıyor. Tümü bana aittir. Bu kadar işi zamana nasıl 

sığdırdığıma gelince de, ben günümün büyük bir bölümünü 



ekranınım başında geçiriyorum. Kesinlikle kahvehaneye 

gitmiyorum. Zamanımı atıl geçirmiyorum. Zamanı iyi 

kullanmak için planlar yapıyorum. İletişim ve bilişim 

teknolojilerine olan düşkünlüğüm nedeniyle de bu tür araçların  

en gelişmiş olanlarını kullanıyorum. 

 

Sadece Günışığı Gazetesi’nde yazmıyorum. Bu arada 

on-line bazı gazetelerde de köşe yazıları yazmayı 

sürdürüyorum. Mayıs 2001 başından beri elaziz@elaziz.net on-

line gazetesinde de yazmaya başladım. Şimdilik Günışığı 

Gazetesi’ndeki bazı yazılarım orada yayımlanıyor. Ancak 

yakında elaziz.net için ayrı özgün yazılar yazmaya 

başlayacağım. 

 

Türk Bilişim Derneğinin çıkarmaya başladığı haftalık i-

dergi isimli gazetesinde de bilişim teknolojileri ile ilgili yazılar 

yazıyorum. Yazmak ve çizmek artık benim yaşantımın önemli 

bir parçası haline geldi. Bu gücü siz sayın okuyucularımdan 

aldığım destekle sürdürüyorum. 
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Yayınlandığı tarih: 24 Mayıs 2001 (Perşembe) 

 

BATMAN, SİİRT VE MARAŞ’TA KONFERANSLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Uzaktan öğretimi Türkiye’de yaymak için YÖK 

Enformatik Milli Komitesi üyeleri olarak yoğun bir mücadele 

içerisine giriyoruz. Bu amaçla bilişim ve iletişim teknolojileri 

alanında yapılan kongre ve sempozyumlarda konunun önemini 

belirten konuşmalar yapılacak. 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri içerisinde yer 

alan üniversiteler içinde bilişim ve iletişim teknolojilerini en iyi 

kullanan ve belirli bir mesafe alan Fırat Üniversitesi’dir. 

İletişim alanındaki gelişmelerde öncü konumunda olan Fırat 

Üniversitesi, uzaktan eğitim alanında da ilklere imza atmaya 

devam ediyor. Web ortamında açılan ders sayıları artıyor. 

FIRAT RTV sayesinde, Üniversite içerisindeki faaliyetler 

Elazığ halkının takdirlerine sunuluyor. 



 

Üniversitemizdeki bu tür çalışmalar çevre 

üniversitelerimiz tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bu 

konularda bilgi alışverişini hızlandırmak için üniversitemizin 

öğretim elemanları konferanslara davet ediliyor. Sizler bu 

yazıyı okuduğunuzda bizler Batman’da, Siirt’te, 

Kahramanmaraş’ta ve İstanbul’da çağdaş iletişim araçları 

kullanılarak uzaktan eğitim verilmesi konularında 

konferanslarımızı vermiş olacağız. 

 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının bu tür faaliyetlere 

katılması sayesinde üniversitemizi bilmeyenlere tanıtımı 

yapılıyor. Yakın bir zamana kadar bazı bilim adamlarımız dahi 

Fırat Üniversitesini Diyarbakır’da zannediyorlardı. Son birkaç 

yıl içerisindeki yoğun faaliyetler sonrasında birçok değişik 

alanda üniversitemizin ismi zikredilir oldu. 

 

Biz üniversite mensubu öğretim elemanlarının asıl 

amacı, öğrencilerimizi eğitmek, ülke ve milletimize faydalı işler 

yapmak, üniversitemizi yaptığı çalışmalarıyla dışarıda iyi temsil 

etmektir. Sadece ders vermenin yeterli olmadığı artık biliniyor. 

Bazı konularda öncü üniversite olabilmenin yollarından biri de, 

yapılan çalışmaları duyurabilmektedir. İşte bu noktada da 

iletişim araçları ön plana çıkıyor. 

 



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kaliteli bir 

eğitim yapabilmenin yollarından biri de bölgede yer alan 

üniversiteler arasında karşılıklı uzaktan eğitimi uygulamaktır. 

Bu üniversitelerimiz birlikte projeler hazırlayarak, bölgeye 

katma değer sağlayabilirler. Hocası bulunmayan dersler uzaktan 

öğretim biçimde verilebilir. 

 

Yukarıda bahsettiğim üniversitelerde dünyadaki 

gelişmiş üniversitelerde ve Türkiye’de ve Fırat Üniversitesinde 

uygulanan uzaktan eğitim alanındaki çalışmalarını anlatacağız. 

Konferansların yankılarını sizlere ileriki yazılarımda 

aktaracağım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Mayıs 2001 (Salı) 

 

BATMAN İZLENİMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net  

 

17 Mayıs 2001 tarihinde Batman’da “Uzaktan Eğitim 

ve Bilgisayar Destekli Eğitim” konularında konferanslar verdik. 

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojilere bağlı olarak 

uzaktan eğitim ve Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamalarının 

anlatılması, katılımcıların büyük ilgisini çekti. 

 

Batman’da Teknik Eğitim Fakültesi binası içinde 

yapılan konferansa vali yardımcısı, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan mühendisler, Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı yöneticileri, müdürleri ve fakülte öğrencileri katıldılar. 

İnternet teknolojilerinin yararları ve olumsuzluklarının neler 

olabileceği konusunda yoğun biçimde tartışmalar yaşandı. 

 

mailto:avarol@firat.edu.tr
mailto:avarol@elaziz.net


Aynı akşam yerel Kanal 72’de ise İnternet üzerinden 

işlenebilecek suçlar konusunda bir açık oturum düzenledik. 

Telefon bağlantılarının yoğunluğu, halkın programa ilgi 

gösterdiğini belgeliyordu.  

 

Bu ilde bulunan İnternet Cafelerin sayılarının çokluğu, 

kullanıcıların İnternet’e ulaşmalarında büyük destek sağlıyor. 

İldeki fakülte ise farklı bölgelerden gelen öğrencilerin bu ilde 

yaşayanlarla kaynaşmalarına neden oluyor. Tabii her il 

kendilerine ait bir üniversiteye sahip olmak için mücadele 

veriyor. Mücadelenin temelinde ise üniversitenin kente 

sağlayacağı ekonomik katkı ön planda tutuluyor. 

 

Türk Petrollerine ait kampusu dolaştığımızda, 

Batman’ın modern yüzünü görmüş olduk.  Bir tepe üzerindeki 

yeşillikler içinde kurulan kristal misafirhanesi ise anlatılmakla 

bitirilemez. Mükemmel bir çevre düzenlenmesi yapılmış.   

 

Hasankeyf ise tarihinin tüm ihtişamı ile dimdik ayakta 

duruyordu. Yapımı süren barajın suları altında kalacağı bilinen 

bu tarih haznesi, görülmeye değer bir yer. Hasankeyf sayesinde 

yurtdışından turistlerin yöreye geldiğine şahit olduk. 

Hasankeyf’de kendi çapında bir turizm sektörü oluşmuş. 

İlköğretimde okuyan çocuklar koşarak etrafımızı kuşattılar ve 

rehberlik yapmak için mücadele verdiler. Kurulmuş saat 



zembeleği misali, her tarihi eser ile ilgili ezberledikleri 

cümleleri peşi peşine sıralıyorlardı.  

 

İlyas isimli çocuk CNN ve NTV’nin kendisi ile röpörtaj 

yaptığını büyük bir zevkle bize aktarıyordu. Batman ve 

Hasankeyf oturanlarıyla bütünleşmiş güzel ve şirin yörelerimiz. 

Konferans için gittiğimiz bu yerlerde, misafirperverliğin güzel 

bir örneğini yaşadık. Batı illerimizde de konferanslar vermek 

için gitmekteyiz. Ancak aynı ilgiyi gördüğümüzü söylemek 

mümkün değil. Herhalde doğuda misafirperverlik tanımı çok 

değişik.    

 

Sonuç olarak konferansın istenilen hedefe ulaştığını 

söyleyebiliriz. Yeni bilişim teknolojilerinin bu ilde 

benimsenmesi ve yakılan bu meşaleye sürdürebilirlik 

kazandırması, en büyük dileğimdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Mayıs 2001 (Çarşamba) 

 

SİİRT’İN TİLLOSU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

18 Mayıs 2001’de Siirt İlinde “Uzaktan Eğitim ve 

Bilgisayar Destekli Eğitim” konferansları verdik. İldeki üst 

düzey yöneticileri, Eğitim Fakültesinin öğretim elemanları ve 

öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştık.   

 

Siirt’te Dicle Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi 

bulunuyor. Ayrıca meslek yüksekokulu var. İldeki öğrenci 

sayısı iki binin üzerinde. Dekan vekili Doç. Dr. Birol Otlugil ve 

arkadaşları, Siirt’de başarılı bir eğitim sürdürebilmek için gayret 

gösteriyorlar. Kendileri düzenlenen konferans ile ilgili 

mükemmel bir organizasyon örneği verdiler. Halk eğitim 

konferans salonunda yaptığımız konuşma yankı görmüş olacak 

ki, aynı akşam yerel Kanal 56’da söyleşiye devam ettik. 

mailto:avarol@firat.edu.tr
mailto:avarol@elaziz.net


 

Fırat Üniversitesi’nde sürdürülen Bilgisayar Destekli 

Eğitim çalışmalarına ait proje gösterileri ve uzaktan eğitim 

uygulamaları, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. 

Üniversitemizde bilişim alanındaki ders uygulamaları ve 

öğrencilerin projeleri ilgiyle izlendi.  

 

Konferans sonrasında Siirt’te eski adı Tillo olan yeni 

adıyla Aydınlar ilçesini ziyaret gittik. Siirt’ten yetişen 

aydınların önemli bir bölümünün bu ilçeden olduğu belirtildi. 

Tillo denildiğinde, İsmail Fakirullah hazretlerinin aile 

fertlerinin de yer aldığı türbesi ve adına eşyalarının bir evde 

sergilendiği müzesi akla geliyor. Söz konusu ev şahıslara ait ve 

bu amaçla yeni bir bina inşa ediliyor. İsmail Fakirullah’ın 

1700’lü yıllarda pozitif bir bilim dalı olan uzay bilimleri ile 

ilgili araştırmaları dikkatimi çekti. Yıldızların yerlerini tespit 

için yaptığı çalışmalar ve mimari alanda çizdiği ev projeleri, 

tasavvufla uğraşmanın yanında pozitif bilim alanındaki 

mücadelesini de sergilemektedir. 

 

Yörenin Botan çayı, kalesi ile bir bütünlük arz ediyor. 

Diğer taraftan Veysel Karani köyünü ziyaret ettiğimizde, köyün 

bir turizm merkezi haline geldiğini, adeta köyün en önemli 

geçim kaynağı olduğuna şahit olduk. Veysel Karani köyüne her 

giden, yörenin kendine has yemeği Büryanı mutlaka tadıyordur. 



Kuzu etinden yapılan ve tandırda pişirilen bu yemeği, kolestrolü 

olanlar kolay kolay hazmedemez. 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizin birçok yöresi, müthiş 

güzelliklere sahip. Ancak yıllardır sürdürüle gelen terör 

yüzünden, gelişmeleri dumura uğramış. Doğa ve tarihsel 

güzellikleri değerlendirilebilirse, iç turizm dahi yöreye büyük 

katkı sağlayabilir. Her ilde olduğu gibi, bu ilde de zengin olan iş 

adamları batı illere yatırım yapıyor.  Kendi ilinde yatırım 

yapmaya cesaret edemiyor. Yol boyunca sadece duvarları olan 

ve büyük bir ihtimalle teşvik alınarak başlatılan enkazlar ise 

içimi sızlatıyor. Demek ki yatırım yapmak amacıyla alınan 

krediler çarçur edilmiş ve amacına hizmet etmemiş. 

 

Siirtliler de kendi üniversitelerini istiyorlar. Ama 

korkarım ki her ilin üniversite açma istekleri, liseleşen 

üniversitelerin çoğalmasına neden olabilecek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Mayıs 2001 (Perşembe) 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ ÖDÜL 

TÖRENİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

1 Haziran 2001 günü Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti, başarılı bazı medya çalışanlarına ödül verecek. Her 

yıl bu tür faaliyetler sürdürülüyor. Geçen yıl bu ödül törenini 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Fırat Havzası 

Gazeteciler Cemiyeti birlikte düzenlemiş ve tören büyük  yankı 

uyandırmıştı.  

 

Üzülerek belirtmek gerekir ki Elazığ gibi küçük bir ilde 

iki ayrı gazeteciler cemiyetinin olması, Elazığlılar olarak bir 

araya gelme ve birlikte çalışmada kendimizi aşamamamızdan 

kaynaklanıyor. Elazığ dışındaki Elazığlılar bir araya gelip iyi 

kötü birlikte hareket edebilirken, aynı manzarayı Elazığ’da 
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gösteremiyoruz. Nedeni açık, her kes en büyük benim 

sevdasında. Oysa birlikten güç doğduğunu, nedense tünden 

unutuyoruz. 

 

Elazığ’da medyamız ikiye bölünmüş durumda. 

Bölünmenin temeline baktığımızda ceviz kabuğunu 

doldurmayan nedenlerin yattığı görülür. İnsanlar biri birini 

sevmek zorunda değildirler. Ancak toplum hak ve menfaatleri 

söz konusu olduğunda bir araya gelmeyi bilmeli ve birlikte 

hareket edebilmelidirler. 

 

Bu tür faaliyetlerde bir konsensüs sağlanmalı ve 

müşterek çalışmalar yapılabilmelidir. Benim gönlümde yatan 

ikinci bir cemiyet kurmak yerine demokratik kuralların işlerlik 

kazandığı, fikirlerin serbestçe tartışılabildiği, gerektiğinde 

münakaşa dahi edilebildiği ama o ortamdan çıkıldığında ise kol 

kola girilebildiği bir ortamdır. Bu durum sağlanabildiği takdirde 

çok güzel faaliyetler sürdürülebilir. 

 

Bu ödül törenine İletişim Fakültesi olarak herhangi bir 

katkımız bulunmamaktadır. Ancak davetlerine katılacağım. 

Elazığ Gazeteciler Cemiyeti bir faaliyet düzenlese ve davet 

ederlerse oraya da katılırım. Çünkü kişisel sürtüşmelerin ön 

plana çıkartılması ve ona göre davranılmasını yanlış buluyorum.  

 



Ödül töreninde Elazığ Gazeteciler Cemiyeti bir sürpriz 

yapıp ödül törenine katılması, büyük olay ve yeni bir sürecin 

başlangıcı olur. Bu güzelliği yaşamak için birilerinin önderlik 

etmesi ve özverili davranmasını bekliyorum. Çünkü yarın bir 

grup daha cemiyetlerden bir vesile ile ayrılıp yeni bir cemiyet 

kurmaya kalkarsa, bu iş nereye varır? 

 

Ulusal düzeyde yapılan ödül törenlerinde Türkiye’de 

politik olguların göz önüne alındığını hep birlikte yaşıyoruz. 

Bakıyorsunuz Türk medyasında bir sanatçı ödül alabilirken, çok 

daha başarılı diğer bir sanatçının yüzüne dahi bakılmıyor. 

Temelinde politik tasarrufların yattığı durumlar olabiliyor. Oysa 

verilen ödüller sanatçının politik görüşüne değil, yaptığı esere 

verilmeli? Bu yanlışlığı düzeltmek, mevcut yapı içerisinde 

imkansız gibi görülüyor. 

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin ödülüne layık 

görülenleri kutlar, bundan sonraki yıllarda ödül törenlerinin 

daha seçici olacağını ümit ederim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 5 Haziran 2001 (Salı) 

 

KAHRAMANMARAŞ’TA KONFERANS 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

21 Mayıs 2001 günü Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim konusunda bir konferans 

vermem istenmişti. Fırat Üniversitesi ile Kahramanmaraş 

Üniversitesi arasında uzaktan eğitim şeklinde verilen Web 

tabanlı robotik dersinin nasıl yürütüldüğünü, ilgili öğretim 

üyelerine açıklamak ve bazı öğretim elemanlarına örnek teşkil 

etmesini sağlamak amacıyla bu konferans düzenlenmişti. 

Rektör Sayın Prof. Dr. Osman Tekinel, rektör yardımcıları, 

dekanlar, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı konferans 

sonrasında bazı öğretim elemanlarının Web tabanlı ders 

materyali hazırlayacaklarını belirtmeleri, bizleri çok memnun 

etti. 
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2000-2001 yılı bahar dönemi başında başlatılan web 

tabanlı uzaktan eğitimin başarısını ölçmek için kendime ait 

robot setimi de beraberimde götürmüştüm. Eğer uzaktan eğitim 

dersi başarıya ulaşmışsa, öğrencilerin robot setini kullanarak bir 

otomasyon sisteminin montajını yardım almaksızın 

yapabilmeleri gerekiyordu. Kendilerine iki günlük süre verdim. 

Önceden hiç karşılaşmadıkları, sadece İnternet üzerinden 

videolarını izledikleri görüntüleri ve Web’deki animasyon ve 

problemi çözerek hazırlandıkları bir derse ait montajı 

gerçekleştirebilirler mi endişesini taşıyordum. 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri 

çok yoğun bir çalışma sonrasında robot montajını 

tamamlayarak, sunularını da başarı ile yaptılar. Üstelik bu 

çalışmaları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı da   gece laboratuarı 

ziyaret ederek inceliyordu. Dekan yardımcısı ve bölüm 

başkanının montajı bizzat incelemesi, öğrencilerin heyecanını 

daha da artırıyordu. 

 

Kahramanmaraş’ta başarılı bir uygulamanın yapılmış 

olması, en çok beni mutlu etti. Çünkü derse ait montaj 

tamamlanamasaydı, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim karşında 

başarısız kaldığı intibası düşünülecek ve Web tabanlı uzaktan 

eğitimin kaliteli yapılamayacağı endişesini doğurabilecekti. 

 



Bu çalışmalar sonrasında teknik ve uygulaması olan 

derslerde dahi animasyon, benzetim ve etkileşimli uzaktan 

eğitim şeklinde yürütülecek uzaktan eğitimin, istekli öğrenciler 

tarafından başarı ile tamamlanabileceği gerçeği ortaya çıkmış 

oldu. 

 

Görüntüleri videoya kaydedilen öğrenciler, montaj 

sonrasında bildirdikleri görüşlerinde memnuniyetlerini dile 

getirdiler. Bu bağlamda ortaya çıkan bir gerçek ise, öğrenci 

merkezli eğitimin, öğretmen merkezli eğitim karşısında çok 

daha başarılı sonuçlar verdiğidir. Web tabanlı uzaktan eğitimde 

büyük emekler sarf etmek zorunludur. Tüm materyalleriniz 

Web’de çok geniş bir kitleye ulaştığından, çok dikkatli hazırlık 

yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak yoğun emek sonrasında, 

öğrencilerin başarıya ulaştığını görmek, tüm yorgunluğu 

atmamıza yetiyor ve yeni projeler peşinde koşmamıza vesile 

oluyor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Haziran 2001 (Çarşamba) 

 

3984 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun geçenlerde mecliste görüşülmeye 

başladı. Bu yazıyı kaleme aldığımda görüşmeler bir hafta 

sonraya ertelenmişti. Ancak kanun görüşüldüğünde, birçok 

yerden tepkiler de yükselmeye başladı. 

 

Yerel radyo ve televizyon şirket sahipleri tasarıdan 

memnun kalmadıklarını yaptıkları açık oturum ve toplantılarla 

dile getiriyorlardı. İletişim Fakülteleri de tasarıdan memnun 

olmadıklarını belirtiyorlardı. Çünkü tasarıda üniversitelere gene 

yayın hakkı verilmek istenmiyordu. Oysa İletişim Fakülteleri bu 

sahada eleman yetiştiren fakültelerdir. Uygulama yapmadan bu 

sahada başarılı insan yetiştirmek mümkün olabilir mi?  
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“Bazı kesimlerin fakülteler kapalı devre yayın yaparak 

uygulama yapsınlar” biçimindeki sözleri de ciddiyetsizlik 

örneğidir. Bu teklif bir odada ev halkına karşı bir konferans 

provası yapmak isteyeni bana hatırlatıyor. Bu provayı ev halkı 

önünde yapan kişi, karşısında yüzlerce katılımcıyı gördüğünde 

aynı rahatlığı ve başarıyı sergilemesi beklenebilir mi? 

 

İletişim Fakülteleri gerçek anlamda yayın yapmak 

zorundadırlar. Halen Türkiye’de mevcut toplam 18 İletişim 

Fakültesinin tüm öğretim elemanları bu gerçeği vurguluyor ve 

ısrarla savunuyorlarsa, kanun değişikliği teklifini hazırlayanlar 

bu uzmanların önerilerini dikkate almalıdırlar diye 

düşünüyorum. 

 

Bu konuda bir yıldan daha uzun bir süredir tüm iletişim 

fakülteleri belirli aralıklarla toplantılar yaparak teklifler 

hazırladılar ve ilgili değişiklik önerilerini mecliste bu tasarıyı 

hazırlayanlara dahi gönderdiler. Her platformda kendilerine 

yayın hakkı verilmesinin yararlarını anlatan İletişim 

Fakültelerinin öğretim elemanları, politikacılar tarafından kendi 

görüşlerine hiç değer verilmemesini de, bazı politikacılarımızın 

eğitimdeki devrim nitelikli değişiklikleri anlayamadıkları 

yorumuna neden oluyor. 

 



Hazırladıkları 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluşu ve Yayınları hakkındaki kanunun, yeni tekeleşmelere 

neden olabileceğini görmezlikten gelmek mümkün mü? Mevcut 

tasarısı yasallaşırsa, Türk medyası birkaç kişinin avucunda 

biçimlenecek ve bazı medya patronlarının daha da güçlenmesini 

ve adeta rakipsizleşmelerini sağlayacak. 

 

RTÜK’de bu yasadan memnun değiller ve endişeliler. 

O halde bu yasa değişikliği ulusal yayın yapan sadece birkaç 

yayın organı için mi değiştirilmek isteniyor? 

Üniversitelerimizin uzaktan eğitim yapmalarının önemli bir 

parçası olan televizyon ve radyo üzerinden eğitim yapabilmeleri 

için tüm yollar açılmalıdır. Matbaanın ülkemize 300 yıl sonra 

girmesinin faturasını bu ülke çok pahalı ödemiştir. Aynı hatayı 

üniversitelerin radyo ve televizyon kurmalarını engelleyerek 

tekrarlamamalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 7 Haziran 2001 (Perşembe) 

 

İKİNCİ İLETİŞİM KONGRESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

23-25 Mayıs 2001 tarihleri arasında İstanbul’da İkinci 

İletişim Kongresi yapıldı. Bu kongre Aria sponsorluğunda 

gerçekleştirildi ve Türkiye’de İletişim Fakültesi bulunan 

üniversitelerden öğretim elemanlarının katılması yanında, 

medyadan tanınmış kişilerle daha da renklendi. 

 

Bir tarafta bilim adamları diğer tarafta ise örneğin 

sinema ve televizyonlardan tanınmış isimlerin konuşmacı olarak 

toplantılara katılmaları ve görüşlerini tüm çıplaklıkları ile 

ortaya koymaları, bu kongreyi daha da ilginç kıldı. İletişim 

teknolojilerindeki yeni gelişmeler ile ilgili üç ayrı oturum 

düzenlenirken, sinema, diziler, iletişim etiği, iletişim hukuku 

alanlarında da uzmanlar görüşlerini açıkladılar. Üç gün süren 
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toplantıda birinci gün tüm oturumlar tek salonda yapılırken, 

ikinci ve üçüncü günlerde oturumların ayrı salonlarda 

yapılması, katılımcıların tüm konuşmaları dinlemelerine engel 

teşkil ediyordu. 

 

Paralel oturumların diğer bir dezavantajı ise bazı 

salonlarda sinema, görsel ve işitsel medyanın  şöhretlerinin yer 

almış olması, diğer salonlara olan ilgiyi azaltıyordu. Reha 

Muhtar, Savaş Ay, Nilüfer Koçyiğit, Cem Davran, Berna Laçin, 

Gülgün Feyman, Sulhi Dölek gibi şöhretlerin bulunduğu 

salonlarda seyirci rekorları kırdı. Diğer bir salonda İletişim etiği 

konusunda konuşma yapan bilim adamına kim rağbet eder ki! 

 

Televolleşen medyayı seyretme rekorları kırarak 

kendimiz yarattık. O nedenle de yakınmamıza hakkımız yok. 

Ünlenen sanatçılar, sunucular ve oyuncular da reyting ve 

işlerini koruma uğuruna, bu akıntıya kapılıp gittiklerini itiraf 

ettiler.  

 

Konuşmalarda ortaya çıkan bir gerçek, eğitim ile 

uygulamanın uyuşmadığı birçok durumun ortaya çıkabildiğidir. 

İletişim Fakültelerinde okurken, nasıl yorum yapılacağı, 

yayıncılıkta nelere dikkat edileceği, mahremiyet kavramının ne 

olduğu öğretilmesinin yeterli olmadığı ve daha fazla kazanç 

sağlamak ve ünlenmek için her yolun mübah olabileceği, bu 



amaçla da kişinin hak ve özgürlüklerine dahi hakaret 

edilebileceği gibi bir deformasyon içine girilebilmektedir. 

 

Toplantılarda iki ayrı iletişim elemanı görüşü ortaya 

çıktı. Eski kuşak yeni teknolojilere ürkek ve belki de korkak 

yaklaşan bir durum sergilerken, diğer yeni kuşak ise sosyal ve 

teknolojinin bir arakesitinin olması gerekliliğini dile getirdi. 

Örneğin CNN Türk, bir haberi merkeze ileten eleman profilini 

çizerken, teknolojiyi kullanabilen, hızlı kurgulanmış haber 

gönderebilen ve bu gelişmeleri artık birkaç işi aynı anda 

yapabilen elemanlara iş alanlarının açıldığını belirtti. 

İletişim kongresinde yeni teknolojiler konusunda 

verdiğim bildiri ve Fırat Üniversitesi’ndeki çalışmalar ilgiyle 

izlendi ve oturum sonrasında birçok genç iletişimci 

üniversitemiz hakkında bilgi edinmek için benimle görüşmeler 

yaptılar. Sonuçta henüz öğrencisi olmamasına karşın, İletişim 

Fakültemiz bu kongrede kendinden çok söz ettirdi ve yeterli 

tanıtımı yapıldı. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Haziran 2001 (Salı) 

 

KURULTAYA DOĞRU BÖLGESEL KALKINMA 

PANELİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

31 Mayıs 2001 tarihinde Elazığ’da Kurultaya Doğru 

Bölgesel Kalkınma konusunda bir panel yapıldı. Panele Prof. 

Dr. Mithat Melen, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Vahap 

Munyar, Borsa Aktörü Ali Öner, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. 

Metin Sözen katıldılar. Paneli ise Dünya Gazetesinden Osman 

S. Arolat yönetti. 

Prof. Dr. Mithat Melen IMF ile 18 stand by anlaşması 

yaptığımızı, bütçemizin %25’ni bankacılık sektörünün 

oluşturduğunu, 1920-1950 yılları arasında Mustafa Kemal ve 

İnönü dönemlerinde bütçe açığımızın olmadığını, Boing 

Fabrikasında 195 bin kişinin çalıştığını, çalışanların 65 bininin 



doktoralı, 65 bininin iki üniversiteyi tamamladığını ve geriye 

kalan 65 bininin ise lise mezunu olduğunu belirten konuşmalar 

yaptı.  

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Vahap Munyar ise Sayın 

Ecevit, Sayın Bahçeli ve Sayın Yılmaz’ı kastederek, IMF 

mektubunun üç lider tarafından imzalanmasına karşın, bilahare 

Bakan Sayın Kemal Derviş ile kavga ettiklerini, bazen basının 

da gaza gelerek yazılar yazdığını ve Dünya Bankasının Kemal 

Derviş’e bir misyon yüklediğini, eğer kavga edilecekse, bu 

kavgayı baştan yapmaları gerektiğini söyledi. Vahap Munyar 4 

Haziran 2001 tarihli Hürriyet Gazetesindeki köşesinde ise 

“Mektubu okumayan 10 bin sayfa okur mu?” başlığı altında 

benimle ilgili bir diyalogunu aktarmıştı. Bakanlardan Cumhur 

Ersümer ile Yüksel Yalova’nın istifalarını ise, güven tazeleme 

olarak nitelendiriyordu. 

Borsa aktörü Ali Öner 19 Şubat krizinden sonra doların 

iniş-çıkışlarının ortaya çıkardığı güvensizliği ortaya koydu. 

Prof. Dr. Naci Görür başkanı olduğu TÜBİTAK-MAM 

çalışmalarını ele alarak Fırat Üniversitesi ile yapabilecekleri 

projeler konusunu işledi. Kültür tarihçisi Prof. Dr. Metin Sözen 

ise krizlerin arkasında yarım yüzyılın birikiminin olduğunu, 

toplumumuzun soru sormayan bir kimliğe dönüşmesinin 

yarattığı olumsuzlukları dile getirdi. 

Özellikle Prof. Dr. Naci Görür’ün bazı ifadelerini 

değerlendirmek gerekir. Grup projelerini değerlendirdiklerini, 



Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan merkezlerle işbirliği 

yapabileceklerini ve kendilerinin EUROKA Projelerinin 

Türkiye’de işletilmesi için aracı olduklarını belirtti. EUROKA 

projelerinde bir özel yatırımcının üniversitelerle birlikte projeler 

gerçekleştirmeleri halinde proje uygun görülürse 

desteklenebildiğini vurguladı. 

Kent Bilgi Sistemleri kurduklarını, stratejik ve savunma 

amaçlı birçok gizli proje yürüttüklerini, kalifiye birçok elemana 

sahip olduğunu söyleyen Sayın Görür, Fırat Üniversitesi ile 

işbirliğine gitmek isteği yönündeki konuşmalarını iyi 

değerlendirmek gerekir. Özel yatırımcılarla üniversite yasal 

çerçeveler içinde projeler hazırlanarak, EUROKA’dan destek 

sağlanabilir. 

Ege Üniversitesi’nde KİPA ile üniversitenin birlikte 

bazı projeler yaptığı duyumunu almıştım. Üniversite kampusu 

içerisinde KİPA’nın büyük bir mağazası olduğu ve işlettiği 

söyleniyor. Eğer Fırat Üniversitesi elemanları projeler 

hazırlayıp TÜBİTAK-MAM ile işbirliğine giderse, bu yöntem 

büyük projelerin başlangıcı olabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Haziran 2001 (Perşembe) 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİNİN 

GÖVDE GÖSTERİSİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

1 Haziran 2001 günü Halk Eğitim Salonunda önemli bir 

etkinlik yaşanıyordu. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 2000 

yılı medyanın başarılı bazı temsilcilerine ödül veriyordu. Ulusal 

düzeydeki yazılı ve görsel medyadan Jülide Ateş, Yavuz Donat, 

Osman Arolat, Mehmet Soysal, Zülfikar Doğan, Haluk Örgün, 

Tuncay Yıldırım, Nuriye Kahyaoğlu, Rahim Er, Mevlüt 

Germiyanoğlu ve Fatih Kısaparmak ödüle layık görülmüştü. 

Törenin yapıldığı ortam bu törene uygun değildi. 

Protokolle gelen milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Gül, Mehmet 

Ağar, Ahmet Cemil Tunç ve diğerleri için yer rezervasyonu 

dahi yapılmamıştı. Hatta Prof. Dr. Mustafa Gül bir ara 



kendisine yer ayrılmadığını fark ettiğinde, tören öncesi 

ayrılmayı dahi düşündü. 

Salonun sahnesindeki siyah perdeler tozdan 

beyazlaşmış bir halde idi. Herhalde perdeleri yıkayacak adam 

yok! Ayrıca muşamba koltuklar, terlemeye sebebiyet verdiği 

için pantolonların altlarının ıslanmış görüntüsü vermesine dahi 

neden oluyordu. Elazığ ne zaman doğru dürüst bir kültür 

merkezine sahip olacak diye merak ediyorum. Fırat 

Üniversitesinin bir iki salonu dışında, Elazığ’da bu tür 

toplantılara mekan bulmak mümkün olamıyor. 

Yerel ve bölgesel medyaya da ödüller verildi. Haber 

alanında Günışığı Gazetesi’nden Mehtap Şamat ve TRT GAP 

Günışığı Programı ödül alıyordu. Görüntü ve resim alanında ise 

Salim Kurtoğlu, Mustafa Balaban ve Vedat Varol ödüle layık 

görülüyordu. Diğer ödül alan bazı yerel medya mensupları 

arasında Murat Kuşçubaşı, Yücel Çakmak, Mehmet Faik 

Güngör, H. Gazi Orhan, Vehbi Çoşkun, Serpil Arslan, Ahmet 

Taşel, Fikriye Susam, Metehan Adıgüzel ödül alanlardı. Hizmet 

ödülleri de Elazığ ilini yöneticilerine veriliyordu. 

Bu tür etkinliklerin ilimize bir canlılık getirdiği 

muhakkak. Ulusal basın kendi mensuplarına verilen ödülleri 

görüntülemek için ister istemez ödül törenine katılıyorlar. 

Ulusal medya bu yöntemle Elazığ’ımızı epeyce tanıtmış oldular. 

Elazığ’ın medyada tanıtılması güzel bir olay. Ancak bu 

tanıtımların mükâfatlarını da almak gerekir. Yani bu tür 



tanıtımlar yatırıma dönüşmeli, ileride gelir sağlayacak imkânları 

yaratmalıdır. Eğer bu gerçekleşmiyorsa, ilin tanıtılması sadece 

bilmeyenler için bilgiden ileriye geçemeyebilir. 

Elazığ’da ekonomik kurultayın yapıldığı hafta 

içerisinde İzmir’de DPT tarafından İktisat Kongresi yapılacaktı. 

Bu kongrenin ertelenmesi, Elazığ Birinci Ekonomik Kurultayını 

daha da cazip hale getirdi. Ulusal basın olayı televizyonlardan 

verince, Elazığ dikkatlerini üzerine çekti. Ancak bu kurultayda 

ele alınan konulara işlerlik kazandırmak için her Elazığ’da 

yaşayan ve Elazığ’ın nimetlerinden faydalanan bireylerin 

birlikte kalkınma mücadelesi vermesini beklemekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Haziran 2001 (Cuma) 

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Öğretmenlerin bilişim teknolojilerini eğitimde 

kullanmaları için gerekli olan eğitimin sağlanması amacıyla 

COG-TECH Ağı tarafından Avrupa Birliği desteği ile projeler 

yürütülmektedir. Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında bilişim 

teknolojileri ve eğitim alanlarında işbirliği amacıyla oluşturulan 

COG-TECH Ağı tarafından 1993 yılında “Öğretmenlerin 

Bilgisayar tabanlı Bilişsel Araçları Öğretim ve Öğrenmede 

Kullanmaları İçin Eğitilmesi” başlıklı Med-Campus projesi 

ile başlayan COG-TECH Ağının etkinlikleri şu anda Avrupa 

Birliğinin bir projesi olarak sürdürülmektedir. Projeler, 

öğretmenlerin eğitilmesi için uygun içerik ve etkili yöntemlerin 

belirlenmesini, çeşitli bilişsel araçların değişik durumlar için 



değerlendirilmesini ve Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri 

eğitim kurumları arasında yeni ağların kurulmasını 

hedeflemektedir. 

Projelerin genel amacı, öğretmenlerin esnek bilgi ve 

beceriler kazanabilmeleri, yaşam boyu öğrenenler olmak üzere 

öğrenmelerini yönetebilmeleri ve bilişim teknolojilerini 

kullanarak işbirliği içerisinde problem çözebilmeleri için, 

öğrenme ve öğretme ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesidir. Bu 

çerçevede, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini etkin öğrenme 

ve öğretme araçları olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. 

Bilişim teknolojilerinin bir bilgi aktarma aracı olarak değil, bir 

öğrenme aracı olarak görülmesi gerektiği, eğitim 

programlarının temelini oluşturmaktadır. Bilgisayar-tabanlı 

bilişsel araçların yönlendirilmiş uygulamalı etkinliklerle 

tanıtıldığı eğitim programlarında kavram haritaları, bilgisayarlı 

iletişim, bilgi-tabanlı sistemler ve sanal gerçeklik 

teknolojilerinin eğitimde kullanımı üzerinde durulmaktadır. 

4-7 Haziran 2001 tarihleri arasında İzmir’de 

“Öğretmen Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Çalıştayı” yapıldı. 

Ben ve Nurhayat Varol, Med-Campus projelerine 1994 yılından 

beri katılmış ve bu projeler kapsamında birçok yenilikleri 

üniversitemize taşımıştık. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 

Bölümü ders müfredatlarımız güncellenmiş ve yeni dersler 

eklenmişti. 



Üniversitemizde yaptığımız çalışmaları tanıtmak ve 

projenin hangi olumlu sonuçlara vesile olduğunu göstermek 

amacıyla İzmir’deki toplantıya davet edildik. Hollanda Twente 

Üniversitesi’nden Piet Kommers, İngiltere Sunderland 

Üniverisitesi’nden Dr. Chris Bowerman’ın ve ABD’den Prof. 

Dr. Emrah Orhun’un birlikte koordine ettiği çalıştayda Fırat 

Üniversitesinde yaptığımız çalışmalar büyük ilgi gördü. 

Yeni yazılımlar kullanılarak türetilen birçok proje, çok 

farklı alanlara hitap etmektedir. Bu çalışmalar, hemen her 

alanda bilgisayarın uygun bir biçimde kullanılabileceğini 

kanıtlamaktadır. Bilişim alanında projeler hazırlayarak Avrupa 

Birliği’ne sunmamız halinde, yeni teknolojik bilgilerin 

transferini hızlandırmış oluruz. Bu tür projeler ise ancak ekip 

çalışması ile türetilebilir. Bu tür projelerde yürütücüler arasında 

mutlaka Avrupa Birliğine üye ülkelerden üyeler almak 

gerekiyor. Aksi takdirde projeler desteklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Haziran 2001 (Salı) 

 

ÖSS’DE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

17 Haziran 2001 tarihi Türkiye için önemli bir gün idi. 

ÖSS sınavına giren 1,5 milyon öğrenci ve aileleri açısından bu 

sınav, dönüm noktası olabilmektedir. Her yıl haziran ayında 

yaşanan bu heyecan bazı öğrenciler için yeni ufuklara doğru 

ilerleme anlamını taşırken, bazıları için de sonu karanlık bir 

geleceğe gidiş olarak algılanabilmektedir. 

Çocuklarımızı daha ilk okuldayken uzun bir yarış 

içerisine sokuyoruz. Herhalde öğrencilerin üniversiteye 

girinceye kadar en çok sınava girme gereği duyan duyduğu 

ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Aileler çocuklarına 

güzel bir gelecek temin etmek için bu çabayı gösterirken, 

çocukları ise sınavkolik yetişmektedir. Sonuçta dershaneler için 

büyük bir rant kaynağı ortaya çıkmış ve öğrencilerin testlerden 



nasıl başarılı olacağının taktiklerinin ve hatta doğrudan 

sonuçlara bakarak cevap verebilme kurnazlıklarının öğretildiği 

bir durum ortaya çıkabilmektedir.   

1999 yılında ÖSS soruların çalınması, büyük maddi ve 

manevi kayıplara neden olmuştu. Sonuçta suçu işleyen 

yakalandı. O tarihten sonra ÖSS sınavlarında güvenlik tedbirleri 

daha da artırıldı. Soruların koruma eşliğinde dağıtımının 

yapılması, komisyonlar nezaretinde tasnif edilmesi ve odaların 

mühürlenmesi vb birçok sıkı tedbir alındı. 

Bu tür tedbirlerin veliler tarafından bilinmesinde yarar 

var. Çünkü eskiden bir dönemler merkezi yapılan sınavlara 

kuşku ile bakılabiliyordu. Bazı bina sınav sorumluları, salon 

başkanları ve gözetmenlerin kişisel tasarrufları sonucu 

suistimaller olabiliyordu. Acaba gene çeşitli yardımlaşmalar 

oluyor mu? Elbette tüm öğrenci sayısı yanında birkaç münferit 

olay olabilir. Çünkü neticede işin içine insan faktörü 

girebilmektedir. 

Bilindiği üzere kopya çekme işlemini azaltmak için 

sorular ayrı gruplara ayrılmaktadır. Bu amaçla 10 ayrı kitapçık 

hazırlanmaktadır. Eğer sınıfta oturum düzeni uygun 

sağlanmışsa, öğrencilerin biri birine bakarak kopya çekmeleri 

çok zordur. Ancak salon başkanı kitapçıkları dağıtırken hata 

yapmışsa ve aynı kitapçığa sahip öğrenciler yan yana düşmüşse, 

o zaman kopya olayı gerçekleşebilir. 



Bu yıl yapılan sınavda öğrencilere 90 soru sözelden ve 

90 soru da sayısaldan soruldu. Orta öğretim kurumlarımızda 

eğitim eşitsizliği göz önünde bulundurularak, bilgiye dayalı 

soruların sayısının oldukça azaltılmış olması, eşitsizliği bertaraf 

etmede büyük katkılar sağlayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki 

eğitim gördüğünüz çevre, aile ortamı vb durumların tümü, 

başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir. 

Temmuz’un son haftası içerisinde sınav sonuçları 

açıklanacak ve öğrencilerin başarıları ortaya çıkacaktır. Gerçi 

sınavın hemen sonrasında görsel ve yazılı medyada soruların 

cevapları ile birlikte verilmesi, öğrencilerin kendi durumlarını 

öğrenmeleri açısından büyük bir imkan tanımaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi isteyen herkesin yüksek tahsilini yapacağı 

dönemlere ulaşmak, Türkiye’de hala çok uzun bir yol gibi 

gözüküyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Haziran 2001 (Perşembe) 

 

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN BUGÜNÜ VE 

YARINI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerine öğretmen yetiştiren fakültelerdir. Teknik Eğitim 

Fakültelerinde uygulamalı bir eğitim verilmektedir. Bu 

fakültelerin Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 

bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin önemli bir bölümü 

özel sektörde kolaylıkla iş bulabildikleri için öğretmenlik 

yapmak istememektedirler. 

7-8 Haziran 2001 tarihleri arasında Marmara 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde “Teknik Eğitim 

Fakültelerinin Bugünü ve Yarını Kurultayı” yapıldı. Kurultayın 

amacı Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarına kalıcı bir kimlik 

kazandırmanın yollarını tartışmaktı. Çünkü bu fakülte 



mezunları çok büyük projeleri gerçekleştirmelerine karşın, hak 

ettikleri yetkilerini kullanmada yasal engellerle 

karşılaşmaktadırlar. 

1985 yılı başından beri Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesinde görev yapmaktayım. F.Ü. Teknik Eğitim 

Fakültesinin gelişmesinde yoğun faaliyetlerde bulunduk. 

Fakültemiz şu anda Türkiye’deki Teknik Eğitim Fakülteleri 

içerisinde verdiği eğitim ve fiziksel alt yapısı açısından ağabey 

kimliğini taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında Teknik 

Öğretmenlerin sorunlarını, bu fakültede geçirdiğim 16 yıllık 

tecrübelerim ve çalışmalarım sonucunda çok iyi bildiğimi 

sanıyorum. Bu durum göz önüne alınmış olacak ki, kurultayda 

hem panelist hem de değerlendirme oturumlarında aktif 

katılımcı olmam sağlandı. 

Yaşam boyu eğitim sürecinde her bireyin kendini 

yenilemesi zorunludur. İsteyen her kes en yüksek seviyelere 

tırmanabilmek için mücadele verirken, bu mücadelenin önünde 

var olan yasal engellerin bertaraf edilmesi kaçınılmazdır. 

Teknik Öğretmenlerin mühendis olabilmeleri için yürürlükte 

olan kanun, bugüne kadar pek işletilemedi veya işletilmek 

istenmedi. Sınavı ODTÜ yapmakta ve geçen yıla kadar sınavı 

kazananların sayısı 10 kişinin altında kaldığı için bir türlü bu 

program başlatılamıyordu. Bu yıl Elektrik Mühendisliği 

alanında 10 öğrencinin başarılı olması sonucunda Marmara 



Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde bir 

mühendislik program başlatıldı.  

Bu yolun işlerlik kazanabilmesi için sınavın ODTÜ 

yerine Teknik Eğitim Fakültelerinden oluşan bir grup tarafından 

hazırlanması daha uygun olacaktır. Çünkü bu fakülte 

mezunlarının durumlarını en iyi bilen gene bu fakültelerde 

çalışan öğretim elemanları olacaktır. O nedenle ilk değişikliğin 

bu noktada yapılması gerekir. 

Diğer bir gelişme, Teknik Eğitim Fakültelerinin 

isimlerinin Teknoloji okullarına dönüştürülmesi ve mezunlarına 

“Üretim Mühendisi” ünvanı verilmesi önerisidir. Bu öneri 

gerçekleşirse, Teknik Eğitim Fakülteleri, sanayiinin ve özel 

sektörün ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bir yıl ilave eğitim 

formasyonun kazandırılması sonucunda da teknik ve endüstri 

meslek liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılayabilir. Köklü ve 

kalıcı bir değişim sürecini başlatabilmek için zaman 

geçirilmeksizin Teknik Eğitim Fakültelerinde reformlara 

gidilmelidir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Haziran 2001 (Cuma) 

 

MEZUNİYET TÖRENLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Haziran ayının bir özelliği, üniversitelerde mezuniyet 

törenlerinin yapıldığı ay olmasıdır. Bu ay içerisinde yoğun bir 

eğitim ve öğretim sonrasında, öğrencilerin başarılarının ortaya 

koyulduğu mezuniyet törenlerinin yapılır. Öğrenciler için 

yapılan bu törenler, fotoğraflarla ölümsüzleştiriliyor. 

Bizim öğrenci olduğumuz dönemlerde bu tür törenler 

yapılmazdı. O dönemlerde üniversitelerde yaşanan sağ-sol 

çatışmaları yüzünden bu tür faaliyet akla dahi getirilemiyordu. 

Bu yüzden de yapılan mezuniyet törenlerine imrendiğimi 

söyleyebilirim. 



Fırat Üniversitesinde 13 Haziranda genel anlamda 

yapılan mezuniyet törenini, 18 Haziranda Veteriner 

Fakültesinin mezuniyet töreni izledi. 10 Temmuzda da Tıp 

Fakültesinin mezuniyet töreni yapılacak. 

Öğrenci velilerinin kilometrelerce yolun zahmetini 

aldırmadan evlatlarının mezuniyet törenine katılmaları, 

törenlere ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu törenlerde öğrenciler 

adına bir öğrenci konuşma yaparak duygularını dile getirir. 

Keza üniversitelerin rektörleri ve protokole dâhil misafirler de 

konuşmalarını yapmaktadırlar. Sonra mezun öğrenciler 

seremoniden geçerler.  

 

Mezuniyet törenlerine daha fazla canlılık 

kazandırılmalıdır. Örneğin öğrenci velilerinden bir iki kişiye 

konuşma hakkı verilerek, duygu ve düşünceleri dinlenebilir. 

Mezuniyet törenleri panayır havasında değişik türden 

yarışmaların yapıldığı, geceleri havai fişeklerin fırlatıldığı, 

konserlerin verildiği 2-3 günlük şenlikler halinde geçirilebilir. 

Bu tür faaliyetler, öğrencilerin mezuniyet sonrası 

motivasyonunu artırabilir. 

Mezuniyet sonrasında öğrencilerin birçoğunun “Şimdi 

ben ne yapacağım?” endişesine kapılmaları doğaldır. Çünkü 

aslanın ağzında olan eti almak misali, iş arayışı içerisine 

gireceklerdir. Ülkemizde birçok alanda iş bulamama problemi 

yaşanmaktadır. Ayrıca mezunlarımızın kendi işlerini kurma 



yönündeki çekingen davranışları ve hatta cesaretsizlikleri 

sonucunda, üniversite tahsilini tamamlamış işsizler ordusu 

ortaya çıkmaktadır. 

Sevgili gençler, kamu kurumlarından iş kapmak için 

boşuna bir yarış içerisine girmek yerine, bir araya gelerek 

güçlerinizi birleştiriniz ve kendi işinizi kurmaya çalışınız. Artık 

kamu kurumlarından iş beklemek zamanı geçmiştir. Mezun olan 

tüm gençlerimizi kutlar, mezuniyet sonrasındaki yaşamlarında 

başarılar dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Haziran 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞ MUSIKİ KONSERVATUARI 

CEMİYETİNİN 30. NCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Yıl 1974 ve üniversite yıllarım. Herhangi bir müzik 

aleti çalmak için harekete geçiyorum ve saz öğrenmede karar 

veriyorum. Saz çalmayı nereden öğrenebilirim araştırmasını 

yaptığımda, İstasyon caddesi üzerinde eski iki katlı binada 

hizmet veren “Elazığ Musiki Cemiyeti” aklıma geliyor. Kapalı 

Çarşıda tuhafiye dükkânımız vardı. Burası Musiki Cemiyetine 

çok yakındı. Ama benim için bu yakınlık bir dezavantajdı. 

Çünkü Cemiyete gidip gelmem halinde bu durum babam 

tarafından hoş karşılanmayabilirdi.  

Rahmetli babam küçük yaştan itibaren beni ve 

kardeşlerimi işlettiği dükkâna müşterilere hizmet vermek için 

götürürdü. Tahsil yapmamız, sürekli okumamız kendisini çok 



memnun ederdi ve başka işlerle uğraşmamız, eğitimimizi 

engelleyeceği endişesini taşırdı. Bunu bildiğim içindir ki Elazığ 

Musiki Cemiyetine kendisine haber vermeden üye olmuş ve saz 

kurslarına katılmaya başlamıştım. 

Elazığ Musiki Cemiyeti ile tanışmam bu şekilde 

başlamıştı. Saz kursu almaktan büyük zevk duyuyordum. 

Aradan birkaç hafta geçmiş ve parmaklarım artık sazın tellerine 

yeni yeni uyum sağlamıştı ki rahmetli babam Cemiyete 

gittiğimi duymuş ve beni çağırarak nasihat çekmeye başlamıştı. 

İlk sözü “Oğlum ya saz ya sen, ikiniz aynı anda eve 

giremezsiniz” demişti. Bu yüzden üniversite tahsilimi 

aksatacağımı iddia eder dururdu. Babamı kırmam mümkün 

değildi. Saz kurslarını mecburen yarıda kesmiştim. Kurs 

almıyordum ama cemiyetten de ilişkimi kesemiyordum. 

Cemiyet bilahare Gazi Caddesi üzerinde daha geniş bir 

mekana taşınmıştı. Üyeliğim devam ediyordu. 1985’li yıllarda 

Cemiyetin bir üst katında Elazığ Bilgisayar Merkezinde 

bilgisayar kursları vermeye başlamıştım. O dönemlerde 

cemiyete daha sık gitmeye başlamıştım. 1994’lü yıllarda ise 

folklor öğrenmek için Cemiyetin yollarını daha sık 

aşındırıyordum. Bu hikayeleri anlatmamın nedeni, Cemiyetin 

gelişimini yakından inceleme fırsatını yakalamış olduğumu 

belirtmek içindir. 

Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinin 30 yıllık 

geçmişinde en takdir ettiğim yönü politikanın rol oynamadığı ve 



değişik görüşlere sahip kişilerin rahatlıkla cemiyete gelerek 

müzik icra edebilmelerine sağladığı imkândır. Dernekler 

kanununa göre cemiyetlerin zaten politika ile uğraşmamaları 

gerekir. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki derneklerimizin ve 

hatta vakıflarımızın bir bölümü politik çevrelerce ablukaya 

alınmakta ve politik hedeflere ulaşılması için basamak 

yapılabilmektedir.  

Bu güne kadar Elazığ Musiki Konservatuarı Cemiyetini 

politikadan uzak tutmayı başaran tüm yöneticileri kutlamak 

istiyorum. Birçok sanatçıyı yetiştirme başarısını gösteren 

cemiyetin, bu başarısını sürdürmesini de canı gönülden 

diliyorum. Daha nice 30. ncu başarılı yıllara diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Haziran 2001 (Çarşamba) 

                       

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET 

TÖRENLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Bazı toplantılara katılmak için 21-22 Haziran 

tarihlerinde Ankara’da bulunuyordum. Aynı akşam Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Mezuniyet töreni vardı. 

Fakülteden mezun olan öğrenciler bu tür törenlerle hayata 

atılmalarının sevincini, hocaları ve aileleri ile birlikte 

kutluyorlardı. 

Gazi Üniversitesi’nde her fakültenin mezuniyet 

törenleri biri birinden bağımsız yapılmakta. Fakültenin tüm 

öğretim elemanları bir araya gelerek mezun öğrencileri ile uzun 

süre eğlenmektedir. 22 Haziran’da da Atatürk Kapalı Spor 

Salonunda muhteşem genel kapanış mezuniyet töreni yapıldı. 



Bu törene her fakülteden belirli sayıda seçilen öğrenciler, 

veliler, öğretim elemanları ve basın mensupları katılmıştı.  

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra, 

her fakültenin öğretim elemanları kendi öğrencilerinin 

bulunduğu yere giderek başarı belgelerini verdiler. Dolayısıyla 

törene katılan ilgili fakültenin her öğretim elemanı, bir 

öğrenciye belge verirken patlayan flaşlar eşiğinde bu mutlu an 

tarihselleştiriliyordu. Mezuniyet töreni sonrasında da konser 

eşliğinde öğrenciler, veliler ve öğretim elemanları eğlenmeye 

devam ettiler. 

 

Bizim öğrenciliğimiz döneminde maalesef bu tür 

etkinlikler düzenlenmiyordu. Belki de o dönemde süregelen 

boykotlar, öğrenci hareketleri veya yöneticilerin ihmalleri, bu 

tür törenlerin yapılmasına engel teşkil ediyordu. Ancak şurası 

gerçek ki her öğrenci mezuniyetini benzer bir törenle kutlamayı 

arzular. 

Bazıları için bu tür törenler anlamsız gelebilir. Hatta 

boşuna yapılan ve de maddi olarak da külfeti olan bir faaliyet 

olarak yorumlanabilir. Ancak ülkemizde çok az kişiye nasip 

olabilen üniversiteden mezun olmayı kutlamak, kanımca çok 

önemli sayılmalı ve her yıl mutlaka yapılmalıdır. 

Törenin hemen akabinde mezun olan öğrencilerimizin 

kendilerini boşlukta hissettikleri doğrudur. Kendileri için asıl 



hayat yeni başlamaktadır. Bir iş bulamayacakları kaygısı 

yaşayan mezun öğrencilere üzülüyorum. Bu olumsuzluğu 

bertaraf etmek ise, yakın gelecekte imkansız gibi gözüküyor. 

Ancak örneğin Bilgisayar Öğretmenliği alanında ise eleman 

bulunamıyor. Öğretmen açığını gidermek için kısa yollu 

çözümler üretilebilir. Örneğin dört yıllık üniversite mezunu 

olup da bir işe giremeyen mezunlar için bilgisayar alanına geçiş 

programları düzenlenebilir. Bu mezunlara bir veya iki yıl 

süresince bilgisayar dersleri verilerek, bu alandaki öğretmen 

açığı kısa sürede kapatılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Haziran 2001 (Perşembe) 

 

DOÇENTLİK SINAVLARINA MÜRACAATLAR 

AZALDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

01.09.2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği, 

önceki yıllardan çok farklı özellikler taşımaktadır. Doçentlik 

sınavlarına müracaat, bir bakıma zorlaştı. Yeni sistemde toplam 

12 ayrı temel alan bulunmakta ve Sağlık Bilimleri Temel Alanı 

haricindeki diğer alanlarda genelde aynı nitelikli bilim dalları 

birleştirildi. Temel alanlar şu şekilde belirlendi. Eğitim 

Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; 

Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mesleki ve Teknik 

Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, 

Beşeri ve İdari Bilimler ve Ziraat ve Ormancılık temel alanları 

oluşturuldu. 



Her temel alana bağlı olarak anahtar sözcükler 

belirlendi. Anahtar sözcükler, ilgili temel alanın alt bilim 

dallarından oluşmaktadır. Doçentliğe müracaat eden aday, ilgili 

temel alanın minimum koşullarını sağlamak zorunda. Ancak bir 

temel alanda minimum koşulları sağlamak, eserlerden başarılı 

olmak için yetmemektedir. 

Adaylar doğrudan Üniversitelerarası Kurula 

müracaatlarını yaptılar. Her adayın jürisine girebilecek 

profesörler belirlenecek ve adayın eserlerinin minimum şartları 

sağlayıp sağlamadığı, ayrıca minimum şartları sağlıyorsa bile o 

temel alan için yeterli olup olmadığı saptanacak. 

 

Jüri üyeleri adaylar hakkında düzenleyecekleri raporları 

doğrudan Üniversitelerarası Kurula gönderecek ve Doçentlik 

Sınav Komisyonu her bir aday için jüri üyeleri tarafından 

gönderilen raporları inceleyerek, olumlu raporların aritmetiksel 

olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamadığına bakacak. Eğer bir 

aday yeterli sayıda olumlu rapora sahip ise, o adayın sözlü 

sınavı için toplantı günü ve saati belirlenecek. 

Temel alanlara ön koşulların getirilmesi yüzünden bu 

yıl müracaat sayısında çok azalma olmuştur. Çünkü doçent 

adaylarının lisansüstü tezlerinden türetilmemiş ve tanınmış 

endekslerce taranan dergilerde en az bir yayın yapması 

istenmektedir. Bu koşul, adayların uluslararası seviyede 

tanınmış dergilerde yayın yapmasını zorlayacak ve orijinal 



yayınlar çıkacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin bilimsel yayın 

sayısı  platformundaki seviyesi yükselecektir. 

Doçent adaylarının bu yeni gelişim karşısında 

çalışmalara başladıklarına şahit oluyorum. İlk zamanlar yeni 

sistem yadırganabilir, ancak doçent unvanın da belirli bir 

aşamayı başarı ile geçenlere verilmesi, ülkemizin yararına 

olacaktır. Bu yıl doçentlik sınavına girecek tüm adayların 

başarılı olmalarını diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 03 Temmuz 2001 (Salı) 

 

BANKACILIK İŞLEMLERİ ANINDA 

YAPILABİLİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Bankacılık işlemleri denildiğinde aklıma çocukluk 

yıllarım geliyor. Ortaokul ve lise dönemlerinde babamın 

senetlerini ödeme, para yatırma ve havale işlemlerini genelde 

ben yapardım. Babamın çalıştığı bankalara gider, kuyruğa girer 

ve bazen işlemler için saatlerce beklediğim olurdu. Kuyrukta 

beklerken kendini gözaçık sanıp ön sıraya girenlere de çok 

kızardım. Ama itiraz etme cesaretini de göstermezdim. 

Bahsettiğim yıllar 1965-72 yılları arasındaki dönem. O 

zamanlar bankacılık hizmetli çok ağır yapılırdı. Şimdiki gibi 

bilgisayar da yoktu. Hesaplar kartotekslere tutulurdu. Hesap 

defterine yatan ve çıkan meblağlar tek tek kaydedilirdi. 



Aradan 20 yılı aşkın süre geçti. Bilgisayar denen harika 

alet sayesinde klasik daktilolar bankalarda artık yok denecek 

kadar az. İşlemler çok hızlandı. İnternet yaygınlaşınca da 

“Şubesiz Bankacılık” hizmetleri başladı. Aslında Şubesiz 

Bankacılık, İnteraktif Bankacılık, Teleweb vb isimlerle anılan 

bankacılık hizmetlerinin hemen hepsi İnternet Ağına bağlı 

olarak verilen hizmetlerdir. Artık bankaya gitmenize gerek dahi 

kalmayabilmektedir. Eğer hesaplarınızda paranız varsa, 

bilgisayarınızın önüne oturarak paranızı istediğiniz gibi sevk ve 

idare edebiliyorsunuz. 

Türkiye’de İnternet üzerinden bankacılık işlemlerine 

ayak uyduramayan kamu bankaları var. Bu bankaları idare 

edenleri anlamak mümkün değil. Hala klasik yöntemleri ısrarla 

devam ettiriyorlar. Acaba banka kendilerine ait olsaydı gene 

işlemleri benzer eski yöntemlerle mi yürütürlerdi? Kesinlikle 

hayır! Kamuya ait birçok işlemde olduğu gibi bazı kamu 

bankaları da hantal yapılarından bir türlü kurtulamıyorlar. 

Bir kamu bankasından kredi kartı çıkartmıştım. Çünkü 

maaşlarımız bir kamu bankasına yatıyordu. Kredi kartı 

borcunun otomatik ödenmesini istiyordum. Bu kredi kartını 

çıkartmaz olaydım. Vadesiz hesabımda yeterli para 

bulunmasına karşın, kredi kartı borcunu ödemek için mutlaka 

bankaya gitmem gerekiyordu. Fırsat bulamadığım için bankaya 

gidemediğimde ise aylık faizler işletiliyordu. 



Söz konusu kamu bankasının kredi kartını hiç 

kullanmamaya özen gösteriyorum. Bankacılık işlemlerimi özel 

bankaların İnternet Bankacılığı ve Alo Bankacılık üzerinden 

masraf ödemeden ve de zaman kaybetmeden yapıyorum. Her 

şey o kadar kolay oluyor ki, yeter ki bankadaki hesaplarınızda 

yeterli paranız olsun. Telefon parası, yakıt parasını ödemek, 

EFT yapmak an meselesi. 

 Özel bankaların rahatlığına iyiden iyi alıştık. Ancak 

korkumuz şu ki, eğer banka batacak olursa halimiz ne olacak! 

Nitekim batan banka sayısı Türkiye’de hiç de 

küçümsenmeyecek miktarda. İnternet üzerinden bankacılık 

hizmetlerinin rahatlığına alışanlar, kolay kolay bu sevdadan 

vazgeçemezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 05 Temmuz 2001 (Perşembe) 

 

HAZAR GÖLÜ DİNLENME TESİSLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Yaz ve tatil aylarına girilmesi ile birlikte Hazar 

Gölünün çehresi de değişikliğe uğruyor. Özellikle hafta sonları 

göl çevresi insanlarla dolup taşıyor. Hazar Gölü Elazığ’ımız 

için büyük bir nimet. Batı illerinde yaşayanlar yaz tatillerini 

geçirmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyorlar. 

Üstelik yüzdükleri suyun kalitesi de çok düşük. Kirli, mikroplu, 

duş alınan suyu dahi bataklık koktuğu sularda insanlar tatil 

yaptıklarını zannediyorlar. 

Hazar Gölü mavi bayrak almış bir gölümüz. Yani suyu 

oldukça temiz. Ancak son yıllarda göl kenarındaki yapılaşmalar 

korkarım ki bu temizliği bozacak. Sivrice Belediyesinin 

kanalizasyon konusunda çok titiz davranması zorunlu. Eğer göl 



bir kirlenmeye başladı mı, artık temizlemek mümkün 

olamayabilir. 

Hazar Gölü çevresinde kamu kurumlarının kamp yerleri 

mevcut. Bu kampların bir kısmı, son yıllardaki ödeneklerin 

kesilmesi sonucunda kendi yağları ile kavrulmak zorunda 

kaldılar. Özellikle yatak kapasitesi düşük olan kamu 

kamplarının kaliteli bir hizmet vermeleri günden güne 

zorlaşmaktadır. Kampa gelenler de ister istemez kaliteyi 

arayacaktır. Ancak unutmamalıdır ki genelde kalite, ödenen 

kamp ücreti ile doğru orantılı olarak değişir. 

 

Kamu kamplarında kaliteli ve de rekabete açık bir 

hizmet verebilmek için özel sektör benzeri bir yönetim 

sergilenmelidir. Öncelikle gereksiz eleman sayısı düşürülerek, 

asgari elemanla azami iş üretme hedeflenmelidir. Her dönem 

sonunda çalışan başarılı elemanlara parasal ödüller verilmelidir. 

Kamp yöneticileri ise elemanlar üzerinde gerekli denetimlerini 

hiç taviz vermeden yapabilmelidir. 

Hazar Gölü her yıl birkaç insanımızı maalesef 

yutmaktadır. Genelde ihmalkârlık ve bilinçsizlik ölümlere 

neden olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, kampların gerekli 

önlemleri almaları gerekir. Sadece “Göle Girmek Tehlikelidir” 

yazısı ile yetinmemelidir. 



Hazar Gölü kıyısında farklı türden etkinlikler de 

düzenlenmelidir. Bunu gerçekleştirmek için Kaymakamlık, 

Belediye ve Sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmelidirler. 

Örneğin göl kıyısında halk konserleri, su kayak yarışmaları vb 

etkinlikler düzenlenebilir. 

Hazar Gölünün kıymetini iyi bilmemiz lazım. Hafta 

sonları piknik yapmak üzere göle gideceklerin çevreyi temiz 

tutma konusunda çok hassas davranmaları gerekir. Sigara 

içenlerin izmaritlerini rasgele savurmamalarını önerir, herkese 

gönüllerince bir yaz tatili geçirmelerini dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Temmuz 2001 (Cuma) 

 

TEŞEKKÜRLER SAYIN SENATO ÜYELERİ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Fırat Universitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 

23115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 

97/9930 sayılı kararı ile kurulmuştu. Yükseköğretim 

Kurulu’nun 11.10.2000 tarih, B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.01-

2085-23227 sayılı ve Bölüm açılması konulu yazısı ile Fırat 

Universitesi İletişim Fakültesi bünyesinde “Radyo Televizyon 

ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” 

bölümleri açılmıştı. Bölümlerin açılmasının kabul edilmesinin 

akabinde üçüncü aşamada da öğrenci alımına gitmek 

gerekiyordu. Öğrenci alımının da YÖK tarafından onayı 

zorunluydu. 

Geçen dönem zarfında Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, İletişim Fakültesine öğrenci alımını 



gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisine girdi. Öncelikle 

eleman eksikliğini gidermek gerekiyordu. Görevlendirmeler 

yolu ile bir öğretim üyesinin gelmesi kesinleşti. Ayrıca, 

üniversite içinden sağlanan elemanlarla ders verebilecek eleman 

sayısı iyileştirildi. 

Geçen hafta içinde yapılan senato toplantısında Sayın 

Rektör Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl İletişim Fakültesinin 

durumunu belirten bir tablo çizdi. Binası, Stüdyosu ve yeterli 

elemanı sağlanan bu Fakülteye artık öğrenci alımı zamanının 

geldiğini belirten Sayın Bingöl ve Senato üyelerinin almış 

olduğu karar sonrasında, İletişim Fakültesine bu yıl ek 

kontenjan yolu ile öğrenci alımının gerçekleşmesi için 

Yükseköğretim Kurulu’na yazı yazılması kararlaştırıldı. Aynı 

Senatoda Eğitim Fakültesi ile bazı Meslek Yüksekokullarına da 

ek kontenjanla öğrenci alımına karar verildi. 

Bu teklifler Yükseköğretim Kurulu’nda görüşülüp 

uygun görülmesinin akabinde öğrenci alımı gerçekleşebilecek. 

Sayın Rektörümüzün ve değerli Senato üyelerinin İletişim 

Fakültesine öğrenci alınması konusunda gösterdikleri 

hassasiyete sonsuz teşekkürler. Çünkü eğer gerçekleşebilirse, 

İletişim Fakültesine ek kontenjanla öğrenci alınması, en çok 

bölgemizdeki gençlere yarayacak. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yayın 

hayatını sürdüren yerel televizyon ve radyolarının eleman 

eksikliklerinin bir bölümü, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 



mezunları tarafından ileriki yıllarda karşılanabilecek. Sosyal 

puan türü ile öğrenci alınacağından, Fırat Üniversitesi de sosyal 

branşlarda bir fakülteyi daha devreye almış olmanın haklı 

gururunu yaşayacak. 

Fırat Üniversitesi, bölge üniversitesi kimliğini günden 

güne güçlendirmektedir. Fakültelerinin ve Meslek 

Yüksekokulların coğrafi dağılımı, bu kimliği güçlendiren en 

önemli delildir. Bu arada komşu illerdeki üniversitelerimiz de 

hızla gelişme göstermektedirler. İnönü Üniversitesi bünyesinde 

de İletişim Fakültesi kurulmuş. 29.06.2001 tarihli Resmi 

Gazetede ise Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 

İletişim Fakültesi kurulması gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin 

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Temmuz 2001 (Salı) 

 

YEŞİL BİR ELAZIĞ HASRETİYLE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Çevre düzenlemesi bir il için çok büyük önem arz eder. 

Dışarıdan şehre gelen bir kişinin çevreden edindikleri intiba 

kapsamında, o il dışarıda anlatılır. Malatya’dan geçtikçe yol 

ortasında akan sular ve fıskiyelerden fışkıran sular, yaz 

aylarında kendinizi daha serinlemiş hissetmenize sebep olur. 

Malatya’nın sularının bol olması, çevrenin yeşillenmesi için 

büyük destek sağlamaktadır. 

Elazığ’da son dönemlerde açılan büyük caddeler, şehri 

görünümünü önemli ölçüde değiştirmiştir. Yolların orta 

kaldırımlarındaki  çimlendirme çalışmaları da takdir edilecek 

bir olaydır. Ancak bu çimenlerin bakımının yeterince 

yapıldığını söylemek çok zor. Çünkü kavurucu sıcak altında 



çimenlerin sararması, bakımın yeterince yapılamadığının 

göstergesidir. 

Gördüğüm kadarıyla Elazığ Belediyesi yeşil bir kent 

havası estirmek için büyük çaba sarf ediyor.  Çimenler ekiyor, 

sulamalar yapıyor, ancak gene sararan çimenler karşımızda. 

Demek ki yeterince sulama yapılamıyor. Sulamayı yapanlar 

neticede insan. Eğer ilgili bahçıvan işini titiz yapmıyorsa, 

sulamayı yeterince yapmıyorsa, çimenlerdeki sararma normal. 

Peki, çözüm ne olabilir? 

Sulama işini yapabilmek için otomasyon sistemlerinden 

yararlanılmalıdır. Bunun için çimen dikilen yerlerde borular 

döşenmeli ve belirli aralıklarla fıskiyeler yardımı ile sulama 

yapılmalıdır. Bu işlem için yapılacak yatırım gözde 

büyütülmemelidir. Çünkü insan eliyle yapılan sulama için 

harcanan meblağ her halükarda daha fazla olacaktır. İşçi 

aylıkları, su taşıyan tankerlerin harcadıkları mazot vb diğer 

giderler, bir defa yapılacak boru döşeme ve otomatik sulama 

sistemine harcanacak meblağdan daha fazla olacaktır. 

Suyun boşu boşuna fıskiyelerden fışkırmasını önlemek 

için de çözümler bulunabilir. Örneğin çimen toprağının 

rutubetini algılayan bir sensör, pompaları otomatik olarak 

devreye alabilir. Bu tür bir proje pilot olarak belirli yol 

güzergâhlarına uygulanıp olumlu sonuçları alındığında, 

yaygınlaştırılabilir. 



Üzülerek belirtmek gerekir ki yol boyunca ekilen 

çimenler üzerinde sık sık büyük baş hayvanların otladığına şahit 

oluyorum. Örneğin Doğukent Mahallesi içerinde yer alan göbek 

üzerinde ineklerin otladığına üç kez şahit oldum. Çevrede 

kimseler yok, ama inekler çimenler üzerinde. Muhtemelen 

sahibi uzakta bir yerde ineklerini gözetliyordur. Çimenlerin yok 

olması inek sahibi için önem arz etmez. O sorumsuz kişi, sadece 

ineklerinin doymasını düşünür. Bu nedenle Belediyemiz bu 

durumdaki kişileri mutlaka cezalandırmalı ve çimenleri koruma 

altına almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Temmuz 2001 (Perşembe) 

 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE 

TERCİHLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Önümüzdeki günlerde ÖSS sonuçları açıklanacak. 

Sınava giren öğrenciler puanlarına bakarak tercihlerini 

yapacaklar. Tercihlerini yaparken, ÖSYM’nin gönderdiği 

kılavuzu rehber olarak kullanacaklar. Tercih yaparken 

üniversite adaylarının çok dikkatli olmaları gerekir. Özellikle 

istemedikleri programları yazmamalarını tavsiye ederim. Çünkü 

sadece üniversitede okumuş olmak için rasgele tercih 

yapılmamalıdır. 

Meslek lisesi mezunlarının tercih yaparken daha 

dikkatli davranmalarını öneririm. Çünkü hangi bölümleri tercih 

ettiklerinde puanlarının artırılacağını çok iyi bilmeleri gerekir. 

Bunun için de üşenmeden kılavuzu dikkatlice okumalıdırlar. 



Öğrencilerin 2001 Y-ÖSS puanları, ilgili ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanlarının 0,5 ile çarpılması ve 2001-ÖSS 

puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecektir. Ayrıca, 

ortaöğretim alanı kapsamında bir yerleştirme sırasında Y-ÖSS 

puanlarına, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile 

çarpılmasından elde edilen ek puanlar da katılacaktır. Örneğin, 

Endüstri Meslek Lisesi “Bilgisayar” bölümünden mezun bir 

öğrenci, eğer “Bilgisayar Öğretmenliği” bölümünü tercih 

etmişse, bu öğrencinin ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 

0,5 ile çarpılarak ÖSS puanına eklenecek, ayrıca yerleştirme 

sırasında Y-ÖSS puanı, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı 

puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilen ek puan da 

katılacaktır. Oysa aynı öğrenci “Bilgisayar Mühendisliği” 

bölümünü tercih edecek olursa, 0,5 çarpanı yerine 0,2 

kullanılacak, ayrıca 0,15 lik ek katkıdan da faydalanamayacak. 

Buna karşın örneğin Liselerin Klasik Fen bölümünden 

mezun bir öğrenci Bilgisayar Mühendisliğini tercih etmişse, 

ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0,5 ile çarpılacaktır. Yani 

endüstri meslek lisesinde 3 yıl bilgisayar üzerine eğitim görmüş 

bir öğrenci, liselerin klasik fen bölümünden mezun olan bir 

öğrenci karşısında Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanma 

şansı oldukça zorlaştırılmaktadır. 

Bu durum basında sıkça dile getirilmiş ve ÖSYM’ye 

tepkiler bildirilmiştir. Ancak henüz değişen bir durum yok ve 

meslek liseleri öğrencilerine büyük bir haksızlık söz konusu. 



Yerleştirmedeki bu haksızlık, meslek liselerini tercih eden 

öğrenci sayısını oldukça etkilemiş ve bu yüzden meslek 

liselerindeki bazı bölümler kendiliğinden kapanmıştır. 

Meslek liseleri büyük yatırım gerektiren okullardır. 

Örneğin meslek lisesindeki “Bilgisayar Nümerik Kontrol 

(CNC) Bölümü” için çok pahalı tezgahların alınması söz 

konusudur. Ancak bu bölümden mezun bir öğrenci, “Makine 

Mühendisliği Bölümünü” tercih edecek olursa, katsayı 0,2 

olacaktır. Oysa düz liseden gelen ve hiç tezgaha dokunmamış 

öğrencinin çarpanı ise 0,5 olacaktır. Haksızlığın giderilmesi için 

önlemler mutlaka alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Temmuz 2001 (Cuma) 

 

GÜLE GÜLE ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA FONLARI, 

HOŞGELDİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Üniversitelerde yapılan araştırmaların maddi 

kaynağının başında Araştırma Fonları gelirdi. 03 Temmuz 2001 

tarih, 24451 Sayılı Resmi Gazetede 4684 Sayılı “Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” yayımlandı. Bu kanunun 15/E maddesi 

Üniversitelerimizi yakından ilgilendiren “Araştırma Fonları” ile 

ilgili değişiklikleri içeriyordu. 

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliğe 

göre, Üniversitelerdeki “Araştırma Fonu” ibaresi “Bilimsel 

Araştırma Projeleri” olarak değiştirilmiştir. Kanunda 

“Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında 

kullanılmak üzere; üniversite döner sermaye işletmelerinden, 



öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup 

olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayri safi 

hasılatın yüzde 10’undan az olmamak üzere, üniversite yönetim 

kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye 

saymanınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Bütçe 

Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan 

tutarların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” ibaresi yer 

almaktadır.  

 

Üniversitelerde Araştırma Fonuna döner sermayeden 

ayrılan pay eskiden %2 civarında iken, bu rakamın 2002 yılı ile 

birlikte %10 seviyelerine çıkarılmasının hedeflenmesi, Bilimsel 

Araştırma Projelerine büyük maddi destek sağlayacak. Ayrıca 

para akışının tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içerisinde 

sağlanması, önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü önceleri sadece yıl sonlarında aktarma işlemleri 

yapılmaktaydı. 

Bilimsel Araştırma Projelerine bundan böyle avans 

verilmesi yolunun da açılmış olması, diğer önemli bir değişiklik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bir proje çalışması 

başlatılırken, avans alınabilecek ve bilahare avans 

kapatılabilecektir. Araştırma Projelerinin seçilmesi, 

uygulanması ve izlenmesi ile ödenekleri kullandırılması, genel 

hükümlerin avans ve kredi sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın 



avans verilmesi ve bu avansın mahsubuna dair usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. 

4684 Sayılı Kanun bankaları yakından ilgilendiren 

birçok değişik hükümleri de içermektedir. Devlete yük getiren 

fonlar ortadan kaldırılırken, üniversite rektörlerinin tepkileri 

sonrasında eski adıyla “Araştırma Fonlarına” yeni bir ismin 

bulunması ve güçlendirilmesi, olumlu bir gelişme olarak 

karşımıza çıkmaktadır. “Ağlamayana Meme Yok” misali 

rektörlerin mücadelesi, “Bilimsel Araştırma Projeleri” olgusunu 

doğurdu. 

Bundan böyle üniversitelerimizde yapılacak araştırma 

projelerinin maddi açıdan daha güçlü desteklenmesi, ülkemizin 

kalkınması olumlu etkileyeceği ümidini sizlerle paylaşmak 

istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Temmuz 2001 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTELERDE DERS KİTAPLARININ 

BASIMI İÇİN YENİ DÜZENLEME 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi peşi peşine kanunlar 

çıkarmaya devam ediyor. 3 Temmuz 2001 tarihinde 24451 

sayılı Resmi Gazetede Üniversitelerimizi yakından ilgilendiren 

4689 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim 

Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” yayımlandı. 

Bu kanunun birinci maddesi ders kitapları ve eğitim-

öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması ile ilgiliydi. Kanun, 

uzaktan öğretim amaçlı hazırlanan ders materyallerini de 

kapsamaktadır. Birinci maddede yer alan ifadeler şöyle: 



“Üniversitelerde ders kitapları, bilgisayar ve 

elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve 

uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü 

materyal ilgili üniversite veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve öğrencilere uygun 

bedelle satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve her 

türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına 

bastıramaz ve çoğaltamazlar, bunlar ilgili üniversite 

tarafından basılır, bastırılır veya çoğaltılır. Ancak, 

başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, 

kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen 

kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır. 

Ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda 

hazırlanan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine 

göre oluşturulan her türlü materyalle ilgili olarak 

uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Maliye 

Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenir.” 

Son zamanlarda Üniversitelere ait web sayfalarında 

uzaktan eğitim amaçlı ders materyallerine sıkça rastlanmaya 

başlanılmıştı. Bu derslerin bazıları, yeterli bilgiyi içermeden ve 

üzerinde yeterince titiz durulmadan, İnternet üzerinden 

neşredilebilmektedir. Bu sınırsız serbestlik, kalitesiz ders 

materyallerinin türemesine neden olabilirdi. Bu tür çalışmalara 



da bir denetlemenin gelmesi, çalışmaların daha kaliteli 

yapılmasına vesile olacaktır. 

Uzaktan eğitim amaçlı ders materyallerini 

hazırlayanların çok dikkatli davranmaları gerekir. Çünkü 

İnternet üzerinden tüm dünyaya neşredilen dersler, eksik ve 

yanlış bilgiler içermemelidir. İnternet ortamı rekabete açık bir 

vitrindir. Sergilediğiniz eserler başkaları tarafından 

görülebilmekte ve gerektiğinde eleştirilebilmektedir. Oysa dört 

duvar arasında anlatılan derslerde ne yapıldığını bilmek için, 

ilgili öğrencilerin görüşüne başvurmak veya ders materyalini 

inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer öğrenci de ilgili 

hocanın dersinden kolay not alabiliyorsa, “Alan memnun, satan 

memnun” misali kimse şikâyetçi olmayacaktır. 

Üniversitelerde sınıf ortamında verilen derslerin, aynı 

zamanda İnternet ortamına da taşınması halinde, çok kaliteleri 

ders materyalleri ortaya çıkabilir. Bu amaçla üniversite senato 

ve yönetim kurulları, ders içeriklerinin aynı zamanda 

İnternet’ten de ulaşabilecek biçimde hazırlanması gerektiği 

yönünde kararlar alabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Temmuz 2001 (Perşembe) 

 

VAKIFLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

KURABİLECEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

10 Temmuz 2001 tarihli ve 24458 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 4702 sayılı kanun, birçok yenilikler 

getiriyor. Bu kanunun birinci maddesinde “Yükseköğretim 

Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, 

yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama  

merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve 

kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar 

tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.” ifadesi yer 



almaktadır. Yani bundan böyle bir vakıf kar amacı gütmeksizin 

meslek yüksekokulları açabilecek. 

Şu anda Üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının 

bazıları, lise seviyesinin altında eğitim yaptığı veya alanında 

hoca bulamadıkları dersleri ehli olmayan hocalar aracılığı ile 

yürüttükleri duyumlarını almaktayız. Şimdi bunlara bir de 

vakıfların açacağı meslek yüksekokulları katılacak. Şimdiden 

ahkâm kesmek istemiyorum, ama bu yöntemle meslek 

liselerinden gelen öğrenciler, kendi bölgelerindeki meslek 

yüksekokullarına sınavsız alınarak, bir bakıma meslek 

liselerinin süresi kılıf uydurularak 5-6 yıla çıkarılması mı 

hedefleniyor?  

 

Gelişmiş illerde bu sistem başarılı olabilir, ama meslek 

liselerine öğretmen bulamayan bir ilde bir vakıf tarafından 

açılacak bir meslek yüksekokulu acaba nasıl öğretim elemanı 

temin edebilecek? Eğitimin gittikçe kalitesizleşebileceği 

endişesini taşıyorum. 

Aynı kanunda Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri 

tanımı yapılmakta ve “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: Bir 

veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim 

programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde 

ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.” denilmektedir. 

Yine aynı kanunda “Her ilde en az bir mesleki ve teknik 



eğitim bölgesi kurulabilir” ifadesi yer almaktadır. O halde 

büyük bir ihtimalle illerin her birinde mesleki ve teknik eğitim 

bölgeleri kurulacak. 

Bazı vakıfların meslek yüksekokulu kurarken gizli 

emelleri olacaktır. Zaten şu anda bazı vakıfların politik amaçlı 

faaliyetler sürdürdüğü de hissedilebilmektedir. Korkarım ki bu 

kanun kapsamında bazı vakıflar politik amaçlı meslek 

yüksekokulları kurarak tabanlarını genişletmeye çalışacaklardır. 

Kaliteli eğitim verecek, politik veya kar amacı 

gütmeyecek hedefler doğrultusunda vakıflar tarafından açılacak 

meslek yüksekokullarını olumlu bir gelişme olarak 

karşılamalıyız. Ancak amaçları farklı olan vakıfların meslek 

yüksekokulları açma faaliyetlerini de çok ciddi biçimde gözetim 

altında tutulması gerektiği düşüncesindeyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Temmuz 2001 (Cuma) 

 

MESLEK LİSELERİ YENİDEN CANLADIRILIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel 

Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 

ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması 

Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

4702 Sayılı Kanunun 2/e maddesi aşağıdaki ifadeyi 

içermektedir.   

“Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından 

mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri 

programın devamı niteliğinde veya buna en yakın 

programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik 



eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek 

yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. 

Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek 

mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere 

ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans 

programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla 

ilgili esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak 

yönetmelikte belirlenir. 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından 

herhangi birini bitirip de mesleki ve teknik eğitim bölgeleri 

kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek 

isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına 

başvurabilirler.” 

Görüldüğü üzere meslek lisesi öğrencilerine tanınan bu 

hak, kısmen de olsa meslek liselerine öğrenci akışını 

hızlandıracaktır. Diğer taraftan örneğin lise mezunları Teknik 

Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 

bölümleri dışında kalan örneğin Elektronik Öğretmenliği, 

Elektrik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmeliği, Yapı 

Öğretmenliği vb bölümleri seçtiklerinde, ağırlıklı orta öğretim 

başarı puanları 0,2 ile çarpılacağı için, Teknik Eğitim 

Fakülteleri bir bakıma Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri 

Meslek Liselerine rezerv edilmiş sayılabilir. Çünkü bu meslek 



liselerinden gelen öğrenciler kendi alanlarında bir programa 

yerleştirildiklerinde, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0,5 

faktörü ile çarpılacak ve buna ilave olarak 0,15 katsayısı ile 

çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katılacaktır. 

4207 sayılı kanun ve ÖSYM’deki mevcut uygulama, 

Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Melsek Liselerini yeniden 

canlandıracak gibi görünüyor. Aslında meslek lisesi mezunları, 

eğer kendi alanlarındaki bir mühendislik fakültesi bölümünü 

tercih ettiklerinde, orta öğretim başarı puanı 0,5 ile çarpılacak 

olsaydı, meslek liselerine gitmeye çalışanların sayısı çok fazla 

artacak ve böylece bu okullara yapılan yatırımlar, atıl kalmamış 

olacak ve Türkiye’nin teknolojik açıdan gelişmesi için de 

meslek liseleri, üzerlerine düşen görevi daha iyi 

yapabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Temmuz 2001 (Cumartesi) 

 

2001 ÖSS SONUÇLARI VE İNTERNET ÜZERİNDEN 

TERCİHLERİN YAPILABİLMESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

20 Temmuz 2001 tarihinde ÖSYM başkanı, 2001 ÖSS 

sonuçlarını basına açıkladı. Toplam 1.473.908 aday müracaat 

etmiş ve ancak sınava girenlerin sayısı 1.419.127 olmuş. Yani 

54.781 aday sınava girmemiştir. Sınavı geçerli sayılan aday 

sayısı ise 1.418.914’tür.  

Sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 213 olup bunlardan 

32’si gerekli kimliklerini ibraz edemedikleri, 9 aday kendi 

yerine başkalarını soktuğu, 28 aday kopya çektiği, 16 aday 

Diyarbakır’da korsan bir radyo aracılığı ile yayın yapılması 

sonucunda kopya çekmesi ve 128 aday ise sınav kurallarına 

uymadığı için sınavları iptal edilmiştir. 



120’nin üzerinde puan alan aday sayısı 651.733’tür. 

Sınava giren özürlü adayların %81,6’sı sınavı kazanmıştır. 

Sayısalda en yüksek puan 189.621, Sözelde 171.987 ve Eşit 

Ağırlıkta ise 172.556 olmuştur. Sınavda birinciliği 

İskenderun’dan Mert Poyraz almıştır. 

Sınava giren adayların %59’u erkek ve %41 ise kızdır. 

Erkeklerin %69.5 ve kızların ise %76.5 sınavı kazanmıştır. Yani 

kızlar, erkeklere göre daha başarılı olmuştur. Sınavlarda 

Sayısalda 11.94, Sözelde ise 33,30 ortalamalar gerçekleşmiştir. 

Sayısal puan grubuna giren Matematik alanında 7.79 ve Fen 

alanında ise 4.15; Sözel gurubunda ise Türkçe’den 20.03 ve 

Sosyal alanda ise 13.27 ortalamalar elde edilmiştir. En başarılı 

iller sıralamasında ilk üç il Antalya, Aydın ve İzmir olmuştur. 

Şimdi sınava giren adayları tercih formunu doldurma 

telaşı alacaktır. Bu yıl isteyen öğrencilerimiz İnternet üzerinden 

de tercihlerini yapabileceklerdir. İnternet üzerinden tercih yapan 

öğrencilerimiz, gönderme işlemini yapmadan önce ekrandaki 

açıklamaları çok dikkatli okumalarını ve aday numaraları ile 

birlikte kendine ait bilgileri başkalarına vermemelerini 

öneririm. Çünkü kendisinin yerine bir başkası hızlı davranarak 

hileli tercih yapabilir. Asıl aday ise İnternet üzerinden bilgi 

girişine ikinci kez müsaade edilmeyeceği için İnternet 

üzerinden tercih yapamayacak ve klasik yolla tercihini 

bildirecektir. Gerçi ÖSYM başkanının ifadesine göre hem 

İnternet hem de form göndererek tercih yapan adayların, 



gönderdikleri formlar esas alınacaktır. Böylece bu tür 

ikilemlerin nasıl çözüleceğine açıklık getirilmiştir. 

Sınavı kazanan üniversite adayları, kılavuzu çok 

dikkatli okumalıdırlar. Çünkü Orta Öğretim Başarı Puanı 

çarpanı tercihe bağlı olarak 0.5 veya 0.2 ile çarpılacaktır. Bunun 

haricinde meslek lisesi mezunlarının tercihlerine göre Orta 

Öğretim Başarı puanları 0.15’lik ek bir faktörle çarpılması söz 

konusu olacaktır. 

Geçen yılın sonuçları ile mukayese edildiğinde sayısal 

ve eşit ağırlıkta elde edilen değerler, takriben 1 puan daha az 

seviyedeymiş gibi gözüküyor. Sınavı kazanan gençlerimizi 

kutlar, kazanamayanların ise şimdiden sıkı bir şekilde gelecek 

yıl yapılacak sınava hazırlanmalarını öneririm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Temmuz 2001 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTELERDE DÖNER SERMAYE 

TAHAKKUK MEMURLARININ SAYISI 

ARTIRILABİLECEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

25 Aralık 1998 tarihli 23564 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. 

Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 

Hakkında Yönetmeliğin geçici birinci maddesi gereğince 

“Bünyelerinde birden fazla döner sermaye işletmesi bulunan 

üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri, bu yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak döner sermaye işletmelerini 

birleştirmek zorundadır” ifadesi kapsamında üniversitelerde 

döner sermaye işletmeleri birleştirilmişti. 



Döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesi sonucunda 

tahakkuk memuru ve sayman sayısı bire inmişti. Birleştirmeler 

özellikle kampusları dağınık olan üniversiteleri zor duruma 

sokmuş ve döner sermaye işletmesi müdürünü bulup evrak 

imzalatmak için koşuşturmalar başlamıştı.  

Üniversitelerde döner sermaye işletme müdürü 

sayısının bire indirilmesi, sıkıntı yaratmasının sonucunda 

Yükseköğretim Kurulu yeni bir yönetmelik yayınlamak zorunda 

kaldı. 23.01.2001 tarihinde yayımlanan 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner 

Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 13 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Yönetmelikte “İlgili üniversitenin tüm eğitim öğretim, 

araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını 

kapsayan döner sermaye işletmelerinde tahakkuk 

memurluğu görevi uygun görüldüğü ölçüde üniversite 

bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer 

birimlerde görevli yöneticilere, Rektörün onayını almak 

şartıyla devredilebilir.” ifadesi yer aldı. Bu yönetmelik kısmen 

eskiye dönüş olarak değerlendirilebilir. Eski uygulamadan farkı 

ise, saymanlığın tek oluşudur. Ayrıca eski yönetmelikte 

tahakkuk memurluğu görevi yönetici olmayan örneğin bir 

memura dahi verilebilirken, yeni yönetmelikte yönetici 

seviyesindekilere verilebileceği belirtilmektedir. Yani Döner 

sermayeye bağlı birimlerde İşletme müdürleri sayısı, fakülte, 



enstitü, yüksekokul ve diğer birimlerde görevli yöneticilere 

devredilebilecek.   

Üniversitelerde döner sermaye bünyesindeki tahakkuk 

memurlarının sayısının artırılması, işlemlerin daha etkin 

yürütülmesini sağlayabilir. Üniversitelerde birimlerin ayakta 

kalabilmesi için de döner sermaye aracılığı ile mümkün 

olduğunca çok sayıda işlerin yapılması yoluna gidilmelidir. 

Aksi takdirde mevcut bütçe imkânları ile üniversite birimlerinde 

eğitimi sürdürmek, günden güne zorlaşmaktadır. 

Mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre 

iş almak ise biraz özveri istemektedir. Yani döner sermayede iş 

alan kişi, mensubu olduğu üniversitenin de maddi imkânlardan 

faydalanmasına tahammül gösterilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Temmuz 2001 (Perşembe) 

 

TÜBİTAK-MAM İLE PROTOKOL İMZALANDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Birinci Elazığ Ekonomik Kurultayı meyvelerini 

vermeye başladı. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile TÜBİTAK-

MAM arasında işbirliği yapmaya yönelik protokol, 23 Temmuz 

2001 günü Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen bir törenle 

imzalandı. 

Törene Elazığ Valisi Osman Aydın, Elazığ Emniyet 

Müdürü Atilla Germiyanlıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Dekanlar, öğretim elemanları ve diğer 

misafirler katıldılar. Protokol TÜBİTAK-MAM Başkanı Prof. 

Dr. Naci Görür ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl arasında imzalandı. 



TİBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 

Dr. Naci Görür, Elazığlı olarak bu protokolü imzalamanın 

mutluluğunu dile getirirken, Fırat Üniversitesi ile birlikte neler 

yapılabileceğini sıralayan bir konuşma yaptı. 

TÜBİTAK-MAM’ın proje yaptırmak için maddi 

kaynak desteği veren bir kuruluş olmadığını, müşterilerin 

talepleri doğrultusunda araştırmalar yaptığını, çok güçlü bir 

ekibe sahip olduklarını, özellikle Milli Savunma Bakanlığına 

gizlilik derecesinde araştırmalar yaptıklarını söyledi. 

 

Fırat Üniversitesi ile birlikte projeler yürütmek 

istediklerini arzuladıklarını belirten Görür, Elazığ’daki 

potansiyeli değerlendirebilmek için birlikte araştırmaların 

yapılması gerektiğini, TÜBİTAK-MAM’ın Türkiye’de 

üniversitelerle protokol imzaladığı 12. ci üniversitenin Fırat 

Üniversitesi olduğunu açıkladı. 

Dünya Bankası desteği ile 30 milyon dolarlık büyük bir 

projeyi yürüttüklerini, Avrupa topluluğundan önümüzdeki yıl 

alınacak önemli projeleri de gene TÜBİTAK-MAM aracılığı ile 

yürüteceklerini belirten Görür, uygulama ağırlıklı araştırmalar 

yaptıklarını belirtti. 

Elazığ’da su ürünleri potansiyelini değerlendirmek için 

ortak proje yapılabileceğini, ayrıca bilişim teknolojileri alanında 

ortak çalışmalar yürütülebileceğini söyledi. TÜBİTAK-



MAM’ın para sağlayan bir kuruluş olmadığını, talepler 

doğrultusunda gerçek projeler üzerinde araştırma yaptıklarını, 

bu amaçla özel sektörün talepleri doğrultusunda projeler 

ürettiklerini ve bu işleri de Fırat Üniversitesi ile birlikte de 

yürütmeyi arzuladıklarını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür, 

çalışmayı seven akademisyenlere ihtiyaç duyulduğunu 

vurguladı. 

TÜBİTAK-MAM ile üniversitemiz arasında imzalanan 

protokol sayesinde, üniversitemiz önemli projelere imza 

atabilir. Ancak bu protokole işlerlik kazandırmak için de Fırat 

Üniversitesi’nin tüm öğretim elemanları, özel sektör elemanları 

ile ortak projelere girmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Temmuz 2001 (Cuma) 

 

GÜNERKAN BEY KÖŞE YAZILARI HİÇ OKUNUR 

MU(!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaiz.net 

 

Günışığı Gazetesi köşe yazarı Günerkan Aydoğmuş, 25 

Temmuz 2001 tarihli yazısına “Köşe Yazıları Okunuyor 

mu?” başlığını atmış ve köşe yazılarının okunmadığını 

saptadığını belirtmiş. Günerkan Bey ile çok eskiye dayanan bir 

dostluğumuz var. Çeşitli vesilelerle zaman zaman bir araya 

geldiğimiz de oluyor. Kendisinin belirttiğinin aksine ben köşe 

yazılarının ilgilendirdiği şahısların bilgisi dâhilinde olduğu 

kanısındayım. 

Günerkan Bey, yazılarınızı ben okuyorum. Normalde 

Günışığı Gazetesi bana gönderiliyor. Ama nedense bir çoğu 

bana ulaşmıyor. Çünkü üzerine Asaf Varol yazılmadığı için, 

Üniversiteye ulaştıktan sonra birileri herhalde göz atmak 



isterken, bir yerlerde unutuluyor ve dolayısıyla bana gelmemiş 

oluyor. Ama bereket versin, www.elaziz.net sitesi açıldı. En 

azından Elazığ ile ilgili haberleri kısıtlı da olsa oradan takip 

edebiliyorum. Bu vesileyle Elaziz.net’de yazan Günerkan 

Aydoğmuş’un yazılarına ulaşabiliyorum. Üstelik eski yazıları 

da orada olduğu için her hafta yazıyı kaçırdım endişesi 

taşımıyorum.  

Biz toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Okuduğumuz 

yazılar ise televizyondaki televole türü basılı gazete sayfalarıdır. 

Gazetelerde saçma sapan atılan manşetler daha ilgimizi çekiyor. 

Kim kafasını yoracak! Bazen sadece başlıklara baktığımız 

olmuyor mu? Zannetmeyin ki boş zamanımız yok. Zaman çok, 

ancak okuma alışkanlığımız yok. 

Köşe yazıları eğer birilerini ilgilendiriyorsa, mutlaka 

okunuyordur. Çünkü ilgili kişinin o yazıyı görmesine gerek yok. 

Yazıyı tesadüfen gören birileri bile hemen ilgili şahsı arayıp 

yazı hakkında bilgi veriyor. Ama ilgilinin işine gelmiyorsa, o 

yazı hakkında herhangi bir tepki göstermiyor. Ancak eğer yazı 

biraz ağır ifadeler içeriyorsa, yeri geldiğinde sitem ediliyor. 

Benim köşe yazılarım okunuyor mu? diye bana soracak 

olursanız, bazıları tarafından didik didik okunduğuna eminim. 

Çünkü o kişiler, fırsat kollayıp hakaret unsuru taşıyacak 

cümlelerimi bulmaya çalışıyorlar. Bunun haricinde duyarlı 

kamu kurum ve kuruluşlarımız da okuyor. Örneğin Elazığ 

Belediyesi, Belediyeyi ilgilendiren yazıları hem okuyor hem de 



arşivliyor. Valilik aynı işlemi yapıyor. Eski Emniyet 

Müdürümüz Feyzullah Arslan Emniyet Müdürlüğünü 

ilgilendiren yazılarımı arşivlettirdiği gibi mutlaka olumlu veya 

olumsuz yazılı cevap da gönderiyordu. Aynı işlemi emniyet 

Müdürümüz Sayın Atilla Germiyanlıoğlu da sürdürüyormuş. 

Günerkan Bey, köşe yazılarınızın okunup okunmadığını 

test etmek için birilerine dokunduruverin. Görün gününüzü. 

Hakkınızda önce tekzip ardından da tazminat davaları gelir. Siz 

merak etmeyin yazılar okunuyor, ama bazılarının işine 

gelmediği için hiç okunmamış sahnesi perdeleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Temmuz 2001 (Salı) 

 

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARDA ÖDENECEK 

HARÇLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Yıllar önce yurtdışına çıktığımızda 100 dolar harç 

alınırdı. Eğitim-öğretim için gönderilenlerden belge ibraz 

edildiği takdirde harç alınmazdı. Harç ödemek için de uzun 

kuyruğa girilirdi. Gösterdiğiniz resmi belgeler bazen yeterli 

görülmezdi. O yüzden tartışmaya girmeye gerek görmeden 100 

doları yatırmak daha mantıklı olabiliyordu. Daha sonra bu 

uygulama kaldırıldı ve dolayısıyla yurtdışına çıkışlarda çileli 

harç ödeme dönemi sona erdi. 

Ekonomik kriz nedeniyle sinekten yağ çıkarır misali her 

yerden kaynak aranmasına başlanıldı. Bunlar arasına yurtdışına 

çıkışlar da dâhil edildi. Ülke ekonomisinin ne kadar kötü 

durumda olduğuna, her gün medyadan şahit olmaktayız. 



28 Temmuz 2001 tarih ve 24476 sayılı Resmi Gazetede 

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Karar yayımlandı. Yurtdışına çıkışlarda 

harç alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki karar şöyle: 

Madde 1- Yurt dışına çıkış yapan Türk 

vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk 

Lirası tutarında harç tahsil olunur. Harç, pasaporta "Yurt Dışı 

Çıkış Harç Pulu" yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

 

"Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu" bedeli, 50 ABD Dolarının 

pulun satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru 

esas alınarak tespit edilir. Yurt dışına çıkış işlemlerinin 

yapılabilmesi için pasaport üzerine harç pulunun yapıştırılmış 

olması gerekir. 

IMF; Türkiye’den ayrılmaz oldu. Her türlü ekonomik 

tasarruf artık IMF’nin kontrolünde. Öz kaynaklarımızı tam 

kullanabilmeyi becerebilseydik, IMF’den destek almamıza 

gerek kalmazdı. Toplum olarak her ferdimiz ülkenin kalkınması 

için seferber olursa, o zaman dış kredilere ihtiyacımız kalmaz. 

Bunu sağlamak için de özel sektörün var gücü ile her alanda 

üretime geçmesi zorunluluğu bulunmaktadır. KİT’lerin hali 

ortada. Devlete yük olmaya devam ediyorlar.  

Sonuç olarak eğer birazcık olsun bu ülkenin 

kalkınmasını, toplum bireylerinin refah içerisinde yaşamasını 



arzuluyorsak, taşın altına elimizi koyma zamanının geldiğinin 

bilinci içerisinde olmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 02 Ağustos 2001 (Perşembe) 

 

ALMANYA TÜRK İŞÇİSİ ALIR MI? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Son zamanlarda basında sık sık karşılaştığımız flaş 

haber, Almanya’nın özellikle iletişim teknolojileri alanında 

yetişmiş eleman alımına gideceğidir. Her yıl takriben 50 bin 

civarında yabancı eleman alımı söz konusu olacak. Acaba 

neden bu tür bir karar alma gereği duyuldu? 

Alman nüfusu artmıyor ve nesil gittikçe yaşlanıyor. 

Emekli sayısında patlama var. Sigorta şirketleri zor durumda. 

Çünkü eskiden söz gelişi dört çalışan bir emekli beslerken, bu 

oranın şu dönemde 2.7 civarına düştüğü belirtiliyor. Bu gelişme 

devam edecek olursa, bir gün gelecek ki bir çalışan bir emekliyi 

beslemek zorunda kalabilecek. 



Alman endüstrisi, dünyadaki en güçlü ülkelerin başında 

gelir. Sanayisi dimdik ayakta. Yabancı çalışanların oranı %10-

15 civarlarında. En fazla da Türk işçisi bulunuyor. Almanların 

Türklerden memnun kaldıklarını söylemek çok zor. Sokaklarda 

“Türken Raus” (Türkler defolun) sloganları, sevilmediğimizin 

göstergesi.  

En son 1998 de Almanya’da 2 ay süre ile bulundum. 

Sanki Türkiye’deymişim gibi bir intiba bende uyandı. Hannover 

Havaalanına indiğimde “Bremen’e bir iki, Bremen’e bir iki” 

diye bağıran kişiyi gördüğümde şaşırmıştım. Almanya’yı da 

Türkiye’ye çevirdiğimizin göstergesi. Sokaklarda o kadar çok 

Türk var ki, hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Üstelik dil 

bilmenize de gerek yok. Havaalanlarında ve önemli toplu 

yerlerde düzenli Türkçe anonslar yapılıp duruyor. 

Yabancı bir ülkede bu kadar Türk’ün olması, Alman 

vatandaşları rahatsız ediyor. Almanya’ya çalışmak için 

gönderdiğimiz işçilerin önemli bir bölümü kendi köylerinden 

hiç dışarı çıkmamış, eğitim düzeyleri düşük vatandaşlarımızdı. 

Bu vatandaşlarımız apayrı bir düzen içinde kendilerini 

bulduklarında, bazı çılgın davranışlar içerisine girebildiler. Bu 

da her iki toplum bireyleri arasında gerginliğe neden olabildi. 

Almanya’nın yeni çalışanlar alacağı kesin, ancak 

sanırım en az eleman alınacak ülke Türkiye olabilir. Kanımca 

Balkanlardaki ülkelerden eleman alımı daha ön plana çıkabilir. 

Türklere ise en az kontenjan ayrılabilir. Çünkü Almanya’da 



tahminlerin çok üzerinde Türk var ve maalesef Almanlar artık 

Türk görmek istemiyor. Bu iddiayı rasgele yapmıyorum. 

1998’de Bremen’de Üniversite camiasında konuştuğumuz 

akademisyenlerle detaylı tartışmıştık. Verdikleri bazı örnekleri 

de kabullenmek zorunda kalmıştım. 

Kanımca bizi ne Avrupa Birliğine alırlar ne de 

alacakları yeni işçiler sıralamasında üst seviyelerde kontenjan 

tanırlar. Aklımızı başımıza toplayıp, güzelim ülkemizi Almanya 

yapma yollarını aramalıyız, iş sahaları açmalıyız. Ama son 

ekonomik kriz, ne kadar aciz durumda olduğumuzu gözler 

önüne sermeye yetmiyor mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 03 Ağustos 2001 (Cuma) 

 

YAŞASIN ÇANAK ANTENLER! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

İletişim teknolojileri alanındaki baş döndürücü hız, 

dünyayı küçülttü ve elinizdeki bir kumanda ile istediğiniz 

ülkenin televizyonunu seyrederek, o ülkenin detaylarını 

öğrenebiliyorsunuz. Çanak antenlerden bahsediyorum. Çok 

büyük masraflar yapmadan dünyayı evinize getirebiliyorsunuz. 

Geçenlerde Almanların VOX televizyonundaki bir 

programı seyrettim. Thailand’daki Almanların yaşamından 

kesitler veren programda, Almanları neden bu ülkeye 

geldiklerinin analizi yapılıyordu. 

Thailand fuhuş pazarı olması yönüyle tanınmış bir ülke. 

Çocuk yaştaki kızların fuhuş pazarına itildiği, basında zaman 



zaman ele alınıyor. Fuhuş ticareti için özel uçak seferlerinin 

düzenlendiği söyleniyor. 

Programda konuşan Almanların bazıları, hiç 

çekinmeden görüşlerini ekran önünde açıklıyorlardı. Yaşlı 

Almanın yanındaki çocuk yaştaki Thailand’ı kızı gösteren 

program yapımcısı, Alman’a yanındakinin kim olduğunu 

soruyor. Alman “Eşim” diyor. Yapımcı da aradaki yaş farkının 

çok büyük olduğunu belirterek, neden bu tür bir seçim yaptığını 

sorduğunda, Alman hiç utanmadan genç Thailand’lı kızı 

göstererek, “bana aşık oldu, beni seviyor, o yüzden evlendik” 

diyebiliyor. Düşünebiliyor musunuz Alman 65 yaşında kız ise 

18-19 yaşında.  

Bir özel televizyonda bir zamanlar birkaç eşe sahip 

Baki Ağa ile yapılan program aklıma geldi. O da diğer eşlerini 

göstererek, “bu eşim diğer eşimi istemeye gitti, ben ne 

yapayım” dediğindeki ukalalığın benzerini yaşlı Alman 

yapıyordu. Thailand’lı kızın yoksul olması ve tabi ki ahlaki 

değerlerindeki zayıflılığın sonucu olarak kendisiyle evlenmeyi 

kabullendiği gerçeklerini gizliyordu. Geçen yıl içinde 140 

civarında Almanın Thailand’da Viagra sonucu öldüğünün 

görüntüleri ise, Rus hayat kadınları ile pazarlık eden Türklerin 

televizyonlara yansıyan “Atın ölümü arpadan olsun, AIDS 

MEIDS bana kar etmez” cahillerimizi bana anımsattı. 

Almanlar Thailand’da lüks villalarda, birçok 

hizmetçinin koşuşturduğu mekânlarda keyif çıkarıyorlar. 



Villaları yapan müteahhitler de Almanya’dan gelmiş. 

Almanya’dakinin beşte bir fiyatına villa inşa ettiklerini 

söylüyorlar. Çünkü işçilik çok ucuz. Thailand’da Almanlar 

adeta koloni kurmuşlar. Ülkelerine geri dönmeyi ise 

düşünmüyorlar. 

Bu belgesel filmin bende tekrarlattığı bir olgu, genelde 

vicdanı olmayan güçlülerin fakirleri sömürdüğü ve kullandığı 

gerçeğidir. Bu gerçek hayvanlar âleminde de insanlık âleminde 

de benzer kurallarla vukuu bulmuyor mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 08 Ağustos 2001 (Çarşamba) 

 

İNŞAALLAH BİRŞEY OLMAZ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Doğukent 23. Sokakta sık sık yaşanan bir olay var. 

Yüksek gerilime ait elektrik telleri biri birine çarptığında müthiş 

bir patlama sesi çıkıyor ve ardından beton direkler adeta yay 

çizercesine sallanıyor. Korkum şudur ki bir gün artık bu 

sallanmaya direkler dayanamayacak, sadece sigortalar atmakla 

kalmayacak ve direkler tümden devrilecek. Tabi bunun sonucu 

olarak da yol kenarında bekleyen arabaların benzin depoları 

patlayabilecek, yolda geçenlerin üzerinden cereyan geçerek 

ölümlere sebebiyet verilebilecek. 

Yüksek gerilim direkleri dikildiğinde ilgili mühendise 

çok rica etmiştim. “Ne olur bu direkleri evlerin bitişiğine 

dikeceğinize, yolun karşı tarafındaki boş kaldırıma dikiniz.” 

Bana verilen cevap, “Direkler evlerin yanında olsun ki 



aydınlatmadan daha çok yararlasınız” olmuştu. Bu elektrik 

mühendisi hem arkadaşım hem de aynı kooperatifin üyesi idi.  

Trafo binalarının inşa edildiği yerlere bir dikkat eder 

misiniz? Yolun tam ortasına koskoca bir trafo binası, o yolun 

tüm güzelliğini bozmuyor mu? Neden estetik görünüşlere önem 

verilmez bilemiyorum. Bu trafo binaları yurt dışında da var. 

Ama en can alıcı noktalara kesinlikle dikilmez ve mümkün 

olduğunca gizlenmeye çalışılır. Ama biz mühendislere sadece 

işin teknik boyutu anlatıldığı ve estetik görünümü konusunda 

bilgi verilmediği için de getirip trafo binalarını tarihi esermiş 

misali cazibe merkezi olan bir mekâna yapmaya devam ederiz. 

4 Ağustos günü gene teller biri birine değdi ve beton 

direkler neredeyse yıkılacaktı. Ama bereket titreşim sönümleşti 

ve durgun hale geldiler. 186 trafik arızayı arayarak cereyan 

kesintisini söyledim. Telefona Hüseyin isimli birisi cevap verdi. 

Kendimi tanıttım ve bir gün bu direklerin büyük bir faciaya 

neden olacağını dile getirdim. Bekledim ki nöbetçi bu teknisyen 

“Direklerin tehlikeli sarsılması olayını ciddiye alsın ve gerekli 

yerlere bildireceğini söylesin.” Ne gezer! Bana verdiği cevap 

“İnşallah bir şey olmaz!” 

Bizler olaylara hep bu ciddiyetle yaklaşırız. İnşallah 

maşallah ile işleri oluruna bırakırız. Bunun sonucu olarak da 

1999’da depremlerde yaşadığımız kâbusu yaşamaya mahkum 

ediliriz.  



Tellerin biri birine değerek beton direklerin sarsılması 

olayını takip etmeye karar verdim. Önce TEDAŞ’a resmi 

dilekçe vereceğim. Bakalım meseleyi ciddiye alacaklar mı? 

Yoksa “Bir şey olmaz” deyip geçiştirecekler mi? “Ama bir gün 

Doğukent 23. sokaktaki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi, 

şu sayıda ölü var” haberine de hazırlıklı olalım. Belki o zaman 

bu yazım delil olarak kullanılır da sorumluların yargı önünde 

ifade vermeleri ve hatta hak ettikleri cezayı almaları söz konusu 

olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Ağustos 2001 (Cuma) 

                       

ÇEVREYİ KİRLETMEDE ISRARLIYIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

Endüstriyel gelişimin sebep olduğu olumsuzluklardan 

biri de çevre kirlenmesidir. Çevremizi temiz tutmamak için 

adeta bir yarış içerisindeyiz. Yolda yürürken sokağa tükürmek, 

çiğnediğimiz sakızları yola fırlatmak, elimizde bulunan çöpü 

biraz ileride gördüğümüz çöp kutusuna atmak yerine yola 

savurmak alışkanlıklarını bir türlü bırakamıyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde 

örneğin otobanlarda çöpü arabadan çevreye fırlatmanın cezası 

1000 dolar. Evet, yanlış okumadınız, bin dolar. Çöpü arabadan 

atıldığını tespit etmek ise çok kolay. Otoban yolu boyunca 

belirli aralıklarla yollara dizilen kameralar bulunmaktadır. Eğer 

çöp attığınız kamera ile saptanmışsa, kurtuluşunuz yok cezayı 

ödersiniz. 



Bizde ise eğitim görmüş sözüm ona aydın geçinen 

birçok kişinin elindeki çöpü çevreye rasgele fırlattığına zaman 

zaman şahit oluyoruz. Eğer aydınımız böyle davranırsa, tahsil 

düzeyi yeterli olmayan sade vatandaşımızın elindeki çöpü 

çevreye fırlatmasına niçin kızıyoruz ki? 

Elazığ Belediyesi Doğu Kent Mahallesi ile Mornik 

arasında bir yol açmıştı. Burası çöplük ve moloz döküm alanı 

haline getirilmişti. Bir müddet sonra Belediye bu pisliklerin 

çevreyi hastalık saçabilir tehdidine ve görüntü kirliliğine karşı 

temizletti. Ayrıca belirli yerlere levhalar dikerek, bu alana çöp 

dökümünü yasakladı. Kısa bir süre bu yasağa uyuldu. Ancak bu 

defa gece geç saatlerde gizlice çöp ve moloz dökümü devam 

etti. Şimdi günden güne çöp ve moloz yığınları çoğalmakta. 

İlginç olan çöp dökenlerin arasına kamu kurumlarının 

da katılmasıdır. Bir defasında Belediyeye ait toz makinesinin 

dahi Doğu Kent Mahallesinin en alt noktasında bulunan trafo 

binasının arkasına toz boşalttığına şahit oldum. Gidip 

kendilerini ikaz etme cesaretini doğrusu gösteremedim. 

08 Ağustos günü ise daha ilginç bir olaya şahit oldum. 

314145 plakalı askeri kamyon aracı kiremit ve moloz dolu 

yükünü 12.10 da aynı yere getirip döktü. Komutanlarının çöpü 

oraya dökmeleri emrini vermedikleri kanısındayım. 

Muhtemelen kendisinden molozları boşaltması istenmiştir. 

Aracı süren asker şoför de en kısa yeri seçmiştir.  



Belediye kendisi koyduğu kuralı mensupları çiğnerse, 

Askeriyeye ait bir kamyon üzerindeki molozları “Çöp Dökmek 

Yasaktır” tabelası olmasına karşı, evlere yakın alana 

sorumsuzca dökerse, artık ne diyelim... 

Çevreyi temiz tutmak, insanca yaşamayı öğrenmek için 

çok çaba sarf etmek zorundayız. Bu olguyu da öncelikle 

ailemizden alacağımız eğitimle kazanabiliriz. Deveye sormuşlar 

“Boynun niye eğri?” diye, O da “Nerem doğru ki!” demiş, 

Atasözünü Türk toplumu hak etmiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Ağustos 2001 (Cumartesi) 

                       

TEŞEKKÜRLER TEDAŞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

İki gün önce “İnşallah Bir Şey Olmaz” başlığı ile 

Doğukent Mahallesinde elektrik tellerinin biri birine çarpması 

sonucu meydana gelen patlamadan söz etmiş ve önlem 

alınmazsa ileride o yol üzerinde bir facianın oluşabileceğini dile 

getirmiştim. 

TEDAŞ Müessese Teknik Müdür Yardımcısı Sayın 

Mehmet Çanakçı olaya yeterince hassasiyet göstermiştir. Konu 

ile ilgili yerinde tespit yapmış ve hocası olmam münasebetiyle 

de durumu bana aktarmıştır. Öğrenciliğinde çok çalışkanlığıyla 

tanıdığım öğrencim Mehmet Çanakçı’nın Teknik Müdür 

Yardımcılığı görevine kısa bir süre önce de atandığını da bu 

vesile ile öğrenmiş oldum. 



Kamuya hizmet edenlerin hizmet verdikleri sektörde 

yeterince duyarlı davranması gerekir. Sorumlu yerlerde görev 

yapan herkes aynı duyarlılığı gösterebilirse, olumsuz olaylarla 

karşılaşmamız o denli azalacaktır. 

Toplum bireyleri olarak herkesin kendi üzerine düşen 

görevleri titiz yapması beklenir. Gelişmiş yabancı ülkelerde 

bunu görmek mümkündür. Her şeyden önce insana değer 

verilir. İnsana değer veren ülkelerin, sosyo ekonomik açıdan da 

gelişmiş ülkeler olduğu bilinen bir gerçektir. 

 

Kurallara uyulması, düzenli olunması, görevlerinin 

gereğini zamanında yapan bireylerin sayılarının artması, o 

toplumun gelişmesini ivmelendirecektir. Bireyler olarak 

olumsuz gördüğümüz durumlara karşı da duyarsız ve tepkisiz 

kalmamalıyız. Bir yerde olumsuz bir durum görüyorsak, 

olumsuzluğu bertaraf etmek için çaba sarf etmeliyiz. Bana 

neciliği bırakmalıyız. 

Yabancılarda kendi kendine kontrol mekanizması o 

kadar gelişmiş ki, insanlar artık çevresindekilerin tepkisini 

almamak için hata yapmamaya çalışıyor. 1990’lı yıllarda 

ABD’de arabamla sollama yapılmaması gereken bir yerde 

dalgınlıkla sollama yaptığım için, arabamı takip eden bir yaşlı 

Amerikalı bayan ilk durduğum yerde yanıma yaklaşmış ve beni 

ikaz ettiğinde çok kızarmış ve utanmıştım. Aynı bayan arka 

koltukta oturan oğullarımın emniyet kemerlerini takmadığımı 



için de beni suçlamıştı. Amerikalı bayanın benim çocuklarımın 

emniyet kemeri ile ilgilenmesi, taşıdığı toplumsal sorumluluğun 

seviyesini göstermeye yetmiyor mu? 

Görev ve sorumluluklarının bilincinde olanları 

kutlarken, sorumsuz davrananları ise gösterdikleri 

yanlışlıklardan insanlık namına vazgeçmelerini diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Ağustos 2001 (Salı) 

 

KOLORDU KOMUTANIMIZIN HASSASİYETİNE 

TEŞEKKÜR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

avarol@elaziz.net 

 

10 Ağustos tarihli “Çevreyi Kirletmede Israrlıyız” 

başlıklı yazımda Doğukent Mahallesinde evlerin yakındaki bir 

alana, “Çöp dökmek yasaktır!” tabelasına rağmen moloz döken 

bir askeri kamyondan bahsetmiştim. Kolordu komutanımız 

Sayın Engin Alan aynı gün beni arayarak, kendisinin çevre 

konusunda çok titiz davrandığını ve benimle aynı görüşte 

olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli işlemi 

yapacağını söyledi. Konuya gösterdiğiniz hassasiyet için 

teşekkürler Sayın Kolordu komutanım. Elazığ’ımızı temiz 

tutmak için elbirliği ile mücadele vermek durumundayız. 

Bu tür yazılarımı eleştirenler olabilir. Belki bazıları 

şikayeti gazete köşesinde yapacağıma, ilgili kuruma neden 



dilekçe ile müracaat etmediğimi sorgulayabilir. Gazeteler 

kamuoyuna açık iletişim araçlarıdır. Gazete köşelerinde işlenen 

konuları okuyanlar, aynı hatalara düşmemek için çaba 

harcayabilir. En önemlisi ise olumlu güzel gelişmeleri, 

başkalarının da kendilerine örnek alabilmesine, gazeteler vesile 

olabilir. 

Elazığ Belediyesi sınırları dışında kalan ve toplum 

tarafından sık kullanılan yakın mesken yerlerinin temizliğine de 

dikkat etmek gerekir. Örneğin Cip Mesire yerine gidildiğinde, 

yol boyunca bahçeli konutların önünde çöplerin rasgele yol 

kenarına bırakıldığını görenleriniz olmuştur. Elazığ Belediyesi 

kendi sahasına girmemesine rağmen en azından yol boyunca 

meskenlerin bulunduğu kısımlara konulmak üzere çöp bidonları 

bırakması, ilgili yerlerde oturanları memnun edecektir. 

Çevre konusunda her birey üzerine düşen görevi 

yaparsa, olay kendiliğinde çözülmüş olur. Nasıl ki evlerimizin 

içinde çöpleri rasgele oda içine serpiştirmiyorsak, sokaklarda da 

aynı davranışı sergilemeliyiz. Kurallara uymayanları kibarca 

uyarmalıyız. Kibarca diyorum, çünkü maalesef uyarmaya 

çalıştığınız bir kişi hiç de beklemediğiniz bir tepki gösterebilir 

ve hata sizi dövebilir de! Çevreci hocamız Prof. Dr. Orhan 

Kural’ın yıllar önce bir arabadan yola fırlatılan kola kutusunu 

atanları uyarması yüzünden kafasının ve kolunun kırıldığını 

hatırlayalım. Ancak bu hocamız yılmadan ve bıkmadan gene bu 



tür olayların üzerine gitmeye devam edişi de takdire şayan bir 

gelişmedir. 

Bir gün gelecek ki çevreyi kirletenler yalnız 

kalacaklardır. Sigara konusunda otobüslerde uygulanan katı 

kuralı göz önüne getiriniz. 4207 sayılı yasa çıkmadan önce, 

“Sigara yasaklanacak ve otobüslerde artık sigara içilmeyecek” 

denilseydi, kaçımız inanırdı. Ama yasa otobüsler ve diğer toplu 

taşıma araçları için olumlu sonuç verdiğini birlikte yaşıyoruz. 

Sonuç olarak kuralları çiğnemeyi alışkanlık haline 

getirenler, bir gün yanlış yolda olduklarını anlayacaklar ve 

olumsuz davranış ve alışkanlıklarından er geç vazgeçeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Ağustos 2001 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRİLENLER BELLİ 

OLDU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

17 Haziran ve 24 Haziran 2001 tarihlerinde yapılan 

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) 

sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılması ile 

hesaplanan Y-ÖSS puanlarına göre adayların yükseköğretim 

programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. 26 Ağustos 

günü ÖSYM Başkanı Dr. Fethi Toker’in yaptığı basın 

toplantısında verilen bilgiler aşağıdadır.   

“2001-ÖSS’de sınavı geçerli 1 418 914 adayın 1 026 

903’ü puan türlerinin en az birinden 105,000 ve daha fazla ÖSS 

puanı alarak yükseköğretim programları arasından tercih hakkı 

kazanmıştır. Bu adaylardan 586 807’si tercih formunu 

Ortaöğretim Okul Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi 



Yönetciliklerine teslim etmiş veya internet ile ÖSYM’ye 

göndermiştir. Bu durumda 2001-ÖSS’yi kazanmış olanların 

%57,1’i tercih formunu teslim etmiş veya internet ile göndermiş 

bulunmaktadır. Bu yüzde geçen yıl 62,1’dir. Görüldüğü gibi 

2001-ÖSS’de tercih formunu ÖSYM’ye ulaştıranların  

sayısında  bir düşüş vardır. Bu düşüşün, adayların tercihlerini 

Y-ÖSS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini bilerek yapmaları, 

bunun sonucu olarak istedikleri programlara yerleştirilme 

olasılıkları az olan adayların tercih formlarını teslim etmemiş 

olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Örgün yükseköğretim programlarına merkezi 

yerleştirme işlemleri, 181 246’sı lisans, 127 057’si ön lisans 

olmak üzere toplam 308 303 öğrenci kontenjanı üzerinden 

yapılmıştır. Bu kontenjan devlet, vakıf, KKTC ve diğer 

devletlerdeki üniversite yükseköğretim programları 

kontenjanlarından oluşmaktadır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alan örgün yükseköğretim programlarının 13 022 öğrenci 

kontenjanı bu sayının dışındadır. 

2001-ÖSYS merkezi yerleştirme sonucunda, 

yükseköğretim programlarının toplam 308 303 örgün öğretim 

öğrenci kontenjanına, 163 783’ü lisans, 118 359’u ön lisans 

olmak üzere toplam 282 142 aday yerleştirilmiştir. Örgün lisans 

programlarında 17 463, ön lisans programlarında 8 698 olmak 

üzere toplam 26 161 kontenjan boş kalmıştır. 



2001-ÖSYS’de açık öğretim programlarına, 111 994’ü 

lisans, 61 777’si ön lisans programları olmak üzere toplam 173 

771 aday yerleştirilmiştir. Açık öğretimde İngilizce 

Öğretmenliği ile bu yıl açılan Bilgi Yönetimi programları 

dışında, açık öğretim programlarının kontenjanı bulunmamakta, 

ilgili puan türünde 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan 

adaylardan tercihte bulunanlar bu programlara 

yerleştirilmektedir. 2 500 kontenjanı bulunan Açık öğretim 

İngilizce Öğretmenliği ile 500 kontenjanı bulunan Bilgi 

Yönetimi programlarının kontenjanları dolmuş durumdadır. 

2001-ÖSS’de sınavı geçerli olan 6 039 okul birincisi 

adaydan 4 157’si,  875 özürlü adaydan 348’i bir yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş, 1 882 okul birincisi ile 527 özürlü 

aday herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememiştir. 

Sınavı geçerli olan 837 658 erkek adaydan 261 156’sı 

(%31,2) ve 581 256 kız adaydan 194 757’si (%33,5) bir 

yükseköğretim programına yerleştirilmiştir. Sınavı geçerli 

sayılan 885 042 lise çıkışlı adaydan 292 934’ü  (%33,1), 532 

376 meslek lisesi çıkışlı adaydan 162 682’si (%30,6) bir 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş durumdadır. Sınavı 

geçerli sayılan adaylardan son sınıf düzeyinde olanların 

%21,0’ı, önceki yıllarda yerleşemeyenlerin %38,0’ı, daha önce 

bir yükseköğretim programına yerleşenlerin %38,2’si ve bir 

yükseköğretim programını bitirmiş olanların %40,3’ü 2001-

ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilmiştir.” 



Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ve aileleri mutlu 

olurken, önemli bir öğrenci ve aile topluluğu ise hüzün yaşıyor. 

Ancak unutmamak gerekir ki kazanamayan öğrencilerin 

sağlıkları her şeyin üstünde gelir. Bu nedenle kazanamayan 

öğrencilerin ailelerinin, gençlerine olumlu yaklaşmalarını 

öneririm. Kazananları tebrik eder, üniversiteye giremeyenlerin 

ise bugünden başlayıp programlı bir ders çalışma sürecine 

girmeleri gerektiği düşüncesindeyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2001 (Perşembe) 

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ 

YÖNETMELİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Polis Meslek Yüksekokullarına girebilmek için gerekli 

olan koşulları gösteren yönetmelik, 29 Ağustos 2001 Çarşamba 

günkü 24508 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Polis Meslek Yüksekokullarına müracaat edebilmek için, 

yüksekokulun ön lisans seviyesindeki eğitimine; genel lise, 

erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm 

öğretimine bağlı okul mezunları olmak gerekiyor. Adaylardan 

aranan koşulların bazılar şöyle: 

 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl 

içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan 

türlerinin en az birinden üniversitelerin 

yüksekokullarına girmek için yeterli asgari taban puanı 

almış olmak, 



 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş 

düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak 

kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar 

için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek 

adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, 

 Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm'den kısa 

boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son 

iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik 

veya fazla fark olmamak, 

 Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, 

daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait 

yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu 

evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde 

aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali 

bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, 

video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin 

gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve 

benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi 

bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya 

hüküm giymemiş olmak, 

 Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 

aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, 

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, 

ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 



sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya 

istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi 

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin 

sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında 

devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi 

olmamak, 

 Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti 

kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var 

ise ayrıldığını belgelemek, 

 Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar 

alışkanlığı bulunmamak, 

 Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar 

Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 

kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 

kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma 

suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu 

suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli 

kovuşturmaya tabi olmamak, 



 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları 

aranmaktadır. 

Emniyet mensuplarımızda günden güne büyük 

gelişmeler yaşanıyor. Zaman zaman içlerinden çıkan bazı 

çürüklerin, tüm camiaya mal edilmesi, büyük haksızlık olur. 

Yeni yönetmelikten de anlaşılacağı üzere insan hak ve 

hürriyetlerine saygılı, vatan ve milletini seven dürüst ve 

karakterli insanların polis olabilmeleri isteniyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 04 Eylül 2001 (Salı) 

 

 

TÜRK LİRASINA İTİBAR KAZANDIRILMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Şubat krizi sonrasında ekonomimizin çarklarını 

döndüren dişlilerin önemli bir bölümü iş yapamaz duruma 

geldi. Esnaf adete kan ağlıyor. Belirsizlik sürecinde işverenler 

yatırım yapmaya korkuyor. Önceleri mark veya dolar ile 

sözleşme yapmak, taahhüt altına girmek mümkündü. Ancak 

kriz sonrasında en korkulan işlerin başında, dövize bağlı olarak 

yapılan sözleşmeler, taahhütler yer almaya başladı. 

Küçük memur maaşını alır almaz, ödemelerini 

yaptıktan sonra eğer parası kalıyorsa doğrudan döviz bürolarına 

koşuyor. Elindeki 10 milyonu dahi hemen dövize çevirenlerin 

sayısı çok fazla. Türk lirasından böylesine kaçışın yaşandığı bir 

dönemde, yöneticilerimizin “Türk lirasına itibar kazandırılması” 



çağrıları gerçekten sonuç verebilir mi, şimdiden kestirmek çok 

zor. 

Bazı sanayicilerimizin bu kampanya kapsamında 

bundan böyle sözleşmelerini Türk Lirası ile yapacaklarını 

duyurmaları, sevindirici bir gelişmedir. İnşallah bu konuda 

topluca bir seferberlik başlatılır. Eğer inanarak ve de birlikte 

bazı işlemler başlatılırsa, dövize talep belki azaltılabilir. 

Tahtakale, Türk ekonomisinin kalbidir. Ülke ekonomisi 

bu merkezden yürütülmektedir. İddialara göre döviz piyasası da 

birkaç kişinin elinde şekilleniyormuş. Bu birkaç kişi 

keyiflerince döviz piyasasını allak pullak edebiliyormuş. Bu 

durum gerçek ise, ekonomimizin güçsüzlüğünden 

kaynaklandığı kesin. Eğer güçlü bir ekonomiye sahip olursanız, 

birkaç kişinin bencil tasarrufları çok cılız kalır ve de ülke 

ekonomisi IMF’ye muhtaç edilmemiş olurdu. 

Türkiye’de yastık altında önemli bir meblağın 

bulunduğu bilinmektedir. Özellikle parasını faize yatırmak 

istemeyen bir kesim, güvendikleri bazı finans kuruluşlarının da 

iflas etmesi sonucu, yastık altında döviz bulundurmaya yöneldi. 

Toplum bireyleri yastık altındaki parasını açığa çıkaramıyor, 

çünkü hangi gün hangi bankanın batacağı kestirilemez oldu.  

Asıl seferberlik, yastık altındaki meblağların 

ekonomiye kazandırılması için verilmelidir. Bu durum, halkın 

paralarının kaybolmayacağına ve değer kazanacağına 

inanmalarıyla sağlanır. Devlet güvencesi ön plana çıkartıldığı 



ve güvencenin gereği yerine getirildiği takdirde, ancak o zaman 

halkı yönetenlerin icraatına güvenebilir. 

Türk Liramızı korumak için her fert elinden geleni 

yapmalıdır. Biraz fedakârlık kaçınılmazdır. Aksi takdirde bütün 

kampanyalar fiyasko ile sonuçlanır. Türk Lirasının aynen dolar 

veya Mark gibi güçlü olacağı günleri acaba görebilecek miyiz?  

Not: Zaman zaman il dışında bulunduğumdan, yazıları 

gazeteye ulaştıramıyorum. Bu konuda okuyucularımdan özür 

dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Eylül 2001 (Perşembe) 

 

MEDYA TERÖRÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Üzeyir Garih cinayeti ile ilgili gelişmeleri basından 

izledik. Basınımız bu cinayetle ilgili yayınlarında maalesef 

sınıfta kalmıştır. Karakollara sorgulanmak için götürülen 

bireyleri, yaptıkları ön yargılı yayınlar yüzünden katil olarak 

nitelendirdiler. Aceleci, haberin doğru kaynağına inmeden 

verilmesi, medya mağdurları yarattı. 

Hatırlanacağı üzere polisin de iyice araştırmadan katil 

zanlısı olarak gözaltına aldığı Fuat isimli genç, bilahare suçsuz 

bulundu. Genç çocuğun psikolojik dengesi bozulmuş mu 

bilemiyorum ama herhalde sorgulanması, patlayan flaşlar ve 

çalışan kameralar karşısında, herhalde morali epeyce 

bozulmuştur. 



TGRT ise Ahmet isimli park bekçisini ekranlara 

çıkartarak adeta kendi reklamlarını yapmıştır. Ahmet’in 

karakolda sorgulanmasında kendisine sorulan yanlış sorular 

yüzünden Fuat isimli genci anlattığını, oysa asıl katil ile ilgili 

sorular sorulsaydı, vereceği bilgilerle katilin (Yener) 

yakalanmasının daha kolay olabileceğini savunuyordu. Peki 

soruşturma sırasında madem ki Ahmet daha fazla ve gerçek 

bilgilere sahipti, neden kendiliğinden Polise açıklama yapmadı 

ki? 

Cinayetle ilgili sorgulanan Pınar isimli kızın 

salıverilmesindeki sahneler ise utanç vericiydi. Haber 

muhabirleri adeta Pınar’ı kendi televizyonlarında ekrana 

çıkartmak için kıyasıya bir itiş kakış sergilediler. Çarpışan 

arabalar, kolundan çekilip götürülen Pınar ve Pınar’ın “Ben 

Pınar değilim, ne olur yapmayın” haykırışları ve yere yıkılışını 

izlediğimizde, herhalde birçoğumuzun içi sızlamıştır. Neticede 

Show TV zaferi kazandı. Ardından Reha Muhtar kınandı ve 

Reha Muhtar da medyanın gücünü kullanarak kendisini haklı 

çıkarmaya çalıştı. 

Her ne gerekçe altında olursa olsun Pınar diye 

ekranlarda gözüken kadının apar topar ve karga tulumba alınıp 

götürülmesi tasvip edilemez. Kadının kişilik hakları hiçe 

sayılmış ve reyting uğruna her türlü olumsuz tavır 

sergilenmiştir. 



Türkiye’de medyada yaşanan en büyük yanlışlık ise, 

çığırtkan spikerlerin programlarının (yani basın etiği ile 

bağdaşmayan yayımcılık örneklerinin) daha prim yapmasıdır. 

Bunun en güzel örneğini, televizyonlardaki magazin 

programlarından görüyoruz. Sanatçıların aşk yaşantıları 

sergilenerek, gençlerimizi bu tür yaşama özendirmiş olmuyor 

muyuz?   

Ekran önünde hatalı sunulan programlar da bir bakıma 

terör estiriyor.  Medyada yayınladığımız kalitesiz programlarla 

gençlerimize en büyük kötülüğü yapmış olduğumuz endişesini 

taşıyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Eylül 2001 (Cuma) 

 

BİLİŞİM ZİRVESİ 2001 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Türkiye’de son yıllarda yapılan organizasyonlardan en 

dikkati çekenlerden birisi de her yıl Eylül ayının ilk haftası 

içinde gerçekleştirilen Bilişim Kurultayı ve fuarıdır. Yıllardır 

düzenli olarak bu toplantılara katılır ve konuşmalar yaparım. 

Türkiye’nin bilişim sektöründeki seviyesinin bir bakıma aynası 

olan bu etkinlikler, her yıl daha da muhteşem geçmektedir. 

NTV, CNN Türk gibi televizyon kuruluşları sık sık fuar 

alanından ve kurultay salonlarından canlı yayınlar yaptılar. 

Medya kuruluşları bilişim zirvesini yeterince duyurdukları 

kanısındayım. 

Bilişim Zirvesi etkinlikleri iki ayrı mekânda yapıldı. 

Bunlardan bir tanesi Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 

Sarayı ve Askeri Müze binaları içerisinde yapılan kurultaydı. 



Bildiriler, açık oturumlar, firmaların eğitim seminerleri, çalışma 

grupları bu kısımda faaliyet gösterdiler. Kurultaya katılabilmek 

için oldukça yüklü (300 milyonun üzerinde) bir meblağ katılım 

ücreti ödemek gerekiyordu.  

Kurultay kapsamında otomasyonun çok güzel örnekleri 

yaşandı. Her katılımcıya üzerinde manyetik bilgiler bulunan 

kartlar verilmişti. Her salon girişinde manyetik kartlar post 

cihazlarından geçiriliyor ve dolayısıyla, kimin hangi saatlerde 

hangi etkinliği izlediği anında takip ediliyordu. Bu sistem 

sayesinde en çok ilgi gören etkinlikler de bilgisayardan elde 

edilebiliyordu. 

Cep telefonları yüzünden nerede olduğunuz takip 

edilmekte, kredi kartı ile de bulunduğunuz mekân rahatlıkla 

tespit edilebildiğine göre, gelişen teknolojinin nimetleri 

sayesinde artık gizlenmek mümkün olamıyor. Bu gidişle ileride 

öyle sistemler kurulacak ki, bir bireyin adım adım nerelere 

gittiğinin kayıtları tutulacak gibi. 

Bilişim fuarı ise Beylikdüzü’ndeki TÜYAP fuar ve 

sergi alanında yapıldı. Fuar alanını gezmek için mesai 

günlerinde 10 milyon, hafta sonlarında ise 2,5 milyon ödemek 

gerekiyordu. Yurtdışı ve yurtiçinden firmaların katılımı 

sonucunda, mükemmel bir fuar faaliyeti sürdürüldü. Yeni 

teknolojik ürünler ise, cazibesini tüm yönleriyle sergiliyordu. 

Bilişim Zirvesi bu yıl da ekonomik krizden 

etkilenmemiş olarak başarı ile sürdürüldü. Bu alanda çalışan 



bilim adamları karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunma 

fırsatını yakaladılar. Bilişim etkinlikleri çok zevkli fakat 

attığınız her adımda para harcamak zorunda kalmanız ve 

İstanbul trafiği, sizi bezdirebiliyor. İmkânları olan ve bilişim 

teknolojilerine düşkün kişilerin bu tür kurultay ve fuarları 

kaçırmamalarını öneririm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Eylül 2001 (Salı) 

 

İLETİŞİM FAÜLTESİ EK KONTENJAN İLE 

ÖĞRENCİ ALIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 

23115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 

97/9930 sayılı kararı ile kurulmuştu. 24 Mart 2000 tarihinde ise 

bendeniz Dekan olarak atanmıştım. İletişim Fakültemize 

öğrenci alabilmek için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl başta olmak üzere yoğun bir çalışma sürecine girdik. 

Fırat Televizyonumuzun 1992’den beri yerel düzeyde sürekli 

televizyon yayınları yapması, İletişim Fakültesi’nin kurulma 

işlemini oldukça hızlandırmıştır. Çünkü İletişim Fakülteleri 

bünyesinde yer alan “Radyo Televizyon ve Sinema”, 

“Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümleri 

içerisinde alt yapı gereksinimi en fazla olan bölüm olan “Radyo 



Televizyon ve Sinema” bölümü için alt yapı sorunu, FIRAT 

Televizyonu sayesinde bertaraf edilmişti. 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, bu 

fakültenin bir an önce eğitim ve öğretime başlayabilmesi için 

şart olan yer gereksinimi isteğime karşılık, inşaatı yeni biten bir 

bina tahsis ederek, işlemlerimizin daha da hızlanmasını sağladı. 

Üniversite senatomuzun olumlu kararı sonrasında, YÖK 

Yürütme Kurulu 12 Eylül 2001 tarihli toplantısında senato 

kararını yerinde bularak, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ek 

kontenjanla 30 öğrenci alınmasını uygun görmüştür. 

 

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkemizin 

gelişmesi ve dünyada layık olduğu seviyelere çıkabilmesi 

amacıyla mücadele edecek, pozitif bilime inanan, hoşgörülü, 

halkını seven ve laik düşüncelere sahip gençler yetiştirmek için 

yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolda ilerlerken, Elazığ halkından, 

yöneticilerinden, tüm kamu kurum ve kuruluşları yanında diğer 

sivil toplum örgütlerinin desteğine büyük ihtiyacımız olacaktır. 

Fakültemizin hızla gelişmesinde yerel medyamıza da 

büyük görev düşmektedir. Çünkü fakültemiz netice itibariyle 

medya için eleman yetiştirecektir. Diğer taraftan yerel medya 

potansiyeli sayesinde, öğrencilerimiz kolayca staj yapacak 

imkânlar elde edeceklerdir. 



Elazığ’ımızda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ve 

Elazığ Gazeteciler Cemiyeti gibi önemli iki sivil toplum örgütü 

bulunmaktadır. Bu örgütlerle Elazığ’ımızın gelişmesine ve 

aydınlıklara götürülmesine vesile olacak etkinlikleri 

başlatacağımız ümidiyle, İletişim Fakültemizin Üniversitemize, 

halkımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ederken, büyük bir sorumluluk aldığımızın bilincinde 

olduğumuzu, siz saygıdeğer Elazığ halkına duyurmak 

istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Eylül 2001 (Perşembe) 

 

PARK MAFYASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Bilişim Zirvesine katılmak için İstanbul’a arabamızla 

gitmek zorunda kaldık. Çünkü kurultay salonlarının bulunduğu 

mevki harbiye, fuar alanı ise Beylik düzündeydi. Belirtilen bu 

noktalar arasında yolda harcayacağınız zaman, yarım gününüzü 

götürmeye yetiyor. 

Ancak araba ile büyük şehirlere gitmek çok büyük 

riskleri de kabullenmenizi gerektiriyor. Araba başınıza birçok 

sorunlar getirebilir. Minibüs ve taksicilerin cambaz misali 

tehlikeli araç kullanmaları, her an arabanızın darbe yemesine 

neden olabilir. Trafik yanında arabayı koyacak yer bulmak da 

çok büyük dert. Öyle zaman oluyor ki artık park ücretinin kaç 

lira olduğunu hiç araştırmadan, arabayı sıkıştırabileceğiniz bir 

yer arar oluyorsunuz. 



Büyük şehirlerde park yeri sıkıntısı nedeniyle yepyeni 

bir sektör oluştu. Bir kaldırımı ele geçiren, araba sahiplerinden 

adeta haraç alıyor. Eğer cesaretiniz varsa park yaptığınız yere 

yanaşan gence para vermeyiniz de görün gününüzü. 

Geldiğinizde arabanız boydan boya çizilmişse hiç şaşırmayın. 

İstanbul’da şehir merkezilerindeki yol üzerinde bulunan 

parklar, o bölgenin dâhil olduğu Belediyelerce yürütülüyor. 

Belediye olunca da biraz rahatlıyorsunuz ve “İyi bu kısma 

mafya girmemiş” diye seviniyorsunuz. Ama bazı yerlerde asıl 

mafya belediyenin içine girmiş. Yanaştığınız park yerinde 

dolaşanlar belediyenin elemanları. Plakanın yabancı olduğunu 

fark ettikleri anda tarifeleri değiştiriyorlar. Ardından size 

makbuz da vermiyorlar. Yani aldıkları para cebe gidiyor. 

Belediye park işletmelerinde çalışanların bu işleri tek 

başlarına yapmaları mümkün değil. Kolay kolay adama tek 

başına yedirmezler. Muhtemelen hiyerarşik bir düzen içinde 

herkesin bu olaylardan haberi vardır. 

Eminönü’nde gar önünde iki milyonluk makbuz 

karşılığında beş milyon bedel ödemeye ses çıkaramadım. 

Aksaray’da park ettiğim yer için ödemelerim karşılığında 

makbuz istemeye ve Taşkışla da yol üzerinde park ederken 

yaklaşan ve hiçbir görevi olmadığı kesin olan gence istediği 

park ücretini verememe cesaretlerini gösteremedim. Çünkü 

geldiğimde arabama zarar verileceğinden ve birkaç milyon 



yüzünden çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalacağımdan 

endişe ettim. 

Vatandaş olarak daha fazla bela ile karşılaşmamak için 

benim gibi davrananların sayısı herhalde yüzde 80-90 ları 

buluyordur. Çünkü bu tür davranışlar karşısında hakkınızı 

arayacak, derdinizi anlatacak ve güvenecek makamların sayısı, 

ülkemizde maalesef çok az. Kuzu kuzu sisteme uymak zorunda 

kalıyorsunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Eylül 2001 (Cuma) 

 

MOLA YERLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Otobüsle seyahat ettiğinizde, otobüs şirketlerinin her 

birinin ayrı konaklama yerlerinde mola verdiklerini görüyoruz. 

Bazı mola yerlerindeki hizmetlerde ise müşteriyi yolma 

felsefesi güdülüyor. Yolma işlemine tuvaletlerle başlanılıyor. 

200-250 bin rakamı bazılarına göre çok düşük ve komik 

gelebilir. Ama asgari ücretle veya daha altındaki ücretlerle 

çalışanlar için bu meblağ bir ekmek parası. 

Yemek ücretleri de ucuz değil. Üstelik mideyi 

bozmanız dahi söz konusu olabilir. Çünkü lokantayı çalıştıran 

bazı iş sahipleri gelen müşteriyi geçici kabullendiği için, 

yemeklerini pişirirken en kötü yağı kullanmayı, bazen kokmuş 

eti pazarlamayı dahi düşünebiliyor. 



Her yolculuk yaptığımda ve mola yerlerinde 

gezindiğimde Amerika Birleşik Devletlerindeki otobanlar ve 

yol üzerinde belirli aralıklarla dizilmiş dinlenme yerlerini (rest 

area) hatırlarım. Orada dinlenme yerlerinde tuvaletler ücretsiz, 

her yer yemyeşil, araba park yerleri, restorantı, kafeteryası ile 

mükemmeldir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, yollarından ve 

üzerlerindeki konaklama yerlerinin mükemmelliğinden dahi 

hemen fark edebilirsiniz. 

Otobüs şirketleri mola verdikleri yerlerde yiyip içerken 

ücret ödemezler. Bunun sonucu olarak da sürekli aynı yerlerde 

mola verirler. Otobüs şirketleri dinlenme yerleri ile anlaşma 

sağlıyor ve şoförler ise kurala uyarak aynı yerlerde mola 

veriyordur. Merak ettiğim konu, acaba otobüs şirketleri mola 

yerlerini belirlerken hangisinin müşteriye hizmeti daha 

mükemmel verdiğine veya çevrenin sağlıklı olduğuna 

bakıyorlar mı? Yoksa “Bu benim tanıdığım” veya “Şu tesis 

şirketimize maddi destekte bulunuyor” kıstaslarını mı esas 

alıyorlar? 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 

Kırşehir çıkışında Eğitim ve Dinlenme Tesisi adı altında bir 

hizmet veriyor. İlk defa bu tesise girdim. Temizliği, yemeklerin 

kalitesi, tuvaletlerin temizliği ve ücretsiz olması, arabaların 

ücretsiz yıkanması vb hizmetler karşısında şaşırdım kaldım ve 

tekrar Amerika Birleşik Devletlerindeki dinlenme yerlerini 



hatırladım. Demek ki istense ülkemizde de çok güzel tesisler, 

çok ucuz fiyat ve hizmetlerle halka sunulabiliyor. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu bu 

açıdan kutluyor ve diğer tesislere örnek olmasını diliyorum. 

Otobüs şirketlerinden isteğim ise, taşıdıkları yolcular için mola 

verdikleri yerleri titiz bir çalışma sonrasında saptamalı ve 

rekabet ortamı yaratarak müşterileri için daha iyi hizmet verme 

yollarını zorlamalıdırlar. Sadece şoförlerine ziyafet çekilmesini 

yeterli görmemelidirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2001 (Çarşamba) 

 

2. ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

20-23 Eylül 2001 tarihleri arasında Karabük İli 

Safranbolu İlçesinde önemli kültürel etkinlikler yapıldı. İletişim 

Fakültelerini doğrudan ilgilendiren bu festivale devlet 

bakanları, milletvekilleri, iletişim fakülteleri dekanları, 

bürokrasinin değişik kesimlerinden birçok temsilci ve eserleri 

ile iletişim fakültelerinin bazı öğrencileri katıldılar. 

Sanat dünyasında bu tür festivallerde ödül almak çok 

önemli bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. İletişim 

fakülteleri öğrencilerinin eserlerini pazarladıkları yerlerin 

başında bu tür festivaller gelmektedir. Fırat Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Ekim 2001 sonunda öğrencileri ile buluşmuş olacak. 

Dolayısıyla gelecek yıl yapılacak olan 3. Altın Safran Belgesel 

Film Festivaline, Üniversite olarak bizler de katılmış olacağız. 



Üniversite olarak bu çalışmaları daha da başarı ile 

yürüteceğimize inanıyorum. Çünkü FIRAT Televizyonu 

imkânlarını küçümsememek gerekir. Mevcut 19 İletişim 

Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri 

içerisinde alt yapısı tamam olan üniversiteler içinde Fırat 

Üniversitesi ilk 6 içerisinde yer almaktadır. Yıllardır mezun 

veren bazı İletişim Fakültelerinde imkânlar bizden çok daha 

sınırlıdır. 

1991 yılından beri FIRAT Televizyonu ile sürdürülen 

yayıncılık çabalarının meyvesini, İletişim Fakültemize öğrenci 

alınması şeklinde almış olduk. Şimdi hedefi daha da büyük 

belirlemeliyiz. Artık bundan böyle festivallerde Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakülteleri öğrencilerinin de ismi geçmesi 

için tüm gücümüzü harcayacağız.  

Safranbolu’da İletişim Fakülteleri dekanları toplantısı 

yapılarak önemli kararlar alındı. En önemli kararlar arasında 

İletişim Fakültelerinin her türlü faaliyetlerini birlikte yapması, 

önerileri önce kendi aralarında oluşturması ve güçlenerek 

yaptırım inisiyatifi kazanması hedeflenecektir. 

İletişim Fakültelerinin kalitesinin artırılması için 

yapılacak ortak çalışmaların başında, ÖSS’de Sözel puanı 

yerine Eşit Ağırlık puan türünün aranması kararlaştırıldı. Çünkü 

İletişim Fakültelerinin gelişen teknolojik gelişmelere ayak 

uydurmaları için eşit ağırlık puan türünün öne çıktığı görüşü 

oybirliği ile benimsendi. 



Diğer önemli bir gelişme ise, teknolojik değişikliklere 

uygun yeni derslerin okutulabilmesi için ders müfredatlarının 

yeniden düzenlenmesi ve bir sonraki toplantıda gündeme 

alınmasıdır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü dersleri içinde yer alan bilişim 

alanındaki derslerin yer alması, diğer İletişim Fakültesi 

Dekanlarınca da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. 

İletişim Fakültelerinin yerel bağlamda radyo ve 

televizyon yayınları yapmalarının da zorunlu olduğu ve 

durumun ilgili makamlara iletilmesi kararlaştırıldı. İletişim 

Fakülteleri arasındaki işbirliği, günden güne daha da 

kuvvetlenmekte ve bu fakültelerin birbirlerinin haklarını 

savunma olgusunu öne plana çıkartmaktadır. Bu tür işbirliğinin 

diğer fakültelerce de yapılmasını arzularım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Eylül 2001 (Perşembe) 

 

POSTA ÇEKİ REZALETİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Elazığ posta çekleri ile ilgili müdürlüğünü açıkça bu 

yazı ile şikayet ediyorum. Bu birim gayri ciddi, yaptıklarından 

habersiz bir şekilde yönetiliyor. Memurları görev yapmıyor. 

Defalarca telefon edip durumu anlatmak para etmiyor. O an için 

çözüm bulunuyor, ama kısa bir süre sonra her şey eski tas eski 

tarak. 

Telefon faturalarını otomatik ödemek ve de telefon 

kesintilerine maruz kalmamak için yıllar önce bir posta çeki 

hesabı açtırmıştım. Ama Türkiye’de bazı yöneticiler bu sistemi 

çalıştıracak beceride olmadıkları için yıllardır ızdırap 

çekiyorum. Posta çeki hesabımda yeterli para olmasına karşın 

faturaların merkeze gönderilmemesi, bazen hem Ankara’ya hem 

de bana aynı numaralarla düzenlenmiş faturaların gönderilmesi 



yüzünden birçok defa mükerrer ödemeler yaptım ve dahası 

kendi hataları yüzünden kapatılan telefonların açılması için ek 

ödemelerde bulundum. 

Birkaç kez bu durumları gazete köşelerinde yazarak 

ilgilileri uyardım. Ama her defasında bir bahane uydurularak, 

bundan böyle bu tür aksamaların olmayacağı vaadi verildi. Şu 

ana kadar değişen bir şey yok. Her şey yıllar önceki becerisizlik 

ve bilgisizlik içerisinde yürütülmeye devam ediliyor. 

Yıllardır posta çeki hesabımdan ötürü yaşadıklarıma 

karşı amansız bir mücadele vereceğime karar vermiştim. Ama 

nafile, kaybeden siz oluyorsunuz. O nedenle de en iyisi posta 

çeki hesabını kapatmak olmalı. Son olayda gene faturalar 

hesabıma gönderilmişti. Eve gittiğimde bir telefonun borcundan 

ötürü kapatıldığı anons edildiğinde, hemen elimde mevcut tüm 

faturaları yatırdım ki telefonlarım kesilmesin. Ancak sonradan 

posta çeki hesabımdan da mükerrer para çekildiğini gördüm. 

Posta çeki ile ilgili aşağıdaki sorularıma cevap 

arıyorum. 

1. Posta çeki hesabı olanlara niçin aynı faturadan iki 

tane düzenleniyor ve biri Ankara’ya diğeri sahibine 

gönderiliyor? 

2. Posta çeki hesabında yeterli meblağ olmasına 

karşın, faturaların zamanında Ankara’ya 

gönderilmemesi yüzünden telefon kesildiğinde, 

yani suçlu posta idaresi olduğunda, kapatma ile 



ilgili masrafların kullanıcıdan alınması haksızlık 

değil mi? 

3. Elazığ ve Ankara bu durumlarda suçu birbirlerine 

atıp duruyor. O nedenle faturaların hangi tarihte 

Ankara’ya gönderildiği kayıtlarda mevcut mu? 

Ankara, faturanın ellerine ulaştığı tarihi kaydediyor 

mu? 

4. Daha önceden bu durumları birkaç kez gazetelerde 

yazmış ve amirlerle telefonda görüşmüştüm. 

Görevini aksatan, müşteriyi mağdur eden memurlar 

hakkında bugüne kadar soruşturma açıldı mı? 

5. Mükerrer ödemeler geri tahsil edilebiliyor mu?   

 

Kim bilir daha nice vatandaş, posta çeki yüzünden 

huzursuz olmuş ve de hesabını kapatmak zorunda kalmıştır. 

Ben yıllardır mücadele ettim ilk defa pes etmek zorunda 

kalıyorum. Bakalım sayın yetkililer lütfedip bu olayı 

soruşturarak görevini yapmayanları cezalandıracaklar mı? 

Merak ettiğim konu, acaba sorumlular çok başarı ile 

yürüttüklerini sandıkları görevlerinin bilincine ne zaman 

ulaşacaklardır? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Eylül 2001 (Cuma) 

 

VİDEO KAMERA UÇAK DÜŞÜRÜR MÜ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Cep telefonları çıktıktan sonra beraberinde birçok 

sorunu da getirdi. Otobüslerde, otomobillerde artık cep telefonu 

açtırılmıyor. Hele uçaklarda ise daha ilk anonsta cep 

telefonlarını kapatılması isteniyor. 

Cep telefonları yüksek elektromanyetik sinyaller 

yaydığı için kalp pili taşıyanlar açısından da olumsuz etkileri 

var. İnsan sağlığını olumsuz etkilediği yönünde basında zaman 

zaman haberler okuyoruz. 

Elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerine 

etkilerinin hangi durumlarda ne seviyelerde olduğu konusunda 

çelişkili bilgiler verilebilmektedir. Baz istasyonları hakkında 

dava açan mahalle sakinleri yanında, toplu direnişler sonucunda 

binalardan sökülen baz istasyonları bulunmaktadır. 



Söylenti de olsa bu tür olumsuz etkileri olabilecek 

cihazların kullanımında dikkatli olmak gerekir. Ama bizde bilir 

bilmez herkes ahkâm kesmeyi sever. Size başımdan geçen bir 

olayı anlatmak istiyorum. 23 Eylül 2001 günü Ankara’dan 

Elazığ’a uçakla dönüyordum. Yanımda da video kameram 

vardı. Uçaktan Elazığ’ın yukarıdan görüntüsünü almak 

istiyordum. 

Kameraların uçağın aletlerini olumsuz etkilemedikleri 

kesinlik kazanmıştır. Çünkü çekim sırasında çevreye cep 

telefonlarında olduğu gibi yüksek elektromanyetik dalga 

yaymaları söz konusu değil. Ben çekim yapmak istediğimi 

yüksek sesle hostese ilettim ve pilotlardan müsaade edilip 

edilemeyeceğini sormasını istedim. Hostes bayan kokpite 

girerek durumu öğrendi ve bana gelerek her türlü çekimi 

yapabileceğimi, kameranın cihazları etkilemediğini belirtti. Bu 

durumu yanımda oturan yolcular da duymuş oldular. 

Keban üzerine yaklaştığımızda kamerayı çıkarttığımda 

ve serbestçe çekim yapabileceğim düşüncesi ile kamerayı 

çalıştırdığımda, arka koltuklardan bir kişi “Kardeşim sabret de 

kazasız belasız aşağı inelim, bizi düşürmeye mi niyetlisin?” 

demez mi?  

Gerekli müsaadeyi aldığımı ve kameranın uçağın 

cihazlarını etkilemediğini belirtsem de uçaktakiler bana kuşku 

ile baktılar. Elazığ’ın uçaktan görünüşünü çekmek benim için 

önemli idi. İleride bu film FIRAT TV’de kullanılabilirdi. Bu 



fırsatı değerlendirmek istemem doğaldı. Ama yolcu için de 

tehlike atlatmamak önemli idi. Her türlü elektronik cihazın 

uçakta kullanılmaması gerektiğini zanneden birçok 

vatandaşımız var. Cep telefonlarında titreşim olanlarının açık 

olup olmadığını anlamamız mümkün mü? O halde Türk Hava 

Yolları anonslarında biraz daha açıklayıcı bilgi verse ne olur! 

Uçaktan yeryüzünün yukarıdan çekmek isteyen birçok 

vatandaş var. Çekim yapmasında da ne zarar olur ki? 

Newyork’da Dünya Ticaret merkezine ilk uçağın çarpışı dahi 

amatör kamera ile belirlenmişti. Çekim kötü mü oldu, uçağın ne 

şeklide çarptığının tüm detaylarını birçok filmden izlememize 

fırsat doğdu. O halde THY, bundan böyle anonslarında yasak 

cihazların neler olduğunu saydıktan sonra, video kamera 

çekiminin uçağın cihazlarını etkilemediğini söylemesini 

istiyorum. Bu anons yapıldıktan sonra gönül rahatlığı ile 

kameralarımızı çıkarıp, belgesel nitelikteki çekimler yapıp 

halkımıza sunabilelim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 03 Ekim 2001 (Çarşamba) 

 

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTEDE OKUNABİLİR 

Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Bir öğrenci farklı yükseköğretim kurumlarında 

yürütülen örgün öğretim programlarına aynı anda kayıt 

yaptıramaz. Bu konu YÖK Genel Kurulu’nun 06.07.2001 tarih 

ve 2001.6.65 sayılı kararı ile Yürütme Kurulu’na verilen 

yetkiye dayanılarak alındı. Ancak yükseköğretim 

kurumlarımızda herhangi bir örgün meslek yüksekokulu 

programına kayıtlı öğrencilerin veya bu programlardan mezun 

olanların istedikleri takdirde, ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde 

yürütülmekte olan açıköğretim önlisans programlarına; 

yükseköğretim kurumlarımızın herhangi bir örgün lisans 

programında kayıtlı öğrencilerin veya bu programlardan mezun 

olanların ise istedikleri takdirde, ayrıca Anadolu 

Üniversitesi’nde yürütülmekte olan açıköğretim lisans 



programlarına aşağıdaki şartları yerine getirmek kaydıyla kayıt 

yaptırabilecekler. 

“Söz konusu öğrencilerin kaydolacağı açıköğretim 

programı, örgün öğretimde öğrenim gördükleri programın 

aynısı olamaz. 

Bu durumdaki öğrenciler örgün ve açıköğretim 

programları arasında ders transferi veya kredi saydırma işlemi 

yapamaz. 

Örgün meslek yüksekokulu programı öğrencileri veya 

mezunlarından açıköğretim önlisans programına da kayıt 

yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş yapmak 

istedikleri takdirde, bu geçişi mezun olacakları örgün meslek 

yüksekokulu ve açıköğretim önlisans programlarının sadece bir 

tanesinden yapabileceklerdir. 

Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına 

kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün 

öğretimdeki statülerine göre yapılacaktır. Bu durumdaki 

öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolması, askerlik 

işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz.” 

Günümüzde eğitimin yaş ile sınırı olmadığını, artık 

birçok çevreler kabul etmekte ve ömür boyu eğitim kavramını 

benimsemektedir. O nedenle bir fakülteyi bitiren bir kişi isterse, 

ikinci bir fakülteyi daha okuyabilmelidir. Ancak yaşanan 

sıkıntı, ikinci fakülteyi okumak isteyenlerin önemli bir 



bölümünün askerlikten kaçmak için bu tür bir yolu tercih 

edebildikleridir.  

Yukarıdaki şartları sağlayanların eğitimlerini imkânları 

dâhilinde sürdürmeleri, özverili bir çalışma ve kendini 

geliştirme hareketidir. Bu nedenle ömür boyu eğitim kavramına 

inananları kutlamak isterim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 05 Ekim 2001 (Cuma) 

 

EK YERLEŞTİRME MÜRACAATLARI HAFTAYA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre 

yükseköğretim programlarına yapılan merkezi yerleştirme 

sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle açık kalan 

kontenjanlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) 

tarafından merkezi olarak ek yerleştirme müracaatları haftaya 

yapılıyor. ÖSYM Başkanlığının konu ile ilgili açıklaması şöyle: 

“Adaylar ek yerleştirme için Ek Yerleştirme Kılavuzu 

ve Başvurma Belgesini 8-16 Ekim 2001 tarihleri arasında 

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alacaklar ve 

doldurdukları Başvurma Belgesini yine bu merkezlere teslim 

edeceklerdir. 

2001-ÖSS Ek Yerleştirme sonuçları Ekim ayının son 

haftası içinde adaylara duyurulacaktır.  



2001-ÖSS Ek Yerleştirmede yükseköğretim 

programlarına yerleştirilen adaylar üniversitelere kayıtlarını 5-9 

Kasım 2001 tarihleri arasında yaptıracaklardır.” 

Bu haber üniversitemizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ile 

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ek yerleştirme 

ile öğrenci alacak. 

 

Elazığ halkımızdan sık sorulan bazı sorulara cevap 

vermek istiyorum. Ek yerleştirme işlemi doğrudan ÖSYM’ye 

yapılacak müracaat sonrasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme 

sözel puana göre yapılacak. Yerleştirme ile ilgili özel yetenek 

sınavı yapılmayacak. Dolayısıyla yerleştirme işleminde 

Üniversitemizin herhangi bir tasarrufu asla söz konusu değildir.  

 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümüne girebilecek son öğrencinin sözel puanının hangi 

seviyede kalacağını kestirmek güçtür. Çünkü müracaat 

edenlerin sayılarına ve sözel puanlarına göre işlem yapılacaktır. 

Ancak tahminime göre yerleştirme sonrasında en düşük puan 

170 sözel puanı civarında kalır. 

 

İletişim Fakültemize gelecek öğrencilerin geç başlaması 

nedeniyle eksik kalan derslerinin tamamlanması amacıyla 



yoğunlaştırılmış program uygulanacaktır. Gerektiğinde 

cumartesi günleri dahi ders yapılacaktır. 

 

Ege Üniversitesinden Fakültemize görevlendirilen 

elemanlar gelmeye başlamıştır. Bu yıl okutulacak “İletişim 

Bilimi I” ve “Sinema Tarihi” derslerini yürütecek öğretim üyesi 

Fakültemize gelerek görevine başlamıştır. 

 

İletişim Fakültesinin öğretime başlaması ile birlikte 

yapılması düşünülen açılış törenine ilgilenen tüm Elazığ’da 

oturanları ve öğrenci ailelerini de davet etmeyi planlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Ekim 2001 (Cumartesi) 

 

9. ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI 

ANIMSATTIKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

27-28 Eylül 2001 tarihleri arasında Sivrice’de 9. 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliği çerçevesinde okunan 

şiirleri dinledikçe çok duygulandım ve çocukluk yıllarımı 

hatırladım. İlkokul üçüncü sınıftan itibaren şiir okumaktan çok 

büyük zevk almaya başlamıştım. Bu alandaki başarımı fark 

eden öğretmenim rahmetli Zihni Bilhan, tüm resmi törenlerde 

bana şiir okutmaya başlamıştı. İlkokulu bitirinceye kadar da 

okulun en fazla şiir okuyan öğrencisi konumuna gelmiştim. 

23 Nisanlar, 10 Kasımlar, 29 Ekimler ve diğer 

bayramlarda öğretmenlerim bana şiir verir ve ezberlememi 

isterdi. O törenlerde toplum önüne çıkıp şiir okumak ve 

alkışlanmak bana büyük bir zevk verirdi. Artık elime 



geçirdiğim her şiir kitabındaki şiirleri kısa sürede ezberler ve 

mutlaka bir fırsatını bulur, birilerine okurdum. 

Ortaokula başladığımda güzel şiir okuduğumu 

kanıtlamak için Türkçe öğretmenime bir şiir okumak istediğimi 

söylemiştim. Güzel şiir okuduğumu kanıtlamak istiyordum. İlk 

dersteki bu isteğimi, yeni göreve başlamış bayan öğretmen 

reddetmişti. Mecburen haftayı beklemek zorundaydım. 

 

Bir hafta sonra ısrarlı talebim karşısında Türkçe 

öğretmenim şiirimi okumama müsaade etmişti. Sınıfta var 

gücümle şiir okumaya başlar başlamaz, Bayan öğretmen “Otur 

yerine E... Şiir böyle mi okunur” azarlaması sonrasında mosmor 

kesilmiş ve çok büyük bir suç işlediğimi zannetmiştim. Artık 

sınıfa girmek, arkadaşlarımın yüzüne bakmak istemiyordum. 

Bayan öğretmeden ise adeta nefret ediyordum. 

Pedagojik davranışlardan bihaber bir öğretmen, çok 

zevkle yürüttüğüm şiir okuma hevesimi yok etmişti. Artık şiir 

okumak sevdasından vazgeçmiştim. Oysa psikolojik durumumu 

göz önünde bulundurarak bana daha hoşgörü ile yaklaşılmış 

olunsaydı, herhalde o alandaki başarılarımı halen sürdürmüş 

olabilecektim. 

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları her yıl daha görkemli 

yapılıyor. Türk dünyasından şairler, eserlerini büyük bir zevkle 

sergilediler. Yanı başımda ise Berika Küçük Hanımefendi 



oturuyor ve her şiir sonrasında o şiir ile ilgili yorumlarını bana 

söylüyordu. Sonrasında çantasından “Gül Deseni” isimli 

kitabını çıkardı ve bana hediye etti. 

Berika Küçük Hanımefendi, Elazığ’ın tanınmış modern 

bir bayanını temsil ediyordu. Gençlik yıllarındaki Elazığ ile 

şimdiki Elazığ’ı fırsat buldukça kıyaslıyordu. Anlattıklarına 

bakıldığında geçmişteki Elazığ halkının kültür ve sanatı daha da 

benimsediği gerçeği ortaya çıkıyordu. Kültür ve Sanat, 

toplumun aynası olduğunu unutmamak gerekir. Gelecek yıl 

daha muhteşem bir Hazar Şiir Akşamları Etkinliğinde buluşmak 

dileği ile hepinizden sanat ve kültüre daha fazla ilgi 

göstermenizi diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Ekim 2001 (Perşembe) 

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BELLİ OLDU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Polis Akademisi’ne bağlı olarak Polis Meslek Yüksek 

Okulları açılması hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 2001/2999 

sayılı kararı 06.10.2001 tarihli ve 24545 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulunun bu kararı ile 

Elazığ’ımızdaki polis okulunun adı Zülfü Ağar Polis Meslek 

Yüksekokulu olarak değişmiş oldu. 

Polislerimizin yetiştirildiği okulların eğitim sürelerinin 

artırılması, olumlu bir gelişmedir. Polis okullarının iki yıllık 

meslek yüksekokullarına dönüştürülmesi işleminin bir süre 

sonra da yeterli görülmeyeceği ve en azından dört yıllık bir 

süreye yükseltileceğini, yani büyük bir bölümünün akademiye 

dönüştürüleceğini tahmin ediyorum. 



Polislik mesleğini seçen bireylere meslek 

yüksekokullarında verilecek derslerin içeriklerinin de çok 

profesyonelce hazırlanması zorunludur. Özellikle bilişim ve 

iletişim alanlarındaki yeni gelişmeleri kapsayan derslerin 

okutulması halinde, yeni teknoloji cihazlar üzerinden 

işlenebilecek suçların çözümü açısından önemli bir mesafe 

alınabilecektir.   

Polis Meslek Yüksekokullarının bulundukları iller ve 

okul adları aşağıda verilmiştir. 

 

 

    S.NO   POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 

ADI 

      1.  Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu 

      2.  A.S.Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu 

      3.  A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek 

Okulu 

      4.  Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu 

      5.  Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu 

      6.  Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek 

Okulu 

      7.  Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu 



      8.  Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu 

      9.  Nazilli Polis Meslek Yüksek Okulu 

     10.  Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu 

     11.  Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu 

     12.  Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek 

Okulu 

     13.  Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu 

     14.  Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu 

     15.  Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu 

     16.  Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu 

     17.  Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu 

     18.  Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek 

Okulu 

     19.  Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu 

     20.  Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Ekim 2001 (Carşamba) 

 

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 

BAŞARILI GEÇTİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

11 Eylül 2001 tarihinde Newyork’daki Dünya Ticaret 

Merkezine ait ikiz binalara yapılan uçaklı çarpma sonucunda 

akla gelmeyen bir yöntemle gerçekleştirilen dünya tarihinin en 

büyük terörist saldırısı, tüm ülkelerin güvenlik konularını 

yeniden gözden geçirmelerine vesile oldu ve bunun sonucu 

olarak Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerin 

birçoğu, gündemlerine terör olaylarını almaya başladı.  

Türkiye terörden çok çekmiş bir ülkedir. Son olarak 

1984’lü yıllardan itibaren şiddetlenen terör yüzünden ülkemiz 

büyük acılar çekmiş ve otuz binin üzerinde şehit verilmiştir. 

Terör kavramı bazıları için şiddet, masum insanların 

katledilmesi ve uygulandığı yerde tahriplerin oluşturulması 



anlamını taşırken, bazıları için de özgürlük hareketi olarak 

yorumlanmıştır.  

Özellikle Avrupa ülkelerinin bir kısmı gizli emelleri 

yüzünden terörü desteklemiş ve korumuştur. Terörü destekleyen 

bazı ülkeler, terörün masum insanları nasıl katledilebileceğini 

Dünya Ticaret Merkezi binalarına yapılan saldırı sonrasında 

sanki ilk defa öğrenmiş oldular!  Bunun sonucu olarak da birden 

bire terör hareketini sürdürenlere karşı tedbirler almaya 

başladılar. 

  

Şurası unutulmamalıdır ki terör, eskiden CIA ajanı olan 

Usame Bin Ladin örneğinde olduğu gibi bir gün geri tepiyor. 

Terörü destekleyen ülkeler akıllarını başına alıp, kötü emelleri 

için zavallıları kullanmaktan artık vazgeçmelidir.  

Üniversitelerimiz, terör konusunda halkımızı 

aydınlatmak için üzerine düşen görevleri yoğun bir şekilde 

yerine getirmelidir. Fırat Üniversitesi önceki yıllarda “Güvenlik 

ve Huzur” sempozyumları düzenleyerek, bölge halkına önemli 

hizmetler götürmüştü. 17-19 Ekim 2001 tarihleri arasında da 

“Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumunu” düzenleyerek, 

tarihimizden günümüze iç ve dış tehditler konularının 

işlenmesini sağladı. 

 Sempozyum süresince çok farklı konuları ele alan 

öğretim elemanları farklı üniversitelerden geldiler. Bir önceki 



Emniyet Müdürümüz Sayın Feyzullah Arslan da sempozyuma 

bildirileri ile katıldı. 

Elazığ halkının terör hakkında gerçekleri 

öğrenebilmeleri açısından, “Türkiye’nin Güvenliği 

Sempozyumu” büyük önem arz etti. Terörden ve şiddetten uzak, 

herkesin kardeşçe bir arada yaşayabildiği ve hoşgörülü 

davranabildiği güzel günleri yakalayabilmek için, teröre karşı 

herkesin hazırlıklı ve uyanık olması gerekir. Bu hedefe varmak 

için de güvenlik ve huzur konularında sıkça sempozyumlar ve 

toplantılar düzenlenmelidir. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Ekim 2001 (Salı) 

                     

ÖĞRETMENEVLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam sayesinde 

öğretmenevleri açıldı. Daha sonraki dönemlerde göreve gelen 

Milli Eğitim Bakanları da bu geleneği sürdürerek hemen her 

ilde ve ilçede öğretmenevleri açmaya devam ettiler. 

Tatil beldelerinde bulunan öğretmenevlerinde idari 

görevi bulunmayan bir öğretmenin kalması imkânsız gibi. 

Örneğin Datça ilçesindeki öğretmenevi denize sahili 

olduğundan tatili ucuz geçirmek isteyenler için ideal bir 

konaklama yeridir. Yaz aylarında kalanlar ise genelde üst düzey 

bürokratlar olmaktadır. 

Cazibesi olmayan yerlerdeki öğretmenevleri ise 

öğretmenler için bulunmaz bir imkândır. Özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki öğretmenevleri, o yörede 



öğretmenlik yapanlar için de sürekli konaklama yeri olarak 

hizmet verebiliyor. Bazı öğretmenevlerinin kurulma amaçları 

doğrultusunda kullanılabilmeleri sevindirici bir olaydır.  

Öğretmenevlerinin bazılarının lüks oteller seviyesinde 

hizmet verdiklerine şahit olmaktayız. Üstelik ödediğiniz 

ücretler de öğretmenlerin kesesine uygun düşebilmektedir. 

Ancak bu hizmetler batıdan doğuya doğru gelindikçe azalmakta 

ve hatta tümden kaybolabilmektedir. Kullanılan inşaat 

malzemelerine baktığınızda birinci sınıf olduğunu 

görüyorsunuz. Ancak kötü işçilik yüzünden ne kadar kaliteli 

malzeme kullanırsanız kullanınız, kendini göstermiyor. 

Geçenlerde Muş İli öğretmenevinde kalmıştım. Yeni 

boyanmış. Ancak duvar, kapı ve pencerelere öyle bir badana 

yapılmış ki, badanadan sıçrayan boyalar mobilyalara sıçramış 

ve mobilyalar sanki de çok eskiymiş veya tozluymuş gibi 

görünmektedir. Banyodaki tesisatlar küçük tamiratlarının 

yapılmaması yüzünden su damlatıyor. İşin bir boyutu bu. Diğer 

boyutuna gelince odalarda elinizi yıkamak için sabun 

bulamıyorsunuz. Havlu yok. Tuvalet kâğıdı ne gezer. 

Anlayacağınız işletmecilik sıfır. 

Diğer bir odaya geçmem istendi. O odada da aynı 

manzara. Yani sadece ilk girdiğim oda bahsettiğim durumda 

değil, benzer diğer odada da sabun, havlu, tuvalet kâğıdı, 

dolapta elbisenizi asacak tek bir askı dahi yoktu. Nöbetçi 

memura durumu anlatmam sonrasında sağdan soldan toplama 



ile bazı eksiklikleri giderebildi. Öğretmenevinde kalan diğer 

arkadaşların da anlattığım olumsuzlukların aynısını 

yaşadıklarını söylediler. O halde söz konusu öğretmenevi 

işletmeciliğinde bir problem var. 

Bu sorunu dile getirmek istedim. Çünkü o 

öğretmenevinde kalan bir öğretmen benzer şikâyetlerde bulunsa 

muhtemelen açıkta kalır ve kendisine bir daha oda 

verilmeyebilir. Bu olayı tümden görmemezlikten de 

gelebilirdim. Ama birilerinin bu durumları yazmaları gerekir ki 

ilgililer uyarılsın ve doğru dürüst bir işletmecilik yapılabilsin.  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Ekim 2001 (Perşembe) 

 

ELAZIĞSPOR KONGRE ÜYELERİ İLE TOPLANTI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

Elazığspor Başkanı Hayrettin Karamazı başkanlığındaki 

Yönetim Kurulu 18 Ekim 2001 akşamı kongre üyelerine 

Elazığspor tesislerinde akşam yemeği verdiler. Bu tür bir yemek 

Elazığspor tarihinde bir ilk idi. Kongre üyeleri bu tür bir 

toplantının yapılmasından duydukları memnuniyetlerini dile 

getirdiler. 

Başkan Hayrettin Karamazı 4 aylık yönetim 

dönemlerinin genel bir değerlendirmesini yaptı ve hedeflerini 

açıkladı. Söz alan bazı kongre üyeleri görüşlerini ve dileklerini 

sunarlarken, söz alanlarının bir kısmı Hayrettin Karamazı ve 

ekibinin icraatlarından memnun olduklarını vurguladılar. 

Yemekli toplantı sadece üyelere açıktı. Toplantıya 

katılan Milletvekilimiz Mehmet Ağar ise Elazığspor’un iyi bir 



yolda olduğunu ve bu tempoda devam edildiği takdirde amaca 

ulaşılabileceğini belirtti. 

Toplantıya basın mensuplarının çağrılmadığı dikkati 

çekiyordu. Elazığ’da yer alan yerel medya mensuplarının bu 

toplantıda neden bulunmadıkları da bazı kongre üyeleri 

tarafından sorgulandı. 

 Bilahare söz alarak basın ile iyi ilişkilerin kurulmasının 

gerekliliği üzerine bir konuşma yaptım. Ancak basın 

mensuplarının da basın etiğine uymaları, başkalarının şeref ve 

hasiyetlerini zedelemekten kaçınmaları için çaba göstermeleri 

gerektiğini belirttim.  

 

Eline bir fotoğraf makinası geçirenlerin “Ben basınım 

deyip” sınırsız tavır ve davranışlar içerine giremeyeceklerini, bu 

nedenle de bu yıl ek kontenjanla öğrenci alımını gerçekleştiren 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine büyük sorumlulukların 

düştüğünü dile getirdim. 

“Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üniversitemiz 

Rektörün onayını alarak Elazığ’daki basın mensupları için 

hizmetiçi eğitim düzenlemeyi planlamaktadır. Bu faaliyetlerde 

özellikle kişilik hak ve hürriyetlerinin rasgele 

zedelenemeyeceği, basın etiğinin ne anlama geldiği ve ne tür 

haberlerin haber niteliği taşıyacağı konularında seminerler 

verileceği” konularında açıklamalarda bulundum.  



 Hayrettin Karamazı bundan böyle üçer aylık sürelerle 

kongre üyeleriyle bu tür toplantıların yapılacağını ve 

amaçlarının, üyelerin her türlü faaliyetlerinden zamanında 

haberdar edilmesi olduğunu belirtti. 

Elazığspor’un 34 yıllık hasretinin biterek süper lige 

çıkacağı dileği ile tüm Elazığ’da oturanları maddi ve manevi 

olarak Elazığspor’u desteklemelerini, basınımızın da kişisel 

çekişmeleri bir tarafa bırakıp tek vücut olarak Elazığspor 

yanında yer almalarını arzuluyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ekim 2001 (Çarşamba) 

  

KÜRESELLEŞME VE ATATÜRK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

  

Son zamanlarda farklı ideolojileri savunanların Atatürk 

ismi arkasında saklandıkları ve Atatürk ismini telaffuz ederek 

aslında savundukları ideolojilerin gerçekleşmesi için çaba sarf 

ettiklerini biliyoruz. Bakıyorsunuz Türkiye’de her ideolojinin 

altında Atatürk’e mal edilmiş mutlaka birkaç cümle ile 

karşılaşıyorsunuz.  

Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şubesi tarafından 

organize edilen ve davetli olarak YÖK Üyesi Prof. Dr. Aplaslan 

Işıklı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferans 29 Ekim 2001 

günü Fırat Üniversitesi’nde yapıldı.  

Hocamızın dile getirdiği bazı konuları özetleyerek siz 

okuyucularımızla paylaşmak istedim. Sayın Işıklı, Said Molla, 

Şeyh Said ve diğer bazı irtica hareketlerinden örnekler vererek 

Kemalizmin karşısındaki faaliyetlerini dile getirdi. Din 

istismarlığının yaygın olarak ülkemizde hemen her dönemde 



kullanıldığını belirten Prof. Dr. Işıklı dünya da din adına yapılan 

birçok hareketin arkasında da gene batılı emperyalist ülkelerin 

parmağının olduğunu, Afganistan’da savaşa neden olan Usame 

Bin Ladin’in eskiden CIA adına çalışması örneği ile dile getirdi.  

  

Her inanç sisteminin belli anlamda küreselleşme 

olduğunu, bu bağlamda Müslümanlığın, Yahudiliğin, 

Hristiyanlığın hepsinin birer küreselleşme hareketi olduğunu, 

Hitler’in Mussolon’inin icraatlarının da küreselleşme olduğunu 

belirtti. Küreselleşmenin ülkemizde yeni olmadığını, borsa 

hareketleri, turizm gibi dünya ülkelerinin etkisi altında 

faaliyetleri sürdürerek küreselleşmeyi uyguladığımızı söyleyen 

Prof. Işıklı, en çarpıcı örnek olarak IMF’nin ekonomimizi 

yönetmede gösterdiği davranışlarını gösterdi.  

Son günlerde hükümet ortaklarının ekonomimizi 

canlandırmak için KDV oranlarını düşürmek amacıyla 

çalışmalara başlayacaklarını açıklaması karşısında, IMF’nin 

KDV’nin kademeli düşürülmesi teklifinin küreselleşmenin 

somut bir örneği olduğunu açıkladı. 17 Şubat’ta Türk Lirasının 

dolarlara çevrilmesi ve akabinde birkaç gün sonra Anayasa 

kitabının fırlatılması (Cumhurbaşkanımızın Başbakana Anayasa 

kitabını fırlatmasını kastederek) sonrasında ülkemizde çıkan 

ekonomik krizin de küreselleşmenin ürünü olduğunu, planlı ve 

programlı bir senaryonun sahnelenmesi yönündeki yorumunu 

dikkate almak gerekir.  

Ulu önder Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda 

Sulh” deyimi içinde yatan küreselleşme hareketinde, kardeşlik, 

paylaşım, karşılıklı hak ve hürriyetlere saygı söz konusu. Atatürk 



İlke ve İnkılapları doğrultusunda değişen yeni dünya düzenine 

uyum sağlamak için uyanık olmalıyız. Atatürk misali birilerinin 

gelip bizi kurtarmasını beklememeli ve vatandaş olarak her 

birey üzerine düşeni yapmalıdır.  

Konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, 

1980 ihtilali sonrasında 1402 sayılı Kanunla görevinden 

uzaklaştırılan ve o dönemlerde üniversitelerde çalışması 

sakıncalı görülenlerden birisiydi. Oysa vatan ve milletini seven 

her Türk’ün, Atatürk Milliyetçiliğini savunan her bireyin 

hocanın görüşlerine aynen katılacağına inanıyorum. Tezatlar 

ülkesiyiz vesselam! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 01 Kasım 2001 (Perşembe) 

 

İMPARATORLUK ÇAĞINA DÖNÜŞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bir önceki yazımda Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın 

küreselleşme üzerine görüşlerini kendi yorumlarımla size 

aktarmıştım. Bugünkü yazımda ise Sayın Işıklı’nın “Küresel 

Saldırı, Ulusal Devlet ve Sendikalar” isimli kitabını referans 

alarak hocamızın “İmparatorluk Çağına Dönüş” başlığı 

altında savunduğu görüşleri, kendi penceremden yorumlamak 

istiyorum.  

Prof. Dr. Alpaslan verdiği konferansta ve kitabında 

küreselleşme eğilimleri sonrasında, yeni dünya düzeni 

içerisinde yeni bir iktidar yapılanması ve bu iktidarın belirlediği 

bir egemenlik kavramına göre biçimlenmiş bir dünyanın 

amaçlandığını yazmakta, ancak ne tür bir iktidarın egemenliği 

altında küreselleşmeden yana oldukları her zaman açıkça ortaya 

konulmadığını ve küreselleşmek için uluslararası pazara 



açılmak ve bu pazarın yasalarına kayıtsız şartsız teslim olmak 

gerektiğini ve Adam Smith’in 19 yüzyıl başlarında söylediği 

gibi, uluslararası pazarın da bireysel kararların bileşkesinden 

ibaret olan ünlü “görünmeyen el”den başka yöneticisi 

olmadığını belirtmektedir.  

Sayın Işıklı, “Şeytanın en büyük kurnazlığı, 

kendisinin olmadığına bizi inandırmasıdır” benzetmesini 

yabana atmamak gerekir. Yeni dünya düzenini kurmak 

isteyenler, eğer bu tezlerini sahiplenmeden yürütebilirlerse, 

hedeflerine çok daha çabuk ulaşacaklarını bilme,k kehanet 

gerektirmez.  

 

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, 

küreselleşmeyi tahminlerimizin çok üzerindeki bir hızla 

gerçekleştirmektedir. Günlük yaşantımızın birer parçası haline 

gelen uydu üzerinde yapılan radyo ve televizyon yayınları 

yanında İnternet gibi olanakların sağladığı imkânlar, 

küreselleşme hareketlerini daha da kolaylaştırmaktadır.  

Ülkenizin yasaları ne olursa olsun gizlice İnternet 

üzerinden fikirlerinizi başkaları ile paylaşabilir, dış borsalar 

üzerinde yatırımlar yapabilir, terör örgütlerini harekete 

geçirebilirsiniz. Taliban yönetiminin müslüman ülkeleri 

yanlarına almak için Katar’dan yayın yapan “El Cezire” 

televizyonunda sık sık demeçler vermesi, bir küreselleşme 

hareketi değil midir? 



Diğer taraftan ABD’nin kendisini daha da haklı 

çıkarmak, dünya ülkelerinin ABD’nin yanında yer almasını 

sağlamak için bana göre çok abartılı bir biçimde yaymaya 

çalıştıkları “Şarbon” tehlikesi, belki de Afganistan’da 

mağaralarda saklı Taliban yöneticilerini ve Usame Bin Ladin’i 

öldürebilmek için nükleer silah kullanmak istemeleri halinde, 

kendilerini haklı çıkarmak açısından küreselleşmenin 

nimetlerinden faydalanma hareketi olamaz mı? 

İstesek de istemesek de küreselleşme gemisine binmiş 

durumdayız. Artık bu gemiden hiçbir dünya ülkesinin kendi 

başına ayrılmasına müsaade edilmeyecektir. Önemli olan, ülke 

çıkarlarımızı en iyi biçimde koruyacak, gelişmiş ülkelerin 

seviyesine çıkabilecek endüstriyel gelişmeleri sağlayacak 

hamleler atmaktır. Bunu sağlamak için de her birey kendi 

üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeli ve endüstriyel 

üretimi artırıcı tedbirler almalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Kasım 2001 (Salı) 

 

2002 ÖSS BAŞVURULARI YAPILIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

2002 ÖSS Başvuruları 5 Kasım günü başladı. 

Önümüzdeki yıl 1,5 milyon civarında bir müracaat bekleniyor. 

2002 ÖSS’de bazı yenilikler var. Bu yeniliklerden en önemlisi 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek 

Yüksekokulları İle Açık öğretim Ön lisans Programlarına 

Sınavsız Geçiştir. Önümüzdeki yıl ilk defa uygulanacak bu 

sistem ile Meslek Yüksekokullarının tam kapasite ile eğitime 

geçmeleri hedefleniyor.  

Meslek Yüksekokulların birçok branşlarının 

kontenjanları dolmuyor. Ek kontenjan sonrasında bile dolmayan 

okullarımız bulunmakta. Gelecek yıl mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumları mezunlarının doğrudan meslek 

yüksekokullarına alınması, kontenjanları doldurup 

doldurmadığını göreceğiz. Ancak korkarım ki mevcut 



durumdan çok farklı bir manzara ile karşılaşmamız mümkün 

değil. Çünkü 105 ve daha yukarı puan alan öğrenciler, bu yıl 

eğer tercih formlarına genelde boş kalan meslek 

yüksekokullarından birini yazmış olsalardı, zaten okula 

girebileceklerdi.  

4702 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 2547 

sayılı Kanunun 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde 

bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın 

programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik 

Eğitim Bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki 

meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği 

hükmünü getirmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 

mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştirme için 

orta öğretim başarı puanları esas alınacak (MOBP). Orta 

öğretim başarı puanı aşağıdaki eşitlikle hesaplanacak.  

MOBP= C+((OBP-C)x((100-C)/(B-C))) 

B= Okuldaki en büyük OBP 

C=Okuldaki en küçük OBP 

Dolayısıyla her öğrenci kendi okulu esas alınarak bir 

sıralamaya tabii tutulmuş oluyor. Yani öğrencinin okuduğu 

okuldaki en büyük ve en küçük OBP’ler esas alınıyor.  



Öncelik son sınıf öğrencilerine verilecek. Daha sonra 

bir yıl önce ve bilahare iki yıl önce mezun olanlara doğru geriye 

gidilecek.  

Meslek yüksekokullarına sınavsız yerleştirilmiş 

öğrencilerden mezun olanların %10’undan az olmamak üzere 

kendi alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş için 

kontenjan ayrılacak ve bu kontenjanlara adaylar, Dikey Geçiş 

sınavı (DGS) sonuçlarına göre yerleştirileceklerdir. Yani 

meslek yüksekokulunu başarı ile bitirenlere, lisans tamamlama 

hakkı da verilmiş olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Kasım 2001 (Çarşamba) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ 15 

KASIMDA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İletişim Fakültesi açılış töreni 15 Kasım’da (Perşembe 

günü) Rektörlük kampusunda bulunan İletişim Fakültesi 

binasında yapılıyor.  

7-8 Kasım tarihlerinde İletişim Fakültesinde açılan 

hizmetiçi eğitime katılan medya mensuplarına bu törende 

“Başarı Belgeleri” dağıtılacak. Hizmetiçi Eğitim süresince 

katılımcıların sponsorluğunu üstlenen VAROL COLOR’a da 

Teşekkür Belgesi takdim edilecek.  

Açılış törenin asıl amacı tamamen Elazığ ili dışından 

gelen öğrencilere hem üniversitemizi tanıtmak hem de 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl ile öğrencileri bir 

arada buluşturmak. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen 



İletişim Fakültesi öğrencilerinin kendilerini bir aile ortamında 

imiş gibi hissedebilmeleri için gereken tüm çabalar gösterilecek. 

Öğrencilerin sadece eğitim sorunları ile değil, aynı zamanda 

sosyal ve kişisel problemlerine de destek sağlamak açısından bu 

toplantı büyük önem taşıyor.  

Törende ilk defa Elazığ’a ve Üniversitemize gelen 

öğrencilerimize Üniversitemizi tanıtıcı bir konuşma ve tanıtım 

sunusu yapılacak. Öğrenci etkinliklerini artırmak amacıyla 

Rektörlük müsaadesi sonrasında kulüp kurmaları teşvik 

edilecek. İletişim kavramı içerisinde yer alan olgu, uygulamalı 

olarak gerçekleştirilmeye çalışılacak.  

 

İletişim Fakültesi olarak yerel medyamızla iç içe 

olmayı arzuluyoruz. Bu amaçla Fırat havzası ve Elazığ 

Gazeteciler Cemiyetleri ile diyalogumuzu daha da 

güçlendirmek istiyoruz. Çünkü netice itibariyle bu kurumlar 

karşılıklı olarak biri birine muhtaçtır.  

Kişilerarası iletişimde gelişme sağlamak için daha 

önceden vukuu bulan bazı olumsuz tavırları görmemezlikten 

gelmek gerekir. Kurumların selameti açısından, kişilerarası 

iletişimsizlik bertaraf edilmeli ve uzlaşma sağlamak için 

karşılıklı çaba sarf edilmelidir.  

İletişim Fakültesi Dekanı sıfatı ile Elazığ’daki her türlü 

medya organizasyonu ile diyalog kurmaya hazırım. 



Kendilerinden gelecek her türlü öneri, talep ve görüşleri 

elemanlarımızla dikkatlice değerlendireceğimizi ve kurumların 

karşılıklı avantaj sağlamaları açısından sonuçlandırmaya hazır 

olduğumuzu bildirmek isterim.  

El ele vererek Elazığ’daki medya çalışanlarının her 

türlü sorunlarını dinlemeye hazırız. Özellikle yerel medya 

mensupları ile birlikte çözümler üreterek, ilgili üst makamlara 

sunmak için, bu çağrı sonrasında birlikte harikalar yaratmaya ne 

dersiniz! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Kasım 2001 (Cumartesi) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ VE 

UNUTTUKLARIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

15 Kasım günü Fakültemizin açılışı üniversitemiz 

akademik ve idari personeli, öğrencilerimizin katılımı ve Elazığ 

medyasından gelenlerle gerçekleştirilmiş oldu. Açılışta Fırat 

Televizyonundan başlayarak İletişim Fakültesinin öğrenci 

alımına kadarki süreci özetleyen bir sinevizyon sunumu yapıldı. 

Toplam 7 dakika süren VTR sunusunda 10 yıllık bir Fırat TV 

geçmişini ortaya koymak kolay değil.  

Zaten tören yapmayı 12 Kasımda kararlaştırdık, 3 gün 

sonra da töreni gerçekleştirdik. Yani tüm hazırlıklar üç gün 

içinde yapıldı. Yazılan senaryoya uygun görüntülerin 

yerleştirilmesinin kolay olmadığı, bu alanda çalışanlar 

tarafından çok iyi bilinir. Bu nedenle her zaman unutulanlar 

olabilir.  



Fırat TV’de çeşitli yıllarda televizyon programı yapan 

birçok değerli üniversite mensuplarımız ve bireylerin tümünün 

görüntülerini vermek, VTR’nin hazırlanma sürecinin kısalığı ve 

her görüntüye ulaşmadaki arşivleme problemleri yüzünden 

mümkün olamayabiliyor. Ama Fırat TV’deki arkadaşlarımız 

söz konusu VTR’yi hazırlarken kasıtlı davranmadıklarına 

inanıyorum.  

 

Gene teşekkür belgesi hazırlarken de acelecilik 

yüzünden gözden kaçırdıklarımız olabiliyor. Açılış töreninde 

karşılaştığınız bir kişinin katkısı aklınıza geldiğinde, teşekkür 

belgesi düzenlemediğiniz için mahcup olabiliyorsunuz.  

Törenlerde mümkün olduğunca katılımcıları sıkmamak 

için konuşma metinlerinin kısa tutulması taraftarıyım. Bu 

nedenle de konuşma metnini bitirdikten sonra nerelerden 

kısaltma yapabilirim diye çabalayıp duruyorum. Köşe 

yazılarımda da vermek istediğim mesajı bir sayfaya sığdırmak 

bazen çok zor olabiliyor.  

Örneğin açılış konuşmamda, “24 Nisan 1998 günü 

Elazığ’da “Anadolu Medyasında Gelişim Çizgisi” paneli; 8-9 

Ekim 1998 tarihleri arasında basına yönelik olarak düzenlenen 

“Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi 

Eğitimleri” ve 29 Mayıs 2000 tarihinde Üniversitede “İletişim 

Panelinde”Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti adı yerine “Siz 

medya mensupları” ifadesini kullanmıştım. Çünkü Cemiyet 



Başkanı Sayın Bedrettin Keleştimur da oradaydı ve üstelik 

tanıtım VTR’sinde kendi görüntüsüne yer verilmişti. Oysa 

konuşmamda kapalı ifade yerine açık ifade kullanmam daha 

uygun düşerdi.  

Sonuçta hiçbir art niyet taşımadan, birlikte bir açılış 

töreni yapmak için yola çıktığımıza herkesin inanmasını 

istiyorum. İsmini zikretmeyi ve VTR’de görüntüsünü vermeyi 

unuttuğumuz dostlarımızdan özür diliyor, İletişim Fakültemizin 

açılışının ülkemiz ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 

diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Kasım 2001 (Salı) 

 

ELAZIĞ YİMPAŞ MAĞAZASI ÜZERİNE BİR 

YORUM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’a YİMPAŞ Mağazası açılabilmesi amacıyla 

büyük bir binanın yapılacağı yıllar önce söylendiğinde, kendi 

adıma sevinmiştim. Çünkü mağaza içerisinde dört yıldızlı bir 

otel inşaatı da olacaktı. Otel denildiğinde ızdırap çekiyorum. 

Çünkü bu yüzden sempozyum düzenlemekten çekinir olduk. 

Gelen misafirleri yatıracak yer konusunda Elazığ oldukça fakir 

sayılacak bir durumda.  

YİMPAŞ’ın çimento fabrikası karşısındaki büyük 

araziye temel attıklarında mutlu olmuştum. Malatya’daki 

mağaza da o dönemlerde inşa halindeydi ve çok hızlı 

ilerliyordu. Netice itibariyle Elazığ’daki bina da çok hızlı 

yükseldi. Bir akşam Elazığ’da tanınmış bir esnaf olan 

akrabalarımdan biri ile sohbet ederken, konu YİMPAŞ binasına 



geldi ve akrabam olan kişi “Abi, göreceksin o bina yıllar 

sürecek ve bitmeyecek. ” dediğinde bu sözlerine bir anlam 

vermemiştim.  

İnşaatın karkası bitti ve sonuçta hakikaten de inşaat 

duruvermişti. Bu arada çeşitli dedikodular da dolaşmaya 

başlamıştı. İnşaat ruhsatının olmadığından tutun da aktarılan 

paranın kaynağı sorulduğunda cevap verilemediği için inşaatın 

durdurulduğuna dair birçok senaryo türetiliyordu.  

 

Bir Elazığ’lı olarak YİMPAŞ inşaatının bu şekilde 

bırakılmasından rahatsızlık duyuyorum. Çünkü netice itibariyle 

o bina için harcanan milli servettir ve milli servetin rasgele 

çarçur edilmesine de gönlümüzün razı olmaması gerekir.  

YİMPAŞ binasının karşısında küçük bir mağazada alış 

veriş edenleriniz olmuştur. Her gittiğimde mağaza tıklım tıklım. 

Yani Elazığ’da kazançları iyi. Buradaki kazançlarını söz konusu 

bina için seferber etseler dahi, binanın gene ilerlemesi gerekirdi. 

Merakımı gidermem gerekiyordu ve geçen hafta içinde 

YİMPAŞ Mağazası müdürü Vakkas Dönmez ile mağaza 

önünde görüştüm.  

Kendisine tüm samimiyetimle gerçekleri öğrenmek 

istediğimi belirttim. Ortada dolaşan dedikodulardan bahsettim. 

Bana dedikoduların hiçbirinin doğru olmadığını, meselenin 

yeterli parasal kaynak olmamasından kaynaklandığını, 



YİMPAŞ A. Ş. ’nin inşa ettiği mağazaları sıraya koyarak 

yaptığını, şu sıralar Kahramanmaraş’taki mağazaya hız 

verildiğini, ileride Elazığ’daki bu binaya da sıra geleceğini 

açıkladı.  

Elazığ’dan sadece Elazığ YİMPAŞ Mağazasına ortak 

olmak isteyenler varsa ortaklığa kabul etmeye hazır olduklarını, 

Elazığ zenginlerinden bu konuda destek beklediklerini belirtti. 

Vakkas Bey, umarım kısa sürede ne yapıp yapıp Elazığ’daki 

binayı bitirirsiniz. Zira karkas binayı bu şekilde artık görmek 

istemiyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Kasım 2001 (Perşembe) 

 

HAZAR TURİZM OTOBÜSÜNDE YAŞADIĞIM BİR 

OLAY 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen haftalar içerisinde Elazığ’ın sahibi olmadığını 

yazmış ve örnek olarak da havayollarının hem Elazığ’a hem de 

Malatya’ya aynı günlerde sefer düzenleyerek, yolcuların çapraz 

olarak Malatya ve Elazığ’daki seferlerini kullanamamalarındaki 

organizasyonluk eksikliğini dile getirmiştim.  

Elazığ ve Malatya’dan Perşembe günü uçamayacağımı 

anlayınca otobüsle Ankara’ya gitmeye karar vermiştim. Otobüs 

yolculuğu eskisi gibi eziyet verici yönü bulunmuyor. Otobüsler 

konforlu ve de yolculuk esnasında sigara içilmesine müsaade 

edilmediği için rahat nefes alabiliyorsunuz. Bu özellikleri 

yüzünden de uçak bilet fiyatlarının çok yüksek oluşu, gün ve 

saatlerinin uygun olmayışı nedenlerini kendime dert etmeden, 

otobüsle yolculuğu göze alabiliyorum.  



Son ekonomik kriz birçok sektörü perişan etti. Halkın 

önemli bir bölümü aç. İşsiz baba evlatlarına ekmek 

götürememenin acizliği içerisinde kıvranıp duruyor. Elazığ’da 

daha geçenlerde ulusal ve yerel medya da çöplüklerdeki 

artıklarla açlıklarını gidermeye çalışan fertlerin dramı hala tüm 

tazeliği ile zihinlerimizde değil mi? 

Ekonomik kriz herhalde otobüs çalışanlarını da 

etkilemiş olacak ki, yeni bir geçim kaynağı yöntemi ile 

karşılaştım. Otobüs Hazar Turizme ait. Aracın plakası ve olayın 

geçtiği kişilerin adları bende mahfuz. Olay şöyle cereyan etti: 

Ankara’ya girdiğimizde muavin ön sıradan başlayarak her 

yolcudan “Bilet size lazım mı?” sorusunu soruyordu. “Lazım 

değil” diyenlerin de biletini alıyordu. Yani kısacası biletleri geri 

topluyordu.  

Bu olay karşısında etkilenmemek mümkün mü? O 

arada birçok senaryolar aklımdan geçti. Gerçekten de bu 

muavin ailesine bakıyor ve patronundan aldığı çok düşük 

seviyedeki maaşıyla geçim derdi çektiği için, biletleri 

toplayarak bu biletleri düşük bir komisyonla emeklilere veriyor 

ve bu yöntemle ek gelir sağlıyor olabilirdi.  

Diğer bir senaryo, birileri bu biletleri geri toplaması 

için bu muavini zorluyor ve neticede biletleri toplayarak, 

istediği kişilere komisyon alarak veya bedelsiz yardım olsun 

diye veriyor olabilirdi.  



Her ne amaçla yapılırsa yapılsın bilet toplamak işi bazı 

yolcuları rahatsız etmişti. Hatta öğretmen ve aynı zamanda 

avukat olduğunu belirten bir kişi, bileti muavine verdiğinde bu 

tür bir isteğin hoş olmadığını, bu davranışın şirkete zarar 

vereceğini söylemesi üzerine, muavin o kişinin biletini getirip 

geri vermişti.  

Doğrusunu söylemek gerekirse eğer ekmek kavgası 

yüzünden vatandaş bu tür bir yolu seçmiş ise, yaptığının doğru 

olup olmadığı konusunda bir yorum getirmek çok zor. Ama 

eğer bu alanda oluşturulan bir mafya bu işi organize ediyorsa, 

bu olayın tasvip edilmesi mümkün değil. Hazar Turizm 

şirketinin bu konudaki cevabını da merakla bekliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Kasım 2001 (Cumartesi) 

 

HAZAR TURİZM YÖNETİCİLERİNİN 

HASSASİYETİNE TEŞEKKÜR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçenlerde bu köşede “Hazar Turizm Otobüsünde 

Yaşadığım Bir Olay” başlığını taşıyan bir yazı yazmış ve 

muavinin otobüs yolcularından biletleri geri isteme olayını 

kaleme almıştım. Biz köşe yazarlarının en büyük görevlerinden 

biri de halkın sesi olmaktır. Yanlış bir olayın tekerrürü insanlara 

ve neticede topluma zarar verebilir.  

Önemli olan hatalı davrananların üzerine giderek, 

yanlışlıkları veya bilinmeden yapılan hataları asgari düzeye 

indirmektir. Kalite yönetimi ve kendi kendine kontrol  

mekânizmalarının devreye girmesi halinde, insanlar daha az 

hata yapmaya çalışacaklardır.  



Bizler henüz kalite çemberini oluşturmakta çok geri 

düzeylerdeyiz. Örneğin esnaflarımızın birçoğu “Müşteri 

Velinimetimdir” levhasını işyerlerinin en göz alıcı yerlerine 

asarlar. Ama hemen altında diğer bir levhada ise “Satılan mal 

geri alınmaz” yazısını görürsünüz. Bu iki yazı birbiri ile 

çelişmiyor mu? 

Bazı kurumlarımız, şirketlerimiz “Şikayet Kutuları” 

asarak, verdikleri hizmetlerde görülen aksaklıkların kendilerine 

bildirilmelerini isterler. Otobüs şirketlerimizin bir kısmı da 

yolcularının şikayetlerine çok büyük önem verir ve anında her 

türlü tedbiri alırlar.  

Hazar Turizm köklü bir Elazığ Otobüs şirketi. Otobüsle 

yaptığım yolculukların bir bölümünü de bu şirketimizle 

yapıyorum. Bu şirketin bir yolcusu olarak gördüğüm bir 

aksaklığı yazar olarak dile getirmem doğal karşılanmalı. 

Şirketin yetkilileri de eğer şirketlerinin daha yücelmesini, 

rekabete dayalı daha iyi hizmet vermesini ve daha hızlı 

büyümelerini arzuluyorlarsa, yolcuların sesine kulak 

vermelidirler.  

Seyahat esnasında yaşanan biletleri geri toplayan bir 

muavinin münferit eylemi karşısında Hazar Turizm Seyahat 

Şirketinin çok duyarlı davrandığına şahit olmak, bir yolcu 

olarak beni memnun etmiştir. Olaydan haberleri olur olmaz 

Hazar Turizm Şirketi Yöneticileri beni telefonla arayarak, söz 

konusu otobüsün plakasını istemiş, tartışmanın geçtiği avukatın 



ismini almış ve bilahare Yönetici Mehmet Kaya, bilet toplama 

olayını kesinlikle tasvip etmediklerini, bunun muavin tarafından 

yapılan münferit bir olay olduğunu ve işten çıkarılacağını 

belirtmiştir.  

Hazar Turizm yöneticilerinin gösterdiği bu hassasiyete 

teşekkür. Ama muavinin çıkarılacağı konusundaki ifadesini ise 

çok ağır bir karar olarak nitelediğimi ve bu kararlarından 

vazgeçmelerini arzularım. Çünkü bir anlık bir hata ile bir 

muavinin işine son vermeye vicdanlar asla razı olmaz. Her 

şeyden önce ben büyük vicdan azabı çekmiş olurum. O nedenle 

henüz çocuk sayılan muavinin bu hatasının af edilmesini diliyor 

ve köklü Hazar Turizm yöneticilerinin bu olay karşısında 

kendilerine yakışır bir hassasiyet göstermelerini de takdirle 

karşılıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Kasım 2001 (Perşembe) 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE SEMPOZYUM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik 

Devletlerinden IOWA ve OHIO Üniversitelerin işbirliği ile 28-

30 Kasım 2001 tarihleri arasında Sakarya’da “Uluslararası 

Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı” adı altında büyük 

bir etkinlik düzenlemektedir. Hızla gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin çeşitli uygulamalarını sergilemek ve yeni 

teknolojilerin eğitim öğretim alanlarını nasıl daha etkili hale 

getirebileceğinin tartışılacağı bu sempozyumun en önemli bir 

yönü uydu sayesinde İnternet üzerinden önemli etkinliklerin 

canlı yayınlanmasıdır.  

Sakarya Üniversitesi son bir iki yıl içerisinde Uzaktan 

Eğitim alanında önemli hamleler yapmış ve Meslek 

Yüksekokulu bünyesinde 500 kontenjanlı “Bilgisayar 



Programcılığı ve Bilgi Yönetimi” ön lisans programını açmıştır. 

Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda son yıllarda hızlı bir 

gelişmenin yaşandığına hepimiz şahit oluyoruz. Fırat 

Üniversitesi ise Fırat Televizyonunu kurarak, 1993’lü yıllardan 

beri televizyonla uzaktan eğitim çalışmalarını başarı ile 

sürdürmüştür. Ancak Mayıs 2001 Ayından beri Fırat 

Televizyon yayınlarına ara verilemesi nedeniyle, uzaktan eğitim 

çalışmalarına sadece İnternet üzerinden devam edilebilmektedir.  

 

Sakarya’da yapılacak sempozyuma üniversitemizden de 

öğretim elemanları bildiri sunacaklarıdır. Ayrıca sempozyum 

süresince her gün çağrılı konuşmacılar görüşlerini sempozyuma 

katılanlara ve aynı zamanda İnternet üzerinden tüm dünyaya 

yaymış olacaklar. Çağrılı konuşmacı olarak Prof. Dr. Uğur 

Demiray, Prof. Dr. Ülkü Köymen, Prof. Dr. Asaf Varol, Prof. 

Dr. Jerry W. Willis, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Dr. Udin Victor 

ve Ruhi Esirgen söz alacaklar.  

Bendeniz Türkiye’de uzaktan eğitimin durumunu ve bu 

çalışmaları koordine eden Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 

kurulan Enformatik Milli Komitesinin iki yıllık faaliyetleri 

sonucunda neleri gerçekleştirebildiği konularını ele alacağım.  

Fırat Üniversitesi ülkemizdeki uzaktan eğitim 

çalışmalarına erken başlayan bir üniversite konumundadır. 

Uzaktan eğitimin önemli bir parçası olan Fırat Televizyonu 

sadece yerel bir görsel yayında bulunması gereken programlar 



sunmamış, eğitim alanında da birçok değişik programları 

hazırlayarak Elazığ halkına aktarmıştır.  

1993’lü yıllarda bilişim alanında televizyondan 

bilgisayar kursları düzenlemiş ve kursa katılanlara kiralık 

bilgisayarlar vererek, kursiyerlerin evlerinden programları 

izlemelerine ve sonuçta sertifika almalarına vesile olmuştur.  

Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda hızlı bir gelişme 

yaşanıyor ve tren epeyce yol almış durumda. Üniversitemizin 

bu treni kaçırmaması ve layık olduğu konuma gelebilmesi için 

üniversitemizin tüm elemanların el birliği ile çalışması 

arzumuzdur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Aralık 2001 (Perşembe) 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE UZAKTAN EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

28-30 Kasım 2001 tarihleri arasında Sakarya 

Üniversitesi’nde “Uluslararası Eğitim Teknolojileri 

Sempozyumu ve Fuarı” adıyla üç gün süren bilimsel etkinlikler 

yapıldı. Bu sempozyumda çağrılı konuşmacı, oturum başkanlığı 

ve değerlendirme oturumunda görevler aldım. Bu vesileyle ilk 

defa Sakarya Üniversitesi kampusunu da görme fırsatını 

yakalamıştım.  

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü son sınıf 

öğrencilerinden bir grup, sanal ortamda açtığım “Robotik” 

isimli dersi, uzaktan eğitim yöntemi ile bu dönem almaktadırlar. 

Sempozyum sayesinde robot setini de götürerek, öğrencilerle 

uygulamalı çalışmaları da tamamlamış olduk.  



Öğrenciler dersi web ortamından takip etmektedirler. 

Uzaktan eğitim şeklinde verilen bu dersin ne derecede başarılı 

olduğunu ölçmek bakımından uygulama çalışmaları büyük 

önem arz ediyordu. Öğrenciler eğer ders konularını yeterince 

öğrenmişlerse, robot montajında güçlük çekmemeleri ve 

projelerini başarı ile tamamlamaları gerekiyordu.  

Doğrusunu söylemek gerekirse robot setini kendilerine 

teslim ettiğimde, robotu çalıştırıp çalıştıramayacakları 

konusunda şüphelerim vardı. Ancak öğrenciler kendilerinden 

emindi ve projelerini başarıyla tamamlayacaklarını 

belirtiyorlardı.  

Uygulama çalışmalarına zaman zaman katılarak 

zorlandıkları yerde kendilerine biraz yardım ettim. Robot 

montaj işlemleri için iki gün gece ve gündüz çalışmak zorunda 

kalan öğrenciler, sonuçta montajı başarı ile tamamlamış ve 

kontrolünü bilgisayarla yapabilmişlerdi.  

Montaj işlemlerini Bölüm Başkanları Doç. Dr. Hüseyin 

Ekiz ve Dekanları Prof. Dr. Ahmet Oğur ile bölüm elemanları 

da yakından izliyorlardı. Başarılı çalışmaları ile deprem 

sonrasında kısa sürede üniversitenin büyük hamleler yapmasına 

vesile olan Rektör Sayın Prof. Dr. İsmail Çallı’nın gece 22. 00 

sularında laboratuvara gelerek öğrencilerin robot montajını nasıl 

yaptıklarını yakından izlemesi, beni fazlasıyla etkilemişti.  

Sayın Rektör Prof. Dr. İsmail Çallı’nın bu davranışı 

öğrenciler tarafından da beğeni ile karşılanmış ve projeleri 



hakkında rektöre bilgi vermek için de adeta biri birleri ile 

yarışıyorlardı. Sonuçta Fırat Üniversitesi’nde olduğu gibi 

öğrenciler montajını gerçekleştirdikleri otomasyon sistemini 

kamera önünde anlatarak, kendileri açısından büyük bir görevi 

başarı ile tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyorlardı.  

Dekanları Prof. Dr. Ahmet Oğur öğrencilerini takım 

elbiseli ve kravatlı gördüğünde, öğrencilerdeki bu değişikliğin 

nedeninin kamera önüne çıkma olduğunu öğrendiğinde “Bu 

öğrenciler bu derste neden hepsi takım elbiseli ve kravatlı” diye 

merak ettiğini gizleyememişti. Kamera önüne çıkarak 

projelerini anlatma olgusu, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine 

özen göstermesine de vesile oluyordu.  

Öğrenci merkezli çalışmalarda öğrencilerin çok büyük 

bir arzu ile ödevlerini yaptıklarını, sorumluluk taşıdıklarını, 

isteyerek bir dersi seçtiklerinde çok başarılı olabildiklerini 

böylece bir daha kanıtlamış oldular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Aralık 2001 (Cuma) 

       

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İZLENİMLERİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bir önceki yazımda Sakarya Üniversitesi ile birlikte 

yürüttüğümüz uzaktan öğretim konusunda bilgiler vermiştim. 

Bu yazımda ise Rektör Prof. Dr. İsmail Çallı ve elemanlarının 

deprem sonrasında ortaya koydukları başarılı çalışmalarını ele 

almak istiyorum.  

Prof. Dr. İsmail Çallı, tahminen bir yıl sonra 

rektörlükteki ikinci dönemini tamamlamış olacak. Deprem 

nedeniyle birçok imkânını kaybeden Sayın Rektör, adeta 

seferberlik ilan ederek gelen yardımların en iyi biçimde 

kullanılmasını sağlamış. Dinamik ekibi ile birlikte gece gündüz 

demeden çalıştığının ürünlerini, yaptıklarında görmek mümkün.  

Kampusu dolaştığımda yapılanları gördükçe 

Almanların ya da Japonların ikinci dünya savaşından çıktıktan 



sonra kısa sürede sanayileşmede gösterdikleri başarıları aklıma 

geldi. Deprem sonrasında yardımda bulunmak isteyen 

kuruluşlar genelde alt yapı projeleri istediklerinde, Sayın Rektör 

ve arkadaşları çok kısa sürelerde projeler hazırlayarak, yardım 

kuruluşlarına sunmakta, böylece başka yerlere yapılması 

düşünülen yardımları da kendi Üniversitelerine çekmeyi 

başarmışlardır.  

Rektör Prof. Dr. İsmail Çallı Makine Mühendisi. 

Üniversiteye kazandırdığı hidrolik ve pnömatik deneylerin 

otomasyonunun yapılabildiği laboratuvardaki imkânlarını 

görünce, hayretimi gizleyemedim. Bilgisayar kontrollü 

sistemlerin tümü başarı ile eğitim ve öğretime kazandırılmış. 

Keza bilgisayar Destekli Üretim Laboratuvarı da benzer şekilde 

modern donanımlara sahip diğer bir  mekânı. Zaman darlığı 

nedeniyle diğer laboratuvarları gezme fırsatını yakalayamadım. 

Muhtemelen daha birçok modern laboratuvarları, öğrencilerinin 

hizmetine sunmuşlardır.  

Rektör Sayın Çallı’nın bence yaptığı en önemli 

hamleler arasında bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında 

yaptığı çalışmalardır. Daha birkaç yıl öncesine kadar kısıtlı 

imkânlarla bilişim sektörü alanındaki çalışmaları, bugün tek 

başına uzaktan eğitim yapabilecek boyutlara gelmiş. Kendi 

sloganı ile “Dijital teknoloji ile başarıyı yakalayın” ifadesi 

gazetelere başlık olmuş.  



Bu yıl “Bilgisayar Programcılığı ve Bilgi Yönetimi” 

isimli ön lisans programını uzaktan eğitim biçiminde açmayı 

başarmış ve birçok öğrenci bu programdan dersler 

almaktadırlar.  Öğrencilerine İnternet hizmeti verebilmek için 

hazırlattığı yeni salonları gezdiğimizde, ileride bu üniversitenin; 

kurulması düşünülen Sanal Üniversitenin önemli bir parçası 

olacağı izlenimini bende yarattı.  

Projelerini ve yaptıklarını burada yazmakla bitirmek 

mümkün değil. Ancak şurası gerçek ki Sayın Rektör Sakarya 

Üniversitesi’nin Bilişim ve İletişim alanlarında atağa 

geçmesinin lokomotifi görevini bizzat üstlenmiş. Kendisinden 

sonra görevi devir alacak rektöre büyük sorumluluklar 

düştüğünü şimdiden görmek mümkün. Bir sonraki rektör aynı 

azimle bilişime önem vermezse, korkarım ki büyük çizilen 

hedef yakalanamayabilir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Aralık 2001 (Perşembe) 

 

DAVRANIŞLARIYLA ÇELİŞEN DR. FİKRET 

ERSÖZ  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

9 Aralık’da Elazığ’da oynanan Elazığspor-Şekerspor 

maçından acaba ders çıkarır mıyız diye düşündüğümde, 

maalesef “evet” diyemiyorum. Sayıları çok az da olsa 

sinirlerine hakim olamayan, sözüm ona Elazığspor’u çok sevme 

uğruna her türlü çılgınlığı yapan, hakeme küfreden, üzerine 

yürüyen, depresif yapılı seyircilerden daha çok çekeceğimiz 

var.  

Dr. Fikret Ersöz’ü Elazığspor’daki çalışmaları ile 

tanıyorum. Geçen yıllarda Ankara’dan Malatya’ya uçakla 

geldiğimde Malatya havaalanında dönemin Vali Yardımcısı 

Erdoğan Bektaş ile birlikte bir gün sonra maçı yönetecek 

hakemlerle birlikte Dr. Fikret Ersöz’ün arabasına binerek 

Elazığ’a gelmiştik. Hakemler, Elazığspor yönetim kurulu’ndan 



birisinin arabasına bindiklerini bilmiyorlardı. Vali yardımcısını 

almak için gelen bir arkadaş konumundaki Dr. Fikret Ersöz ile 

yolculuk boyunca yapılan sohbetlerimizde, hakemlere maç ile 

ilgili tek bir yorum veya söz etmeyen bir Fikret Ersöz kimliği 

oradaydı. İletişim Fakültesi dekanı olmam münasebetiyle 

hakemlerle bir gün sonraki maç konusunda rahatlıkla sohbet 

edebiliyordum. Çünkü basını temsil ediyordum.  

Dr. Fikret Ersöz ile ilk tanışmamız bu şekilde olmuştu. 

Daha sonraları zaman zaman değişik platformlarda, bazen de 

Elazığspor konusunda yapılan programlarda Dr. Ersöz ile 

birlikte olmuştuk. Şekerspor maçına kadar birileri bana 

sorsaydı,” Dr. Fikret Ersöz hakem üzerine yürür mü, hakeme 

fiili tecavüzde bulunabilir mi?” vereceğim cevap kesinlikle 

“hayır” olurdu. Ancak Dr. Fikret Ersöz’ün maçın sonunda 

hakem üzerine yürümesine hala inanmak istemiyorum. Ama 

maalesef olay gerçekti. Dr. Fikret Ersöz sanırım kendisine 

yakışanı yapar ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda 

hareket eder.  

Yrd. Doç. Dr. Serpil Bulut, Elazıpspor yönetimine 

girdiği ve ilk basın açıklamasını yaptığında eşime dönerek, 

“Serpil hanım Elazıspor’a büyük katkı sağlayacak, seyirciyi 

motive edecek” demiştim. En azından yaptığı çağrılara uyup 

Elazığspor maçına gidecek bayan seyirciler sayesinde kötü 

tezahürat azalabilecekti.  



Serpil Bulut Şekerspor maçı ile ilgili yorumlarını yerel 

basınımıza yaptığında nezaket kuralları gereğince küfür 

edenlerin sayısının birkaç kişi olduğunu belirtti. Kendilerinin 

oturduğu yerin çevresinde oysa küfürden geçilmiyordu.  

Elazığspor yöneticileri de her konuşmalarında küfür 

edenlerin sayısını birkaç kişi göstermek konusunda büyük 

hassasiyet göstermektedirler. Ama madalyonun gerçek yüzü, 

anlatıldığı gibi değil. Ben maçları genelde protokol veya basın 

tribününden seyretmek yerine, oğullarımla birlikte seyirciler 

arasında izlerim. Her defasında da maalesef küfürlerle 

yoğrulmuşuzdur. Hatta üzülerek belirtmek gerekir ki bazen 

oğullarımın da kendilerini çevrelerindeki küfürbazlara 

kaptırarak, kötü sözler sarf ettiklerine şahit olmaktayım. 

“Oğlum size yakışmıyor” dediğimde de bana “herkes küfür 

ediyor, bırak da biz de deşarj olalım” dediklerinde de çaresizlik 

içinde kalıyorum.  

Küfürsüz bir Elazığspor seyircisi için kendi kendine 

kontrol  mekânizmasını işletmemiz lazım. Yani her seyirci 

yanındaki gerektiğinde uyarabilmeli. Aksi takdirde “Üzüm 

üzüme baka baka kararır” misali, küfür edenlerin sayısı günden 

güne artacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Aralık 2001 (Cuma) 

 

ELAZIĞSPOR’DA OLAĞANÜSTÜ KONGREYE 

NİÇİN GİDİLİYOR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Hayrettin Karamazı yönetimindeki Elazığspor’un bu 

yılki başarısını anlatmamıza gerek yok. Sonuç ortada. Şekerspor 

maçı sonrasında Elazığspor puan açısında bulunduğu konum 

itibariyle iyi bir noktada. İkinci yarıyılda ne olacağını şimdiden 

kestirmek zor. Ama rakiplerimizin çok güçlü olduğunu 

biliyoruz.  

Pazartesi günü Elazığspor Başkanı Hayrettin Karamazı 

yönetimin 29 Aralık’ta olağanüstü kongre yapılması yönünde 

kararını açıkladı. Bu açıklamanın Şekerspor maçı sonrasında ve 

özellikle de Dr. Fikret Ersöz’ün hakem üzerine yürüyerek fiili 

hakarette bulunması sonrasında yapılması, ilgimi çekti. Gerçi 

Hayrettin Karamazı, basın sözcüsü Murat Turan ve Avukat 

Faruk Çikoğlu olağanüstü kongre kararının Cuma günkü 



yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereğince yapıldığını 

açıklasalar da, kanımca son olaylar olağanüstü kongrenin 

katalizörü oldu.  

Hayrettin Karamazı ve kurmay ekibi güven tazelemek 

istiyorlar. Bu arada yönetimde olup da bugüne kadar hiçbir 

faaliyet göstermeyen yönetim kurulu üyelerini de tasfiye etmek 

niyetlerinde oldukları kanısındayım. Bu tür revizyonlar 

gereklidir. Gerçekten de yönetimde olup da hiçbir maddi ve 

manevi desteği olmayanları, yönetimde tutmanın bir anlamı 

olmaz.  

 

Olağanüstü kongrenin Elazığspor’a taze kan 

pompalayacağı kesin. Çünkü yönetimin güçlenmesi, 

Elazığspor’un da maddi ve manevi olarak yeniden güçlenmesi 

anlamını taşır. Olağanüstü kongrede genelde tek liste olarak 

seçime gidilir. Çünkü Elazığspor’un ağır yükünü çekmek için 

kolay kolay aday bulunmuyor.  

Yönetim kurulu üye listesi hazırlanırken de bazen 

arkadaşlık ön plana çıkabiliyor. Bence listede yer alacak 

üyelerin, çalışacaklar ve de yardımda bulunacak Elazığspor 

kongre üyeleri içinden seçilmesi ön plana çıkmalıdır.  

Bir işte başarılı olmak, önce o işi başaracağına olan 

inançla başlar. Elazığspor da bu yıl şampiyon olma hedefi ile 

yola çıkmış. Geçen dönemlerde de aynı amaçla yola çıkmıştı. 



Ancak bugüne kadar gerçekleşemedi. Futbolda sonucu kesin 

olarak görmek mümkün olmuyor. Mücadeleyi sonuna kadar 

sürdürmek zorundayız.  

Başarıya ulaşmak için teknik heyet ve yönetim kurulu 

bir araya gelerek stratejiler ortaya koymalıdırlar. Futbolda 

başarılı olmanın en büyük etmenlerinden birisi, güçlü yeni 

transferler yapmaktır. Güçlü transferler de maddi desteklerle 

gerçekleşebilir.  

Sonuç olarak olağanüstü kongre kararı, yeni bir 

dönemin başlangıcı olacaktır. Hayrettin Karamazı ve yeni listesi 

büyük ihtimalle güven tazeleyerek görevlerini sürdüreceklerdir. 

Biz Elazığspor taraftarlarına düşen görev ise, mümkün 

olduğunca Elazığspor’un bundan sonra yapacağı her maça 

giderek hem maddi hem de manevi destek sağlamaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Aralık 2001 (Cuma) 

 

ELAZIĞ’IMIZI VE ÜNİVERSİTEMİZİ TANITALIM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Değişik dönemlerde farklı ülkelerde bulundum. En 

fazla bulunduğum ülke Almanya. 1972-73, 1975, 1980-82, 

1992 ve son olarak da 1998 yıllarında Federal Almanya’nın 

farklı şehirlerinde ikamet ettim. İkametlerim sırasında da başta 

doğduğum ve hayatımın önemli bir bölümünü yaşadığım Elazığ 

olmak üzere Türkiye’mi tanıtmaya gayret ettim. Özellikle son 

yıllarda yaptığım yurt dışı seyahatlerinde Kültür Bakanlığı’na 

uğrar, Türkiye ile ilgili broşürler alır ve beraberimde 

götürürdüm.  

1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerine gittiğimde 

Fırat Üniversitesi’ni tanıtmak için yanımda üniversitemizin 

hazırladığı kitapçıktan götürmüş ve ziyaret ettiğim 

Üniversitelerin kitaplıklarına birer adet hediye vermiştim. 



Üniversitenin bir mensubu olmam münasebetiyle Fırat 

Üniversitesi’ni tanıtmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi.  

Elazığ’ı ve Elazığ’da bulunan güzelliklerimizi tanıtmak 

için her Elazığ’da yaşayan vatandaşlarımızın çaba göstermesi 

gerektiği kanısındayım. Ancak bu tanıtımları yaparken, 

yüzümüzü ağartacak olayları ön plana çıkartmalıyız.  

“Ceviz Kabuğu” programı ile yıllardır başarılı 

televizyon programları yapan Hulki Cevizoğlu’nun 9 yıldır 

editörlüğünü yaptığı “Popüler Bilim” dergisinin abonesiyim. 

Aralık 2001 sayısında Prof. Dr. Engin Meriç tarafından kaleme 

alınan “Üniversiteler, Sayılar ve Gerçekler” başlıklı makalesini 

okurken zevkten dört köşe oldum. Çünkü bu makalede Fırat 

Üniversitesi’nin diğer Üniversitelerle mukayesesi yapılarak, 

eğitim ve öğretimdeki başarısından söz ediliyordu. Fırat 

Üniversitesi’nin nerede olduğunu dahi henüz bilmeyen öğretim 

üyelerinin varlığı karşısında bu haber, hem Üniversitemizi hem 

de Elazığ’ımızı tanıtmış olmayacak mı? 

Söz konusu makaleden birkaç cümleyi takdirlerinize 

sunuyorum. Sayın Meriç, öğretim üyesi başına düşen yayın 

sayısını dikkate alarak yaptığı sıralamada ilk 15 üniversite 

içerisinde Fırat Üniversitesinin sekizinci sırada yer aldığını 

belirtmiş. Taşra üniversiteleri olarak düşünülen Erciyes, Fırat ve 

Karadeniz Teknik Üniversitelerinin 7-9 ncu sıralara 

yerleşmelerini takdirle karşılamış ve gerek Erciyes ve gerekse 

Fırat Üniversiteleri uzun bir geçmişleri ve çok fazla imkânları 



olmamasına karşın üç büyük şehirdeki üniversitelerin önüne 

geçtiğini belgelendirmiş. Bu sonuç her Elazığ’lıyı, Fırat 

Üniversitesi mezunlarını veya Elazığ’da yaşayanları 

gururlandırmalıdır. Biz Üniversite elemanlarına düşen görev 

ise, Fırat Üniversitesinin bilimsel başarısına ve ülkemizin 

kalkınmasına katkı sağlaması açısından çalışmalarını 

yoğunlaştırmalarıdır.  

Bilimsel çalışmalar acısından Fırat Üniversitesinin 

başarısını devam ettirebilmesi için; akademik 

yükseltilmelerdeki koşulların, özellikle yurtdışı yayınlarını 

teşvik edecek biçimde yeniden düzenlenmesi ve araştırma 

projelerine sağlanan desteklerin daha da artırılması gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Aralık 2001 (Cumartesi) 

 

EZİYETLER SİLSİLESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kamu dairelerinin birçoğunda vatandaşa zulüm etmek 

alışkanlığı maalesef sürüp gitmektedir. Vatandaşın işini yapmak 

için maaş alan memur, karşısına gelen vatandaşın arzu, istek ve 

taleplerine nedense hep olumsuz yanıt verir. İnanın çoğu kez 

isteğinizi belirtmeden, “Hayır olmaz” cevabı ile 

karşılaşmışsınızdır. Eğer kılık ve kıyafetiniz düzgün, iri yapılı, 

kel kafalı, göbekli, güzel Türkçe konuşabiliyorsanız ve büyük 

bir adam görüntünüz varsa, yaşadınız demektir. Çünkü sizi 

süzen memur, belki çekinir ve o yüzden sizi dinleyerek işinizi 

lütfedip zamanında yapıverir. Eğer belirttiğim özelliklere sahip 

değilseniz, vay halinize! 

İngiltere’den bir tüfek getirmiştim. Orada yabancılara 

tüfek ruhsatı kolay kolay verilmez. Öncelikle bir İngiliz’in size 

kefil olması gerekiyor. Bir İngiliz hocanın bana kefil olması 



sonucunda tüfeği almış ve Türkiye’ye getirmiştim. Bu tüfeği 

almaz olsaydım. Duyan da avcılığa merakım olduğunu sanacak. 

Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, sadece bir kez ava gittim ve 

her defasında bereket versin ki, avlayacak bir hayvanla 

karşılaşmadım. Çünkü eğer bir hayvan öldürmüş olsaydım, 

herhalde vicdan azabından kahrolurdum.  

Her beş yılda bir tüfeğin ruhsatını uzatmak 

zorundasınız. Bunun için de çok zor bir süzgeçten 

geçiriliyorsunuz. Tüfek veya silah almak için çok sıkı 

süzgeçlerden geçirilmesi gerektiğine kesinlikle itiraz 

etmiyorum. Hele bizim gibi cinnet geçirenlerin, maç skoruna 

sevinip rasgele silah sıkanların sebebiyet verdiği ölümleri 

hatırladıkça, ruhsat verilme işlemlerinin zorlaştırılmasına itiraz 

etmem mümkün mü? Ancak benim itirazım, bürokratik 

keyfiyettir.  

Ruhsat alabilmeniz için sağlık kurulu raporu isteniyor. 

Çok güzel bir kural. Ama sağlık kurulu raporu tamamen bir 

formalite. Salı sabah erkenden Devlet hastanesine gidiyor ve 

her kliniğe uğrayarak önce kayıt yaptırıyorsunuz. Saat 9’dan 

sonra bu defa aynı klinikleri tek tek yeniden dolaşıp raporu 

doktorlara birer birer imzalatıyorsunuz. Tabi o dolaştırma 

sırasında çok kalabalık olması yüzünden Ahmet yerine Mehmet 

imzalatmaya gitse, hiç fark edilmeyecektir. Bu kadarıyla 

bitmiyor. Ruh ve Sinir hastalıkları ile ilgili doktor devlet 

hastanesinde bulunmadığından, koşup Akıl hastanesine 



gidiyorsunuz. Öğle sonu 13. 30’da bu defa heyet önüne 

çıkıyorsunuz. Bu kısımda kuyruğa girmek durumundasınız. 

Ancak kuyrukta her zaman olduğu gibi memur, siz evrakınızı 

ilk götüren de olsanız, sıralarken tanıdıklarını öne aldığı için, 

sizinki en sona kalabiliyor. Cesaretiniz varsa itiraz edin. 

Sonuçta rapor orada hazırda bulunan doktor heyeti tarafından 

ilgili vatandaş içeri dahi alınmadan imzalanıyor ve cuma günü 

de gidip raporu alıyorsunuz.  

Şimdi sormak istiyorum. Klinik klinik dolaşıp önce 

kayıt, sonra her klinikte doktor imzası, öğle sonu da heyet 

önüne dahi çıkmadan rapordaki imzaları tamamlamak için 

dolaşmak yerine, bütün bu işleri ilgili doktorların salonda 

toplanarak aynı anda peş peşe yapması, daha uygun olmaz mı? 

Vatandaş da böylece hem eziyet görmez hem de vatandaşın 

gerçek kimliğinin kontrol edilmesine daha fazla zaman kalmış 

olur.  

Bu tür bürokratik engeller hemen hemen birçok devlet 

dairesinde mevcut. Her kamu kurum veya kuruluş yöneticisi, 

kendine bağlı birimde bürokrasiyi azaltacak tedbirler alması 

halinde, vatandaş memnun kalacak ve inanın ki çalışmaları 

takdir edecektir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Aralık 2001 (Cuma) 

 

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

21 Aralık günü Yargıtay Başkanı Sayın Doç. Dr. Sami 

Selçuk; Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabipler Odasının davetlisi 

olarak ilimizde “Düşünce Özgürlüğü ve Demokrasi” konulu 

konferans verdi. Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi tıklım 

tıklım dolu idi. Dinleyici olarak değişik kesimlerden 

katılımcılar vardı. Birçok siyasi parti temsilcisi, düşünce 

özgürlüğü ve demokrasi konularında Sayın Doç. Dr. Sami 

Selçuk’un görüşlerini sabırsızlıkla öğrenmek istiyordu. Yargıtay 

Başkanı zaman zaman yaptığı çıkışlarla medyanın dikkatini 

çekmişti. Sayın Selçuk’un söylediği bazı sözlerin kimi 

çevrelerce hoş karşılanmadığı kesin.  

“Yasaya yasa olduğu için uyulur, haklı olduğu için 

değil” deyimini ele almak istiyorum. Son aylarda Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde peş peşe yasalar çıkıyor. Bu yasaların 



bir kısmını da IMF istediği için yapıldığını biliyoruz. Bazı 

yasaların yeterince irdelemeden aceleye getirildiği de 

muhakkak. Madem ki yasalara uymak zorunluluğu var, 

parlamentodaki milletvekillerin bir kısmının yaptığı gibi sadece 

parmak kaldırıp indirme yerine, oturup iyiden iyi düşünmesi 

gerekir. Neticede kabul edilen bir yasanın yanlışlıklarının kolay 

kolay değiştirilemediğini zaman zaman yaşıyoruz.  

Acaba ülkemizde bazı vatandaşlarımız “Yasalar 

yazılmak için yazılır, uyulmak için değil” düşüncesini mi 

benimsiyorlar ki, suç işliyorlar! Suç işleyenlerin bazılarının 

işledikleri suçun sonuçlarından bihaber olduğu kesin. Suç 

işledikten sonra işin vahametini öğrenen birçok birey söz 

konusu.  

Basında zaman zaman büyük puntolarla atılan 

manşetler aklıma geldi. Ekmek çaldığı için yargılanıp uzun 

yıllar hapis cezasına çaptırılanları düşünelim. Diğer taraftan ise 

bankaları hortumlayıp ülkemiz ekonomisini çökertenlerin 

muhatap oldukları cezalara bir bakın. O halde ülkemiz için 

maalesef “Yasalar yazılmak için yazılır, uyulmak için değil” 

sözcüğü daha uygun düşmüyor mu? 

Sayın Selçuk, konuşmasında demokrasi açısından 

Türkiye’nin başarılı sayılabileceğini, ancak ülkemizde 

demokrasinin zaman zaman kesintiye uğradığını belirten 

ifadeler kullandı. Tabi kast ettiği demokrasi yoruma açıktır. 



Oysa bana göre Türkiye’deki demokrasi, Türk modeli bir 

demokrasidir.  

Sağ duyu sahibi olup da, insan hak ve hürriyetlerine 

saygılı, halkların insanları yönettiği, her şeyden önce insana 

insan olduğu için değer verildiği bir rejimi kim istemez ki? 

Demokrasi karşıtı olanlar, genellikle menfaatperestlerdir. Bu tip 

insan modeline girenler, emellerine ulaşabilmek için her türlü 

yasal olmayan yolları kullanmayı, kendileri için meşru hak 

kabul edenlerdir. Gerçek demokrasiye inanan bireyler 

çoğaldıkça, bir toplumda huzur ve sükuneti yakalamak daha 

kolay olacaktır. Ancak demokrasi kisvesi altında ülkemizi 

bölmek, insanları biri birine düşürmek isteyenlere karşı da 

uyanık olmalı ve bu gruba giren insanların maskelerini 

düşürmemiz şarttır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Aralık 2001 (Cumartesi) 

 

YENİ BİR YILA GİRERKEN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Her yıl başı geldiğinde, yıllar da ne çabuk gelip geçiyor 

diye hayıflanır dururum. Çünkü orta yaşın üzerinde olanlar, 

kendi denetimleri ile mümkün olsa yaşlanmayı durdurmak 

isterler. Her yeni yıl, bir yıl daha yaşlanıldığının belirtisidir.  

Yıl sonlarında genelde medyamız geçmişin bir 

bilançosunu çıkarır. Ülke bazında ele alındığında öncelikli 

olarak geçmiş yılın ekonomik açıdan bir muhasebesi yapılır. 

2001 yılında ülkemizin ekonomik açıdan muhasebesinin nasıl 

yapılacağı kesin. Şubat krizi ve sonrasındaki ekonomik çöküş 

dillerde daha uzun süre telaffuz edilecek.  

Ülkemizin ekonomik açıdan kısa sürede düzlüğe 

çıkması temennimiz. Ancak bu temenni maalesef kendisine 

sağlam bir zemin bulamıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında 



çalışmayan, herhangi bir iş yapmayan o kadar çok atıl kişi var 

ki, tam anlamıyla baş belası bir olay. KİT’ler çalışamaz 

durumda ve genelde zarar ediyorlar. KİT’lerin yöneticilerinin 

büyük bir bölümü ise, yönettikleri kuruluşların yönetiminden 

habersiz. Zaten politik tasarruflar nedeniyle kendilerine yönetici 

demek imkânı dahi yok.  

Oysa aynı yönetici, yöneticilik yaptığı kuruluşun sahibi 

olsa, diğer bir deyimle para doğrudan kendi kesesinden çıkmış 

olsa, çalışmayanları işten çıkartır ve kuruluşlarını ne yapıp 

yapıp kara geçirtir. Ancak maalesef insanımız ses sanatçısı 

İsmail Türüt’ün “Kriz” isimli türküsünde söylediği gibi 

“Devletin malı deniz, olta atan atana” misali bir anlayış ve 

sorumsuzluk yüzünden talan edilip duruluyor.  

Ekonomik krizin büyümesine banka hortumlamaları 

yanında KİT’lerin zararları da önemli bir yük getiriyor. O 

nedenle özelleşme sürecinin süratle tamamlanması gerekir. 

Ancak KİT’leri politik çıkarları için kullanmak isteyenler 

yüzünden bazı KİT’lerde bir türlü özelleşme 

gerçekleştirilemiyor.  

Öz kaynakları açısından ülkemiz büyük ekonomik 

potansiyele sahiptir. Ancak becerisizlik, iş bilmezlik gibi 

nedenlerle bu potansiyellerimizi yeterince değerlendiremiyoruz 

ve maalesef günden güne IMF ve diğer ülkelerin vereceği 

sadakalara muhtaç kalıyoruz.  



Sonuç olarak 2002’ye ülkemiz ekonomik açıdan 

sıkıntılı giriyor. Fakirlerimiz daha da yoksullaşacak, 

hortumlayanlar ise sefalarını sürdürmeye devam edecekler. 

Ülke bireyleri olarak seferber olup, her birey kendi etki alanı 

dahilindeki atıl personelini çalıştırmaya gayret etmesi, çözüm 

yollarından birisi olarak karşımıza çıkabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 05 Ocak 2002 (Cumartesi) 

          

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik 3 

Ocak 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 

Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin (a) bendi; 

"a) Kadınlar; 

Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, 

ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, 

boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün 

taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. 
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Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev 

sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.  

 Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise 

ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu 

dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) 

ayakkabı giyilmez. " 

şeklinde değiştirilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu 

yönetmelik halk arasında pantolon yönetmeliği olarak da 

bilinmektedir.  

Kılık kıyafet konusu Türkiye’nin gündeminden kolay 

kolay inmeyeceğe benziyor. Çünkü her kanun, tüzük, 

yönetmelik, genelge vb. kural belirleyici olguların mutlaka açık 

bir yönünü bulur, kendimize göre bir yorumun yaparız. 

İnsanoğlu genelde yasaklara karşı daha duyarlı oluyor. Sanki de 

yasaklar çiğnenmek için konuluyor.  

Resmi Gazetede kanunlar, yönetmelikler, tebliğler vb. 

yayınlanıp durur. Bazen yeni yayımlanmış bir yönetmeliğin 

bazı maddelerinin hemen birkaç gün sonra değiştirildiğine şahit 

olmuşuzdur. Yönetmeliklerimiz yaz boz tahtasına dönmüş 

durumda. Mevzuatların yayınlandığı yeni bir kitap alıyorsunuz, 

ancak içindeki bilgiler acaba gene değişmiş olabilir mi diye de 

şüphelenip durursunuz.  

Bir dönem eğitim ve öğretimle ilgili kanun ve 

yönetmelikleri topluyordum. Her değişikliği de kesip ilgili 



sayfalara yapıştırıyordum. Bir süre sonra değişiklerle baş 

edemeyeceğimi anladım ve kesip yapıştırmaktan işinden 

vazgeçtim.  

İnşallah gün gelir sürekli değiştirilen kanun, 

yönetmelik, tebliğ vb. uygulamalarına son verilir ve bir kanun 

veya yönetmelik yayımlanmadan önce enine boyuna 

tartışılarak, kısa sürede değiştirilmeyecek biçimde sadece bir 

kez yayımlanır. Çünkü her yeni kanun, yönetmelik, tebliğ, 

toplumda yeni huzursuzlukların meydana çıkmasına vesile 

olabilir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Ocak 2002 (Pazartesi) 

 

ELLİ KELİME 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

BENSENO Yayınları tarafından Aralık 2001 Ayı 

içerisinde “Elli Kelime” başlıklı bir kitap yayımlandı. “Adnan 

Menderes’ten Berin Menderes’e Yassıada Mektuplarını” 

içeren bu kitabı bir solukta okuyuverdim. Nuriye Akman 

tarafından derlenen ve kaleme alınan bu kitap, Türkiye’de bir 

döneme adını yazdıran bir Başbakanın, Yassıada’da geçirdiği 

çileli günleri gözler önüne seriyor.  

Bu yazıyı politik bir düşünceyi ön plana çıkartmak veya 

taraf olmak amacıyla kaleme almadım. Amacım insan hak ve 

hürriyetleri açısından olayı yorumlamak ve görüşlerimi 

bildirmektir.  

Adnan Menderes’e Yassıada’da tutuklu bulunduğu süre 

içerisinde bir “mektup rejimi” uygulanarak günde elli 
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kelimeyi geçmeyecek biçimde mektup yazma hakkı verilmişti. 

Yani isteklerini ve düşüncelerini bu elli kelime ile ifade etmeye 

mahkum edilmişti.  

Tutukluların yazdıkları tüm mektupların incelendiği 

düşünülürse, bu elli kelimelik sınırlamaya, mantıklı bir gerekçe 

bulmak mümkün olamaz. Zaten elli kelime de olsa iki yüz elli 

kelime de olsa hepsi okunmuyor muydu? Tutukluyu bunalıma 

sokmak, ızdırap vermek, çaresizlik ve yetkisizliğini ortaya 

koymak için mi acaba bu uygulama yapılıyordu? 

 

Rahmetli Menderes’in eşi Berin Hanıma yazdığı 

mektuplar sırasıyla dikkatlice irdelendiğinde, “elli kelimelik” 

bu sınırlamanın kendisini gerçekten de bunalıma sürüklediğini, 

mektup alamadığında çektiği ızdırabın arttığını iliklerinizde 

hissetmeniz mümkündür. Tutuklu bulunduğu süre içerisinde 

ailesi ile sadece iki kez görüşmelerine imkân verilmesi ise 

mantık çerçevesinde ele alınacak bir husus değildir.  

 Diktatörlük ve demokrasi rejimleri arasındaki farkı 

gözler önüne sermek için, ihtilallerin olduğu dönemleri ve diğer 

zamanları göz önüne almak gerekir. Şu anda Yassıada’da 

tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a yapılan muamele ile o 

dönemlerde Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılan 

muameleleri kıyaslamak mümkün olabilir mi? 



Nasıl ki savaş zamanlarında kanunlar ve kurallar 

genelde uygulanmıyorsa, ihtilal dönemlerinin de kendine has 

kuralları bulunuyor. Adalet  mekânizmaları adil ve tarafsız 

işletildiği takdirde, vicdanlar rahat olacaktır. Ancak, adalet 

kişilere göre farklı uygulanıyorsa, hak ve hukuktan bahsetmek 

mümkün olabilir mi? 

Hür, tarafsız ve de vicdanları rahatlatan gerçek 

kararların adalet  mekânizmalarından çıkmasını arzuluyorsak, 

toplum bireyleri olarak adaletsizliğe, haksızlığa itiraz etmenin 

bilincinde olmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki bir gün aynı 

adaletsizlik, haksızlık, vicdansızlık bize karşı da yapılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Ocak 2002 (Cumartesi) 

          

SINAVSIZ GEÇİŞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek 

Yüksekokulları İle Açık öğretim Ön lisans programlarına 

sınavsız geçmek isteyenler için ÖSYM yeni bir duyuru yaptı. 

2002-MSG olarak adlandırılan bu müracaat, tüm mesleki ve 

teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerimizi 

yakından ilgilendirmektedir.  

2547 Sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 Sayılı 

Kanunla eklenen “e” bendi uyarınca mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarından mezun olacaklar/olanlar istedikleri 

takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en 

yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve 

teknik eğitim bölgesi içerisinde yer alan veya bölgesi dışındaki 

meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına 

sınavsız olarak yerleştirilebilecekleridir.  
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2002 ÖSS’ye başvuran mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumları mezunlarının şu aşamada yeni bir şey yapmaları 

gerekmiyor. Çünkü bu adaylar aynı zamanda sınavsız geçiş için 

de başvurmuş sayılacaklardır. Ancak mezunlar arasından 2002-

ÖSS’ye müracaat etmeyenlerin, sınavsız geçişten 

faydalanabilmeleri için 14-25 Ocak 2002 tarihleri arasında 

2002-MSG’ ye müracaat etmeleri zorunludur.  

  

2002-MSG’ ye TC veya KKTC uyruklu olup bir 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olabilecek 

veya mezun durumda olanlar başvurabileceklerdir. TC veya 

KKTC uyruklu olup yurt dışında TC Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından denkliği kabul edilen bir mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumunda mezun olabilecek durumda bulunanlar 

veya mezun olanlar da 2002-MSG’ye başvurabileceklerdir.  

Bir mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olabilecek durumda bulunanlar, kendi okul 

müdürlüklerinden, bir mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumundan mezun adaylar ise istedikleri bir mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumundan veya ÖSYM Sınav Merkezi 

Yöneticiliklerinden 2002-MSG Kılavuzunu alabilecekler.  

Dört yıllık lisans mezunlarımızın büyük bir bölümü 

işsiz iken, bazı aileler çocuklarının 2002-MSG’ye müracaat 

etmesini anlamsız bulabilirler. Hele fakir aileler bu sınav için 

boşu boşuna masraf etmeyi bile göze alamayabilirler. Ancak 



bana kalırsa, bu durumda olan öğrenciler 2002-MSG’ye 

müracaat etmelidirler. Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesidir. Bir 

bakarsınız ileride yeni bir yasa ile Meslek Yüksekokulu 

mezunlarına yeni iş kapıları açılabilir. En önemlisi ise, eğitimin 

yaşının olmadığı ve ömür boyu eğitim-öğretimin artık bizim 

ülkemizde de günden güne benimsenmiş olmasıdır.  

Meslek Yüksekokullarını başarı ile bitirenler için dikey 

geçiş sınavı ile lisans tamamlamanın yapılabileceği hususu da 

göz önüne alınırsa, 2002-MSG’ye müracaatın önemi de 

kendiliğinden ortaya çıkacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Ocak 2002 (Salı) 

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI 

Prof. Dr. Asaf varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

13 Ocak günü Öğretmenevinde Kamu-Sen’e bağlı Türk 

Eğitim Sendikasının birinci olağan genel kurulu yapıldı. Tek 

liste olarak seçime gidildi ve Türk Eğitim Sendikası Başkanı 

Şerif Mehmet Arıca, bu ilk olağan genel kurulda güven 

tazeleyerek yeniden seçildi. Sakin ortamda sürdürülen kongrede 

Memur Sen Başkanı ise “Eğer kamu sendikalarının birinci 

olağan genel kurulları ancak Cumhuriyetimizin 79 uncu 

yılında yapılabiliyorsa, bu durum Türk Demokrasisi adına 

büyük ayıptır” diyerek, Kamu Görevlileri Sendikaları 

Kanununun, işçi sendikalarındaki kanunundaki grevli ve toplu 

sözleşmeli hükümleri aynı serbestlikte taşımadığından dert 

yandı.  

Geçenlerde Kanal 6’da Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Melih Gökçek ve ANAP’tan Prof. Dr. Ekrem 
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Pakdemirli’nin katıldığı bir program vardı. Enerji Bakanı Zeki 

Çakan ise telefon ile toplantıya katılmıştı. Konu doğal gazın 

pahalılığı idi. Konuşmanın bir yerinde Melih Gökçek, 

kendilerinde çalışan bir otobüs şoförünün maaşının aylığının bir 

milyar altı yüz milyon olduğunu ve toplu sözleşme sonucunda 

bu rakamın yakında iki milyar iki yüz milyona çıkacağını 

belirttiğinde, Ekrem Pakdemirli bu maaşla üç doçentin 

çalıştığını söylemişti.  

Evet büyük şehirlerimizde bu maaşla üç doçent 

çalışmakta. Bu durum ülkemizin bilime, hocasına verdiği değeri 

göstermeye yetmektedir. Geçim derdine düşmüş bir 

akademisyenden mucizeler ve bilime katkı sağlamasını 

beklemek söz konusu olabilir mi? Eskiden akademisyen 

denildiğinde, çalışkan başarılı bireylerin tercih ettiği bir meslek 

akla gelirdi. Bugün için bu mesleğin en alt basamağı sayılan 

Araştırma Görevliliğini tercih edenler ise, genelde iş bulamayan 

ve de çok başarılı olmayanlardır.  

Büyük şehirlerimizde hizmet veren bir üniversite 

profesörü, bir otobüs şoförünün maaşının yarısını alabiliyor. 

Adalete bakınız. Yıllarınızı veriniz, bilimle uğraşınız, ancak 

geçiminizi zor bela sürdürünüz. Böylesi bir atmosferde, bilim 

yapmayı kim düşünür ki? 

Şoförlerin maaşında gözümüzün olduğunu sanmayınız. 

Onların daha fazla kazanmaları ve insanca yaşamaları elbette ki 



arzumuz. Ama bunun karşılığında diğer alanlarda çalışanların 

da insanca yaşamaya hakları yok mu? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi şoförlerinin maaşlarının 

astronomik seviyeye gelmesini sağlayan, işçi sendikaları değil 

midir? Unutulmamalıdır ki ülkemizde ağlamayan bebeğe meme 

verilmiyor. İşçilerimiz, grevli ve toplu sözleşmeli verdikleri 

kavgaların sonucunda söke söke yüksek maaşlar alabilirken, 

kamuda çalışanların vay haline.  

Kamu sendikaları da işçi sendikaları gibi haklarını yasal 

yollardan aramak durumundadır. Tek endişe ettiğim konu, 

yetmişli yıllarda bazı işçi sendikalarımızda yaşandığı gibi 

sendikalarımızın politik taraf olmaya teşebbüs etmeleridir. Bu 

tür gizli faaliyetler, ülkemize eskiden olduğu gibi ileride de 

zarar verebilir. Sonuç olarak kamu sendikalarına evet, ancak 

sendikacılık kisvesi altında politik gizli emellerin 

gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, bunun karşısında olmalıyız.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Ocak 2002 (Çarşamba) 

 

LİSELERİMİZİN ÖSS’DEKİ BAŞARILARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Öğrenci velileri olarak çocuklarımızın iyi okullarda 

eğitim görmelerini arzularız. Özellikle üniversite giriş 

sınavlarında başarılarını artırmak için de dershanelere 

göndeririz. ÖSYM liselerimizin başarılarını gösteren 

istatistiksel sonuçlar yayımladı. Bu istatistikleri sizler için 

yorumlamak istiyorum. Bugünkü yazımda sadece sayısal puan 

türüne giren branşları ele alacağım. Bir sonraki yazımda da 

sözel puan türüne giren alanları (branşları) sizlere aktaracağım.  

 

Okulun Tür Kodu ve Adı ÖSS LİS MAT MAT FİZ FİZ KİM KİM BİO BİO 

 GİR YER TÜR ORT TÜR

 ORT TÜR ORT TÜR ORT 

11017 Elazığ Atatürk Lisesi 472 25 606 5. 08 673 1. 

13 525 0. 79 635 0. 30 
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11017 Elazığ Lisesi 431 32 198 7. 47 256 1. 

74 236 1. 09 299 0. 43 

11017 Elazığ Fatih Lisesi 126 7 435 5. 89 312 1. 

61 271 1. 04 546 0. 33 

11017 Elazığ Mehmet Akif Ersoy L 378 38 109 8. 46 180 1. 

89 195 1. 15 245 0. 46 

11017 Karşıyaka Lisesi 63 5 622 5. 02 459 1. 

40 286 1. 01 87 0. 65 

11017 Elazığ Balakgazi Lisesi 727 70 22 10. 86 63 2. 

41 70 1. 54 135 0. 57 

11017 Elazığ Korg. Hulusi Sayın L 467 32 160 7. 80 89 2. 

24 156 1. 22 183 0. 51 

11017 Elazığ Org. Bedrettin D. L.  47 3 365 6. 27 154 1. 

97 97 1. 41 105 0. 62 

11017 Elazığ Hıdır Sever Lisesi 95 7 480 5. 66 337 1. 

58 236 1. 09 427 0. 37 

11106 Elazığ M. Akif Ersoy L (Y. D. A) 104 45 58 25. 84 58 7. 

79 43 6. 00 72 2. 22 

11106 Elazığ Balakgazi L (Y. D. A. ) 118 49 17 28. 76 20 9. 

06 19 6. 77 14 2. 92 

11106 Özel Bilgem L (Y. D. A. ) 9 1 489 16. 38 445 4. 

30 420 3. 25 263 1. 47 

11025 Özel Bilgem Lisesi 19 6 31 19. 17 30 5. 

42 21 4. 57 22 1. 56 

11025 Özel Harput Lisesi 63 19 25 20. 57 21 6. 

73 14 4. 97 13 1. 98 

11033 Elazığ Anadolu Lisesi  107 65 39 30. 96 41 10. 

06 43 7. 31 64 2. 96 

 



ÖSS-GİR: Bu okulun son sınıfında okumakta iken 

ÖSS’ye katılan aday sayısı 

LİS-YER: Lisans programlarına yerleştirilenlerin sayısı 

MAT: Matematik 

FİZ: Fizik 

KİM: Kimya 

BİO: Biyoloji 

TÜR: Okulun yine aynı ortalamaya göre kendi türü 

içinde yer alan diğer okullar arasındaki sırası 

ORT: İlgili branştan sınava girenlerin elde ettikleri 

ortalama 

Y. D. A. = Yabancı Dil Ağırlıklı 

11017: Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan 

Liselerin) sayısı= 1493 

11106: Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program 

Uygulayan Liseler)= 685 

11025: Özel Lise sayısı= 77 

11033: Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan 

Resmi Lise) sayısı= 336 

Tabloya anlamak için bir örnek üzerinde duralım. 

Örneğin Anadolu Liselerini ele alalım. Türkiye’de toplam 336 

Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Elazığ Anadolu Lisesinde son 



sınıfında okumakta iken ÖSS sınavına 107 kişi girmiştir. Bu 

öğrencilerden 65’i lisans eğitimi veren (yani dört yıl ve daha 

yukarısı) bir bölüme girebilmiştir. Elazığ Anadolu Lisesi son 

sınıfında iken ÖSS’ye girenlerin Matematik branşında kendi 

okul türünde Türkiye’de bulunan 336 lise içinde 39’ncu 

olmuştur. Matematik branşında sorulan toplam 45 sorudan elde 

ettikleri ortalama ise 30. 96’dır.  

Tablo liselerimizin durumunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Sayısal guruba giren branşların (Matematik, Fizik, 

Kimya ve Biyoloji) tümünde Elazığ Anadolu Lisesi en yüksek 

ortalamayı yakalamış. Bazı liselerimiz ise maalesef dökülüyor. 

Zayıf liselerimizin başarılarını artırabilmeleri için çok çaba sarf 

etmeleri gerektiği açıktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Ocak 2002 (Perşembe) 

 

SÖZEL PUAN TÜRÜNDE LİSELERİMİZİN 

ÖSS’DEKİ BAŞARILARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bir önceki yazımda liselerimizin Sayısal puan türünde 

sağladıkları başarıları size aktarmıştım. Bugünkü yazımda da 

sözel puan türündeki başarılarını gözler önüne sermek 

istiyorum.  

Sözel puan türünde liselerimizin başarılarını 

kıyaslayabilmek için örneğin Anadolu Lisesini ele alalım. 

Türkiye’de toplam 336 Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Elazığ 

Anadolu Lisesinde son sınıfında okumakta iken ÖSS sınavına 

107 kişi girmiştir. Bu öğrencilerden 65’i lisans eğitimi veren 

(yani dört yıl ve daha yukarısı) bir bölüme girebilmiştir. Elazığ 

Anadolu Lisesi son sınıfında iken ÖSS’ye girenlerin Türkçe 

branşında kendi okul türünde Türkiye’de bulunan 336 lise 
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içinde 38’ncu olmuştur. Türkçe branşında sorulan toplam 45 

sorudan elde ettikleri ortalama ise 36. 32’dir.  

Tablo liselerimizin durumunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Sözel guruba giren branşların (Türkçe, Tarih, 

Coğrafya ve Felsefe) tümünde sayısalda olduğu gibi en yüksek 

ortalamayı gene Elazığ Anadolu Lisesi’nin yakaladığı 

anlaşılıyor. Elazığ Anadolu Lisesi, seçme yöntemi ile öğrenci 

alan bir okuldur. Yani zaten belirli bir başarıyı tutturamayan 

öğrenciler, bu tür okullara giremiyor. Anadolu Liselerini 

kazanan öğrencilerin de başarılarını sürdürmeye devam ettikleri 

anlaşılıyor. Bunun haricinde mutlaka lisedeki eğitimin kalitesi 

de önemli rol oynamaktadır.  

Okulun Tür Kodu ve Adı ÖSS LİS TDE TDE TAR TAR COĞ COĞ FEL FEL 

 GİR YER TÜR ORT TÜR ORT TÜR ORT TÜR ORT 

11017 Elazığ Atatürk Lisesi 472 25 635 19. 26 458 6. 70 611 4. 12 563 2. 74 

11017 Elazığ Lisesi 431 32 606 19. 48 425 6. 79 440 4. 43 518 2. 82 

11017 Elazığ Fatih Lisesi 126 7 327 21. 78 202 7. 62 226 4. 90 261 3. 31 

11017 Elazığ Mehmet Akif Ersoy L 378 38 279 22. 14 146 7. 93 368 4. 59 338 3. 14 

11017 Karşıyaka Lisesi 63 5 976 16. 66 87 8. 37 368 4. 59 360 3. 09 

11017 Elazığ Balakgazi Lisesi 727 70 311 21. 91 264 7. 38 551 4. 22 406 3. 02 

11017 Elazığ Korg. Hulusi Sayın L 467 32 468 20. 53 225 7. 52 245 4. 84 344 3. 13 

11017 Elazığ Org. Bedrettin D. L.  47 3 962 16. 74 996 5. 13 1187 3. 13 656 2. 61 

11017 Elazığ Hıdır Sever Lisesi 95 7 908 17. 16 921 5. 34 863 3. 72 1002 2. 08 

11106 Elazığ M. Akif Ersoy L (Y. D. A) 104 45 277 30. 43 130 10. 54 171 6. 08 449 3. 57 

11106 Elazığ Balakgazi L (Y. D. A. ) 118 49 282 30. 38 200 10. 06 280 5. 57 468 3. 47 



11106 Özel Bilgem L (Y. D. A. ) 9 1 640 22. 16 551 7. 55 422 4. 86 625 2. 13 

11025 Özel Bilgem Lisesi 19 6 50 26. 52 38 8. 39 51 4. 31 69 2. 23 

11025 Özel Harput Lisesi 63 19 58 25. 11 52 7. 42 34 5. 29 62 2. 55 

11033 Elazığ Anadolu Lisesi  107 65 38 36. 32 35 12. 93 39 8. 55 35 5. 78 

 

ÖSS-GİR: Bu okulun son sınıfında okumakta iken ÖSS’ye 

katılan aday sayısı 

LİS-YER: Lisans programlarına yerleştirilenlerin sayısı 

TDE: Türkçe 

TAR: Tarih 

COĞ: Coğrafya 

FEL: Felsefe 

TÜR: Okulun yine aynı ortalamaya göre kendi türü 

içinde yer alan diğer okullar arasındaki sırası 

ORT: İlgili branştan sınava girenlerin elde ettikleri 

ortalama 

Y. D. A. = Yabancı Dil Ağırlıklı 

11017: Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan 

Liselerin) sayısı= 1493 

11106: Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program 

Uygulayan Liseler)= 685 

11025: Özel Lise sayısı= 77 



11033: Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan 

Resmi Lise) sayısı= 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Ocak 2002 (Cumartesi) 

 

ELAZIĞSPOR SEYİRCİSİNDEN BEKLENTİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bu hafta sonu Kayseri Erciyesspor maçı oynanacak. 

Kayseri Erciyesspor maçından beraberlik veya galibiyet alırsak, 

bu sonucun Elazığspor üzerinde çok büyük bir motivasyon 

sağlayacağı açıktır. Eğer mağlubiyet almışsak, hayal kırıklığına 

uğramadan tüm gücümüzle yolumuza devam etmeliyiz.  

Bu yıl Elazığspor için dönüm noktasıdır. Kurulduğu 

tarihten beri hasretini çektiğimiz süper lige geçmek için 

Elazığspor’un yakaladığı bu fırsatı, seyirci desteği ile 

güçlendirmek zorundayız. Hafta sonu Aydınspor Elazığ’a 

gelecek. Aydınspor maçında stadın tüm tribünleri dolu olmalı. 

Stadı doldurmak için Elazığspor’lu olmak gerekmez. Eğer 

Elazığ’da yaşıyorsak, bu İl’in nimetlerinden faydalanıyorsak, 

Elazığspor’u Aydınspor maçında yalnız bırakmamalıyız.  
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Geçmişine baktığımızda Elazığspor seyircisinin, 

davranışlarıyla genelde olumlu puan ve takdir aldığı görülür. 

Bazı maçlarda çıkan küçük olaylarda taşkınlık yapan birkaç 

seyircinin münferit davranışlarını, tüm Elazığspor seyircisine 

mal etmek, büyük haksızlık olur. Ancak maçı seyretmeye 

gelenlerin de taşkınlık yapanları engellemek, küfür edenleri 

susturmak için çaba sarf etmeleri beklenir.  

Maçlarda bazı hakemler çok yanlış kararlar verebilir. 

Değişmeyen bir kural ise hakem kararlarının sonuçta 

değişmemesidir. Üstelik eğer seyirciler yanlış kararlar veren 

hakeme küfür edecek olurlarsa, o anki psikolojik davranışların 

sonucu, hakem Elazığspor aleyhine daha da katı haksız kararlar 

verebilir. Bu etki-tepki meselesidir. Maçları yöneten hakemlere 

birileri küfür ediyorsa, hakem de dönüp seyirciye küfür 

edemeyeceğine göre, maçta vereceği kasıtlı kararlarla takıma 

zarar vermeye çalışacaktır. “Küfür edersek hakem korkar ve 

de Elazığspor’u tutar” düşüncesinin geçerli olmadığını her 

olaylı maçta yaşamadık mı? 

Saha içinde görevli Elazığspor yöneticilerinin, hakemin 

kasıtlı hareketlerine karşı davranışları da seyircinin galeyana 

gelmesini körükleyebilir. Bu nedenle yöneticilerden hiç kimse, 

hakemin kasıtlı bir davranışı sonucunda saha kenarına doğru 

koşup da hakeme el kol hareketi yapmaması gerekir. Çünkü 

yöneticilerden birinin saha kenarına koşarak hakemi protesto 



etmeye çalışması, seyirciyi taşkınlık yapmak konusunda daha 

da cesaretlendirmektedir.  

Elazığspor maçlarında bayan seyirci sayısını artırmanın 

yollarını bulmak zorundayız. Çünkü bayan seyirci sayesinde 

taşkınlık yapan erkek seyirciler kendilerini frenlemeye 

çalışacaklardır. Bayanları stada çekebilmek için de yönetimin 

çeşitli yöntemler geliştirmesi gerekir. Örneğin jest yapıp her 

bayan seyirci yanında gelen bir erkek seyirciye de ücretsiz geçiş 

izni verilebilir. Bu teklifim belki ilk etapta Elazığspor’un maddi 

açıdan kaybı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu yolla meydana 

gelecek kayıp, bayan seyirci sayısının fazlalığının sağlayacağı 

kazançlar yanında bir anlam ifade etmediği görülecektir.  

Örneğin Fırat Üniversitesi öğretim elemanları 

Afyonspor maçında eşlerini de stada beraberlerinde getirmeleri 

jestini yapsalar sanki ne olur! Kısacası Elazığ’da yaşayanlar 

olarak artık bu takıma manevi destek vermek gerektiğinin 

bilinciyle, herkes arkadaşını maça gelme ve takımı destekleme 

yönünde harekete geçirmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Yayınlandığı tarih: 24 Ocak 2002 (Perşembe) 

 

ELAZIĞSPOR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR, YA 

SEYİRCİ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığspor, Kayseri Erciyesspor ile yaptığı maçı 

deplasmanda kazanmayı başardı. Yönetim, Teknik Direktör ve 

futbolcuların bu yıl şampiyon olma yolundaki inançları, bu 

başarının alınmasında önemli rol oynadığı muhakkak. Bazı 

okurlarım son yazılarımı neden Elazığspor üzerine 

yoğunlaştırdığımı herhalde merak ediyorlardır. Elazığspor 

hakkında sık sık yazı yazmaya istekli olmam, yıllardır süper 

lige olan hasretimden kaynaklanıyor.  

Komşularımız Diyarbakır ve Malatya illeri, süper ligin 

takımlarını illerinde konuk edebiliyorlar. Maçlar yüzünden 

maça gelen kişilerin söz konusu illerin ekonomilerine olan 

katkılarını düşünüyorum. Maç nedeniyle otelleri, lokantaları, 

seyahat acenteleri ve daha birçok sektörü, maddi açıdan bir 
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hareketlilik yaşıyor. Ulusal medya bu illerden görüntüler 

yayınlıyor. Yani sonuçta Diyarbakır ve Malatya illeri süper 

ligde bulunan takımları sayesinde hem maddi hem de manevi 

kalkınıyorlar.  

Niçin benim şirin Elazığ’ım bu imkânları yaşamasın? 

Niçin bizler de süper lig takımlarını Elazığ’da görmeyelim? 

Artık bu hasretliğe son vermenin zamanı geldi. Her Elazığ’da 

yaşayan fert, kendi çapında Elazığspor’un süper lige 

çıkabilmesi için bir gayret içine girmeli.  

Pazar günü Fırat Üniversitesi Kadınlar Kolunun yaptığı 

bir organizasyon sonucunda Üniversiteli birçok bayan Hazar 

Baba kayak merkezine çıktılar. Otobüslerin bir kısmı tepeye 

tırmanamadı. Ama Üniversiteli bayanlarımız bıkmadılar. Sabah 

10. 00 başlayan yolculuk serüvenleri, 4 saatlik bir yolculuk 

mücadelesini gerektirdi. Ama bıkmadılar ve zirveye tırmandılar.  

Soğuk ve de çok zor şartlar altında bir seyahat yapan 

Üniversiteli bayanlara sesleniyorum. Aynı mücadeleyi bir de 

Elazığspor için göstermeye ne dersiniz? Üstelik Elazığspor’un 

maçına gitmek için 4 saat yollarda geçirmeyeceksiniz. Üstelik 

dağda üşüdüğünüz kadar üşümeyeceksiniz. Eşlerinizle birlikte 

hafta sonu yapılacak Aydınspor maçına gelme özverisinde bir 

bulunabilseniz, takıma ne kadar büyük bir motivasyon 

sağladığınızı sonuçta siz de göreceksiniz.  

Bir önceki yazımda Elazığspor yönetimine de bir 

teklifim olmuştu. Aydınspor maçında her bayan seyircinin 



yanında gelecek bir erkek seyirciden de para alınmasın 

demiştim. Çünkü bayan seyirci sayınının statta çoğalması, her 

şeyden önce bilinçsizce kendisini hakeme ve karşı takımın 

futbolcusuna karşı küfür etmeyi marifet sayan ateşli seyirciyi 

belki frenleyebilecektir. Futbolcularımız, tribünlerde kendilerini 

alkışlayan bayan seyircilere mahcup olmamak için var güçlerini 

harcayarak, galibiyet için mücadele etmek isteyeceklerdir.  

Aydınspor maçında farklı bir galibiyet alınması, bana 

göre Elazığspor için bir dönüm noktası olabilir. Bu maçla 

birlikte erken şampiyonluk havasına girilebilecek ve her sonraki 

maç derbi karşılaşması niteliğini kazanacak. Haydi Elazığ’da 

ikamet edenler, Aydınspor maçında tribünleri eşlerimiz, 

çocuklarımızla dolduralım. Galibiyet coşkusunu birlikte 

yaşayalım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Ocak 2002 (Cuma) 

 

İL GELİŞME PLANLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl ile bazı illerin Valileri arasında yapılan sözleşmeler 

kapsamında “İl Gelişme Planları” yapılıyor. Koordinatörlüğü 

tarafımdan yapılan bu çalışmalar nedeniyle 21-22 Ocak 

tarihlerinde ekip elemanları ile birlikte Bingöl İlinde araştırma 

ve incelemelerde bulunduk. Bingöl’deki tüm il müdürlüklerini 

ziyaret ederek hazırladığımız tablolara en son güncel bilgileri 

aldık.  

İl müdürlerini ziyaretimiz esnasında yaptığımız 

görüşmelerde ilginç yorumlarla karşılaştık. Birçok il 

müdürümüz, kamu kurumlarının verimli çalıştırılamamasından 

dert yanıyordu. Problemin asıl kaynağının ise politik 

tasarruflardan kaynaklandığı vurgulanıyordu. Eleman sayısının 
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çok fazla olduğunu, çalışanların ise birkaçı geçmediği 

anlaşılıyordu.  

Ziyaret ettiğimiz il müdürlükleri iktidardaki farklı 

partilere ait bakanlıklara bağlıydı. Politik kayırmalar nedeniyle 

elemanlarına iş yaptıramadıklarından dert yananlar vardı. 

Türkiye’deki kamuya bağlı birçok kuruluşta işlerin çok yavaş 

yürüdüğünü, bir kişinin yapacağı bir işi on kişinin dahi 

yürütemediği durumların ortaya çıktığını ve kamuya ait 

kuruluşların günden güne battığından söz ediliyordu.  

Köy Hizmetleri Müdürlüğünde bilgi aldığımız akşam 

saatlerinde büyük bir patlama ve gök yüzünün aydınlanmasının 

akabinde cereyanlar kesildi. TEDAŞ İl müdürü, ilde kaçak 

elektrik kullanımının çok arttığını belirtti ve kaçak elektrik 

kullanımının yüzde otuzları geçtiğini söyledi.  

Bingöl’de sokakta karşılaştığım halktan bazı kişilerle de 

görüştüm. İşte bazı görüşler şöyle. Giyinişi ve konuşması ile 

aydın olduğu fark edilen bir beyefendi, Bingöl için havaalanın 

lüks yatırımı olduğunu, Muş, Elazığ ve Diyarbakır’da 

havaalanlarının bulunduğunu, bu illere yapılan uçak 

seferlerinde bile uçakların dolamadığını gerekçe göstererek, 

özel idare gelirlerinin büyük bir bölümünün anlamsız havaalanı 

yapımında kullanıldığından dert yandı.  

Bir diğer kişi, Bingöl’de arsanın azlığından dert yandı. 

Arsa üretiminin yeterli olmadığını ve bu yüzden de arsa 

fiyatlarının yükseldiği söylendi. Fırat Üniversitesi’nden 



geldiğimizi öğrenen bir vatandaş ise, “Hocam Fakültemiz ne 

oldu, Rektör Bey ne zaman Eğitim Fakültesini açacak?” 

dediğinde, “burada Ziraat Fakültesi var, Eğitim Fakültesi yok 

ki” söylediğimde, “Hocam Ziraat Fakültesi neyimize, Eğitim 

Fakültesi açılsın ki, çocuklarımız öğretmen olsun, iş bulsun” 

cevabın aldım.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 

birçok ilimiz gibi Bingöl İlimiz de gelişmişlik sıralamasında son 

sıraları paylaşıyor. Projelerin yapıldığını duydukça da 

seviniyorlar, ancak “Hocam gerçekten de bu çalışmalar 

değerlendirilecek mi?” demekten de kendilerini 

alıkoyamıyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Ocak 2002 (Cumartesi) 

 

SAHTE ORTAOKUL DİPLOMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ülkemizde her eğitim kademesinde maalesef zaman 

zaman sahte belgeler düzenlenebiliyor. Sahteciliğin önüne 

geçmek çok zor bir olay. Eğer birileri sahte evrak düzenlemeyi 

kafasına koymuşsa, ne yapıp yapıp emeline ulaşıyor.  

Şanlıurfa İli Akçakale Lisesinden 1998 - 1999 öğretim 

yılı güz döneminde yapılan ortaokul dışardan bitirme sınavları 

sonucunda 64 (altmış dört) adet diplomanın sahte olarak 

düzenlendiği tespit edilmiş ve bu nedenle diplomalar, Milli 

Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28/12/2001 

tarih ve 15548 sayılı makam onayı ile iptal edilmiş. Bu miktar 

tespit edilebilenlerdir, mutlaka bir de tespit edilemeyenler 

vardır.  

Sahte diploma alanlar arasında 1985-86 doğumlular 

var. Çocuk yaşta sahte evraka alışan bu öğrenciler, ileriki 
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yaşamları boyunca çalışıp hak ederek diploma almak yerine, 

hak etmeden bedavadan diploma almaya devam etmek 

isteyeceklerdir.  

Yükseköğretim Kurulu’nda da zaman zaman denklik 

diploma iptallerinin yapıldığını görüyoruz. Çeşitli ülkelerden 

alınan üniversite diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından denkliği yapılmakta, ancak bir süre sonra 

sahtecilikler yüzünden diploma denklikleri iptal 

edilebilmektedir. En önemlisi ise bazen de boş diplomalar dahi 

çalınabilmektedir. Örneğin Yükseköğretim Kurulu, 2001 yılı 

içerinde “Kurulumuz Denklik Biriminde, 14768-14769-14770 

ve 14771 seri nolu boş Diploma Denklik Belgeleri kimliği 

belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştır. Yukarıda anılan seri 

nolu Diploma Denklik Belgeleri ile herhangi bir müracaat 

sonucunda işlem yapılmaması ve ivedilikle Kurulumuza bilgi 

verilmesi gerekmektedir. ” biçiminde ilan vermek zorunda 

kalmıştır. 2001 yılında, kırk civarında verilen denklik 

diplomasının Yükseköğretim Kurulu tarafından iptal edildiğini 

görüyoruz.  

Hotmail. com elektronik posta adresi kullananların 

bazen postasına ilginç duyurular gelebilmektedir. Bu tür 

ilanlarda, istediğiniz meslek türünde diploma düzenlenebileceği 

duyurulmaktadır. Belirli bir ücret karşılığı, ismi bilinmeyen ve 

duyulmayan bir üniversiteden para karşılığı diploma 

düzenlettirmeniz mümkün. Bereket artık elimizin altında 



İnternet denilen büyük imkân var. İstediğiniz taramayı yapıp, 

gerçek bilgilere ulaşmanız an meselesi.  

Teknoloji geliştikçe sahteciliğin de biçimleri değişiyor. 

Sahte evrak düzenlemek, yeni teknolojiler sayesinde artık 

maalesef daha kolay yapılabiliyor. Teknoloji sayesinde sahte 

evrakların aslından ayırt edilmesinin güçleşmesi yüzünden, 

sahteciliğin önüne geçmek ise günden güne zorlaşıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ocak 2002 (Perşembe) 

 

EMK OLAĞAN GENEL KURULU VE YENİ 

YÖNETİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1969 yılında Halk Eğitim Merkezi müzik kolu olarak 

kurulan EMK, 30 Eylül 1971 tarihinde Elazığ Musiki Cemiyeti 

adı ile dernek hüviyetini almıştır. 1973 yılında Elazığ Musiki 

Konservatuarı Derneği ismini alan dernek, 3 Mart 1998 

tarihinde” Kamu Yararına Çalışan Dernekler “kategorisine 

girmiştir. Kamu yararına çalışan dernekler, bazı vergilerden 

muaf tutulmakta, dolayısıyla maddi açıdan kısmen de olsa 

desteklenmektedir.  

27 Ocak 2002 tarihinde Elazığ Musiki Konservatuarı 

Derneğinin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Uzun yıllardır üyesi 

olduğum bu derneğin genel kurulunda üzerime düşen görevi 

yapabilmek amacıyla, toplantıya katıldım.  
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Genel Kurul’a katılım iyi sayılırdı. Duyarlı üyeler, 

görevlerini yerine getirmek için hazır bulunuyorlardı. Açılış 

sonrasında Divan Başkanlığına Tahin Öztürk seçildi. Eski 

Başkanlardan Naci Sönmez’in defalarca kürsüye gelip söz 

alması ise, üyelerin dikkatini çekmeye yetti.  

Dernekler kanununa göre gündem maddesinde 

değişiklik yapabilmek için katılımcıların %10’luk bir 

bölümünün önerge vermesi gerekmektedir. Önergeler de Divan 

oluşturulduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine 

geçilmeden verilmesi, sıkça rastlanılan bir temayüldür. Ancak 

Sayın Naci Sönmez, gündem maddelerinin birkaçının 

görüşülmesine başlanıldıktan sonra, gündem maddelerinden 

“Dilek ve temenniler” maddesinin, seçimlerden önceye alınması 

önermiştir.  

Aslında bu teklifi, üyelerin seçim sonrasında bir araya 

tekrar gelemeyecekleri düşünülecek olursa, uygun bir önerge 

sayılırdı. Ancak, Divan Başkanı gündem maddelerini 

görüşmeye geçmeden verilmesi daha şık düşerdi.  

Zaman zaman üyeler tarafından usul hakkında söz 

alınarak görüşler bildirilirken, Hükümet Komiserinin pasif 

kalması veya konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı 

görüntüsünü vermiş olması, kongrenin olumsuz bir yönü olarak 

nitelendirilebilir. Hükümet Komiserinin kongrelerde 

tartışılabilecek konularda yetkisini kullanarak açıklamalar 



yapması beklenir. Bırakın görüş bildirmeyi, maalesef Dernekler 

Kanunu bile yanında bulunmamaktaydı.  

Seçimler sonucunda Doğan Sever, Atilla Demirbaş, 

Recep Bağcı, Recai Yıldız, Semih Demir, Ahmet Çizmeci ve 

Ferit Biçer Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmiş oldular. 

Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise Nurettin Demirbaş, Bahri 

Elçeri ve Çetin Çelik seçildiler.  

Bir üye olarak yeni seçilen Yönetim Kurulu 

üyelerinden isteğim, DOĞU-KOOP Birliği tarafından Doğu-

Kent Mahallesinde Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği için 

ayrılan arsanın takipçiliğini yapmak ve bu arsa üzerinde modern 

bir binanın yapılması için ilgili makamlara başvurmasıdır. Şu 

aşamada en önemli konu olarak kanımca  mekân sorunu 

gelmektedir. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerine 

başarılar diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Şubat 2002 (Perşembe) 

 

KONYA’DA AKADEMİK BİLİŞİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen hafta Konya Selçuk Üniversitesi’nde her yıl ayrı 

bir üniversitede yapılan geleneksel Akademik Bilişim 

konferansı yapıldı. Selçuk Üniversitesi ve bilişim alanındaki 

sivil toplum örgütleri işbirliği ile çok güzel bir organizasyon 

sergilendi. Binin üzerinde katılımcı vardı.  

Selçuk Üniversitesi’nin son yıllarda çok büyük 

gelişmeler kaydettiğini bizzat gördüm. Altmış bin öğrencisi ile 

şu anda Türkiye’nin örgün eğitim yapan ikinci büyük 

üniversitesi. Hemen hemen tüm fakülteler mevcut. 1998’den 

beri İletişim Fakültesine bağlı olarak üniversite televizyonu her 

gün 16 saat yerel yayın yapıyor.  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb. bazı dersler tüm 

kampustaki öğrencilere uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. 
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Üstelik televizyonları sürekli reklam alıyor ve de televizyon 

giderleri bu yolla karşılanıyor.  

Akademik Bilişim Konferansı Süleyman Demirel 

Konferans salonunda yapıldı. Bu salon ise şu ana kadar 

gördüğüm en modern üniversite konferans salonlarından biri 

durumunda. Üniversite kampusu içerisinde beş yıldızlı Hilton 

oteli ise Mayıs 2002’de bitirilmeye çalışılıyor.  

İkinci tıp fakültesi kurulması Bakanlar Kurulundan 

geçti. Yeni bir modern tıp fakültesi binası hazır. İkinci bir 

üniversite açmak için yoğun bir çalışma var. Kampus 

içerisindeki yap işlet devret modeli ile açılan  mekânlar, 

çarşılar, pazarlar ile gerçekten de çok hızlı gelişen bir üniversite 

görüntüsü veriyor.  

Kampusun yeşillendirilmesi maalesef diğer gelişmeler 

karşısında oldukça geri kalmış. Su problemi nedeni ile istenilen 

düzeyde bir yeşillendirme yapılamadığı söyleniyor. Üniversite 

ile ilgili renkli ofset baskılı ciltli bir katalog hazırlanmış. 

Üniversitenin CD üzerinden tanıtımı yapılıyor. Tanıtım 

CD’sinde İletişim Fakültesine bağlı televizyon büyük rol 

oynuyor.  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi çok yoğun çalışıyor 

ve hatta üniversiteyi olduğundan biraz daha da abartılı tanıtıyor. 

Üniversite televizyonu 1998’de yayın hayatına başlamış. Biz ise 

1992’lerde yayın yapıyorduk. Diğer taraftan tanıtım CD’sinde 

Selçuk Marka bilgisayar üretildiğinden bahsediliyor. Oysa 



yapılan sadece montaj ve gene bizler montajını yaptığımız Fırat 

marka bilgisayarlar 1992’lerde pazarlıyorduk. Bu hususlar ise 

biraz abartılı takdim edilen çalışmalarıydı.  

Fırat Üniversitesi olarak bizler kendimizi yeterince 

tanıtamadığımız kanısındayım. Fırat Üniversitesi’nde de çok 

güzel projeler yapıldı, işler yürütüldü, ancak Konya Selçuk 

Üniversitesi kadar kendi tanıtımımızı maalesef yapmayı 

başaramadık. Yaptıklarımızı tanıtmak için yoğun bir faaliyet 

başlatmalıyız. Çok kapsamlı bir katalog, tanıtım CD’si vb. 

çalışmalara hız vermeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Şubat 2002 (Cuma) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTE DEKANLARININ 

BİRLİKTELİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İletişim Fakülteleri dekanları, Türkiye’deki İletişim 

Fakülteleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iki yılı 

aşkın bir süredir birlikte çalışmaktadırlar. İşbirliği amacıyla 

zaman zaman yapılan toplantılarda, iletişim fakültelerinin 

geleceği ile ilgili önemli bir dizi kararlar alınmaktadır.  

Alınan bazı önemli kararlar şöyle sıralanabilir: 

1. İletişim Fakülteleri ders programlarını, sektör 

ihtiyaçlarını saptayıp analiz ederek geliştirmelidir.  

2. Kuramsal temeller bütün fakültelerde standart ve 

ortak olmalıdır.  
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3. Fakülteler, üçüncü, dördüncü yıl derslerinde bilgi, 

teknik-teknolojik ve kadro alt yapıları dikkate 

alınarak uzmanlaşmış programlara yönelmelidir.  

4. İletişim fakültelerinde yan dal ve çift ana dal 

programlarını gerçekleştirmek üzere fakülte 

programları bu yönde düzenlenmelidir.  

5. Daha önce TRT ile başlayan işbirliği kapsamında, 

iletişim fakülteleri arasında öğrenci stajları yeniden 

değerlendirilmeli ve iletişim alanında sözlük 

çalışmaları başlatılmalıdır.  

6. İletişim Fakülteleri Eğitim Konseyi kurulmalıdır.  

7. Fakülteler arası kısa ve uzun süreli öğrenci ve 

öğretim elemanları değişimi yapılmalıdır.  

8. Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıtlarının 

fakülteler arasında dolaşımı sağlanmalıdır.  

9. İletişim fakülteleri harçları, iletişim eğitiminin 

maliyeti düşünülerek, yeniden düzenlenmelidir.  

10. İletişim fakülteleri mezunlarının istihdam 

olanaklarını artırmak için, iletişim eğitimi veren 

orta öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, mezunlarına pedagojik eğitim 

verilmelidir.  



Yukarıdaki ortak kararların yürürlüğe sokulabilmesi 

için her iletişim fakültesinin kendi üniversitesi içerisinde bazı 

çalışmalar başlatması kaçınılmazdır. Bu işbirliği sayesinde 

iletişim fakülteleri birbirinden haberdar olmakta ve ortak 

çalışmalar yapabilmektedirler.  

Ortak alınan kararlardan en önemlisi ise iletişim 

fakülteleri kendi aralarında konsorsiyum oluşturarak, ortak 

kamuoyu araştırmaları başlatmaları kararıdır. İletişim Fakültesi, 

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” misali elbirliği içerinde 

yoğun çalışmaktadırlar. Hedefleri ise, daha kaliteli eğitim-

öğretim sunmak ve mezunlarına yeni iş sahaları açmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Şubat 2002 (Çarşamba) 

 

BAYRAM COŞKUSU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Dini Bayramlarımız sayesinde dostlarımızı, 

akrabalarımızı ziyaret etme fırsatını buluyoruz. 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.  

Bayramlarda yöresel gelenekler söz konusudur. 

Örneğin Elazığ ve yöresinde bayram ziyaretine gelenlere, 

mutlaka iade ziyareti yapılır. Bazen de öyle durumlar olur ki, 

aynı gün içerinde bir saat önce gelen misafire bir saat sonra iade 

yapılır. Özellikle aynı gün yapılan iade ziyaretleri, nezaket 

açısından bakıldığında normaldir, ama peş peşe yapılması da 

“bayramcılık oyunu” gibi nitelendirilebiliyor.  
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Kurumsal bayramlaşmaların en önemli yönü, tüm 

kurum çalışanlarının topluca bir araya gelerek 

bayramlaşabilmesidir. Ancak bazıları bu tür bayramlaşmayı 

yeterli görmeyip, gene iadeli ev bayramlaşmasına devam etmeyi 

tercih etmektedirler.  

Bayramların en üzücü yanı, trafik kazaları nedeniyle 

yaşanan facialardır. Kısa bayram tatilinde varmak istedikleri 

noktalara biraz daha erken varabilmek için yapılan trafik 

ihlalleri ve cahillikleri sonrasında, birçok ocak sönebiliyor ve 

bayram coşkusu, bayram kabusuna dönebiliyor.  

Bayramlarda bir önceki bayrama göre trafik kazasında 

daha az sayıda ölü verdiğimizde bile sevinebiliyorsak, bu 

durum trafik cahilliğinin ve eğitimsizliğinin göstergesidir. 

Ehliyet verilirken demek ki yeterli eğitimi verilemiyor ve 

sürücüler hakkıyla kurallara uyma konusunda ikna edilemiyor.  

Yol boylarında “Trafik Canavarı Olmayalım” türü 

tabelalar, ilk asıldıklarında gereksiz yapılan masraf diye 

niteleyenlerimiz olmuştu. Ama inanın benim üzerindeki etkisi 

çok fazla. O tür levhaları gördüğümde kendiliğimden gaz 

pedalından ayağımı çektiğimi, ancak bilahare fark ediyorum. 

Özellikle batı illerinde yol kenarında 90 km hızla gidildiğinde 

kamyona çarpılmayacağını oysa 110 km hızla gidildiğinde 

“Ölürsünüz” levhaları, daha da etkileyici.  

Sonuç olarak dini bayramlar, dini vecibelerin yerine 

getirilmesi yanında, aile bireylerinin bir araya gelerek hasret 



gidermesi, küslerin barışması, bireyler arasında kaynaşmayı 

sağlaması, insanların mutluğunu artırması ve önemlisi ise 

insanların birbirini sevmelerini aşılaması açısından çok önemli 

bir hareketliliğe de vesile oluyor. Ancak trafik kazaları ise 

bayramları bazı aileler için “karalı bayramlara” 

dönüştürebiliyor. Sürücüler olarak trafik kurallarına riayet 

etsek, “Hız yapan ecele gider” deyimini yok etmek için çaba 

göstersek olmaz mı? 

Tüm Elazığ halkının kurban bayramını bu vesile ile 

kutlarken, herkese mutlu ve de gönüllerince bir bayram 

geçirmelerini dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Şubat 2002 (Çarşamba) 

 

PEHLÜL’E GÖZYAŞLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

 Ortaokul ve lisede okuduğumuz dönemlerde 

okullarımız tarafından sık sık tiyatro oyunları sergilenirdi. 

Devlet Tiyatroları ve şu anda Belediye Kültür Merkezi olarak 

kullanılan Saray Sineması salonlarında zaman zaman 

okullarımızın tiyatro temsillerini seyrederdik. Hele o 

temsillerde arkadaşlarımız rol almışlarsa, sanki de kendimiz rol 

almış gibi arkadaşlarımızla övünür ve mutlaka oyunları 

seyretmeye giderdik. İtiraf etmeliyim ki eskiden Elazığ halkı 

kültür ve sanata karşı daha duyarlıydı ve salonlar tamamen 

dolardı.  

Diğer birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat 

alanlarındaki çalışmalar açısından Elazığ’ın geçmişini arar 

olduk. Eskiden sanatsal faaliyetler daha yoğunlukluydu. Ne 

oldu da bu güzelim şehir, kültür ve sanat faaliyetleri fakiri oldu! 
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25 Şubat akşamı Devlet Tiyatrosu salonunda “Harput 

Geceleri” isimli temsile Rıdvan Dağlar’ın daveti üzerine gittik. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar başarılı bir temsilin 

sergileneceğini beklemiyordum. Abdullah Şekeroğlu ve 

arkadaşlarının Harput müziği, parodiler ve müzikal oyunların 

çok güzel bir kombinasyonu ile sundukları oyunlarının en 

önemli özelliği; bazen seyircilerin kahkahalarla gülmelerine, 

bazen oyun içerisinde verilmek istenen dersi kavramalarına ve 

bazen de seyircilerin sessizce gözyaşlarını akıtmalarına vesile 

oldu.  

Devlet Tiyatrosu salonunun doğru dürüst açılıp 

kapanamayan sahne perdesinin ilkelliğine, salonun muşamba 

koltuklarının terlettiği pantolon ve eteklerdeki ıslaklığın insana 

verdiği rahatsızlığa, sahnede yürüdükçe yükselen tozlara, iptidai 

ışıklandırma ve ses düzeneğine rağmen, keyifle seyrettiğim bir 

temsildi “Harput Geceleri”.  

Misafirlerimizi ağırlayacağımız güzel bir otelimizin 

bulunmayışında olduğu gibi, uygun bir kültür merkezinin 

olmayışı, Elazığ’ın bir ayıbı olarak karşımıza çıkıyor. Çok 

şükür lüks bir otelin temeli, bu ay içerisinde Özel İdare 

binasının karşısında atılabildi. Darısı, kültür merkezinin 

temellerinin çürümeye terk edildiği ve temeli atıldıktan sonra 

yıllardır bir türlü inşaatına devam edilmeyen binasının kısa 

sürede gündeme alınarak yapımına yeniden başlanılmasına 

diyelim.  



 “Harput Geceleri” temsilinde rol alanların tümü, 

rollerini büyük bir profesyonellik anlayışı içerisinde 

tamamladılar. Hele Pehlül rolünü üstlenen genç üniversiteli 

öğrencimizin, temsilin sonuna doğru sergilediği başarılı oyun, 

seyircilerin bir bölümünün göz yaşlarının sessizce 

yanaklarından süzülmesine neden oldu. Şahsen ben ve eşim göz 

yaşlarımızı tutamadık ve ağladığımızı, çevremizdekiler 

tarafından fark edilmemesi için büyük gayret gösterdik. Bu 

gözyaşları, Pehlül’ün öldüğünün sahnelendiği perdede oynayan 

arkadaşlarının ağıtlarının dizelerinde sergiledikleri rollerin 

başarılarının ürünüydü. Belki de sanata, kültüre olan 

hasretimizin bir nebze giderildiği sevinç gözyaşları 

dökülüyordu yanaklarımızdan! Geçmişten bugüne Elazığ’da 

kültür ve sanata emeği geçenlerin isimlerinin temsil sonunda 

hatırlatılması da vefa örneği idi. Sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak için de, yetkili ve 

sorumlu birimlerin gerekli duyarlığı göstermeleri beklemek, 

Elazığ’da ikamet eden ve sanatsal faaliyetlerin azlığından dert 

yanan insanların hakkı değil midir? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 01 Mart 2002 (Cuma) 

         

 

ANCAK PROTEZ OLURUZ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna girme isteği, 

ülkemizin gündemini her gün sıcak tutmaya yetiyor. Yazılı ve 

görüntülü medya da bu konularda tartışmalar yapılmakta ve 

yorumlar getirilmektedir. Karen Fogg’un elektronik posta 

yazışmaları ve bazı siyasilerimizin bu konulardaki sözleri ve 

yorumları, Avrupa Topluluğuna giriş konusunda ortalığın 

günden güne daha da bulanmasına vesile olmaktadır.  

Avrupa Topluluğuna girmek için siyasilerimizin büyük 

bir bölümünün çaba gösterdiğini biliyoruz. Avrupa Topluluğuna 

giriş özlemi; ekonomik olarak hızla kalkınabilme, gerçek 

demokrasiye olan hasret ve Avrupa’da oluşturulan güç 
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birliğinin ortaya koyduğu pastadan pay kapma beklentilerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Avrupa topluluğuna girme arzumuzun aşırılığı 

yüzünden, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozacak, hatta 

ülkemizin parçalanmasına neden olabilecek bazı tezgahların 

kurulabileceğini hiçbir zaman unutmamız gerekir.  

Avrupa’daki birçok ülkeyi dolaşma fırsatları buldum ve 

bazılarında da uzun süreli ikamet ettim. O nedenle Avrupa 

ülkelerinin biz Türklere bakış açısını da yakından gördüm. 

Hatta zaman zaman kendileriyle Avrupa’daki işçi 

vatandaşlarımızın davranışları konusunda tartıştığımız da oldu.  

Avrupa ülkeleri vatandaşları, kendi ülkeleri içinde 

yaşayan işçilerimizden rahatsızlık duydukları bilinen bir 

gerçektir. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında elbette ki 

Avrupa’ya gönderdiğimiz işçilerimizin eğitim düzeylerinin 

yetersizliği de önemli rol oynamıştır. Değişik dönemlerde 

birkaç kez Almanya’da bulundum. İşçilerimizin Alman 

vatandaşlarına karşı yaptıkları bazı olumsuz davranışları, bizzat 

yaşadım. İşçilerimiz o dönemlerde alman kızlarının büyük bir 

bölümünün kötü yolda olduklarını zannettiklerinden, örneğin 

otobüs içerisinde ısrarla taciz ettiklerine defalarca şahit 

olmuştum. Kızlarla arkadaşlık yüzünden yolda dayak atılan 

Almanlara sıkça rastladım.  

Türklerle evlilik, arkadaşlık ve ticaret ilişkileri dışında 

bulunan Avrupalı vatandaşların, bizleri ülkelerinde görmek 



istemedikleri hususu, bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tabanı oluşturan Avrupalı halkın istemediği yabancıların ilgili 

ülkelerde serbestçe dolaşması, teorikte mümkün gibi 

gözükebilir; ancak, uygulaması çok zordur. Kaldı ki Avrupa 

Topluluğu ülke vatandaşlarıyla din açısından da büyük 

farklılıklar bulunmaktadır.  

Avrupa Topluluğuna alınmamız konusunda, 

Avrupalıların samimi olduklarından kuşku duyuyorum. Bizleri 

daha çok uzun yıllar oyalamaya devam edecekler. Bu oyalama 

sürecinde de koparabildikleri tavizleri almaya devam edecekler. 

Velev ki, bizi topluluğa kabul etseler bile, bizler tam üyelik 

hakkı elde edemeyecek, sadece olsak olsak Elazığ’da bir 

emniyet mensubumuzun dediği gibi, “Topluluğun Ancak Bir 

Protezi Olabiliriz. ” Ekonomik olarak güçlenmediğimiz sürece 

de, bu oyalama devam edecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Mart 2002 (Perşembe) 

 

PLAKETLERİN DEĞERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kültür ve sanatsal faaliyetlerdeki başarıların ölçüldüğü 

en önemli unsurlardan biri, ödüllerin verilmesi olayıdır. Eserine 

ödül alan kimse, başarısının simgesi haline gelen plaketini uzun 

yıllar evindeki vitrininde sergiler. Bu plaketlerin değeri, kendisi 

için başarının simgesidir.  

Her dönem çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum örgütleri tarafından törenler düzenlenir ve başarılı kabul 

ettikleri yarışmacılara plaketler verilir. Ama üzülerek belirtmek 

gerekir ki, son dönemlerde plaket verme hastalığına tutulduk. 

Artık basit bir nedenden dolayı dahi plaketler verilebiliyor ve 

plaket enflasyonu yaratılıyor.  

Geçmiş dönemlerde Elazığ’daki bazı sivil toplum 

örgütleri tarafından da rasgele birçok plaketin dağıtıldığına şahit 

mailto:avarol@firat.edu.tr


olduk. Hatta plaket sayısı o kadar fazla idi ki, sahnelerde uzun 

sıralar oluştuğu durumlar oldu. Bu arada hak ettiği halde plaket 

alamayanlar da bulunuyordu. Seçici Kurullarda görev alanlar 

bazen hatır gönül için plaket verdikleri söylentileri dolaşıyordu. 

Hatta ödül alan bazı bireyler bile, kendisinin yanında diğer bir 

arkadaşının ödül alamayışını eleştirebiliyordu.  

 Plaket verirken Seçici Kurulun elinde bir yönergenin 

bulunmayışı, hangi kıstaslar altında bir seçmenin yapılması 

gerektiği konusunda elde verilerin bulunmayışı, ödül 

dağıtımında keyfiyetlerin yaşanmasına neden olabilmiştir. Bu 

nedenle Seçici Kurulun elinde seçme kıstaslarını içeren bir 

yönergenin mutlaka olması gerekir.  

Örneğin yazılı, görsel ve işitsel medya da plaket 

verilirken puanlamada aşağıdaki hususların göz önünde 

bulundurulmasının uygun olacağı görüşündeyim. Ödüle layık 

gösterilen bir eserde konunun güncelliği, konuya hakimiyet ve 

sunum, eserin biçimsel üstünlüğü, Türkçe dilbilgisi kurallarına 

uyum ve Türkçe kullanma becerisi, eserin toplumsal gelişmeye 

katkısı, eserin hitap ettiği hedef kitlenin sayısal büyüklüğü, 

eğitim ve öğretime katkısı, eserin tarafsızlığı, kişisel hak ve 

hürriyetlere ve dürüstlüğe gösterilen hassasiyet, ülke bütünlüğü 

ve demokrasiye katkısı gibi unsurlar, göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Ödül törenlerinde her kişiyi memnun etmek yerine, 

gerçekten de eserleriyle katkı sağlayan adaylara öncelik vermek 



gerekir. Bu durumda alınan ödülün bir kıymeti olacak ve söz 

konusu ödüle layık olmak için daha kaliteli eserler meydana 

çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Elazığ’daki sivil toplum örgütleri ödül vermeden önce 

seçme kıstaslarını gösteren yazılı bir belgeyi mutlaka 

hazırlamaları gerekir. Hatta Üniversitemizle işbirliğine 

gidilerek, hangi hususların göz önüne alınması gerektiği 

konusunda bilimsel verilere dayanan bir ortak çalışma dahi 

yapılmalıdır.  

Özgün ve kaliteli eserlerin ödüllere layık görüldüğü, 

hatır ve gönül işi yapılmayarak ödüllerin dağıtıldığı gerçek bir 

ödül töreni için ilgililerin elbirliği yapmasını ve ortak kurallar 

koymalarını arzuluyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 08 Mart 2002 (Cuma) 

 

TÜRKÇE NEREYE GİDİYOR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa Birliği Türkiye 

temsilcisi Karen Fogg’un elektronik posta yolu ile yaptığı 

yazışmalarının basına sızmış olması, Avrupa ülkelerinin 

Türkiye hakkındaki kötü düşüncelerini açıkça ortaya koymaya 

yetmiştir. Dostumuz görünen Avrupa ülkelerinin bazılarının 

ülkemizi bölmek için yoğun faaliyetler içinde bulunduklarını 

bilmek için, artık kehanet sahibi olmamız gerekmiyor.  

Ülkemizin geleceği konusunda oynanmak istenen 

oyunlar karşısında çok dikkatli olmak zorundayız. Son 

zamanlarda masumane isteklermiş gibi gösterilen ve Avrupa 

Birliğine dahil ülkeler tarafından da desteklenen birçok 

konunun, aslında ülkemizin parçalanmasına yönelik politik 

manevralar olduğunu biliyoruz. Kritik tartışmaların yapıldığı bu 

dönemde, 6 Mart 2002 günü Keban ilçemizde Prof. Dr. Ahmet 
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Buran tarafından Türkçe ve Kürtçe’nin tarihsel gelişimleri ve 

anadil ile eğitimin önemi konusunda bir konferansın verilmesi, 

daha da büyük bir anlam taşıyordu.  

Keban’daki konferansa orta öğretim kurumlarımızdan 

birçok öğrencinin de getirilmiş olması, hedef kitlenin çok iyi 

seçildiğini ortaya koyuyordu. Çünkü geleceğimizi teslim 

edeceğimiz gençlerimiz, maalesef gelişme dönemlerinde bazı 

kötü emelli mihrakların oyununa gelerek, kendi ülke ve 

milletine karşı eylemlere girişmek amacıyla 

kandırılabilmektedirler. Bu tür gelişmelerin önüne geçebilmek 

için toplumumuzun doğru bilgilerle yeterince aydınlatılması 

gerekir.  

Türkçe’nin hangi dönemlerde ne tür etkiler altında 

kaldığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Buran, bazı dönemlerde farklı 

nedenlerle Türkçe kullanımının zayıflatıldığını, Farsça’nın 

edebiyat dili, Arapça’nın ise din dili olabileceği telkinleri 

yüzünden, bazı dönemlerde Türkçe’yi kullanmamızın 

engellendiği, hatta büyük düşünür Mevlana’nın bile eserlerini 

Farsça yazdığı örnekleri ile açıkladı. Son dönemlerde Kürtçe ile 

eğitim yapılması isteğinin de şu aşamada mümkün 

olamayacağını, örneğin bir matematik dersinin mevcut Kürtçe 

dilbilgisinin kullanılmasıyla yürütülemeyeceğini açıkladı.  

Türkçe’mizin günden güne yozlaştığını, caddelerde asılı 

duran tabelalardan anlayabiliriz. Özellikle önemli 

Üniversitelerimizin büyük bir bölümünün İngilizce eğitim 



verdikleri ve ailelerimizin hemen hemen tümünün çocuklarını 

yabancı dille eğitim yapan bir okula gönderme çabası içerisinde 

oldukları göz önüne alınırsa, İngilizce eğitimin daha da artan bir 

şiddetle yaygınlaşacağı endişesindeyim. Çocuklarımızı İngilizce 

eğitim veren bir üniversiteye mi, yoksa Türkçe eğitim veren bir 

üniversiteye mi göndermek isteriz? sorusuna, samimi olarak 

cevap vermemiz gerekirse, sanırım mevcut koşullar altında 

birçoğumuz, İngilizce eğitim veren bir okulu tercih edecektir.  

Sonuç olarak Türkçe’miz her dönem diğer dillerin 

etkisinde kalarak gelişmesine büyük darbelerin vurulduğu 

dönemlerden geçmesine karşın, gene de dünya daki saygın 

diller arasında kalmayı başarabilmiştir. Bizlere düşen görev ise, 

güzel Türkçe’mizi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yabancı 

kelimelerden arınmış halini kullanmaya kendimizi 

zorlamamızdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 12 Mart 2002 (Salı) 

 

FUAR ALANI BİLMECESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ Doğukent Mahallesinde yapı 

kooperatiflerinin filizlendiği dönem 1984-85’li yıllara 

dayanmaktadır. O dönemlerde Türkiye’de yapı 

kooperatifleri çok güncel bir konumda idi. Dönemin 

Belediye Başkanı Rahmetli Prof. Dr. Mustafa Temizer, 

DOĞU-KOOP, Doğukent Yapı Kooperatifleri Birliğini 

kurdurarak, Elazığ’da yeni modern bir mahalle oluşturmak 

istiyordu.  

DOĞU-KOOP’a Rahmetli Temizer hocamızın 

Başkanlık yaptığı dönemde, üç yıl birlikte çalışma imkânı elde 

etmiştim. Temizer hoca bizleri sık sık toplayarak, Elazığ için 

neler yapabileceğimiz konusunda görüşlerimizi alırdı. Bir 

toplantıda fuar alanı yapımı gündeme gelmişti ve yer konusu 

tartışılıyordu. Katılımcıların görüşleri çok farklı idi. O 
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dönemlerde yeni modern bir uydu kentin Doğukent’te 

başlatılmış olması, dikkatleri o yöne çeviriyordu. Ancak Morik 

denilen mevkide Çimento Fabrikası için çıkarılan hammaddenin 

kazıldığı yöre, maalesef çok çirkin bir görüntü veriyor ve o 

bölgenin gelişmesini engelliyordu.  

Birçok çukurun yer aldığı ve bir dönemler çöp alanı 

olarak kullanılan bu bölgeyi güzelleştirmek ve Elazığ’ın 

çehresini değiştirmek amacıyla, bu bölgenin fuar alanı olarak 

seçilmesi fikri ortaya çıkmıştı. Hatta alanda yapılan incelemeler 

sonucunda hazır çukurların kazılmış olması, göletlerin 

oluşturulması açısından da önemli bir avantaj olarak 

gösteriliyordu. Rahmetli Temizer hoca fuar alanı ile ilgili olarak 

o bölge için büyük bir proje hazırlattırdı ve Elazığ’da o 

bölgedeki kazı çirkinliğinin nasıl güzelleştirileceğini ve alanın 

cazibe merkezi haline getireceğini, Belediyeyi ziyaret eden 

misafirlere projeleri göstererek anlatıyordu. Fuar projesi 

dikkatlice incelenecek olursa, gerçekten de mevcut topografik 

 

 arazi yapısının göz önüne alındığını ve çok güzel bir 

yerleşimin yapıldığı görülecektir. Fuar alanı sayesinde, çimento 

fabrikasına hammadde çıkarılması için oluşturulan tabiat 

çirkinliğinin de bertaraf edilmesi mümkün olabilecekti.  

1989 yılında Belediye Başkanlığına H. Behçet Susmaz 

seçilmişti. Belediye Başkanları doğrudan aynı zamanda DOĞU-

KOOP Başkanı idi. Dolayısıyla Behçet Susmaz ile 



çalışmalarımızı yürütmeye başlamıştık. Ancak, ilk 

toplantımızda Behçet Bey’den hiç tahmin etmediğimiz bir 

yorum almıştık. Kendilerinin, “Doğukent Felçli doğmuş bir 

çocuk gibidir” benzetmesi, bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı. 

Fakat Behçet Susmaz kısa bir süre sonra Doğukent’e sahip 

çıkmış ve mahallenin bazı alt yapı çalışmaları ve Belediye 

hizmetleri, kendi dönemlerinde yapılmıştı.  

1994 yılından sonra da şimdiki Belediye Başkanımız 

Hamza Yanılmaz, söz konusu mahalleye büyük hizmetler 

vermiş, alt yapı çalışmalarını bitirmiş, yolların asfaltlanma 

işlemlerini kısa sürede tamamlamıştır. Bugün Doğukent 

Mahallesinin modern görünümü, söz konusu üç Başkanımızın 

gayretli çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir.  

Sonuç olarak Elazığ’da şu günlerde tartışılan bir konu, 

Fuar alanının yerinin neresi olacağıdır. Fuar alanı için önceden 

yaptırılan ve çok büyük bir emekler sonrasında ortaya çıkan 

fuar projelerini inceleyip, önceden seçilen bu bölgenin gerçek 

anlamda bir analizinin yapılmasını öneririm. İnanıyorum ki, 

mevcut proje ciddi biçimde incelendiğinde ve maliyetler 

açısından bir kıyaslama yapılacak olursa, Doğukent 

mahallesinin güneyinde projelendirilen bu fuar alanının çok 

uygun bir yer olduğu görülecektir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Mart 2002 (Perşembe) 

 

EMK DANIŞMA KURULU TOPLANDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ Musiki Konservatuarı (EMK) Derneğinin yeni 

yönetimi, seçildiği günden beri bir dizi yenilikler yapmaya 

başladı. Otuzu aşkın kişiden oluşan bir Danışma Kurulu 

oluşturarak, Derneğin daha da geliştirilmesi yollarını arayan 

Yönetim, 9 Mart akşamı Elazığ Musiki Konservatuarı 

Derneğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.  

Toplantıya Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin önemli bir bölümü katıldı. Toplantıda Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, hedefleri hakkında bir ön 

bilgi verdikten sonra, bu görüşler hakkında tartışma başlatıldı. 

Ele alınan konular şöyle özetlenebilir: 

Danışma Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenmişti. Danışma Kurulu üyelerinin seçiminin Genel 
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Kurulca bir Yönerge ile belirlenecek esaslar ışığında 

yapılmasının daha uygun olacağı söylendi. Oluşturulan Sanat 

Kurulunun yetkili olabilmesi için, Tüzükte değişiklik yapılması 

gerektiği belirtildi.  

EMK’nın faaliyetlerinin İnternet’e geçirilmesi, bir ağ 

kurularak, tüm çalışmaların bir ana makinede (bilgisayar) 

toplanması, bir projeksiyon cihazının kurulması yönünde 

görüşler iletildi.  

Derneğin parasal sıkıntılarının giderilebilmesi için de 

kalıcı kaynak arayışına gidilmesinin kaçınılmaz olduğu, bu 

amaçla projeler hazırlanarak çalışmalar yapılması gerektiği 

vurgulandı. Dernek ismindeki Konservatuar kelimesi, 

tartışmalara neden oldu. EMK, taşıdığı misyonu tamamladığı, 

Elazığ’da Devlet Korosu ve Üniversite bünyesinde Devlet 

Konservatuarının açılmasını sağladığı, bu nedenle de ismindeki 

“Konservatuar” kelimesinin artık kaldırılmasının zamanının 

geldiği söylendi.  

Elazığ’daki Kazım Efendi Sokağının “Sanat Sokağı” 

olarak ele alınması ve bu sokağa gereken önemin verilmesi 

istendi. EMK’nın batı müziğine ait org, gitar vb. çalgı aletleri 

kurslarını vermesinin, kuruluştaki hedeflerinin dışına çıktığı 

iddia edildi ve bu tür kurslar vermemesi istendi.  

Bu yıl yapılması düşünülen Kültür Kurultayı 

kapsamında EMK’nın da gereken faaliyetleri sürdürmesi 

istendi. Törenlerdeki plaket enflasyonunun önüne geçilmesinin 



faydaları dile getirildi. Şu anda musiki alanda iki derneğin 

Elazığ için fazla olduğundan dert yanıldı. Derneğin, gelir 

sağlamak için konserler vermesi istendi. Hazırlanmış kitapların 

satışından da ek gelirlerin elde edilebileceği söylendi.  

EMK Yönetim Kurulu, bu girişimi ile çalışmalarına 

destek aramakta ve yardım talebinde bulunmaktadır. Danışma 

Kurulu’nda çok farklı alanlardan gelmiş üyelerin yer aldığı göz 

önüne alınırsa, birçok başarılı faaliyetlerin gerçekleşebileceği 

söylenebilir. Ancak her üyenin üzerine düşen görevi zamanında 

yerine getirmesi ve elbirliği ile çalışması zorunludur.  

İletişim Fakültesi olarak bu güzide derneğimizin bize 

tevdi edeceği her türlü görevi imkânlarımız dahilinde 

gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. El 

birliği ile bu derneğimizin arzu edilen düzeye çıkartılmasını, bir 

görev addediyorum. Yönetim Kurulunun çalışmalarını candan 

kutlar, başarılı işler yapacaklarına olan inancımı belirtirim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Mart 2002 (Cuma) 

 

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar 

Bölümü son sınıf öğrencileri, hazırladıkları projelerle harikalar 

yaratıyorlar. Son sınıf öğrencileri, tarafımdan verilen 

“Bilgisayar Sistemleri” dersinde mükemmel projeler 

hazırlamaktadırlar. Bu derste müfredat gereği verilmesi gerekli 

olan konulara ilave olarak, yeni teknolojilerle neler 

yapılabileceği hakkında sunular yapılmaktadır.  

Öğrenci merkezli eğitim, dünyanın gelişmiş 

üniversitelerinde yürütülen bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, ülkemizde 

birçok eğitim kurumunda hala klasik yöntemlerle ders 

anlatıldığı bilinmektedir. Eğitimci, kalemle tahtaya konuları 

yazmakta, öğrenciler yazılanları defterlerine kopya etmekte ve 

zamanın büyük bir bölümü adeta boşuna geçirilmektedir.  
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Oysa dersin notları basılı materyal olarak öğrenciye 

önceden verilebileceği gibi, dersin hocası ders notlarını 

bilgisayar ortamına aktararak, projeksiyon cihazı üzerinden 

anlatabilir. Bu yöntem sayesinde atıl geçirilen zaman minimum 

seviyelere indirilebilir. Sanırım ki hala ısrarla klasik 

yöntemlerle ders anlatanlar ya yeni teknolojilere yabancılar, ya 

da özellikle dersi tahtaya yazarak ve de öğrencilere dikte 

ettirerek zamanı doldurmaya çalışıyorlar.  

Ders verirken azami seviyede yeni teknolojileri 

kullanmaya gayret gösteriyorum. Öğrenci merkezli eğitimi 

yıllardır sürdürüyorum. Üstelik öğrencilerimizin mükemmel 

projelerini Fırat Televizyonundan yayımlayarak, büyük kitlelere 

ulaşmasını sağlıyor ve öğrencilerimizin de dersi 

tekrarlamalarına fırsat tanıyorum. Bu sistemle yürütülen 

Robotik Dersini mutlaka seyredenleriniz olmuştur.  

12 Mart günü Fırat Üniversitesi’nde bir ilke daha imza 

atıldı. Bilgisayar Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden Cihan 

Varol, video konferans sistemi ile evden anlattığı video 

konferans dersini aynı anda Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar 

laboratuvarlarında bulunan arkadaşlarına ve bazı öğretim 

elemanlarına uzaktan eğitim şeklinde yürüttü. Bu açıdan ele 

alındığında Cihan Varol tarafından amatör ruhla gerçekleştirilen 

bu video konferans yayıncılığı, Fırat Üniversitesi içerisinde 

öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ilk video konferans oldu.  



Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarının sonucunda, 

öğrencilerimize imkân tanındığında mükemmel projeler 

üretebildikleri defalarcadır kanıtlanıyor. Öğrencinin kendisine 

olan güveni artıyor. Büyük kitleler karşısında verdiği 

konferanslar sayesinde, toplum önünde nasıl konuşması 

gerektiğini öğreniyor. Öğrenci merkezli eğitim sayesinde, 

öğrencilerimiz derslerinde daha başarılı olduklarını, sınav 

kağıtlarında ve projelerinde rahatlıkla ispatlayabiliyor.  

Sonuç olarak öğretim elemanlarının derslerini 

elektronik ortama aktararak Web üzerinden yayınlamaları ve 

derslerinde modern cihaz kullanmalarının artık zamanı gelmiştir 

diye düşünüyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Mart 2002 (Salı) 

 

ÇANAKKALE ZAFERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1999 yazında Eceabat ilçesi merkez bucağına bağlı 

Bigalı köyünde Mustafa Kemal’in 19. tümen karargahı olarak 

kullandığı evin müzeye dönüştürülmüş halini ziyaret ediyorduk. 

Müze ziyareti sonrasında Abide’ye doğru yol almaya karar 

verdik. Yolda seyrederken Abide’te tahminen 5 km kala 

önümüzde kötü bir trafik kazası olmuş ve bir çiftin çevreye 

savruluşunu görmüştük. Hemen durup yaralı erkeği bizim 

arabaya eşini ise diğer bir arabaya alarak Çanakkale’ye 

hastaneye götürmüştük. Genç çifti hastaneye zamanında 

yetiştirmiştik. Havanın kararması nedeniyle artık Abide’ye 

gitmekten vazgeçmiştik. O tarihten sonra da Abide’yi görmek 

mümkün olmamıştı.  

 Çanakkale Boğazı’nda Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 

tarihleri arasında vuku bulan deniz savaşlarıyla Gelibolu 
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Yarımadası’nda 25 Nisan 1915 - 8/9 Ocak 1916 tarihleri 

arasında yapılan kara savaşları, Türk tarihinin en şerefli 

sayfalarından birini oluşturmaktadır. Çanakkale savaşının 

büyüklüğünü anlayabilmek için Çanakkale Abidesini ve müzeyi 

ziyaret etmek gerekir.  

21 Ağustos 1960 da törenle açılan muhteşem anıt, Türk 

milletinin Çanakkale topraklarına dağılmış 250. 000 Türk 

şehidinin duyduğu şükran ve minnetin ifadesi olarak yükseldiği 

söyleniyor.  

 Televizyonlar Çanakkale Zaferi konusunda 

hazırladıkları programlarda Abidenin muhteşemliğini ortaya 

koyuyorlar. Şehitlerin isimlerini ve mensubu oldukları illeri 

verdiklerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 

birçok Türk ve Kürt gencinin ülkeyi birlikte savunduklarını 

görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda omuz omuza 

vererek savaşan Kürt ve Türkler, ne oldu da yıllar sonra biri 

birine düşman oldular? 

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

yaşayan Türk ve Kürtler arasında yapılan evlilikler sonrasında 

hısımlıklar söz konusu olmuş ve bu iki topluluk uzun yıllarca 

kardeşçe hiçbir ayırıma gitmeden bir arada yaşamışlardır. 

Ancak nifak yuvaları her dönemde olduğu gibi gene boş 

durmamış ve Türk-Kürt ayırımı yaparak ve Kürtleri Türkler 

aleyhine kışkırtarak masum otuz sekiz bin vatandaşımızın 

ölümüme sebebiyet vermişlerdir.  



Dış mihraklar ülkemizi parçalamak için ellerinden 

gelenleri yapmaya devam edecekleri, bilinen gerçeklerdir. 

Çünkü ülkeyi bölmek isteyenlerin bu parçalamadan çok büyük 

rant elde edecekleri açıktır. Terör örgütleri tetikçi olarak 

belirledikleri kişileri genelde cahil kişiler arasından seçtiği 

görülüyor. Çünkü cahil bireyleri yönetmek ve kullanmak, her 

zaman daha kolay gerçekleşebiliyor.  

Terör örgütlerinin oyuncağı konumuna gelmiş 

zavallılara tavsiyem, Çanakkale Savaşlarını okuyarak ve o 

dönemlerde sağlanan birlikteliğin bugün niçin ortadan 

kaldırılmak istendiği konusu üzerinde kapsamlı düşünerek, 

kendilerini başkalarının maşası olarak kullanmak isteyenlere 

karşı mücadele etmeleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Mart 2002 (Perşembe) 

 

NEVRUZ BAYRAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yeni gün anlamını taşıyan Nevruz, Farsça New (Yeni) 

ve Ruz (Gün) kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Orta 

Asya’da yaşayan Türklerin ve İranlıların yılbaşı olarak 

kullandıkları Nevruz, son yıllarda paylaşılamayan bir bayram 

niteliği taşıyor.  

Nevruz, doğanın kıştan kurutularak bolluk ve berekete 

kavuşma günüdür. Gece ile gündüzün eşit olduğu bu gün, Orta 

Asya Türkleri ve Anadolu Türkleri tarafından eskiden beri 

bayram olarak kutlandığını, bilmeyenlerimiz olabilir. Nevruz 

bayramı, çocukluğumu geçirdiğim köyde kutlandığını güçlükle 

hatırlıyorum. Mart Ayında kutlanan Nevruz Bayramında 

gençlerin kırlara gittiklerini, ağaçlara salıncaklar kurduklarını, 

oynayıp eğlendiklerini hatırlıyorum. Bu kutlamaların Nevruz 

bayramı amacıyla yapılıp yapılmadığını da teyit etmek için 
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anneme sorduğumda, Nevruz bayramı olduğunu, bu bayramın 

Nevruz çiçeği toplamakla başlatıldığını ve genellikle 

köyümüzde göçmenler tarafından kutlandığını öğrendim. 

Bahsettiğim göçmenler, Balkan ülkelerinden gelen ve halk 

arasında macir olarak adlandırılan Türklerdir.  

Bir dönemler sahip çıkamadığımız Nevruz Bayramına, 

ta ki malum terör örgütü sahip çıkmaya kalkışınca, birden 

kendimize geldik, uyandık ve bayramımızı Devletçe kutlamaya 

başladık. Her toplumun kendine özgü bir nedenle kutlandığı 

Nevruz, Türk Halkları tarafından bir kurtuluş günü olarak 

algılanmakta ve Ergenekon veya Bozkurt efsaneleri ile 

bağlantılı olarak değerlendirilmektedir.  

Nevruz bayramını bazı terör örgütleri ısrarla kutlamak 

istemelerinin altında başka maksatlar yatmaktadır. Bayram 

kutlamaları adı altında bölücü terör örgütünün propagandası 

yapılıyor. Geçen yıl Diyarbakır’da Nevruz Bayramında çok 

büyük bir topluluğun bir araya gelmesi ve ülkemiz aleyhine 

sloganlar atması, hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor.  

Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmayan, farklı kökenli 

olmasına rağmen kardeşçe bir arada yaşamayı teşvik eden, 

ülkemizin kalkınması ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasını 

hedefleyen her türlü hareket, hangi isim altında olursa olsun 

desteklenecek ve alkışlanacak türdendir. Ancak “bayram 

kutluyorum” kisvesi altında eğer ülkemizi bölme emelleri 



sergileniyorsa, bu basit manevraların karşısında da var 

gücümüzle mücadele edeceğimiz unutulmamalıdır.  

Amerika Birleşik Devletlerinde çok farklı halklara 

mensup bireyler yaşamaktadır. Ancak bu bireylerin dinleri ve 

ana dilleri farklı da olsa birleştikleri tek olgu, “Amerikalıyım” 

demeleridir. Yani hedefleri, ABD’nin daha da ileri gitmesi ve 

kalkınmasıdır. 11 Eylül 2001 tarihine kadar da ABD her 

ülkeden göçmen alarak, birlikte yaşamanın güzel bir örneğini 

sergileyebiliyordu. Şimdi aynı tavrı takındığını söylemek artık 

mümkün değil.  

Sonuç olarak terörist hareketlerin başarı kazandığı 

örnekler yok gibidir ve bir gün terör, kendisini besleyen 

kaynaklara da yönelecektir. Anlamına yakışır biçimde Nevruz 

Bayramının kutlandığı günleri görmek ve yaşamak dileği ile, 

tüm halkımızın Nevruz Bayramının hayırlara vesile olmasını 

dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Mart 2002 (Salı) 

 

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Açık Öğretim Fakültesinin ilk dönemlerinde sınavlarda 

görev almak istemiyordum. Çünkü o dönemlerde sınavlar 

ciddiyetten uzak ve hatta salon başkanlarının sınıfa toplu kopya 

yapmalarına müsaade ettiği bir atmosfer içinde geçiyordu. 

Sınava girenlere, görevlilerin yardım etmesi sanki de 

mecburiyetti. Bu yüzden uzun bir dönem sınavlarda görev 

almadım.  

23-24 Mart tarihlerinde ülke genelinde Anadolu 

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ara sınavları yapıldı. 

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında son yıllarda özellikle görev 

almaya çalışıyorum. Çünkü uzaktan eğitim şeklinde yürütülen 

bu eğitimin sınav safhalarının nasıl yürütüldüğü konusunda fikir 

sahibi olmanın en kolay yolu, olayların gelişimi bizzat 

gözetlemektir.  
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Uzaktan eğitim konusuna günümüzde büyük önem 

verilmektedir. Üniversitelerimizin bir bölümü modern araçlar 

kullanarak Web tabanlı, video konferans, radyo ve televizyon 

gibi sistemlerle diplomaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ise, 1982’li 

yıllardan beri Radyo ve Televizyon üzerinden bu tür çalışmalar 

yapmaktadır. Son yıllarda Internet teknolojilerinin devreye 

girmesi ile de Web destekli uzaktan eğitim çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Son yıllarda Açık Öğretimi bitirenleri candan 

kutluyorum. Çünkü sınıf geçip geçmeme meselesi tamamen 

kendi gayretlerinin sonucudur. Bazı öğrencilerin 49 puanla, 

yani bir puan eksiği ile yıllar kaybettiklerine şahit oluyoruz. 

Açık Öğretim Fakültesi yıldan yıla büyük gelişmeler 

kaydederek, sınavların güvenliğini artırıcı tedbirleri de aldığına 

şahit oluyoruz.  

Artık AÖF sınavlarında soruların plastik sandıklar 

içerisinde gene ağızları bantlı plastik torbalar içinde 

gönderilerek, yeterli güvenliğin sağlandığı bir gerçek. Aynen 

ÖSS sınavlarında olduğu gibi tüm işlemler büyük bir ciddiyetle 

sürdürülüyor.  

Bütün bu tedbirlere rağmen acaba kopya yapılmıyor 

mu? Elbette ki küçük çaplı kopya olayları söz konusu olabilir. 

Diyarbakır İli’nde yapılan bazı AÖF sınavlarında toplu kopya 

girişimleri sonucu iptal edilen sınavları duydum. Gene bazı 



salon başkanlarının veya gözetmenlerin göz yumması sonucu 

bireysel küçük çaplı kopya çekme olayları mutlaka meydana 

geliyordur. Yüz yüze eğitimde de kopya olayları mevcut 

olabildiğine göre, Açık Öğretim Fakültesinde küçük düzeylerde 

olabilecek kopya çekme olayları normal karşılanabilir.  

Sonuç olarak, Açık Öğretim Fakültesinden son yıllarda 

mezun olanları özellikle kutlamak istiyorum. Çünkü bu 

öğrenciler, kendi kendine öğrenmeyi başararak diploma almaya 

hak kazanıyorlar. Umarım ki Türkiye’deki işsizlik sorunu 

çözülür ve AÖF mezunları da kendilerinin istihdam edildikleri 

bir yerler bulabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Mart 2002 (Perşembe) 

 

KÜLTÜR KURULTAYI ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kültür Kurultayının ikinci toplantısı 25 Mart tarihinde 

Vali Yardımcısı Sayın Neşet Akkoç Başkanlığında Valilikte 

yapıldı. Kurultay hazırlıklarının yürütülmesi amacıyla Yürütme 

Kurulu, Danışma Kurulu, Dönem Başkanlığı, Dönem 

Sekreterliği ve değişik adlar altında oluşturulan birim 

sorumlularının üyelerinin tespiti yapıldı.  

Kültür Kurultayı Yürütme Kurulu üyeleri olarak Kültür 

Müdürü Cemal Ekşi, EMK Başkanı Doğan Sever, Rıdvan 

Dağlar, Nazım Payam, Erkan Köse ve Fırat Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Asaf Varol ile Yrd. Doç. 

Dr. A. Tevfik Ozan belirlendi. Dönem Başkanlığını Prof. Dr. 

Mustafa Öztürk’ün üstlendiği organizasyonunda, Dönem 

Sekretaryasını Prof. Dr. Asaf Varol yürütecek. Danışma Kurulu 

üyeleri ise genelde Elazığ dışından yaşayan Elazığ’lılardan 
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seçildi ve seçimde Elazığ sevdalısı olan isimler belirlenmeye 

çalışıldı.  

Kültür Kurultayı etkinlikleri içerisinde “Yemek, 

Konaklama ve Ulaşım Sorumlusu” olarak Kültür Müdürü 

Cemal Ekşi, “İletişim Sorumlusu” olarak Özcan Yalçın, “Sosyal 

Etkinlikler Sorumlusu” olarak Rıdvan Dağlar, “Tören ve Ödül 

Sorumlusu” olarak Oğuz Tapan ve “Mali İşler Sorumlusu “ 

olarak da Seyfettin Bahçeci seçildi.  

Geçen yıl yapılan Ekonomik Kurultayın ürünleri yavaş 

yavaş ortaya çıkmaktadır. Dört yıldızlı bir otelin inşaatının 

başlatılmış olması, Ekonomik Kurultayın meyvesidir. Umarım 

ki Kültür Kurultayı da en az Ekonomik Kurultay kadar başarılı 

geçer ve Elazığ’ımızın kültür değerlerinin ileriki nesillerimize 

kaynak teşkil edecek kültürel mirasların bırakılmasına vesile 

olur.  

Bu tür büyük organizasyonlarda başarılı olmanın birinci 

şartı, elbirliği ile ekip çalışması yapabilmektir. Daha önceden 

bu tür çalışma yapan kişilerin deneyim ve tecrübelerinden 

faydalanarak, profesyonel organizasyon şirketleri benzeri 

mükemmel Kurultaylar ortaya çıkarılabilir.  

Kurultay faaliyetlerinin mutlaka belgeleştirilmesi ve 

hatta modern teknolojiler sayesinde faaliyetlerin görüntülü ve 

sesli CD’lerinin hazırlanması gerekir. Kurultay sonrasında 

bilgilerin Web’den yayınlanması halinde, tüm bilgilerin İnternet 

kullanıcılarının hizmetine açmak mümkün olabilecektir.  



Kültür Kurultayının başarılı olması ve beklenilen 

sonuçları verebilmesi açısından, ayırım yapmadan her kesimden 

bilgi ve öneriler alınmalıdır. Elazığ’ın kültür değerlerine sahip 

çıkabilmek için, organizasyonda görev almayan Elazığ’lılardan 

beklenilen olumlu davranış, görüş ve önerilerini Dönem 

Sekretaryasına iletmeleridir. Sekretarya gelecek tüm önerilere 

açık olacaktır. Çünkü amaç, çocuklarımıza kültür miraslarımızı 

aktaracak eserler üretmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Nisan 2002 (Salı) 

 

YARINLAR UMUT OLSUN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Doğrusunu söylemek gerekirse, yerel ve ulusal 

haberleri izlemek için azami gayret gösterirken, diğer 

programları pek seyretmeye vakit bulamıyorum. Çünkü 

bilgisayar esiri olarak gece geç saatlere kadar sanal dünya dan 

bilgi toplarım. Ama iki haftadır ATV’de Perşembe akşamı 

Sanatçı Metin Akpınar’ın sunduğu “Yarınlar Umut Olsun” 

programını seyretmek için, çok sevdiğim bilgisayar ekranından 

fedakarlık edip televizyon önüne dikiliyorum. Tabi program 

süresince de aile boyu göz yaşlarımızı döküp duruyoruz. İşte 

televizyonlarımızdan bu tür programlarını çoğaltmalarını 

bekliyoruz.  

Kanal 7’de “Deniz Feneri”, ATV’de “Yarınlar Umut 

Olsun” türü programların, toplumsal yaralarımızın sarılması 

için önemli bir eğitim faaliyeti sürdürdükleri düşüncesindeyim. 
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“Deniz Feneri” Programını seyrettikçe Türkiye’de 

toplumumuzun büyük bir bölümünün içinde yaşadığı sefalet 

içerisindeki yaşantılarının gerçek yüzünü görüyoruz. Oysa 

Televole türü magazin programları ise gençlerimizi, kimin eli 

kimin cebinde olduğu belli olmayan yozlaşmış bir yaşantıya 

özendirmekte ve sonu olmayan bir yola sürüklemektedir.  

Sinema-Tiyatro Sanatçısı Metin Akpınar, “Yarınlar 

Umut Olsun” isimli programında, özürlü ve hasta kişilerin 

dramını ekrana getirip, tanınmış sanatçıları da konuk ederek 

oluşturduğu duygu dolu atmosferin nimetlerini çok iyi 

değerlendirerek, toplumsal yarayı sarmaya çalışıyor. İşte medya 

dan beklenilen, bu tür programları çoğaltmalarıdır.  

Fakat üzülerek belirtmek gerekir ki bu tür programları 

yapmak, büyük cesaret ister. Maalesef bu guruba giren 

programların reytingi genelde düşük olduğundan, televizyon 

patronları bu tür programlara pek yer vermek istemezler. Ama 

Metin Akpınar, çok değişik bir yöntemle ünlüleri programına 

konuk ederek, programının reytingini de düşürmediği 

kanısındayım.  

“Yarınlar Umut Olsun” programına çıkanlar çok şanslı 

kişiler. Acaba müracaat edenlerin toplam sayısı ne civarda? 

Özürlü veya hasta olanların yüzde kaçı televizyona çıkabiliyor? 

Gerçekten çok fakir ve hasta olanlardan büyük bir bölümünün 

gururları nedeniyle dertlerini çevrelerine dahi açamadıkları 



bilinmektedir. Peki bu sessiz ve hasta fakirlere kimler yardım 

edecek? 

Yerel medya dan beklentimiz, hasta ve özürlü kişilere 

yardım sağlanabilmesi için bu konuları sık sık gündeme 

getirmeleridir. Köşe yazarlarımız, bıkmadan bu kapsamdaki 

konuları işleyerek gündemi sıcak tutmalıdır. Özürlü, hasta ve 

fakir kavramları bermuda üçgeni misali, gencecik insanlarımızı 

alıp götürüyor bu dünya dan. Bunların bir bölümü ise 

fakirlikleri yüzünden sağlıklarına ulaşamıyor. Oysa maddi 

açıdan toplumsal dayanışma sayesinde bu insanlarımızın bir 

bölümünü kurtarmış olmanın sağlayacağı manevi duyguyu 

hissetmek, mutlulukların en büyüğü değil midir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 4 Nisan 2002 (Perşembe) 

SATANİZM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1 Nisan gecesi Kanal D’de Fatih Altaylı’nın sunduğu 

“Tek’e Tek” programını ibretle seyrettim. Satanizm konusunun 

işlendiği bu program, gençliğimizin ne tür tehlikeler altında 

kaldığını göstermek açısından çok önemliydi. Üç satanist 

gencin cinayet işlemesiyle, dikkatler bu yöne çevrildi ve medya 

satanizm konusunu işlemeye başladı.  

Programa katılan ve eskiden satanist olduğunu söyleyen 

bir gencin bir konudaki tespiti çok yerinde idi. Satanist olan 

gençlerin önemli bir bölümünün varlıklı ailelerin çocukları 

olduğunu, her isteklerinin eksiksiz yerine getirilmesi nedeniyle 

gençlerin bu yollara düştüklerini belirtiyordu. AKMAR 

Pasajında müzik CD’leri satan başka bir gencin ise, gençlerin 

satanistliği seçmesi sonucunda arkadaş bulabildiklerini ve bu 

yolla seks ihtiyaçlarını giderdiklerini söylemesi, diğer önemli 

bir tespitti.  
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Internet sitesine girdiğinizde Satanizm ile ilgili birçok 

yazı görmeniz mümkün ve üzülerek belirtmek gerekir ki bazı 

siteler, Satanizmi masumane bir hareket olarak sunabiliyorlar. 

Üstelik kendi sitelerinde satanizm leyine söyleşiler de 

yapıyorlar. İşte bir örnek: “GE isimli bir genç, satanist inançta 

Şeytan’a kurban verme diye bir olay var, ama bu kurban asla bir 

insan değil. Biz kurban olarak hayvanları, özellikle de kedileri 

seçiyoruz. Asla bir insan kurban edilmez, belki başında 

böyleymiş, ama Şeytan’a tapan insanların geçmişi 50-100 yıl 

değil ki. Ortaçağda Şeytan’a kurban edilen insanlar var. Oysa 

artık bizler bunu reddediyoruz. Ama herkes bizlere önyargılı 

yaklaştığı için kimseye anlatamıyoruz bunu. ” 

Tek’e Tek programında bir anne, kızını 

Satanistlerden nasıl kurtardığını ve verdiği mücadeleyi 

anlatıyordu. Kendi çocuklarımıza sınırsız hoşgörülü 

davranmak, her isteğini yerine getirmek, kendilerini 

hayatın gerçeklerinden uzak tutmanın hiç mi olumsuz etkisi 

yok? Bu sınır tanımayan hoşgörülü davranışlara, 

çocuklarımız daha küçükken başlamıyor muyuz? Anlaşılan 

o ki, gençler bataklığa düştükten sonra aileler olarak bizler 

harekete geçip çocuklarımızı bataklıktan kurtarmaya 

çalışıyoruz.  

4-6 yaşları arasında olup da babasının telefonunu yere 

çarpıp kıran, sehpalar üzerinde gördüğü her türlü cismi dağıtan ve 

kıran, istediği her şeyi hemen elde edebilen çocuklarımıza karşı 

birçoğumuzun davranışı genelde olumlu değil midir? Hatta 



savunma  mekânizmasını kurarak, “Önemli değil, kırsın, istediğini 

yapsın. Yeter ki serbest yetişsin” diyerek, üstelik bu tür 

davranışları teşvik etmiyor muyuz? 

Eli sıcaktan soğuğa değmeyen, her istediğini anında elde 

edebilen, hayatın acımasız düzeninden haberi olmayan gençler, 

çevrelerinden gelen tehlikeler karşısında kendilerini 

savunamıyorlar ve kendilerini kullanmak isteyen güçlerin tuzağına 

düşüyorlar. Uyuşturucu, terörizm, satanizm vb. bataklıkların 

hepsinde yöntem bence aynı. Bu tür bataklığa düşen gençlerimiz 

kendilerini ve ailelerini tahrip ederlerken, bazıları bu işlerden rant 

sağlıyor ve lüks hayatlar sürdürüyorlar. Bu insanlar için 

başkalarının çocukları hiç önemli değil. O çocukları insan olarak 

dahi nitelemezler.  

Çocuklarımız tehlikelerden korumak için kendilerine 

sahip çıkmalı, küçük yaştan itibaren davranışlarını yakın takip 

altına almalıdır. Sorumlu aile örneği bu tür davranışları 

gerektirir. “Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar” deyimini de 

unutmamak gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Nisan 2002 (Çarşamba) 

 

CUMHURBAŞKANIMIZIN SÜRPRİZ GELİŞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Cumhurbaşkanlarının illere gelişi büyük olaylardır. 

Cumhurbaşkanın gelişi ile birlikte o ilde olağanüstü faaliyetler 

yaşanır ve bu ziyaret sayesinde şehrin güzelleştirilmesi, bazen 

kısa sürede gerçekleşebilir. Nasıl mı? İşte örnekler: 

Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Arif Çağlar 

döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren 

Üniversitemizi ziyaret edeceği kesinleşince, Üniversitemiz 

içerisinde yoğun faaliyetler başlamıştı. Caddeler asfaltlanmış, 

göz önündeki yerler süpürülmüş, binalar boyanmış ve hatta 

büyük ağaçlar getirilerek mesire yeri girişine dikilmişti. Bizler o 

dönemlerde diğer faaliyetleri normal karşılamış ancak ağaç 

dikim olayını yadırgamıştık. Çünkü mevsim ağaç dikmeye 

uygun değildi. Ayrıca dikilen ağaçlar o kadar büyüktü ki, 
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görenler on yıllık mazisi var sanırdı. İlginçtir, o dönem dikilen 

ağaçlar bugün hala yeşilliklerini koruyorlar.  

Eski Rektörlerimizden Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir 

döneminde de Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel 

gelmişti. Gene Elazığ’da ve Üniversite içerisinde hummalı bir 

çalışma başlatılmış ve çevre düzenlenmesi ile ilgili işlemler 

yapılmıştı. Keban Meslek Yüksekokulunun adı o dönemde 

değiştirilmiş ve Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksek 

Okulu adını almıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 

Demirel’in gelişi de en çok Keban’daki Meslek Yüksek 

Okulumuza yaramıştı.  

Bir kurum veya kuruluşun Cumhuriyetimizin en yüce 

makamının sahibi Cumhurbaşkanınca ziyareti, elbette ki çok 

büyük bir onurdur. Eğer Cumhurbaşkanı ilk defa bir ile ziyaret 

yapıyorsa, o ilin halkı için de, bu ziyaretler daha da büyük 

anlam taşıyor.  

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in 9 

Nisan’da Malatya’ya ve bugün de Elazığ’a gelerek Valiliği, 

Kolordu Komutanlığını, Organize Sanayi Bölgesini, 

Üniversitemizi ve Keban’ı ziyaret edeceği haberi, birçoğumuz 

için sürpriz bir gelişme oldu. Çünkü genelde bu tür ziyaretler 

aylar önceden belli olurdu ve ilgililer çalışmalarını ona göre 

ayarlarlardı.  

Ancak doğrusunu söylemek gerekirse Sayın 

Cumhurbaşkanımızın bu ani gelişine sevindim diyemiyorum. 



Çünkü çok önceden geleceği belli olsaydı, eminim ki ilde büyük 

bir çevresel düzenleme olacaktı. Sokaklar asfaltlanacaktı, 

kaldırımlar boyanacaktı.  

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer, önceki 

birçok Cumhurbaşkanımızdan farklı davranışlarıyla dikkatleri 

çekmektedir. Bu farklı tavırlar sayesinde, Sayın 

Cumhurbaşkanımız halkımızın büyük bir bölümünün 

gönüllerinde taht kurabildi. Ancak Sayın 

Cumhurbaşkanımızdan bir vatandaş olarak ziyaret konusunda 

beklentim, mümkün ise aylar önceden hangi ile gideceğini basın 

aracılığı ile duyurmasıdır. Hiç olmazsa bu yöntem sayesinde o 

ilin bazı eksiklikleri kısa sürede tamamlanabilir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Nisan 2002 (Perşembe) 

 

KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı münasebetiyle 

Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerini 

ziyaret ettik. Kıbrıs’a ilk gidişimdi. Kıbrıs’taki Üniversitelerin 

durumunu yakından bizzat görme ve inceleme fırsatlarını elde 

ettik.  

Kıbrıs Üniversitelerinin çok düşük puanlarla öğrenci 

aldıkları ve eğitimin yeterli olmadığı yönünde eskiden kalma bir 

söylenti vardı. Dolayısıyla Kıbrıs Üniversiteleri denildiğinde de 

hala mezunlarına ön yargılı davranılabiliyor.  

Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinin 

öğretim kadrosunu oluşturan öğretim üyelerinin önemli bir 

bölümü Türkiye’de tanınmış üniversitelerden giden 

meslektaşlarımız. Bu meslektaşlarımızın bazıları belirli bir süre 
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için o üniversitelerde geçici görev ile bulunmaktadırlar. Türkiye 

ile öğretim elemanı sirkülasyonu yoğun bir biçimde sürüyor.  

Kampusları oldukça gelişmiş. Dağu Akdeniz 

Üniversitesi’nin takriben 15 bin, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 

ise 1100 civarında öğrencisi var. Bu iki üniversite dışında da 

Üniversiteler bulunuyor. Ancak ziyaret etmediğimiz için fikir 

yürütmek istemiyorum.  

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut 

Ayan, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlık 

yapmış bir hocamız. O dönemlerde birlikte çalışma fırsatı 

yakalamıştım. Dekanlığı döneminde Mühendislik Fakültesine 

büyük katkıları olan Prof. Dr. Mesut Ayan’ın mesleğinin mimar 

olması da, bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor. Lefke Avrupa 

Üniversitesi binalarında mimar bir rektörün farklılığını hemen 

fark edebilirsiniz.  

Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinin her 

ikisinde de İletişim Fakülteleri var. Özellikle bu fakültelerin 

durumları ile yakından ilgilendim. Fırat İletişim Fakültesi ile 

kıyaslamak, daha iyi bir eğitim sunmak, rekabet ortamı 

yaratabilmek amaçlarıyla, bu fakültelerin durumlarını videoya 

kaydettim.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesine, Tıp 

Fakültesi kurulması amacıyla tamamlanan bir bina verilmiş. 

Yeni binaya taşınmaları çok yeni. Bunun haricinde süratle cihaz 

alımı gerçekleştirilmiş. Dijital sisteme geçme çalışmaları 



hızlandırılmış. Yakında televizyon ve radyo yayınları 

yapacaklar. Üstelik bizdeki gibi eğitim amaçlı yayınları 

engelleyen yasaları da yok. Hatta Doğu Akdeniz Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dekanı arkadaşım Prof. Dr. Murat Barkan, 

“Asaf Hocam, gelin Kıbrıs’tan uydu üzerinden yayınlar 

yapalım” esprisinin altında yatan, Türkiye’deki yasal engellerin 

mevcudiyetidir.  

Sonuç olarak Kıbrıs tamamen üniversite adası olma 

yolunda hızla ilerliyor. Zaten KKTC’nin gelir kaynaklarının 

başında da öğrenciler gelmektedir. Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi de, Güzelyurt bölgesinde bir kampus kurmak için 

inşaatlarını süratle sürdürüyor. Kıbrıs’ın adı da bu gidişle 

Üniversite adası olacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Nisan 2002 (Salı) 

 

HA GAYRET AZ KALDI! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Pazar günü Elazığspor-Sivasspor maçında sıkıntılı anlar 

yaşadık. Bir penaltı golü sonrasında sevinen taraf biz olduk. 

Ama ortaya koyduğumuz futboldan memnun olmamız mümkün 

değil.  

35 yıllık hasretin bu yıl mutlaka bitmesini istiyoruz. 

Bugüne kadar birinci lige (süper lige) bu kadar kendimizi yakın 

hissetmemiştik. Elazığspor sevdalıları artık bu yıl takımı süper 

ligde görmek istiyor.  

Kötü oyun sonrasında maç esnasında zaman zaman 

seyirci suskun kaldı. Maçın sonlarına doğru ise Sivasspor’un 

baskın oynaması nedeniyle, son dakikalarda canı yanmasın diye 

seyirciler var güçleriyle tezahüratta bulundular. Zor da olsa çok 

şükür bu maçı üç puanla kapatabildik.  
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Bilet ücretlerine yapılan zam nedeniyle kale arkalarına 

seyirci yığılması olmuştu. Buna karşın maraton türbininde 

önemli boşluklar görülüyordu. Elazığspor’un belirli bir sayıda 

sürekli maça gelen seyircisi var. Bilet ücretleri ne kadar 

değişirse değişsin, bu kişileri maçta görmek mümkün.  

Bir grup seyircimiz ise Elazığspor şampiyona oynadığı 

dönemlerde maça gelir. Bu gruba giren seyirciler, maça gelmek 

için kendilerini zorlamazlar. Maç günkü durumlarına göre maça 

gelip-gelmemeye karar verirler.  

Stada kadar gelip bilet fiyatlarını öğrendiklerinde geri 

dönenlere rastladım. Stada kadar gelip geri dönenlerin 

davranışlarını dikkate almak gerekir. Çünkü zaten stada kadar 

gelmekle minibüs parasını harcamış oldular. Buna rağmen stada 

girmekten vazgeçtiklerine göre, acaba maçı protesto yapmak mı 

istediler? Sorusu aklıma geliyor.  

Elazığspor Yöneticilerinin yakaladıkları fırsatı 

değerlendirip Elazığspor’a daha fazla gelir sağlama isteklerini 

anlayışla karşılayabiliyorum. Elbette ki şu dönem maddi destek 

çok önemli. Ancak stada kadar gelip de geri dönen seyirci 

varsa, bilet ücretlerinin yüksek olduğunu göz önüne almak 

durumundadırlar. Unutulmamalıdır ki seyirci desteği sayesinde 

çok defalar üç puan aldık.  

Önümüzdeki hafta Hatayspor ile oynayacağız. Puan 

tablosuna bakılacak olursa, puan kaybeden yarıştan 

kopabilecektir. O nedenle Hatay’a büyük sayıda Elazığspor 



seyircisi götürülmelidir. Hatay’a gidişi cazip hale getirmenin en 

önemli yolu, maliyetine seferler düzenlemektir. Ayrıca 

Elazığ’daki kuruluşlar ellerindeki otobüs ve minibüsleri bu maç 

için seferber etmelidir.  

Hatay maçını kazanabilmenin en büyük katalizörü, 

maçta Elazığsporlu seyircilerin fazlalığı olabilir. Artık geriye 6 

maç kaldı. Üçü içeride üçü ise içerde olacak bu maçlarda 

Elazığspor’u yalnız bırakmamalıyız. Yönetimden beklentimiz 

ise, bundan sonraki Elazığspor maçlarında stadın tıklım tıklım 

dolmasını, kendilerine birinci hedef seçmeleridir. Çünkü bu 

takım süper lige çıktığında, merak etmeyin takıma beklenenin 

üzerinde bir maddi gelir sağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Nisan 2002 (Cuma) 

 

SANAYİCİ ÜNİVERSİTE HOCASINDAN NE 

BEKLİYOR! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerde bilimsel birçok araştırma yapılır. Ancak 

bu araştırmaların önemli bir bölümü raflarda kalır. Yıllarca 

sürdürülen çalışmalar sonucunda ne kadar önemli sonuçlar elde 

edilirse edilsin, eğer üretime dönüştürülemiyorsa o çalışmanın 

pek önemi kalmıyor. Ülkemizde üniversitelerimizde yapılan 

çalışmaların çok azı sanayide değerlendirilebiliyor.  

Üniversite Sanayi İşbirliği birçok platformda konuşulur. 

Hatta bu amaçla sık sık toplantılar yapılır. Ancak sanayiciyi 

dinleyecek olursanız, işbirliğinden memnun kalmadıklarını 

söylerler.  

Sanayicilerin üniversite hocalarından beklentileri, kendi 

problemlerine anında çözüm bulabilmeleridir. Haklı sebeplerle 

mailto:avarol@firat.edu.tr


beklemeye tahammülleri olmuyor. Geçenlerde bir iş adamı, yurt 

dışından getirdiği bir baskı makinesinin kontrol ünitesinin 

arızalandığını, bu yüzden üretimlerinin durduğunu, 

üniversiteden uzman aradığını, ancak konuyu bilen bir hocayı 

bulamadığından dert yandı. Sonuçta Avusturya’dan bir uzmanın 

gelerek problemi çözdüğünü, bu iş için çok para harcadığını, 

oysa bu paranın ülkemizde kalmasını arzuladığını söyledi.  

 Sanayicinin düşüncesini olumlu karşılamakla birlikte, 

olayı bir de hoca açısından yorumlamak durumundayız. 

Üniversitede hoca denildiğinde, zannediliyor ki her türlü 

konuyu anlayan, problem çıktığında anında çözüm bulabilen 

kişi anlaşılmaktadır. Oysa gerçek durum sanıldığı gibi değildir. 

Çünkü maalesef teknolojik gelişmeler o kadar hızlı gelişiyor ki, 

yeni teknolojinin üniversiteye gelişi bile yıllar sonra 

gerçekleşebiliyor.  

Üniversite bütçeleri çok kısıtlı. Bırakın kapsamlı 

araştırmalar için maddi destek bulmayı, bazen bir masa ve 

sandalye dahi zor bulunuyor. Üniversitelerde eskiden adı 

Araştırma Fonu olan yeni şekliyle Bilimsel Araştırma Projeleri 

diye adlandırılan kanuna bağlı olarak, döner sermayelerden 

ayrılan pay %2’den %10 seviyelerine çıkarıldı. Yani artık 

araştırma projeleri için daha fazla pay ayrılmış olacak.  

Sanayicilerden ise üniversite hocaları olarak bizlerin de 

beklentileri var. Yukarıda verilen örnek çok çarpıcı. Sanayici 

paranın yurt dışına gitmesini istemiyor. Üstelik yurt dışından 



uzman gelişinin de kendileri için ne kadar pahalı olduğunu itiraf 

ediyorlar. O halde bu probleme uygun bir çözüm bulmak 

gerekir. Çözümü de gene sanayiciler bulacaklardır. Nasıl mı? 

İşte çözüm: 

Sanayicilerimiz birleşip üniversitemize kendi 

problemlerine çözüm olabilecek araştırmalar için bir 

laboratuvar veya atölye kurmayı neden arzulamazlar? Bir 

sanayici eğer kendi üretim sahası ile ilgili araştırma yapılacak 

bir laboratuvarı üniversiteye kurmuş olsa, ileride bu 

laboratuvardaki çalışmalardan elde edeceği verimlilik, belki de 

yaptığı masrafların tümünü çoktan karşılamış olabilir. Bu öneri 

bence yabana atılmamalıdır. Denenmeli ve olumlu sonuç verip 

vermediği araştırılmalıdır. Böylece Üniversite Sanayi İşbirliği 

gerçek hedefine doğru daha hızlı yol almış olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Nisan 2002 (Salı) 

 

23 NİSAN BAYRAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Ulu 

Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin 

anlamı çok büyüktür. Geleceğimizi emanet edeceğimiz 

çocuklarımızın daha çocuk yaşlarda geçmişimize ait önemli 

olayların bilincinde yetiştirilmeleri, Cumhuriyetimizin ikamesi 

açısından önemli bir harekettir.  

Tarih boyunca biz Türkler sürekli düşmanların kötü 

emellerine maruz kalmış bir toplumuz. Düşmanlarımız bizleri 

bölmek, tarih boyunca sahip olduğumuz toprakları elde etmek 

için kullandıkları en etkili yöntem, bizleri biri birimize 

düşürmektir. Tarihimiz, kardeş kavgalarıyla doludur. İçten 

vurma diye nitelendirilen yöntemler yüzünden çok acılı günler 

yaşamış, topraklar kaybetmişiz.  
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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri de 

komşularımız, Avrupa ülkeleri ve diğer bazı ülkelerin gizli 

bölücü faaliyetlerine maruz kalmaktayız. Bir bölücü terörist 

hareket sona ermeden, diğer bir yıkıcı organizasyonun hemen 

kurulduğunu görüyoruz. Tarih boyunca oynanan oyunların 

bitmesini ve bizlere tarih boyunca kin kusan toplumların 

kardeşlik örneği sergilemelerini beklemek, ahmaklık olur.  

Ülkemiz üzerinde oynanan çirkin emellere karşı uyanık 

olmak ve politik davranmak zorundayız. Silah zoru ve kaba 

kuvvetle meselelerin çözülmediğini her gün yaşıyoruz. İşte 

Filistin örneği. İsrail Arafat’ın karargahını kuşattı. Arafat’ı 

öldürmek işten bile değildi. Ancak uluslar arası baskılar veya 

Arafat’ı öldürünce geride binlerce Arafat’ın ortaya çıkacağını 

bilen İsrail, Cenin’de işlediği katliamları dünya kamuoyundan 

gizlemek için şu günlerde büyük caba gösteriyor.  

Alman Nazilerinin Yahudilere çektirdiklerini, İsrail 

Filistin halkına uyguluyor. Dünyanın kaderi bu. Kimin kime 

gücü yeterse misali bir çevrim sürüp gidiyor. Özellikle 

yaşadığımız bölge barut fıçısı misali, her gün yeni olaylara 

gebe. Süper güçler bizlerin zaaflarından faydalanarak kendi 

toplumlarının daha refah içerisinde yaşamaları, silahsal açıdan 

üstünlüklerini daha da güçlendirmek amacıyla gerekli 

çalışmaları huzur içerisinde sürdürürken, bizim gibi gelişme 

çabası içerisinde olan ülkeleri ise içten bölmek için ülkemize 



nifak tohumları serpiyorlar. Kendi güçlerini ve huzurlarını 

korumak için bu entrikalar sürüp gidecek.  

Türkiye’yi bölmek için de faaliyetlerin durmasını 

beklemek aptallık olur. Nasıl bizler deprem ile yaşamaya 

alışmak zorunda isek, benzer şekilde terörle de yaşamak 

zorundayız. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için dost 

görünüp de bizleri gizli yöntemlerle bölmeye çalışan Avrupa 

merkezli hareketler karşısında uyanık olup, politik manevralarla 

bu tür tehlikeleri bertaraf etmenin yollarını kendimize düstur 

edinmeliyiz. Bu açıdan ele alındığında 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, daha da büyük bir önem taşıyor. 

Çünkü bu bayram vesilesi ile ülkemize gelen çocukların bir 

bölümü, küreselleşen dünyanın yarınlarını yönetenler olacaktır. 

Bu çocuklarla kurulacak dostluk bağlarının ürünlerini ise, 

ileride kazanç hanemize yazılmış insan kaynakları yatırımları 

olarak geri döndüğüne şahit olabiliriz. Herkesin 23 Nisan 

Bayramını kutlar ve daha nice mutlu 23 Nisan Bayramlarını 

yaşamak dileği ile. . .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Nisan 2002 (Perşembe) 

 

YÖK ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ ÜYELERİ 

ELAZIĞ’DA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Enformatik 

Milli Komitesi 1999 yılında kuruldu. Komitenin öncelikli 

görevleri, üniversiteler arasında uzaktan eğitimi canlandırarak 

karşılıklı işbirliği sağlamak, bu alanda çalışmak isteyen 

üniversitelerin projelerini inceleyerek YÖK Yürütme Kuruluna 

öneriler getirmek, uzaktan eğitim alanında açılan derslerin 

akredite edilmesini sağlamaktır.  

Enformatik Milli Komitesi 2000 yılı başında beri 

uzaktan eğitim konusunda Türkiye’de yapılan birçok önemli 

projeyi inceleyerek sonuçlandırmıştır. Üniversitelerin bilgi ve 

iletişim teknolojilerine dayalı çalışmalarında önemli bir 

pozisyonu bulunan Enformatik Milli Komitesi 26 –28 Nisan 
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tarihleri arasında Fırat Üniversitesinin misafirleri olarak 

Elazığ’da bulunacak.  

Rektörümüz Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün Enformatik 

Milli Komite üyelerini Elazığ’da toplanmasını teşvik etmesi ve 

komite üyelerinin Fırat Üniversitesinde toplanmalarını 

sağlaması, üniversitemizin geleceği açısından çok önemli bir 

gelişmedir. Bilişim alt yapısı bakımından Fırat Üniversitesi, 

Türkiye’de birçok üniversitenin önünde yer almaktadır. 1992 

yılında Fırat Televizyonunu yayına sokarak, 1993’lü yıllardan 

itibaren Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim çalışmalarının 

yapılmasını sağlamıştır.  

Fırat Televizyonu, Türkiye’de üniversite bünyesinde 

yer alan ilk yerel televizyon birimi kimliğine sahip olup, 

modern eğitim teknolojilerinin bir parçası olarak yıllardır başarı 

ile televizyon yayınlarını sürdürmektedir.  

Enformatik Milli Komitesi toplantısına, komite 

üyelerinin önemli bir bölümü katılacak. Üç üye ise yurtdışında 

olmaları sebebiyle, çok istemelerine rağmen Elazığ’da 

bulunamayacaklar.  

26 Nisan Cuma günü öğleden sonra Fırat Üniversitesi 

ile Akdeniz Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında video 

konferans gösterimi yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açık 

Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul toplantıya 

video konferans ile toplantı süresince katılacak.  



Cuma günü uçakla şehrimize teşrif edecek olan 

Enformatik Milli Komite üyeleri: 

Prof. Dr. Barbaros Günçer, YÖK Yürütme Kurulu 

Üyesi, EMK Başkanı 

Prof. Dr. Selahattin Kuru, Boğaziçi Üniversitesi, 

Prof. Dr. Önder Özkazanç, Anadolu Üniversitesi, 

Prof. Dr. Erol Arkun, Bilkent Üniversitesi, 

Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Hacettepe Üniversitesi, 

Prof. Dr. Haldun Akpınar, İstanbul Üniversitesi, 

Prof. Dr. Talat Cantez, Akdeniz Üniversitesi, 

Doç. Dr. Ferda Alpaslan, ODTÜ, 

Doç. Dr. Mine Kalkan, İTÜ, 

Sibel İrkey, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı 

Tevhide Uçan, YÖK, Eğitim ve Öğretim Dairesi-

Uzman 

Bu toplantı ile Fırat Üniversitesi, bilişim alanında yeni 

ufuklara doğru önemli bir adım daha atmış olacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 Nisan 2002 (Cuma) 

 

ELAZIĞSPOR SEVDALILARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kanal 23’de Çarşamba günü Celal Şener’in sunduğu 

“Tele Final” programının konukları Elazığspor Başkanı 

Hayrettin Karamazı ile Murat Turan idi. Konu Elazığspor 

olunca işi gücü bırakıp televizyon başına geçtim ve bir taraftan 

da bu yazıyı yazmaya başladım. Beni televizyon önüne oturtan 

ve bu satırları karalamaya çeken güç, Elazığspor sevdalılığıdır.  

Telefonda canlı yayına katılan seyircilerin tümü 

Elazığspor aşığı. Telefon eden seyircilerin birçoğu 

Elazığspor’un deplasman maçlarına giden taraftarlar. Hele bir 

taraftarın tansiyonunun maç süresince yükseldiğini ve mesaj 

yolu ile sonuçların kendisine iletildiğini söylemesi, Elazığspor 

aşıklarının konumunu tasvir etmeye fazlasıyla yetiyor.  
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Erzurumspor maçının önemi ortada. Aslında bundan 

sonraki tüm maçlarımız, bıçak sırtında yürümeye benzer. 

Başarılı olacağını iddia etmek, başarıya ulaşmanın en büyük 

faktörüdür. Hayrettin Karamazı da başarılı olacağını, başkan 

seçildiği günden beri söyleyip duruyor. En büyük temennim 

Başkanın iddiasının gerçekleşmesidir.  

Seyirci desteğinin önemi ortada. Stadın tıklım tıklım 

olması, futbolcu üzerinde büyük bir manevi destek sağlıyor. 

Ancak biz Elazığspor seyircileri, bir gol yediğimizde sus pus 

oluyoruz. Neden bu kadar çabuk demoralize oluyoruz? Dikkatli 

izlenirse seyircinin suskunluğu, hemen anında futbolcunun 

oyun stiline yansımaktadır.  

Süper lige çıkmak için yakaladığımız treni 

kaçırmamalıyız. Bunu sağlamak için de herkes üstüne düşen 

görevi yapmalı, çorbada tuzu olmalıdır. Karamazı, Elazığspor’a 

yardım yapanlar için “Her kim olursa olsun, Elazığspor’a 

yardım edenleri söylememiz ve yiğidin hakkını vermemiz 

gerekir” sözünü takdirle karşıladım. Doğrusu da budur. 

Elazığspor’u, politik çıkarlar için kullanmamak lazım. 

Milletvekillerimizin Elazığspor’a gerekli ilgiyi göstermediği 

konusunda sık sık telefonlar alındı. Telefonla katılan 

seyircilerin bu feryadına Milletvekillerimizin kulak vermelerini 

bekliyoruz.  

Program sonunda Karamazı’nın bilet fiyatlarını eski 

fiyatına geri çektiğini belirtmesi, muhtemelen birçok seyirci 



tarafından sevinçle karşılanmıştır. Özellikle cep harçlığından 

para biriktirerek maça gelenler için bu indirim oldukça 

anlamlıdır.  

Karamazı, fiyatları açıkladıktan sonra Elazığ halkından 

kendisini mahcup ederek stadı doldurması temennisinde 

bulundu. Karamazı’nın bu dileğinin, yani stadın tamamen 

dolmasını hepimiz arzuluyoruz.  

Sonuç olarak artık el ele vererek statları doldurma 

zamanı gelmiştir. Stadı doldurmanın yanında 90 dakika 

durmadan tezahürat için hazırlıklı olmalıyız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Nisan 2002 (Salı) 

 

TARAFTAR MI SEYİRCİ Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Pazar günü Elazığ halkını, Elazığspor-Erzurumspor 

maçının heyecanı sarmıştı. Maç öncesi yerel medya da bu maça 

maksimum seviyede seyirci desteği sağlamak amacıyla 

Elazığspor yöneticilerimiz, köşe yazarlarımız ve 

programcılarımız konuyu ciddi biçimde ele aldılar. Maç saati 

geldiğinde ise benim gözüm stadın ne seviyede dolduğunu 

tahmin etmeye çalışıyordu.  

Resmi açıklamalara göre bilet alıp stada giren seyirci 

sayısı 10650 civarında. Oysa stadın kapasitesi göz önüne 

alındığında seyirci sayısının 14-15 bin civarında olması 

gerekiyor. Demek ki aradaki farkı, ücret ödemeden gelenler 

oluşturuyor.  
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Son yazılarımda Elazığspor konusunu sıkça işlemeye 

başladım. Çünkü hiçbir dönemde süper lige bu kadar yakın 

olmamıştık. Bu yükselişi mutlaka süper lige çıkarak 

sonlandırmak gerekir. Bu hedefi tutturmak için de Elazığ’da 

yaşayan her bireyin şu son dört haftaya girerken elinden geleni 

Elazığspor için yapması beklenir. Ben de yazılarımla azami 

düzeyde destek vermeye gayret ediyorum.  

Maçın ilk dakikalarında hiç beklemediğimiz bir golü 

kalemizde görmemiz, ister istemez seyirci üzerinde olumsuz 

etki yaptı. Ancak mutlu sona ulaşmak, sonuçta Elazığsporun 

oldu. Maç öncesi her iki kulübün başkanlarının el ele statları 

dolaşması, statlarımızda hasret kaldığımız davranışlardır. 

Diyarbakırspor Başkanının da maçı izlemek için gelmiş olması, 

daha da anlamlı. Çünkü komşu illerimizle zaman zaman maç 

mücadeleleri sonrasında, tatsız hareketlerin meydana geldiğine 

sıkça rastlıyoruz. Süper ligde kalmayı başaran komşularımız 

Malatyaspor ve Diyarbakırspor takımlarıyla inşallah gelecek yıl 

maç yapmak kısmet olursa, bu günden atılan olumlu 

davranışların meyvelerini gelecek dönemlerde karşılıklı 

görebiliriz.  

Gelelim seyirci-taraftar meselesine. Bana göre bu iki 

kavramı birbirinden ayırmak gerekir. Seyirci denildiğinde, bir 

filmi, sergilenen tiyatroyu, temsili vb. etkinlikleri sessizce 

seyreden katılımcılar akla gelir. Taraftar ise, temsil ettiği 

takımı, partiyi, kuruluşu başarılı kılmak, arzu edilen sonucu 



elde etmek için sürekli mücadele eden grubu oluşturur. Bu 

açıdan ele alındığında Elazığspor maçlarına gidenler bana göre 

seyircidir. Yani tezahürat etmek, takımını motive etmek, 

heyecana getirmek, Elazıpspor maçlarında genelde ikinci 

planda kalıyor.  

Son dört maçta Elazığspor maçlarında seyirci niyetine 

maça gelen veya dış sahalara gidenlerin, seyircilik kimliklerini 

bir tarafa bırakıp gerçek taraftar olarak davranışlar 

sergilemelerini bekliyoruz. Yani maç boyunca skor ne olursa 

olsun, Elazığspor leyine tezahürat yapan, ancak küfür etmeyen, 

taşkın hareketler sergilemeyen taraftarlara şiddetle ihtiyaç 

bulunmaktadır. Artık son dört maçın tümünde de gerçek taraftar 

rolünü oynamak için gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum.  

Mutlu sona ulaşmak dileği ile Elazığspor yönetimini, 

teknik ekibi ve sporcularını kutlar ve 35 yıllık hasretimizin artık 

bitmesini diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Mayıs 2002 (Salı) 

 

MUHTEŞEM SEYİRCİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

4 Mayıs İstanbul İnönü Stadını görenler gözlerine 

inanamamışlardır. İstanbul’da stadın doluluğunu görmeliydiniz. 

Seyirciler, farklı illerden gelmişlerdi. Üstelik maç Cumartesi 

günü oynanıyordu. Yani muhtemelen esnafların önemli bir 

bölümü de çok istemelerine rağmen işleri dolayısıyla maça 

gelemedikleri söz konusuydu.  

Muhteşem seyirciyi gözlerimle gördüğümde kendi 

kendime “Elazığspor artık süper lige hazır olduğunu seyircisi ile 

de kanıtlıyor”, dedim. Statta kimler yoktu ki? Ben burada birkaç 

popüler ismi vermekle yetineceğim. Bakan Fikret Ünlü’yü, 

Belediye Başkanı Hamza Yanılmazı’ı, Mehmet Ağar’ı, Ahmet 

Cemil Tunç’u, Prof. Dr. Mustafa Gül’ü, Cihan Paçacı’yı, 

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Aslan’ı, Rektör 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ü, Elazığsporun eski Başkanlarını, 
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Türkü Baba Fatih Kısaparmak’ı, Bülent Sertaş’ı, Mustafa 

Keser’i ve daha kimleri orada görmedim ki. . .  

Tanınmış Elazığ’lıların ve özellikle de Elazığ’lı olup da 

farklı parti mensuplarının tek yürek ve tek hedefe kilitlenmeleri, 

ne kadar anlamlı. Elazığspor, kendisini Elazığsporlu kabul eden 

her kesimin takımı olduğunu ispat etti. Doğrusu da budur.  

Bu maç sayesinde yıllardır görmediğim arkadaşlarımı 

ve dostlarımı, kısa da olsa kendilerini maçta görme ve hal hatır 

sorma fırsatını yakaladım. Bu tür bir karşılaşmayı başka şekilde 

sağlamam mümkün değildi.  

Aynı gece Malatya’ya döndüğümüzde, uçakta pilotun 

Elazığspor’un başarısını anons etmesi ve uçaktaki yolcular 

tarafından alkışlanması, havaalanında vefakar taraftarların 

tezahüratlarıyla karşılaşmış olmak, gözlerimi yaşarttı. İnanın 

gerek İstanbul’da ve gerekse karşılamak üzere havaalanında 

veya Kömürhan köprüsünde bekleyen taraftarların birçoğu, 

doğru dürüst cep harçlığı bulamazken, Elazığspor aşkı için zar 

zor biriktirdiği cep harçlıklarını da bu yollarda harcıyorlar. 

İstanbul’da karın tokluğuna çalıştıklarını bildiğim birçok genci 

maçta gördüm. Bunun ne anlama geldiğini, anlamayan yoktur 

sanırım.  

Ne tesadüftür ki, bu yıl Kültür Kurultayı yapıyoruz ve 

Kurultayda kurulan komisyonlardan birisi de Spor Kültürü 

başlığını taşımasıdır. Komisyon Başkanlığına Necdet Ayaz 

getirildi ve çalışmalar başlatıldı. Yani Elazığ’da artık Spor 



Kültürü de kitap haline gelecek. Elbette ki spor denince de 

kitapta futbolun tarihsel gelişimi işlenerek, miras olarak gelecek 

nesillere bırakılacak. Kitapta süper lige yükselmiş bir 

Elazığspordan bahsedilmesi kadar muhteşem bir diğer spor 

olayı, herhalde olmayacaktır.  

Elazığ’ın sosyal ve ekonomik yaşantısına büyük katkı 

sağlayacak olgulardan biri de, Elazığspor’un süper ligde top 

koşuşturmasıdır. Bu katkıyı elde etmek için de, süper lige 

çıkabilmek için taraftarlar olarak üzerimize düşeni yapalım. Ben 

şimdiden Şekerspor maçına gidebilmek için hazırlıklarımı 

yapıyorum. Ankara’da stadın tamamen dolacağına da 

inanıyorum. Haydi Elazığspor severleri. Biraz daha dişimizi 

sıkıp takımımızı Şekerspor deplasmanında da yalnız 

bırakmayalım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2002 (Perşembe) 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MUCİZESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Doğrusunu söylemek gerekirse yeni kurulan Vakıf 

Üniversitelerinin bir bölümü yeterli fiziksel alt yapıyı 

oluşturmadan ve de elaman tedarik etmeden açıldıkları 

olabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Aysel Aziz ile zaman zaman çeşitli platformlarda bir araya 

geliyoruz. Yeditepe Üniversitesi’nin fiziksel imkânlarını 

söylediğinde, gözlerimle görmediğim için hayalimde küçük bir 

kampus imajı vardı.  

Geçen hafta “e-Dönüşüm” toplantısı için İstanbul’da 

Yeditepe Üniversitesi’ne davet edilmiştim. Yeditepe 

Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı eskiden İstanbul 

Belediye Başkanlığı yapmış Bedrettin Dalan. Bedrettin Dalan 

çok iyi bir organizasyonla rektörleri, YÖK Enformatik Milli 

Komite üyelerini, Turizm Bakanı Mustafa Taşar’ı ve II. Fahri 
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Turizm Danışmanlarını Üniversitesine davet ederek müthiş bir 

gövde gösterisi yaptı.  

Yeditepe Üniversitesi’nin İstanbul Anadolu yakasında 

Kayışdağı eteklerine kurulmuş bir kampüsü var. Kampüsten 

içeri girer girmez müthiş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. 

Binaları, çevre düzenlemeleriyle orman içersinde kurulmuş 

şahane bir üniversiteyi görüyorsunuz karşınızda ve tabi 

hayretinizi gizleyemiyorsunuz.  

Yeditepe Üniversitesinin tüm inşaatları 11 ayda 

tamamlanmış. Selçuk mimarisi ile binalara bir estetik 

kazandırılmış. Sadece yeterli paranın olması ile bu işleri 

yapmak mümkün değil. Dalan ın İstanbul’da gerçekleştirdiği 

olumlu işlerin bir benzerini Yeditepe Üniversitesinde görmek 

mümkün. Yeterli para, planlama ve organizasyon bir araya 

geldiğinde, şahane eserler ortaya çıkarılabiliyor.  

Öğrenciler için yapılmış otellerde kaldık. Öğrencilere 

sunulan imkânları görmenizi isterim. Lüks binalar ve her türlü 

konfor var. Üniversitenin laboratuvar imkânları bize göstermek 

için öğretim elamanları yarış içine girmişlerdi. Israrlar 

karşısında bir fırsatını bulup fizik labotuvarını gezdik. Modern 

deney aletini görünce, bir kez daha şaşırdım.  

Kısacası bazı vakıf üniversiteleri tahminlerimizin çok 

üzerinde hızlı gelişme gösteriyorlar. Oysa ben Bilkent 

Üniversitesi haricindeki vakıf üniversitelerinin bir bölümünü 

yetersiz görüyor ve benimsemiyordum. Yeditepe Üniversitesi’ni 



gördükten sonra fikrim değişti ve vakıf üniversitelerinin 

bazılarının kısa süre içersinde bazı devlet üniversitelerini geride 

bırakacağına inanır oldum.  

Tebrikler Dalan,Tebrikler Rektör, Rektör Yardımcıları 

ve Yeditepe Üniversitesi öğretim elamanları. Hepinizi candan 

kutluyorum ve Üniversitenizin fahri tanıtımını her platformda 

yapacağımı sizlere müjdeliyorum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Mayıs 2002 (Salı) 

 

BİRİNCİ BAHAR ŞENLİĞİNİN 

ARDINDAN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bizim öğrencilik yıllarımızda maalesef bırakın 

eğlenmeyi, öğrenci hareketleri yüzünden sokağa çıkmak dahi 

bazen mümkün olmuyordu. Ancak tüm sıkıntılara rağmen son 

sınıfta düzenlenen bir teknik geziye katılmış ve çok güzel 

günler geçirmiştik. Gezinin adı teknik idi, ancak turistik gezi 

demek daha doğru olurdu. Bahsettiğim geziyi 25 yıl önce 

yapmıştık. Bir kısım arkadaşlarımız, o gezi sayesinde görmediği 

yerleri ilk defa görme fırsatı elde etmişti. Aradan bu kadar uzun 

süre geçmesine rağmen, o geziye katılan arkadaşlarımızla bir 

araya geldiğimizde, hala o günleri tebessümle anarız.  

Geçen hafta Üniversitemizde Bahar Şenlikler yapıldı. 

Fırat Üniversitesi tarihinde ilk kez böyle bir şenlik yapılıyordu. 

Şenlikleri hem benimseyen hem de yerenler oldu. Şenlikleri 
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yapmaktaki hedef neydi? Sonuç alındı mı? türü soruların 

yanıtları elbette ki çok farklı olacak. Yaptığınız bir etkinliği tüm 

insanlara beğendirmek mümkün olabilir mi? 

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi bazı 

etkinlikler yaparak eğlenmeleri doğal karşılanmalıdır. Bahar 

şenlikleri kapsamında yapılan tüm etkinliklere severek katıldım. 

Gençlerdeki o coşkuyu ve yoğun bir ders yükü sonrasında 

eğlenmeye susamışlığı görmenizi isterdim. Doyasıya eğlendiler. 

Bazılarının ima etmeye çalıştığı gibi ne ahlak elden gitti ne de 

gençliğimiz çılgın davranışlar sergiledi. Sadece gönüllerince 

eğlendiler ve üzerlerindeki stresi attılar.  

Bazı insanlar vardır ki doğuştan her şeye muhaliflerdir. 

Siz beyaz derseniz, onlar mutlaka siyah diyeceklerdir. Bu 

kişilerin karamsarlıklarını veya her şeye olumsuz bakma 

alışkanlıklarını yenmeleri mümkün değildir. Çünkü bu kişiler 

sadece her doğruyu kendileri bildiklerini zannederler ve 

diğerlerinin görüşlerine değer vermezler.  

Bahar şenlikleri birçok üniversitemizde yapılıyor. 

Başka üniversitede yapıldığı için, bu davranışları taklitçilik diye 

nitelendirenlere ne demeli? Eğer olumlu bir etkinlik varsa, o 

etkinliğe benzer etkinlikler artık yapılamayacak mı? 

Üniversite evi önünde yapılan şenliklere binlerce 

öğrencimiz katıldı. Soğuğa rağmen beklediler ve eğlenceye 

katıldılar. Bana göre bazı eksikliklerine rağmen bu faaliyetler 



ses getirdi ve ümit ediyorum ki gelecek yıl daha kapsamlı 

yapılacak.  

Pazar akşamı ise Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından 

“Mezuniyet Gecesi” düzenlendi. Öğrencilerin önemli bir 

bölümü anne-baba, akraba ve arkadaşlarını da beraber 

getirmişlerdi. Hocalarıyla birlikte yemek yediler ve sonrasında 

da müzik eşliğinde eğlendiler. Nurhayat Varol hoca güzel bir 

organizasyon yapmıştı. İnsanları kaynaştırmak, birlikte bir 

arada eğlenmelerini sağlamak, beceri gerektirir.  

Sonuç olarak Üniversitemizde ilk defa Bahar Şenlikleri 

yapılmış olmasına rağmen, genelde başarılı geçmiştir. Hoşnut 

olmayanlar ise, hayata küsmüş kişilerdir. Hayata ve güzelliklere 

küsmekle bir yere varmak mümkün değil. Gelecek yıl daha 

kapsamlı bir bahar şenliği yaşamamız dileği ile. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Mayıs 2002 (Cuma) 

 

YENİLİK (INOVASYON) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

13 Mayıs günü Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Ayhan Milli Yenilik konusunda bir konferans 

verdi. Konuşmasında ülkemizde sanayi ve endüstrinin 200 yıllık 

bir tarihsel gelişimini kronolojik olarak açılayan Sayın Rektör, 

kalkınmamız için de nasıl bir gelişme stratejimizin olması 

gerektiği konusunda görüşlerini anlattı.  

Milli yenilikçilik hareketinin başlatılabilmesi için en 

önemli faktörlerden birinin insan kaynaklarının yaratılması ve 

insan kaynaklarımızın yerinde kullanılmasıdır.  

Konuşmada ortaya çıkan en önemli hususlardan birinin 

de yakın gelecekte robotları birçok alanda etkili 

kullanılacağıdır. Yenilikçilik için adeta bir seferberliğin 

başlatılması gerektiği, ön plana çıkan bir olgudur. Bu 
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seferberlik çalışmaları içinde her kesimin üzerine düşen görevi 

yerine getirmesi durumunda, hedefe ulaşılabilir.  

Cumhuriyetimizin kuruluşunu müteakiben ülkede 

sanayi güçlendirilerek önemli hamlelerin başlatıldığını 

biliyoruz. Ulu önder Atatürk döneminde dahi uçak motoru 

üretmek amacıyla fabrika kurulması çalışmaları 

başlatılıyor,ancak batının telkinleri sonucunda uçak motoru 

fabrikası yerine “Siz tarım ülkesisiniz, traktör üretin” 

tavsiyesine boyun eğmek zorunda kalıyoruz ve TOMOSAN 

kuruluyor.  

Ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu muhakkak. Ancak 

tarım alanında da harikalar yarattığımız söylenebilir mi?Daha 

geçen haftalar içinde zirai ilaçları içinde barındıran sebzeleri 

ihraç etmeye kalkmadık mı? 

Ülkemizde tarımsal gelişmeye kaşı çıkacak yok Anacak 

tarımla uğraşıyoruz diye, sanayi den uzak kalmamız mı 

gerekir?Unutulmamalıdır ki gelişmiş ülkelerin tümünde sanayi 

verilen önem yatmaktadır. Bu ülkeler hızla gelişirken, sadece 

tarıma önem vererek gerçek anlamda gelişmiş bir ülke 

göstermek mümkün mü? 

Sanayi sayesinde tarımsal  mekânizasyona destek 

sağlayacak makineler üretirseniz, daha hızlı ve kaliteli 

tarımcılık yapmış olmaz mısınız? Bölgesel kalkınma 

projelerinde de dikkat ederseniz, tarım ve hayvancılık sektörleri 

her defasında ön plana çıkıyor ve sanayi üzerine inşa edilmiş 



projeler ikinci planda kalıyor. Madem tarım ülkesiyiz, neden 

zaman zaman buğdayı dahi yurtdışından ithal ediyoruz?Şu 

gerçeği asla unutmamalıyız. Süper güçler bizlerin sanayi 

alnında gelişmemizi asla istemezler. Tarım,hayvancılık 

derler,ancak buna karşın kaliteli tarım ürünlerini gene kendileri 

üretirler.  

Yenilikçilik (Inovasyon) seferberliğini çoktan başlatmış 

olmalıydık. Bunun bana göre birinci şartı da yeterli insan 

kaynağı yetiştirmektir. Eğer kaliteli, çağdaş teknolojilerden 

haberdar,girişimci ve yaratıcı insanlar yetiştirebilirsek, Milli 

Yenilikçilik hareketi de kendiliğinden başlatılmış olacaktır.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Mayıs 2002 (Salı) 

 

ARMONİ MIZIKASI KOMUTANLIĞI 

BANDO KONSERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının 175 yıllık 

bir geçmişi var. TSK Armoni Mızıkası, Türkiye’ nin çok sesli 

müzik toplulukları içersinde geleneğini aralıksız sürdüren en 

eski müzik kuruluşu olup, tek senfonik bandosu özelliğine 

sahiptir.  

Türkiye’de çok sesli müziğin yerleşmesine büyük 

katkıları bulunan TSK Armoni Mızıkası, 1826 yılında II. 

Mahmut tarafından “Mızıka-i Hümayün” adıyla kurulmuştur. 

1923 yılında Cumhuriyetin kurulması sonrası, Atatürk’ün kültür 

ve sanat reformunun ilk adımı olarak Ankara’ ya getirilmiştir.  

15 Mayıs akşamı Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezinde 3. Ordu Komutanlığı Armoni Mızıkası 
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Komutanlığının bando konseri vardı. 8. Kolordu Komutanı 

Sayın Engin Alan’ ın daveti üzerine,Elazığ eşrafından çok 

sayıda tanınmış sima konsere katılmıştı.  

Elazığ’ da bu tür bir konserin düzenlenmesi 

sevindiricidir. Evrenselleşmiş müzik türlerinden L’OR ET 

L’ARGENT, 1812 UVERTÜRÜ, AZERİ POTBORİ vb. 

sunuldu. En önemlisi de Onuncu Yıl Marşına seyirciler 

tarafından ayakta tempo tutulması idi. Salondaki alkışların 

şiddetine bakılırsa, katılımcılarından önemli bir bölümünün bu 

tür müzikten hoşlandıkları söylenebilir.  

 

Geçenlerde Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarının 

ve Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Elazığ 

Devlet Klasik Türk Müziği korosunun konserleri vardı. Her 

Cuma Elazığ Musiki Konservatuarı Cemiyetinde meşk var. Bir 

de bu güzelliklere TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı’nın 

bando konseri eklenince, Elâzığ musiki açıdan güzel bir mozaik 

oluşturdu. Kim hangi müzikten hoşlanıyorsa, gidip arzu ettiği 

müzik türünü dinleyebiliyor.  

Sonuç olarak TSK Armoni Mızıkası Komutanlığının 

konseri Elazığ’a değişik hava getirmiştir. Kolordu Komutanı 

Sayın Engin Alan’ ın bu tür bir etkinliğin Elazığ’da sunulmasını 

sağlaması, Elazığ halkının musiki anlayışına yeni bir boyut 

kazandıracak ve halkın müzik anlayışını değiştirecektir. 

Çalışmalarını başlattığımız Kültür Kurultayı kapsamında 



“İlkler” bölümü de olacak. Böylece Elazığ’ da ilk Armoni 

Mızıkası Bando Konserinin eskiden ne zaman yapıldığı 

araştırmış olacağız.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Mayıs 2002 (Salı) 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN ODTÜ 

ÇIKARTMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Her yıl Mayıs ayı içerisinde ODTÜ’de Bilişim 

Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi yapılmakta. 

Bilişim alanında bildirilerin, panellerin, eğitim seminerlerinin 

sunulduğu etkinliklerin en önemli özelliği bu organizasyonun 

İEEF. ODTÜ Öğrenci kolu ve Türkiye Bilişim Derneği’nin 

işbirliği ile yürütülmesidir.  

Konferansta Fırat Üniversitesi öğrencilerine 22 Mayıs 

günü bir buçuk saatlik bir eğitim semineri yapmalarına imkân 

tanınmıştı. "Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde 

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları" ismini taşıyan 

eğitim semineri, Fırat Üniversitesin’den beş öğrenci tarafından 

sunuldu.  

mailto:avarol@firat.edu.tr


Yöneticiliğini bendenizin sürdürdüğü seminerde, 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü son sınıf 

öğrencilerinden Cihan Varol, Kevser Gür, Müzeyyen Bulut, 

Fethi Demir ve Şengül Doğan öğrenci merkezli eğitimin gerçek 

bir uygulamasını sergilediler. Katılımcı eğitimcilerin bir kısmı 

panel sonrasında öğrencilerin yanına gelerek kendilerini 

kutladılar ve gerçek anlamda öğrenci merkezli eğitimin örneğini 

burada gördüklerini dile getirdiler.  

Üç gün süren konferans süresince sadece Fırat 

Üniversitesi öğrencileri tarafından eğitim semineri sunulmuş 

olması da bir ayrıcalık olarak video kayıtlarına girmiş oldu. 

Öğrenci Merkezli Eğitim için Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde yürütülmekte olan 

"Robotik" dersindeki uygulamalar anlatıldı.  

Seminere katılan beş öğrenciden dördü Ankara’yı ilk 

defa görüyorlardı. Üstelik ilk defa bir konferansta konuşmacı 

olarak görev alıyorlar. Buna karşın sergiledikleri başarılı sunu 

büyük alkış topladı. Bu etkinlik sayesinde Fırat Üniversitesinin 

tanıtılması misyonunu öğrenciler başarı ile yerine getiriyorlardı.  

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi öğrencilerine 

verilen bazı derslerde, öğrenci merkezli eğitimin 

uygulanması öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırmakta ve 

toplum önünde konuşma yeteneklerini geliştirmektedir. 

Sunum sonrasında öğrencilerimiz, birçok katılımcı 

tarafından bizzat tebrik edildiler.  



Doç. Dr. Veysi İşler’in yönettiği "Türkiye’de Uzaktan 

Eğitim Arz ve Talep Nitelikleri" panelinde ise ODTÜ’den 

Prof. Dr. Neşe Yalabık, MEB’den Aysel Özfırat,  Anadolu 

Üniversitesi’nden Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Ekrem Özkul ve bendeniz mensubu bulunduğumuz kurumların 

uzaktan eğitim hedefleri konularında konuşmalar yaptık.  

"Video Konferansı Sisteminin Uzaktan Eğitim 

Amaçlı Kullanılması" ve “Uzaktan Eğitim Pedagojik ve 

Sosyal Boyutu" isimli bildirilerin de üniversitemiz 

mensuplarınca sunulması, katılımcıların dikkatlerini Fırat 

Üniversitesi’ne çekmeye yetmiştir. Fırat Üniversitesi yeni 

ufuklara doğru hızla yol alırken, biz öğretim elemanlarına düşen 

görevlerin başında da kurumumuzu layıkıyla tanıtmanın geldiği 

kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Mayıs 2002 Cuma 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER 

CEMİYETİ ÖDÜL TÖRENİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 2001 Yılı Başarılı 

Gazeteciler Ödül Töreni 31 Mayıs’da yapılıyor. Ancak törenler 

aslında 27 Mayıs’ta başlatıldı. 27 Mayıs akşamı Fırat Havzası 

Gazeteciler Cemiyetinde ETSO Başkanı Suat Öztürk, “Elazığ 2. 

Sanayi ve Ticaret Fuarına Doğru” konulu bir konuşma yaptı.  

  

Suat Öztürk, geçen yıl yapılan fuardaki aksaklıkların 

dikkate alınarak, bu yıl mükemmel bir fuar düzenlemek 

amacıyla Makro Fuarcılık adı ile bir şirket kurduklarını ve bu 

şirkette profesyonel elemanların görev aldıklarını belirtti.  

 

Fuar süresince her iki günde bir halk konserlerinin 

olacağını belirten Sayın Öztürk, İbrahim Tatlıses’in de katılımcı 
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sanatçılar arasında yer alacağını ve fuar alanının 50-60 bin 

kişiyi alacak şekilde yapılandırıldığını belirtti.  

 

28 Mayıs akşamı ise Karakoçan Kaymakamı Süleyman 

Elban, “Karakoçan’daki Ekonomik Gelişmeler” konulu 

konuşmasını yaptı. Sayın Elban, Karakoçan’da kurdukları yem 

fabrikası için verdikleri mücadeleleri anlattı. Verdiği 

mücadeleler dinlendikçe, hedeflerin iyi belirlenmesi ve azimle 

çalışılması durumunda, yapılması zor işlerin dahi başarı ile 

sonuçlanabileceği konusunu, kendisi açıkça ortaya konmuş 

oldu.  

 

Devekuşları ile ilgili Sayın Kaymakamın anlattıkları 

çok ilginçti. Çünkü önceden hiç bilgi sahibi olmadan başlanılan 

işlerde verilen zayiatın fazla olabileceğini vurgulanıyordu. 

Elazığ ve yöresinde devekuşu beslemek isteyenlerin, bu tür bir 

faaliyete başlamadan önce mutlaka Kaymakam Elban’a 

danışmalarını öneririm.  

 

Mevzuatlar yüzünden çektikleri sıkıntıları da dile 

getiren Sayın Elban, mera kanunu, orman kanunu, Kültür ve 

Tabiatı Koruma Kanunu vb. mevzuatlar yüzünden yem 

fabrikasını tarım arazisi üzerine kurmak durumunda kaldıklarını 

anlattı. Çünkü diğer kanun ve yönetmelikler karşısında en rahat 

arsa alınabilecek alanların tarım arazileri olduğunu belirtti. Bu 



ifadesi ile bir devlet yöneticisi bile karmaşık mevzuatlar 

yüzünden çekilen sıkıntıları itiraf etmekten çekinmiyordu.  

 

Cemiyet Başkanı Eğitimci Yazar Şükrü Kaçar ise 

büyük bir vefa örneği sergileyerek, Elazığ’a hizmet ettikleri 

halde unutulan kişileri hatırlamak için birer plaket 

hazırlattırdıklarını söylemesi, bana göre çok anlamlıydı. Çünkü 

maalesef bizler hizmet edenleri çok çabuk unutabiliyoruz. Sayın 

Kaçar’ın dediği gibi “Bizler büyüklerimizi, hizmet edenleri 

hatırlamalıyız ki, bizden sonra gelecekler de bizleri 

hatırlasınlar”.  

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ödülleri bu yıl da 

biraz fazla sayıda oldu. Ancak kategoriler çoğaldıkça mecburen 

ödül sayısı da artmaktadır. Bu arada mutlaka ödüle layık 

oldukları halde gözden kaçmış veya değerlendirmeye alınmamış 

kişiler de olabilir. Bu durumda olanların da hoşgörülü 

davranacaklarını umuyorum.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 04 Haziran 2002 Salı 

 

ELAZIĞ HALKININ FUARA İLGİSİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1-10 Haziran 2002 tarihleri arasında “Elazığ 2. Sanayi 

ve Ticaret Fuarı” kapsamında yürütülen çeşitli etkinlikler var 

hızı ile devam ediyor. Fuar etkinlikleri için Elazığ’a tanınmış 

kişilerin gelmiş olması, fuara olan ilgiyi daha da artırdı. 1 

Haziran günü fuar açılışında, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Suat Öztürk, Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi 

Başkanı Oğuz Satıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Valisi Osman Aydın ve 

Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz birer konuşma yaptılar.  

 

Organizasyon ve koordinasyon konularında hala 

amatörce çalıştığımızı, fuar açılışı öncesinde bir kez daha 

görmek mümkün zorunda kaldık. Açılış yapılmak üzere iken, 

hala greyder ile park yerinin düzeltilmesi ilginç bir görüntü idi. 

mailto:avarol@firat.edu.tr


Keza stantların bir bölümü de hala kurulma aşamasına idi. 

Nedense bu tür işlerde bir türlü zamanında her şeyi 

hazırlamamız mümkün olamıyor. Anlayamadığımı bir husus 

var. Mademki esnafımız stant kiralamış, acaba neden son 

dakikalarda eşyalarını getirirler? Bir gün öncesinden tüm 

hazırlıklarını tamamlamaları, gerçekten de çok mu zor bir 

organizasyondur? 

 

Bu yıl fuarın ikinci yılı idi. Açılış esnasında Elazığ 

halkının fuar alanını tamamen doldurmuş olması, bu tür 

faaliyetlere susamışlığın ve Elazığ’da bir değişimin 

göstergesidir. Düşünebiliyor musunuz, Elazığ’da ilk akşam bir 

defile yapılıyor ve alan insan kaynıyor.  

Fuar ile birlikte Elazığ, önemli değişimlere doğru hızla 

yol alıyor. Halkımız bu tür etkinliklere katılmak için 

sabırsızlıkla bekliyor. Bu tür faaliyetler; insanlarımızın 

kaynaşması, ülkemizde sanayi alanında nelerin olup bittiğini 

görmesi vb. açılardan motivasyon sağlıyor. Elazığ’da Fuar 

düzenleme fikrini ortaya atanları bu yüzden candan kutluyorum.  

 

Pazar günü ise Atatürk Kültür Merkezinde iki önemli 

panel yapıldı. “Ekonomi Konferansı” adını taşıyan bu 

oturumlarda da maalesef organizasyon eksiklikleri söz 

konusuydu. Örneğin sunumlar için önceden bir bilgisayarın ve 

projeksiyon cihazının salonda hazır tutulmaması, açılışların 

zamanında yapılmasını engelledi. Sanayicilerimizin konferansta 



olacaklarını ve salonu tamamen dolduracakları beklentisi vardı. 

Ancak maalesef salonda çok az katılımcı bulunuyordu. Polis 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri sayesinde salon kısmen 

doldurulabilmişti. Milletvekillerimiz Ağar ve Gül salonda idi. 

Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Adem Şahin’in de içinde 

yer aldığı birinci paneli, moderatör olarak TGRT Haber Dairesi 

Başkanı Mehmet Soysal yönetti.  

 

İkinci Panel ise Rektör Prof. Dr. Feyzi Bingöl’ün 

başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Emin Erdem, Prof. Dr. Bülent Şen, 

Hayati Odabaşı, Doç. Dr. Nuri Orhan ve bendenizin katılımı ile 

devam etti. DAP projesini tanıtmak için kısa bilgiler vermeye 

çalıştım. Ümit ediyorum ki Üniversitemiz Rektörlüğünün Genel 

Koordinatörlüğünde yürütülmüş olan DAP Projesine ait 

çalışmalar kısa sürede değerlendirilmeye alınır ve Doğunun 

kaderi değiştirilir. Fuar sayesinde Elazığ yeni olumlu 

gelişmelere gebedir. Bu etkinliğin her yıl tekrarlanması ve daha 

profesyonelce yürütülmesi ise, isteklerimizin başında 

gelmektedir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 06 Haziran 2002 Perşembe 

 

YÖNETİMDE BAŞARI STRATEJİLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

“Elazığ 2. Sanayi ve Ticaret Fuarı” etkinlikleri 

çerçevesinde “Yönetimde Başarı Stratejileri” konulu bir 

konferans verildi. Konferansı Türkiye Gazetesi ve TGRT’den 

tanıdığımız Doç. Dr. Resul İzmirli sundu.  

 

Kendisine has üslubu ile “Merhaba” sözcüğü ile 

konuşmaya başlayan İzmirli, akademisyen oluşunun verdiği 

gücü de arkasına alarak, Yönetimde Başarı Stratejileri 

konusunda ilginç konular anlattı. “Benden sana zarar gelmez” 

anlamında kullandığı “Merhaba” kelimesini, sonuçta Toplam 

Kalite Çemberi kapsamına kadar genişletti.  

 

Toplantı İl Özel İdare Konferans Salonunda yapıldı. 

Konferans 14. 00 de başlayacaktı. Ancak aynı gün Milli 
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Takımımızın Brezilya ile saat 12. 00 de maçı vardı. Maç 

nedeniyle konferansa katılımın az olabileceği gerçeğinden 

hareketle, güzel bir çözüm bulunmuştu. Konferansın verileceği 

salona projeksiyonla maçın seyredilebilmesi sağlanmış ve bu 

durum Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adnan 

Bozat tarafından ilgili olabilecek kişilere duyurulmuştu. Bu ön 

tedbir sayesinde salonda kalabalık yeterliydi ve gerçekten de 

“Yönetimde Başarı Stratejileri” yöntemleri kullanılarak, 

konferansa katılım artırılmıştı.  

Resul İzmirlinin verdiği konferanstan ilginç bazı 

cümleleri size aktarmak istiyorum. Avcılık-Balıkçılık, Sanayi 

ve Bilgi Çağından sonraki gelen çağın “Adanma Çağı” olacağı 

fikrini ortaya atan Gary Hamel’in ne kadar haklı olduğu, 11 

Eylül’de ABD’de Ticaret Merkezlerine yapılan uçaklı saldırı ile 

örneklendiriliyor ve söz konusu olayın “kötü bir adanma” 

olduğu belirtiliyordu.  

İnsanları robot gören yönetim anlayışı yüzünden başarı 

grafiğinin düşüş gösterdiğini, insan kaynaklarının çok iyi 

değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor ve Claus Moller’in 

“Önce İnsan” kavramını dikkate alan şirketlerin başarıya 

ulaştıkları anlatılıyordu.  

 

Prof. Lynda Gratton’un “Şimdi beyinler ve kalpler 

rekabete başladı” cümlesi ise, insanların beyin ve kalplerini 

kullanmaları halinde daha da başarılı olacakları belirtildi. Bir 

buzdağını ele alarak konuşmasına devam eden İzmirli, bu dağın 



üstünde verimlilik, kalite, satış ve kar kavramlarının 

bulunduğunu oysa buz dağının görünmeyen ve su altında 

bulunan kısmında ise Yetki Devri, Müşteri Odaklılık, Takım 

Çalışması, Strateji, İletişim, Liderlik, Motivasyon, Vizyon, Yeni 

Yönetim, Misyon, Öğrenme, Temel Değerler ve Şirket Kültürü 

gibi kavramların bulunduğunu bir bir açıkladı.  

 

İzmirlinin anlattığı her konu, başarıya ulaşmanın 

başlıca öğeleri idi. Ancak başarıyı yakalamak için yöneticileri 

bu kavramlara nasıl inandırabileceğiz? Özellikle kamu 

kurumlarında politik baskıların gölgesinde kalan yöneticiler ile 

başarıyı yakalamak mümkün olabilir mi? Yönetimde Başarı 

Stratejilerini uygulamaya çalışan yöneticilerin önünü açmak 

kolay mı? 

 

Rekabetçi ve küreselleşen dünya da değişim 

rüzgârlarına her yöneticinin katılması gerektiğine inanıyoruz. 

Ancak dinozorlaşan beyinler acaba buna imkân tanırlar mı? 

Başarılı olabilmek için insan kaynaklarımızı çok iyi 

değerlendirmeli ve her alanda top yekûn bir seferberlik 

başlatmalıyız.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Haziran 2002 Perşembe 

 

       

 

ÜNİVERSİTEDE DEĞİŞİM 

RÜZGÂRLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

11 ve 12 Haziran günleri üniversitede yöneticilere 

“Toplam kalite yönetimi” konusunda seminerler verildi. Amaç, 

Fırat Üniversitesi’nde daha kaliteli bir eğitim yapmak, diğer 

gelişmiş üniversitelerle rekabet edebilmek, üniversitenin 

misyon ve vizyonunu en üst seviyelere çıkartmaktır.  

 

Bu seminere Rektör dâhil tüm idarecilerin katılması, 

çok değil bundan 10 yıl önce için gerçekleştirilmesi imkânsız 

bir olaydı. Çünkü öğretim elemanların bir bölümü “Biz zaten 

bunları biliyoruz” yanılgısı içerisinde olabiliyor ve bu tür 

seminerlere katılmayı hazmedemiyorlardı. Seminerde Prof. Dr. 
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Vehbi Çelik’in bir anısına ben de şahit olmuştum. Yıllar önce 

Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda Vehbi Bey, 

“Fakülte içerisinde toplam kalite yönetimi” ile ilgili olarak 

öğretim elemanlarına seminer teklif ettiğinde, bir üye Vehbi 

beye dönerek “Senin yaşın kaç ki seminer öneriyorsun? Benim 

yaşımın karekökü dahi senin yaşından daha fazla” diyebilmişti.  

 

“Ben her şeyi en iyi bilirim, artık bir şey öğrenmeye 

ihtiyacım yok diyenler” gelişmelere açık olmayanlardır. Bu 

kişiler sistemin kendilerine tanıdığı fırsatları kullanarak 

rekabete dayalı faaliyetlere girmekten çekinenlerdir. Oysa 

rekabet, kalitenin gelmesini sağlayan en büyük unsurlarından 

birisidir.  

 

Geçen yıldan beri Üniversitemiz Mühendislik 

Fakültesinde öğretim elemanlarının başarı seviyelerini 

değerlendirmek için öğrencilere bazı anketlerin uygulanması 

çalışmaları başlatılmış durumda. Benzeri çalışmalar 1995’li 

yıllarda Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi Bölümünde tarafımdan uygulanmıştı. Öğrencilere 

uygulanan 100 soruluk bir anketle derslerdeki başarımın 

öğrencilerim tarafından değerlendirilmesini sağlamıştım. O 

çalışmayı sonuçta makale olarak da yayınlamıştık.  

 

Öğrencilerimiz gerçekten de ders hocalarını tarafsız 

olarak değerlendirebilir mi? sorusu sıkça gündeme gelir. Elbette 



ki hocasından hoşlanmayan bir öğrenci, dersin hocası çok 

başarılı olsa dahi hissi davranabilir ve hocasını başarısız 

göstermek için kasti olarak değerlendirmeyi sübjektif yapabilir. 

Ancak test teknikleri ile bu tür sübjektif değerlendirmeleri 

anında bilgisayarla tespit etmeniz mümkündür.  

Ankete tuzak sorular yerleştirerek, öğrencinin tarafsız 

değerlendirme yapıp yapmadığını hemen anlayabilir ve bu tür 

soruları bilgisayar yardımıyla değerlendirme dışı tutabilirsiniz. 

Nitekim yıllar önce kendim için uyguladığım ankette sorular 

içindeki tuzak ifadelere aldığımız yanıtlar sayesinde, gayri ciddi 

değerlendirmeleri anında tespit edebilmiştim.  

Öğretim elemanları kendilerinin öğrenciler tarafından 

değerlendirilmelerine hazır olmalıdırlar. Bu yöntemle 

eksikliklerini rahatlıkla görebilirler ve daha kaliteli bir eğitim 

verebilmek için mücadele verebilirler. Unutulmamalıdır ki 

öğretim elemanları arasındaki rekabet de sonuçta kaliteli bir 

eğitim sürecini başlatacaktır. Sübjektif değerlendirme yapan 

öğrenciler de bir gün gelecek ki gerçeği görecek ve 

değerlendirmelerini hissi davranmadan yapmak isteyeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Haziran 2002 Salı 

 

ÖĞRENCİLER TERLEDİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Gelişmiş ülkelerde üniversiteye gitmek farklı şekillerde 

uygulanıyor. Örneğin Federal Almanya’da Üniversiteler yeterli 

alman öğrenci bulamıyorlar. Çünkü Alman gençlerinin önemli 

bir bölümü meslek okullarına giderek kısa yoldan hayata 

atılmakta ve kazanç sağlamaktadırlar. Üniversiteleri parasız ve 

ilginç olan üniversitelerde okuyan Türklerin sayısı günden güne 

çoğalıyor. Çünkü Türk işçi aileleri, başarılı olan çocuklarını 

kısa yoldan meslek sahibi yapmak yerine, Türkiye’deki 

alışkanlığı sürdürüp üniversite okutmak istemektedirler.  

 

Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngiltere’de 

üniversite okumak isteyenler, okul ücretini bulmak 

zorundadırlar. Her yıl için yüklü meblağlar ödemektedirler. 

Ancak her üniversite kendi vatandaşlarına ve özellikle de kendi 
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yörelerinden olan öğrencilere büyük miktarlarda indirim 

yapmaktadır. Ancak asgari şartları sağlayan herkes üniversiteye 

gitme fırsatını buluyor.  

 

Ülkemizde ise üniversite önünde önemli yığılmalar var. 

Birçok aile çocuğunun ticaretle uğraşmasını ve kısa yoldan 

esnaf veya meslek sahibi olmasını istemiyor. Çünkü ülkemizde 

Almanya veya Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi güvenceli 

yeterli iş sahaları maalesef yok. Türkiye’de üniversite okumak, 

bir bakıma iş kapısı. Ayrıca bizde kimse kendi işini kurmayı da 

pek düşünmez. Bu bazı varlıklı aileler için de geçerli. 

“Çocuğum devlet memuru olsun, yeter” zihniyeti hakim. Çünkü 

devlet memurluğunun her ay yeterli olmasa da belirli bir geliri 

var. Memurlukta çok çalışan veya çalışmayan arasında pek fark 

yok. Kapağı kadrolu bir işe attınız mı, geçiminizi iyi kötü 

sürdürürsünüz. Ancak şu anda memurlarımızın hali, gelir 

açısından işler acısı. Maaşları geçim standardının çok altında.  

16 Haziran 2002 günü üniversiteye girmek isteyen 

öğrencilerin sınav heyecanı vardı. Türkiye’de 144 ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 olmak üzere toplam 145 

merkezde yapılan sınavlara bir buçuk milyonun üzerinde aday 

katıldı. Öğrenciler sözel ve sayısal alanlarda toplam 180 soruyu 

cevaplamaya çalıştılar.  

 

ÖSS sınava giren öğrencilerin aileleri daha heyecanlı 

idi. Çocukları salonda sınavda iken onlar da bina dışında 



beklediler. Ailelerin büyük bir kısmının çocukları üniversiteye 

yerleştirilemeyeceğinden, hüsrana uğrayacaklar ve gelecek yıla 

ümitlerini sarkıtacaklar.  

 

Türkiye’de bir zihniyetin artık değişmesi gerekir. 

Kazançlarını bir araya toplayıp güç birliği yapabilecek aileler 

kendi şirketlerini kurarak çocuklarına gelecek hazırlamadırlar. 

Çocuklarının girişimci ve kendine güvenen yapıda 

yetiştirilmeleri için çaba sarf etmelidirler. Orta öğretim 

düzeyinde de çocuklarımıza ticaret kültürünü öğreten dersler 

verilmelidir.  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 22 Haziran 2002 Cumartesi 

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 

BÖLGELERİ KURULUYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz 2001 tarihinde 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu yayımlanmıştı. O 

kanun gereği yönetmeliklerin yayımlanması gerekiyordu. 

Nihayet yaklaşık bir yıl sonra 19 Haziran 2002 günkü Resmi 

Gazetede Teknoloji geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

yayınlandı. Üniversiteleri yakından ilgilendiren bu yönetmeliğin 

getirilerini, sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 

Bölgenin kuruluş amacı, "üniversiteler, araştırma 

kurum ve kuruluştan ile üretim sektörlerinin işbirliği 

sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve 

ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla 

teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde 
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yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardım 

yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği 

artırmak, üretim maliyetlerin! düşürmek, teknolojik bilgiyi 

ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği 

desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri 

teknolojilere uyumunu sağlamak. Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulunun karartan da dikkate alınarak teknoloji 

yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı 

ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine 

yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı 

sermayenin ülkeye girişim hızlandıracak, AR-GE yeteneği 

ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE 

yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır. 

" şeklinde ifade edilmiştir.  

 

Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin 

içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya 

enstitüsü temsilcileri aralarında düzenleyecekleri bir protokolle 

Kurucu Heyeti oluşturmak durumundadırlar.  

"Öğretim elemanları 2547 Sayılı Kanunun 39 uncu 

maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici 

görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları 

Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki 

kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede 

görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri 



gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. 

Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun 

izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarım ticarileştirmek 

amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete 

ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev 

alabilirler. " 

 

İşte biz öğretim elemanlarım ilgilendiren en önemli 

ifade yukarıda görülüyor. Aylıklı izinli olarak görevlendirme 

durumunda öğretim elemanlarının sağlayacakları kazançlar, 

döner sermayenin dışında tutulacak. Artık öğretim elemanları 

yaptıkları araştırma sonuçlarım ticaretleştirmek amacı ile bölge 

içinde şirket kurabilecek, yönetim kurulunda görev 

alabilecekler. Projeleri, patenti olan öğretim elemanları bu 

imkânı iyi değerlendirmelidirler. Hem yaptıkları araştırmalar 

boşa gitmeyecek, hem de emeklerinin karşılığım alabilecekler. 

Üniversite mensupları olarak ele ele verip çalışmalarımızı 

halkımızın hizmetine sunmak için ortaya çıkan bu büyük fırsatı 

değerlendirmek zamanı gelmiştir,  

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Haziran 2002 Salı 

 

TÜRK MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

22 Haziran Dünya futbol tarihinde önemli bir gün. 

Çünkü Türk Milli Futbol takımı tarihinde ilk kez Dünya 

Kupasında yarı finale çıkma hakkı elde ediyordu. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde 48 yıl önce Dünya Kupası Finallerine 

katılan Milli Takımımızın yarım asır sonra gelen bu başarısı, 

halkımızı zafer sarhoşu yapmaya yetti.  

 

Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Türk kardeşlerimiz 

ve Türk dostları sokaklara çıkarak doyasıya eğlendiler. Yari 

finale çıkan Brezilya, Güney Kore, Almanya ve Türkiye 

arasından herhalde galibiyeti en coşkulu kutlayanların başında 

bizler geliyoruz. Çünkü maalesef birçok alanda hep 

olumsuzlukların galibi olmuşuz. Örneğin enflasyonda en sancılı 

ülkelerin başında biz geliyoruz. Trafik kazalarında da keza 
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notumuz kırık. Halkımızın büyük bir kesimi, ağır ekonomik 

şartlar altında adeta eziliyor.  

 

Futbol takımlarımızın özellikle de Galatasaray 

takımımızın futbolda gösterdiği başarıların bir devamı niteliğini 

taşıyan Dünya Kupasındaki başarımız gerçekten çok büyük. 

Keşke bu başarının benzerini ekonomik gelişmemizde de 

gösterebilsek. Maalesef IMF’den gelen yardımlarla 

ekonomimizi sürdürmeye çalışıyoruz.  

 

Diğer taraftan Avrupa Birliğine girmek için verdiğimiz 

mücadele, birçok engelle karşılaşıyor. Avrupa Birliğine 

girebilmek için her türlü gayreti sarf etmemize rağmen, ancak 

bir arpa boyu yol alabiliyoruz. Ülkemizi bölmek isteyen dış 

güçler, Avrupa Birliğine girme arzumuzu koz olarak 

kullanıyorlar.  

 

İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı, gerçek demokrasiyi 

yaşayan bir toplum olmak, elbetteki hepimizin en büyük arzusu. 

Ancak bu hak ve hürriyetler eğer bazı çevrelerce Türkiye’yi 

parçalamak için kullanılıyorsa, attığımız her adımı çok iyi 

hesaplamak ve de uyanık olmak zorundayız. Korkarım ki 

ekonomik sıkıntılarımız, bizleri birçok tavizi vermek durumuyla 

karşı karşıya bırakacak.  

 



Milli takımımız yarın Brezilya ile oynayacak. 

Millilerimiz Senegal Milli Takımına karşı sergiledikleri başarılı 

oyunu tekrarlayabilirlerse, finale de çıkacağımız kesin. Bu 

başarı, Milli Takımımızın her bireyinin ekip olarak oynadıkları 

takdirde başarılı olacaklarına olan inancının ve de ortaya 

koydukları büyük hedefin sonucudur. Aynı takım çalışmasını 

keşke ekonomik alanda ülkemizin kalkınması için de 

yaratabilsek! 

Milli Takımın başarıları sayesinde Haziran 2002’yi 

dertlerimizden uzak geçirdik. Daha doğrusu ekonomik 

sıkıntılarımızı unutarak coşabildik. Ancak Temmuz ayından 

itibaren tekrar gerçek ekonomik sorunlarla yine baş başa 

kalacağız. Büyük önder Atatürk’ün dediği gibi Türk Milleti 

çalışkandır, Türk Milleti Zekidir. Ancak bu vasfı ekonomik 

kalkınma için kullanmadığımız sürece gelişmiş ülkelerle olan 

ekonomik geriliğimiz, günden güne aleyhimize artıyor. 

Tebrikler Milli takım, Tebrikler Şenol Güneş ve bu takımı 

bugünkü durumuna gelmesinin tohumlarını atan Fatih Terim ve 

diğerleri. Sizler çok büyük bir iş başardınız ve bizleri mutlu 

ettiniz. Keşke aynı başarıyı diğer alanlarda da gösterebilsek. . .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 05 Temmuz 2002 Cuma 

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

BÖLGELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Meslek Liselerinden mezun olanların Meslek 

Yüksekokullarına sınavsız geçişi ile ilgili olarak bölgelerin 

tespitleri yapılarak 2002 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yayımlandı. Örneğin Fırat 

Üniversitesi’nin hinterlandı içerisinde yer alan her ilde bir 

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi kuruldu ve bölge içerisinde 

yer alan bazı mesleki liselerin isimlerine kılavuzda yer verildi.  

 

Elazığ’daki Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi 

içerisinde Fırat Üniversitesi’ne ait Meslek Yüksekokullarının 

tüm programları yanında, Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar 

Endüstri Meslek Lisesi (EML) ve Elazığ Meslek Endüstri 

Meslek Lisesi de bu amaçla kullanılacak.  
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Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar EML’nde Hazır Giyim 

programına 40 öğrenci ve Elazığ Meslek EML’nin Mobilya ve 

Dekorasyon ile Otomotiv programlarının her birine 40’ar 

öğrenci alınacak. Bu programlara kayıt olacak öğrencilerin ön 

lisans eğitim-öğretimleri bu okullarda yapılacak. Yani Fırat 

Üniversitesi’nin Elazığ içerisinde yer alan Sosyal Bilimler 

MYO’nun, Teknik Bilimler MYO’nun, Keban Süleyman 

Demirel MYO’nun, Sivrice MYO’nun önceden mevcut olan 

programlarına ilave olarak, Elazığ şehir merkezinde yer alan 

Öğretmen Sıdıka Avar EML ile Merkez EML’ne toplam 120 

öğrenci sınavsız kaydolabilecek.  

Bingöl Merkez EML, Merkez AML (Anadolu Meslek 

Lisesi) ve Bingöl TML’de (Ticaret Meslek Lisesi) Bilgisayar 

Programcılığı, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, 

Hazır Giyim alanlarında programlar açılacak. Muş’ta ise Muş 

Merkez EML ile TML’sinde Otomotiv, Mobilya ve 

Dekorasyon, Makine, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, 

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama programlarında 

eğitim ve öğretim sürdürülecek.  

 

Söz konusu bu illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okulların Müdürleri ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

sıkı bir işbirliği yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kurumlar 

arasında bir protokol imzalanarak, bazı işlerin nasıl 

yürütüleceğinin esaslarını belirlemek gerekecek. Örneğin 



temizlik sorunu nasıl yürütülecek? İkinci öğretim şeklinde 

yürütülecek bu programlarda gece mesaisi karşılığı nasıl 

ödenecek? Örneğin hazır Giyim programı için öğretim elemanı 

tedariki nasıl yapılacak? 

 

Sınavsız geçiş sistemi ilk etapta kulağa hoş gelebilir, 

ancak birçok sorunu da beraberinde getireceğe benziyor. 

Özellikle bu ilk yıl uygulamasında birçok aksaklıkların çıkacağı 

endişesini taşıyorum. Fırat Üniversitesi gibi diğer 

üniversitelerimiz de kendi hinterlandı içerisindeki Mesleki ve 

Teknik Eğitim Bölgelerinde benzeri işleri yürütecekler. Umarım 

bu sistem sağlam kurumsal bir yapıya kavuşturulur ve 

problemler asgari düzeye indirilebilir.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Temmuz 2002 Salı 

 

KÜLTÜR KURULTAYI 

GÖRÜŞMELERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ 1. Kültür Kurultayı ile ilgili olarak başlatılan 

bazı çalışmaları sizlere aktarmak istiyorum. Vali Yardımcısı 

Neşet Akkoç, Kültür Müdürü Cemal Ekşi, F. Ü. Fen Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, F. 

Ü. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol, Doç. Dr. 

İbrahim Yılmazçelik, Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya, Yrd. 

Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan’dan oluşan bir heyet olarak 17-24 

Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara’da bazı görüşmeler 

yaptık.  

 

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Prof. 

Dr. Kadirhan Sunguroğlu’nun organizasyonu neticesinde 

heyetimiz, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı binasında 40-50 
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Elazığlının katıldığı toplantıda hedeflerimizi açıkladık. Bu 

toplantıda Milletvekillerimiz Mehmet Ağar ve Prof. Dr. 

Mustafa Gül de hazır bulunuyorlardı.  

  

18 Mayıs 2002 tarihi, Elazığspor için önemli bir gündü. 

Elazığspor-Şekerspor maçı Ankara’da 19. Mayıs stadında 

oynandı ve bu maç, süper lige çıkış için bir bakıma vize niteliği 

taşıyordu. Stadı birçok Elazığspor taraftarı doldurmuştu. Elazığ 

1. Kültür Kurultayının tanıtımını yapmak için bu fırsatı bizler 

de iyi değerlendirdik ve “Elazığ 1. Kültür Kurultayına Doğru” 

isimli dergimizin protokoldeki tahminen 300 kişiye dağıtımını 

sağladık.  

 

Kültür Kurultayına maddi ve manevi destek sağlamak 

amacıyla ziyaret ettiğimiz kişileri şöyle idi: Kültür Bakanı 

İstemihan Talay, Kültür Bakanı Müsteşar Yardımcısı Kemal 

Fahir Genç, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreteri 

Satılmış Uzun, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı 

Başkanı (TÜKSAV) Yahya Akengin, Başbakanlık Türk 

İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında (TİKA) Eğitim 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Alıcı, 1. Hukuk 

Müşaviri Davut Haner, Teknik Yardım Uzmanı Lale Uğur; 

Atatürk Kültür Dil ve tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. 

Sadık Kemal Tural.  

 



Genel Kurmay Başkanlığından Korgeneral Köksal 

Karabay, Milletvekilleri Prof. Dr. Latif Öztek, Prof. Dr. 

Mustafa Gül, Mehmet Ağar, Ahmet Cemil Tunç ve Necati 

Çetinkaya.  

 

Yukarıda isimleri verilen kişiler, Kültür Kurultayı için 

desteğe hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda ellerinde 

mevcut olan dokümanları bizlere ulaştıracakları sözünü 

vermişlerdir. Kültür Kurultayı çalışmalarının arzu edilen 

hedefleri yakalayabilmesi için herkesin elinden gelen katkıyı 

sağlaması gerekir.  

 

5 Temmuz günü Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. 

Asaf Varol ve Cemal Ekşi ve Komisyon Başkanlarının 

katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde bir toplantı düzenlendi. 

Bu toplantıda çalışmalarda karşılaşılan güçlükler ve çözüm 

önerileri masaya yatırıldı. Elazığ 1. Kültür Kurultayı 

çalışmalarının başarılı geçebilmesi için katkı sağlayabilecek her 

kişiden destek beklemek, Elazığ halkının menfaatleri açısından 

hakkımız olduğu düşüncesindeyim.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Temmuz 2002 Perşembe 

 

İL GELİŞME PLANLARI 

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi, yöre illerine hizmetlerini sürdürmeye 

devam ediyor. 2001 yılı sonbaharında bazı illerin valileri ile 

başlatılan İl Gelişme Plan çalışmaları yoğun bir biçimde 

sürdürülüyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis Valileri ile 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan Telif Hakları 

Sözleşmeleri kapsamında yürütülen bu çalışmaların Genel 

Koordinatörlüğünü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl yapmaktadır. Çalışmaların koordinasyonu ve 

yürütücülüğü ise İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol 

tarafından sürdürülmektedir. Her il için yaklaşık 20 kişilik ekip 

oluşturularak, gelişme planları hazırlanmaktadır.  
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İl Gelişme Planları “Mevcut Durum Analizi”, “Gelişme 

Stratejis” ve “Gelişme Planından” oluşmaktadır. Her çalışmada 

o il ile ilgili olarak Sosyal Yapı başlığı altında ilin Nüfus 

Yapısı, Eğitim, Sağlık, Kültür ve El Sanatları konuları 

işlenmektedir. Ekonomik yapı başlığı altında Tarım (Bitkisel 

Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Ormancılık) ve Sanayi 

(İmalat sanayi, Sanayi Altyapısı, Madencilik, Enerji, Hizmetler) 

konuları ele alınmaktadır. Kentsel ve Kırsal Altyapı başlığı 

altında İçme Suyu ve Kanalizasyon, Kent İçi Ulaşım, Kırsal 

Altyapı, Yerleşme ve Kentleşme, Konut Sektörleri 

araştırılmaktadır. Çevre başlığı altında ise Çevresel değerler ve 

çevre sorunları, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği ve Çevre Yönetimi 

konuları ele alınmaktadır.  

 

Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis illerine ait “Mevcut 

Durum ve Analizi” raporları tamamlanarak il Valiliklerine 

teslim edilmiştir. Şu anda Elazığ İli Mevcut Durum ve Analizi 

Raporu üzerinde çalışmalar sürdürülmekte ve tahminen 

Temmuz ayı içerisinde bu rapor tamamlanarak Valiliğe teslim 

edilecektir.  

Raporların ikinci ve üçüncü bölümleri çalışmalarına ise 

Eylül 2002 ayı ile birlikte başlanılacaktır. Gelişme Stratejileri 

bölümü, raporların en can alıcı kısımlarını oluşturacaktır. 

Çünkü illerdeki potansiyellerin nasıl değerlendirilebilecekleri 

hususu, stratejiler kısmında açıklanacaktır.  

 



İl Gelişme Planları, ilgili illerin gelişmesi açısından 

rehber niteliği taşıyan eserler olacaktır. Bilimsel veriler ışığında 

hazırlanan bu raporlarda gösterilecek hedeflerin mutlaka 

hayatiyete geçirilmesi gerekecektir.  

 

İl Gelişme Planları hazırlanırken illerin Valileri, Vali 

Yardımcıları ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri ile her 

türlü kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek görülmekte 

ve bilgiler alınmaktadır. Bu çalışmalar Valilikler ile 

Üniversiteler arasındaki işbirliğinin ürünleri olmaktadır. Bu 

vesile ile bir bakıma Üniversite-Sanayi İşbirliği kavramına 

benzer yeni olarak Üniversite-Valilik İşbirliği kavramı 

geliştirilmiş olmaktadır.  

 

Mevcut Durum ve Analizi Raporlarının başarılı 

sonuçlandırılmasında büyük desteklerini gördüğümüz Elazığ İli 

Valisi Sayın Osman Aydın’a, Tunceli İli Valisi Sayın Mustafa 

Erkal’a, Bingöl İl Valisi Sayın Tamer Ersoy’a, Muş Valisi 

Sayın Dr. Cengiz Akın’a ve Bitlis Valisi Sayın Uğur Boran’a 

şükranlarımızı sunarız. Çalışmaların tümü 2003 yılında 

bitirilecektir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Temmuz 2002 Salı 

 

DİLENCİLER ÇOĞALIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da özellikle son yıllarda dilenci sayılarında 

önemli bir artışın olduğunu birçoğunuz fark etmiştir. Sokak başı 

dilenenleri görürsünüz. Son ekonomik kriz ile birlikte dilenci 

sayıları daha da çoğaldı.  

Ekonomik krizin ülkemizde yaşam şartlarını özellikle 

fakir aileler için tümden güçleştirdiğini tahmin etmek için 

kehanet gerekmez. Çeşitli vakıflar kısıtlı imkânlarla fakirlere 

yardım etmek için çaba harcarken, bazı kişilerin de bu işi 

meslek haline getirdiğine şahit oluyoruz. Yani dilenerek iyi 

geçim yapan ve bu amaçla çocukları kullananların da son 

zamanlarda artığına şahit oluyoruz.  

Arabanız ile trafik ışıklarında durduğunuzda hemen 

bazı çocuklar ellerindeki bir bez ile pencerenizi silmeye 

çalışırlar. Bu çocukların genelde aynı kişiler ve merkezler 
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tarafından yönetildiklerini fark etmek mümkündür. Çünkü bu 

çocuklar bir arada dolaşıyorlar ve birazcık para toplamışlarsa, 

çevrede gözcülük yapanların yanına gidip parayı verdiklerini, 

bir defasında ben Belediye önündeki ışıklarda dururken, 

gözlerimle şahit oldum.  

Geçenlerde bazı esnaflarla sohbet ederken, dilencilerin 

çokluğundan dert yandılar. Hatta benim gazetede yazı 

yazdığımı bilenler, “Hocam şu dilenci konusunu da bir işleseniz 

olmaz mı?” diyenler oldu. Tahminen yarım saat içinde beş ayrı 

dilencinin aynı esnafa gelip para istediğine şahit oldum.  

Dilencilik toplumun sosyal bir yarasıdır. Mutlaka 

bazıları gerçekten de açtır. Ama bir kısmı ise aile boyu 

dilenmeyi meslek edinmiştir ve şehir şehir dolaşırlar. 

Dilencilere karşı belediyelerin kesin çözüm bulması gerekir. 

Baskın yaparak topladıklarını Belediyeye götürüp tekrar serbest 

bırakmak yerine, yakaladıkları dilencilerin nereden geldiklerini, 

kimliklerini kontrol ederek mal varlıklarının olup olmadığı 

araştırmalı ve gerçek anlamda fakir olanlara ise sosyal kurumlar 

aracılığı ile yardım yapmayı hedeflemelidir.  

Belediyelerimizin önemli bir bölümü aşevleri açarak 

fakirleri doyurduklarını biliyoruz ve görüyoruz. Hatta 

televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla bu yöntemle ortaya çıkan 

masraflar, Belediyelerin bütçeleri yanında çok küçük meblağlar 

tutmaktadır. O halde neden Belediyelerimiz dilenciler için 

köklü bir çözüm aramazlar ki? 



Yakalanan dilencilerden su istimal edenler 

cezalandırılmalıdır. Ama gerçekten de muhtaç olanlar ise 

Valilikler, Belediyeler ve bu amaçla kurulmuş olan dernek ve 

vakıflar tarafından desteklenmelidir. Bu konularla ilgili yerel 

televizyonlarda sık sık programlar yapılmalıdır. Böylece 

toplumun bu sosyal yarası kısmen de olsa sarılmış olmaz mı? 

Sonuç olarak gerçekten muhtaç olan fakirlere varlıklı 

olan her kişinin yardımda bulunması gerekir. Bu amaçla 

Valilikler tarafından denetlenen ve harcamaları sürekli kontrol 

edilen kuruluşların bu hizmetlerini daha iyi yapabilmeleri için, 

zenginlerimizin de üzerlerine düşenleri yapması gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Temmuz 2002 Salı 

 

GENEL LİSE MEZUNLARI MESLEK 

LİSESİ DİPLOMASI ALABİLİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3 Temmuz 2002 tarihli 24804 sayılı Resmi Gazetede 

önemli bir yönetmelik yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yayımlanan bu yönetmeliğin adı “Mesleki ve Teknik 

Eğitim Yönetmeliğidir”. Orta Öğretim kurumlarımızdaki 

Mesleki ve Teknik Eğitim tamamen değişiyor ve birçok 

yenilikler içeriyor.  

  

Geçen yıllarda orta öğretim kurumlarındaki Mesleki ve 

Teknik Eğitim adeta köreltilmiş ve bu okullara yapılan talebi 

azaltmıştı. Veliler, çocuklarını meslek liselerine göndermediği 

için, bu okullarda bazı bölümler kapatılmıştı.  
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2002-2003 öğretim yılı ile birlikte Meslek 

Yüksekokulları na sınavsız geçiş sağlanarak, yeniden orta 

öğretim seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim okullarına olan 

talebin artırılmasına çalışılıyor. Ayrıca genel lise mezunu olup 

da mesleki ve teknik orta öğretim programlarından diploma 

almak isteyenlere de yeni bir kapı açılıyor. “Telafi Eğitimi” 

adını taşıyan bu eğitim türünde, genel lise mezunları, mesleki 

veya teknik liselerinde telafi eğitimi alabilecek.  

 

Telafi eğitimi programı, ilgili alan/dal programlarına ait 

haftalık ders çizelgelerinde yer alan teorik ve uygulamalı 

meslek derslerinden oluşacak. Öğretim programlarının 

uygulama planları, telafi eğitimi çalışma takvimine göre ilgili 

alan öğretmenlerince yapılacak.  

 

Telafi eğitiminde öğretim programlarında yer alan 

derslerden; 

  

  a) Haftalık ders saati sayısı aynı olan derslerle haftalık 

ders saati sayısı farkı bir olan derslerden başarılı olan öğrenciler 

bu derslerden muaf tutulacak.  

  

  b) Haftalık ders saati sayısı farkı iki ve daha fazla olan 

derslerle 

okunmamış dersler için telafi eğitimi uygulanacak.  

  



  c) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları alan/dal 

dersleri, ilgili birimlerin önerileri ile Başkanlıkça belirlenecek. 

Bu belirlemede denklik ilkesi esas alınacak.  

 

Telafi eğitiminin yapılacağı kurumlar ile açılacak telafi 

eğitimi programlarının türleri ve bu programa alınacakların 

sayısı, telafi eğitimine başvuru ve uygulama süresi milli eğitim 

müdürlüklerince duyurulacak. Adaylar, tercih sırasına göre 

devam etmek istedikleri program alanını gösteren bir dilekçe ile 

telafi eğitiminin yapılacağı kurum müdürlüğüne başvuruda 

bulunacaklar. Başvurunun kontenjandan fazla olması 

durumunda; başvuranların yaşı en küçükten başlanarak 

tercihleri ve diploma notları; kalfa ve ustalarda ise alan/dalında 

en fazla çalışma süresi olandan başlanarak sıralama yapılacak. 

Genel lise mezunları ile kalfa ve ustalara ayrı ayrı kontenjan 

ayrılabilecek.  

 

Telafi eğitimi, alan/dalın teorik ve uygulamalı 

derslerinin tamamını ve haftalık saat sayılarını kapsayacak 

şekilde planlanacak. Telafi eğitimi, tam gün tam yıl eğitim 

uygulamaları çerçevesinde yapılabilecek.  

 

Evet boşta gezen lise mezunları için mesleki veya 

teknik lise diploması alması gerçekten de katkı sağlar mı, onu 

zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da bu 

yöntemlerle hem Avrupa Birliğine karşı daha güçlü bir eğitim 



seviyesi sergilemek hem de öğrencileri mümkün olduğunca 

yatay seviyelerde eğitimle meşgul etmek, hedefleniyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Temmuz 2002 Perşembe 

 

ÖSS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

2002 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile Yabancı Dil 

Sınavı (YDS) sonuçları bugün açıklanıyor. 1,5 milyon 

öğrencinin heyecanlı bekleyişleri, ya sevince ya da üzüntüye 

dönüşecek. Büyük bir diğer grup aday ise istemedikleri bölüme 

girmenin burukluğunu yaşarken, gene de kazanmış olmanın 

mutluluğunu tatmaya çalışacaklar.  

Sınava giren adaylardan kazanamayanların büyük bir 

bölümünün ailesi, muhtemelen çocuklarına sitem edecek, 

komşu çocukları örnek gösterecektir. Hele geçimini zoraki 

sürdüren ailelerden sağdan soldan borç alarak çocuklarını 

kurslara gönderen aileler ise biraz daha cüretkâr davranıp, 

“Sana verdiğimiz emeklere yazık” diyebilecektir.  

Ailelerimizin büyük bir bölümü çocuk psikolojisinden 

bihaberdir. Başarısız olan çocuğuna aşırı tepki göstermesinin, 

mailto:avarol@firat.edu.tr


çocuğunun moralini nasıl bozabileceğini ve bunalıma iteceğini 

ise düşünmezler.  

Arkadaşlarımdan bazıları mali sıkıntıları nedeniyle 

çocuklarını ancak son sınıfta dershaneye gönderebildiler. 

“Varımı yokumu ortaya koyup çocuğumu dershaneye 

gönderdim, ama gene de çok düşük puanlar alıyor” 

yakınmalarına çok rastladım. Bu gruba giren babalar şunu 

gözden uzak tutmamalıdırlar ki, kendileri çocuklarını sadece bir 

yıl kursa gönderebilmişken, rakip aileler çocuklarını 

ilköğretimden beri sürekli her yıl kursa kaydettirmişlerdir. Yarış 

atına dönen öğrenciler, kurskolik olmuşlardır. Bu iki tip 

öğrencinin başarılarının aynı olmasını beklemek, abesle 

iştigalden başka bir şey değildir.  

 

Peki, ne olacak? Zengin aile çocuklarını kurslara 

gönderecek özel hocalar tutacak, fakir aileler ise çocuklarının 

kendilerinden kaynaklanmayan başarısızlıklarına rıza gösterip, 

“Çocuğumun kaderinde demek ki okuyamaması var” diyerek 

pes mi edecek? Maalesef bu düzende pes etmekten de başka bir 

çözüm görünmüyor. Fakir aile çocuğu için üniversiteyi çok 

ısrarlı istemesinin nedenlerinin başında, okul sonrasında belki iş 

bulunabilir hayali yatıyor.  

Türkiye günden güne özellikle ekonomik açıdan 

fakirleşiyor ve istihdam sahaları yok denecek seviyelerde 

azalıyor. En az dört yıllık Üniversite mezunu olup da işsiz 

olanların sayısı geçenlerde bir gazetede yer alan habere göre 



156 bin. Temizlik firmalarında paspas yapmak için sıra 

bekleyen üniversite mezunları var! 

Ekonomi düzelmedikçe bu manzara sürüp gidecek. 

İşsizliğin sonucu olarak gasp ve hırsızlık suçu işleyenlerin 

sayısı da artacak. Bu kâbus dolu atmosferden kurtulmanın yolu 

ise, ekonomik seferberlikle belki gerçekleşebilir. Ekonomik 

seferberliğin başlatılacağı yer ise, yastık altlarında saklanan 

döviz ve altınlardır. Halk sisteme güvenmediği ve paralarını 

yatırdığı bankaların peş peşe iflası yüzünden, elindeki 

birikimini ortaya çıkartmak yerine evinde köşe bucakta 

saklıyor.  

Ailelerin bir araya gelerek bu birikimlerini ortaya 

çıkarıp çocuklarının iş yapabileceği iş yerleri açmaları çözüm 

olabilir mi diye düşünürken, iş yeri açanların vergi yükü altında 

nasıl perişan edildikleri aklıma geldiğinde ise, ümitsizliğim 

daha da artıyor ve “Allah Fakir ve Fukaraya yardım etsin” 

duasını yapmaktan başka çare bulamıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Temmuz 2002 Salı 

 

TRAFİK IŞIKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Trafik levhaları ve ışıkları, trafiğin düzgün bir biçimde 

akışı için oldukça önem arz etmektedir. Trafik lambaları ilk 

defa Elazığ’da faaliyete girdiği zamanlarda, büyük sıkıntılar 

yaşanmış ve araç sürücülerinin bir bölümü, trafik ışıklarına 

itibar etmeyip bildiği gibi davranmaya devam ediyordu. Ana 

geçen zaman ile birlikte, trafik levha ve ışıklarına riayet 

edenlerin sayısı sürekli çoğalma göstermiştir.  

Bir dönemler trafik ışıklarına riayet etmemeyi marifet 

sayanlar, ya trafik cezaları ya da çevrelerindeki değişimlerin 

sonucu olarak, kurallara uymak için en azından gayret 

göstermektedirler. Kırmızı ışığı ihlal etmeye kalkıştığınızda, 

arkanızdan birçok kornanın çaldığını görürsünüz. Artık bizde de 

kendi kendine kontrol  mekânizması nihayet işlemeye başladı.  
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Trafik ile ilgili Amerika Birleşik devletlerindeki bir 

anımı size aktarmak istiyorum. New York’da arabamızın camı 

kırılmış ve soyulmaya çalışılmıştı. Arabaya cam bulamadığımız 

için tatilimizi yarıda kesmiş ve uzun bir yolculuktan (tahminen 

1300 km) geri dönüyordum. Yanımda eşim ve çocuklarım 

vardı. Kaldığımız şehre girerken yorgunluğun etkisi ile 

merkezde “dur” işaret levhasında durmamış ve sollama yasağı 

bulunan bir yolda sollama yapmıştım. Yani iki defa trafik ihlali 

söz konusu idi.  

Araba camını almak için büyük bir mağazaya girdik. 

Arkamızda yaşlı bir bayan ve yanında genç bir delikanlı ile 

bizleri durdurdular. Yaşlı bayan beni eleştirerek “dur” işaretinde 

durmadığımı ve hatalı sollama yaptığımı söylediğinde, şaşırıp 

kalmıştım. Kendimi savunmak için “Herhalde camımın kırık 

olduğunu görmüşsünüzdür, moralim bozuk olduğu içi 

n fark etmedim” şeklinde bahaneler ileri sürmeye 

kalktığımda, yaşlı kadın “Peki arkada oturan iki oğlunuzun 

emniyet kemerleri de takılı değildi” demez mi? İşte sorumluluk 

duygusu ve toplumsal düzen herhalde buna derler. 

Düşünebiliyor musunuz, benim çocuklarımın emniyet 

kemerlerinin takılı olup olmaması, bir Amerikalı yaşlı bayanı 

ilgilendirebiliyordu.  

Yaşlı Amerikalı bayan beni şikâyet edeceğini 

belirterek, ayrılıp gitti. İnanmayacaksınız bir iki hafta boyunca 

sürekli polisin ne zaman kapımızı çalacağını bekler olduk. 



Ancak bu olay bana büyük bir ders oldu ve her türlü trafik 

işaretlerine uymak için azami gayret gösterir oldum.  

Elazığ’daki sürücülerin önemli bir bölümünün Trafik 

işaretlerine uymak için gayret gösterdiklerini biliyoruz. Trafik 

işaretlerine uymamayı marifet sayan bazı zavallıların ise bir gün 

gerçeği görerek toplumsal düzene uymak için gayret 

göstereceklerine inanıyorum. Elazığ’da dar sokaklardaki tek 

yön uygulamalarına da artık birçok kişi riayet ediyor. Oysa 

başlangıçta bu durum bile tepkilere neden olmuştu.  

Gelelim bugün vurgulamak istediğim asıl konuya. 

Trafik lambalarının hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor. 

Örneğin bazı lambalar hiç yanmazken, bazıları ise akşama 

doğru güneşin etkisi ile hiç fark edilmiyor ve bu yüzden 

lambasız bir trafik akışı oluşuyor. Lütfen sorumlular tüm 

ışıkları gözden geçirsinler ve özellikle güneş nedeniyle fark 

edilmeyen lambalara çözüm üretsinler. Trafik lambalarındaki 

bu eksiklik ve düzensizlik yüzünden, işaretlere uymaya alışan 

halkımızı da bir daha trafik ihlalleri yapmaya zorlamış 

olmayalım.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2002 Salı 

 

TERCİH YAPANLARIN DİKKATİNE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

2002 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ile ilgili olarak, 

ÖSS sınavına girenler bu günlerde tercihleri yapmaktadırlar. 

Tercih yapan öğrencilerin önemli bir bölümü, kılavuzu dikkatle 

okumadıklarına şahit oluyorum. Son günlerde tanıdık 

çevrelerden birçok öğrenci bana getirdikleri tercih listelerinde, 

birçok yanlışlıkların yapıldığını gördüm. Bazı karışık noktaları 

size aktarayım.  

Liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve 

Tabii Bilimler kolundan mezun olanların Teknik Eğitim 

Fakülteleri içinde yer alan öğretmenlik programlarını tercih 

ettiklerinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının hangi 

katsayı ile çarpılacağı Tablo 6’da (2002 ÖSYS sayfa 125-136) 

belirtilmiştir. Örneğin düz lise çıkışlı bir öğrenci eğer Teknik 

Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği veya Talaşlı Üretim 
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Öğretmenliği programlarından birini tercih edecek olursa, 

sayısal türdeki ortaöğretim başarı puanı sadece 0,2 ile 

çarpılacaktır. Oysa aynı öğretmenlik programlarını Endüstri 

Meslek Lisesinin Makine programından mezun bir öğrenci 

tercih edecek olursa, sayısal ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 

0,5 ile çarpılacak ve ayrıca Y-ÖSS puanlarına sayısal ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde 

edilecek ek puanlar da katılacaktır.  

Daha açık bir deyimle düz lisenin sayısal puan türüne 

dâhil bir programdan mezun olan bir öğrencinin Teknik Eğitim 

Fakültesinin Otomotiv Öğretmenliğini seçmesi durumunda, 

çarpan 0,2 dir. Ancak aynı öğrenci eğer Teknik Eğitim 

Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliğini tercih edecek olursa, 

çarpan 0,5 tir.  

 

Diğer taraftan düz lise çıkışlı bir öğrenci geçen yıllarda 

Meslek Yüksekokulları nın hemen hemen tüm programlarını 

tercih edebiliyordu. Oysa bu yıl yapılan değişiklikle düz lise 

çıkışlıların Meslek Yüksekokullarını tercih etmeleri mümkün 

değildir, yani Tablo 3-A’dan (Kılavuz sayfa 18-50) tercih 

yapamayacaklar.  

Yukarıda sadece çok küçük bazı ayrıntılar bile, 

kılavuzun iyi okunmadığı takdirde birçok yanlışlıkların 

yapılacağına işaret etmektedir. Yanlış yapmamak için en 

doğrusu ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan tercih formunu 



doldurmaları ve bilahare kontrol ettirerek, yanlış tercih yapıp 

yapmadıklarını öğrenmeleridir.  

Öğrencilerimiz istedikleri takdirde İnternet üzerinden 

de tercihlerini yapabilecekler. Üstelik bu şekilde yapılan 

tercihlerde hatalı tercih yapılıp yapılmadığı öğrenilebiliyor ve 

düzeltme imkânları da mevcut.  

Öğrencilerimize tercihlerinde başarılar diler, puanı 

yeterli düzeyde olmayanların ise hemen gelecek yıl için 

çalışmalara başlamalarını öneririm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 AĞUSTOS 2002 

ÇARŞAMBA 

 

YURTDIŞI DİPLOMALARA SIKI 

DENETİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yurtdışında lisans eğitimi yapmak önceleri çok kolaydı. 

Örneğin Türkiye’de istediği düzeyde bir üniversiteye giremeyen 

bir öğrenci, ailesinin imkânları yeterli ise yurtdışına gidebiliyor 

ve bilahare Türkiye’ye dönerek diplomasının denkliğini 

alabiliyordu. Ancak son dönemlerde para ile diploma satan 

üniversiteler türedi. Bu üniversitelere istenilen miktarda para 

yatırılması durumunda lisans diploması verilmeye başlandı.  

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan 

Denklik Biriminin görevi, yurtdışı üniversitelerden alınan 

diplomaların denkliğini vermektir. Bu birim alınan her 

diplomayı titizlikle incelemekte ve durumuna göre denklik 

vermektedir.  
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Son zamanlarda Resmi Gazetede diploma 

denkliklerinden bir kısmının iptal edildiğine dair ilanları 

görenleriniz olmuştur. Bu durumda olan diplomaların, yeterli 

bir eğitim sonrasında verilmediği veya eğitim düzeyinin çok 

düşük olduğu bilahare fark edildiği için, iptaller 

süregelmektedir.  

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 6. 5. 1997 tarih ve 

97. 15. 1166 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilen 

“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” 

uyarınca, yurtdışından alınan diplomalarının denkliğinin 

yapılabilmesi için sınav öngörülmektedir. Bu uygulama bugüne 

kadar gerçekleştirilememişti. Ancak bu yıl sınav yapılacağı 

duyuruldu ve tarihi belirlendi.  

 

Bu uygulama ile getirilen bazı önemli hususlar şöyle. 

Yurtdışından alınan diplomaların denkliği yapılmadan önce 

adaylar iki aşamalı sınavlardan geçirilecek.  

Birinci aşamada temel bilimlerden sorular sorulacak ve 

çoktan seçmeli sınav yapılacak. Sınavı ÖSYM 

gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise meslek bilimleri ile ilgili 

sorular yöneltilecek. Örnek verilecek olursa, bir öğrencinin 

yurtdışından aldığı Bilgisayar Mühendisliği diplomasının 

denkliğinin Türkiye’de yapılabilmesi için, aday her yıl 

belirlenen bir tarihte temel mühendislik alanlarından sınava 

girecek. Bu sınavda Fizik, Matematik, Kimya, Teknik Resim, 



Bilgisayar ve Diferansiyel Denklemler alanlarında sorular 

sorulacak.  

Birinci aşamadan başarılı olan aday ön lisans 

diplomasını hak etmiş olacak. Bu aday Bilgisayar Mühendisi 

unvanı alabilmek için ikinci aşamada Genel Matematik, Veri 

Yapıları, Mantık Devreleri, Programlama Dilleri, Algoritmalar, 

İşletim Sistemleri, Veri İşleme ve Nümerik Hesaplama 

konularından sınava girecek ve bu sınavdan da başarılı olanların 

yurtdışından aldıkları diplomalarının denkliği kabul edilecek.  

İkinci aşamadan başarısız olanlar ise tamamlama 

eğitimine kabul edilecek. Bu öğrenciler 3. ve 4. sınıfları 

Türkiye’de belirlenen üniversitelerde tüm dersleri alacaklar ve 

üniversite eğitimlerini tamamlamaları sonucunda diploma 

denklikleri yapılabilecek.  

Sonuç olarak yurtdışında lisans eğitimi yaparak 

diploma alanların bundan böyle diplomalarının denkliğinin 

yapılabilmesi için iki aşamalı bir sınava getirildi. Sınavlardan 

başarılı olanlara diploma denkliği verilecek. İkisinden de 

başarısız olanların diplomalarının denkliği artık kabul 

edilmeyecek. Sınavlardan üç kez başarısız olanlar ise, tüm 

haklarını kaybedecekler.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 AĞUSTOS 2002 Salı 

 

ÖĞRETMEN ATAMALARI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğretmen 

açığını kapatmak için 30 bin öğretmen alımı ile ilgili 

müracaatlar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde 

yayımlanan kılavuza göre, alınacak öğretmenlerin branşları da 

belli oldu.  

Bir dönem önce Fen-Edebiyat Fakülteleri mezunlarının 

öğretmen olarak atanmaları engellenmişken, bu ilanda bu 

fakülte mezunlarının öğretmen olarak atanmalarının yolu tekrar 

açıldı. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans 

Programını veya Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon ya da 33 kredilik 

ilköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası Programlarını başarı 

ile tamamlayan Eğitim Fakülteleri dışındaki Fakülte mezunları 

da öğretmen olarak atanabilecek.  
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Geçen dönemde Bilgisayar Öğretmenliği branşı için 

örneğin Elektronik Öğretmenleri atanamazken, bu dönem 

Bilgisayar alanında tüm Bilgisayar Öğretmenlerine, Bilgisayar 

Mühendislerine ve Elektronik ve Haberleşme öğretmenlerinin 

de atanmaları yapılabilecek.  

Farklı öğretmenlik branşları için belirlenen taban 

puanlar da belirlendi. Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), DMS 

Öğretmenlik 2000, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) 

ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarından alınan 

puanlar, atanmalarda kullanılacak.  

Örneğin 1000 kişilik kontenjana sahip Bilgisayar 

alanında atanacaklardan istenen taban puan 40 iken, Radyo-

Televizyon alanında açık bulunan 5 kontenjan için aranılan 

taban puan 85 olarak belirlenmiş.  

Radyo-Televizyon alanında öğretmen olarak 

atanabilecek öğretmenlerin, Elektronik ve Haberleşme 

Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Radyo-Televizyon ve 

Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Bölümü, Sinema ve 

Televizyon Bölümü mezunu olmaları şart koşulmuş. Elektronik 

ve Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği 

bölümleri Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri içerisinde yer 

alırken, diğerleri ise İletişim Fakülteleri bölümleri içerisinde yer 

almaktadır. Böylece bir ilanda ilk defa İletişim Fakültesi 

mezunu olan ve pedagojik formasyonunu tamamlayanlara 

öğretmen olarak atanma fırsatı doğmuş oluyor.  



Şu anda en gözde alanlar arasında sayılan Bilgisayar 

mesleğinde bile iş bulma sıkıntıları yaşanmaktadır. Bilgisayar 

Mühendisi olup da öğretmenlik yapmak isteyen onlarca yeni 

mezun bana uğrayarak, fikrimi alıyorlar. Ancak öğretmen 

olabilmek için Bilgisayar Mühendislerinin de pedagojik 

formasyon almış olmaları şartı aranıyor.  

Sonuç olarak şartları tutan ve boşta dolaşan her 

mezunun bu fırsatı iyi değerlendirip bir an önce öğretmen 

olmalarını düşünmelerinde yarar bulunmaktadır. Aksi takdirde 

ileriki yıllarda bu tür bir imkânlar da olmayabilir 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 AĞUSTOS 2002 Salı 

 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak kirlilik çeşitleri de 

sürekli artış göstermektedir. Bazen kendimizi ne kadar 

kirliliklerden korumak istesek de, toplu yaşanılan mekânlarda 

bunu sağlamak genelde mümkün olamıyor.  

Bilindiği üzere yaz aylarında düğün-sünnet törenleri 

çok sık yapılıyor. Her gün bu tür törenlerle karşılaşıyoruz. 

Bunlar çok güzel olaylar ve düğün sahipleri elbette ki bu günde 

doyasıya eğlenmeli ve bu mutlu günlerini yakınları ile 

paylaşmalıdır.  

Düğün sahiplerinin eğlencesi, bazı kimseler için azap 

saatleri olabiliyor. Geçenlerde bir arkadaşımla karşılaşmıştım. 

“Nasıl keyfin yerinde mi?” soruma şiddetli bir tepki gösterdi. 

“Asaf bey ne keyfi, her akşam aşırı müzik sesinden kafam 

zonkluyor. ” dedi. Tabi kısa süre sonra sıkıntısını anladım. Evi 
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düğün salonunun tam karşısındaymış. Her akşam hatta 

gündüzleri düğün oldukça, gürültüden uyuyamıyormuş.  

Tabi bahsettiğim bu arkadaşımın en büyük şansızlığı, 

evinin düğün salonunun karşısında olması. Bunun haricinde 

düğün salonu yöneticilerinin hoparlörleri sonuna kadar 

açmalarına da gerçekten anlam vermek mümkün değil.  

Aslında ses aşırı açılmadığı sürece, düğün salonlarının 

çevreyi pek rahatsız ettiği söylenemez. Ama nedense düğün 

törenlerinde çoğunlukla aşırı gürültü yapılır ve törene katılanlar 

dahi bu gürültüden rahatsız olur.  

Evi düğün salonlarına yakın olanlar bana göre zaten 

yanmış. Bu kişiler artık her akşam gürültü ile yaşamak 

zorundadırlar. Düğün sonrasında genç çiftleri evlerine 

götürürken, anlam vermediğim davranışlar içerine girmeyi çoğu 

insanımız marifet sayarlar. Gece yarısı düğün konvoyunda 

kornaya basan basana. Bir de araçlar kıyasıya yarışa başlarlar. 

Bu arada istenmeyen kazalar olur.  

İnsanlar konvoy halinde yavaş seyretmeyi ve korna 

çalmamayı acaba neden düşünmezler? Böylece güzergâh 

boyunca yataklarında uyuyan kişiler, uykularından irkilerek 

kalmamış olurlar. Nerede bizde o saygı. İnanın gelişmiş 

ülkelerin hiçbirinde bu tür davranışları görmeniz mümkün değil. 

Zaten bu tür davranışlar yapanlar da ağır parasal cezalar öderler.  

İnsana saygıyı öğrenmediğimiz sürece, bu tür anlamsız 

taşkınlıkları yapmaya devam edeceğiz gibi geliyor bana. Bizim 

bir günlük eğlenmemizin dahi başkanları için (düğün 



salonlarına yakın evler misali) kâbus olabileceği asla 

unutulmamalıdır.  

Ses ve gürültü kirliliği deyip geçmemek gerekir. Gece 

yatağımızda uyurken, musluktan bir ritim dâhilinde damla 

damla lavaboya düşen su zerreciklerinin dahi, beynimizde 

yarattığı zonklamayı birçoğumuz bizzat yaşamıştır. Bu 

konularda daha çok mesafe almamız gerektiğini üzülerek 

belirtirken, sizlere her türlü kirlilikten uzak yaşamlar diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 AĞUSTOS 2002 

ÇARŞAMBA 

 

ÖSS YERLEŞTİRMEDE HAYAL 

KIRIKLIĞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

25 Ağustos 2002 tarihinde üniversiteye yerleşebilen 

öğrencilerin durumları belli oldu. Birçok aile her defasında 

olduğu gibi bu defa da hüsrana uğradı. Kazanamayan 

öğrencilerin büyük bir bölümü gelecek yıl tekrar şanslarını 

deneyecekler.  

Geçen yıl Elazığ yerleştirmede 10. sıralarda idi ve 

Elazığ’daki bazı dershanelerimiz bu sonucu kendileri açısından 

pozitif değerlendirerek, televizyonlarda görüşlerini 

belirtmişlerdi. Bu yıl lisans programlarına yerleşme yüzdesine 

bakıldığında Elazığ’ın çok gerilerde kaldığını görüyoruz. Elazığ 

bu yıl 44. sırada. Yani geçen yıla göre 34 basamak daha 

geriledi.  
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Dershanelerimiz bu sonuca bakıp kendilerine yeniden 

bir çeki düzen vermeleri gerekir. Sadece birkaç öğrencisinin 

üstün başarısını göstererek ilk 50 içerinde yer almalarını 

medyaya yansıtmak yerine, dershane öğrencilerinden yüzde 

kaçının bir lisans programına girebildiğini açıklamalıdırlar.  

Bu konu sadece dershanelerimizi ilgilendirmemektedir. 

Liselerimizin de bu başarısızlıktaki payı çok önemlidir. Yakında 

her lisenin başarı durumu da ortaya çıkacak. . İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü konuya el atıp, çok başarısız olan liselerimizin 

yöneticilerinden hesap sorabilmelidir. Hangi lisemiz ne 

seviyede, kamuoyuna açıklanmalıdır.  

Geçen yıl liselerimizin başarı durumlarını sergileyen bir 

tablo yayınlamıştım. Sen misin tablo yayınlayan? Bazı 

liselerimiz kendileri alt sıralarda yer aldığı için, bu yayından 

hoşlanmamış ve tepkilerini dile getirmişlerdi.  

Rekabetin olduğu yerde başarı kendiliğinden gelir. 

Başarısızlıkları örtbas etmek yerine, nerede hata yapıldığının 

araştırılarak, çözüm yolları aramak, tüm lise ve dengi okul 

idarecilerinin birinci görevleri olmalıdır.  

Aynı sorgulama üniversitelerimiz için de yapılmalıdır. 

Eğer düşük puanlı öğrenciler bize geliyorsa, nedenleri 

araştırılmalıdır. Ya kendimizi yeterince tanıtmamışız ya da 

gerçekten mezunlarımızın istihdamında problemler 

yaşanmaktadır. İşsizliğin diz boyu, torpilin öncelikli geldiği bir 

ülkede yaşanan kargaşanın bedelini hepimiz birlikte ödüyoruz.  



Eğer zincirin halkalarında ezilme, çürüme, kopma varsa 

unutulmamalıdır ki bunun müsebbibi bizleriz. Her birim üzerine 

düşen görevi yapmadığı için ülke bu hale gelmiştir. Eğitim 

deyip geçmemek gerekir. Ülkenin tüm sorunlarının altında, 

eğitim düzenimiz içinde yaşanan problemlerin büyük rol 

oynadığını unutmamalıyız.  

Evet, gençler, siz sınavı kazanamadınız diye kendinize 

lanet okumamalısınız. Başarısızlığınız, düzenden kaynaklanan 

bir eksikliktir. Sizlere ne imkân tanındı ki karşılığında çok 

başarılı olmanız beklensin. Dershaneler ise sadece birkaç 

öğrenciyi ön plana çıkararak, “Çok başarı sonuçlar aldık” diye 

övünmesinler, oturup gelecek yıl için yeni başarı stratejileri 

hazırlasınlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 AĞUSTOS 2002 Perşembe 

 

SEÇMEN LİSTELERİ REZALETİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3 Kasım seçimleri için seçmen listeleri, muhtarlıklarda 

sözüm ona askıya alındı. Sorumlu vatandaş gidip, listelerde 

isimlerinin olup olmadığını kontrol edecek ve demokrasinin 

gereği oyunu kullanacak. Düzensizliklerin silsilesinin yaşandığı 

ülkemizde ne doğru işliyor ki, seçmen listeleri de düzenli 

hazırlansın.  

Muhtarlıklarda bir masa üzerine atılan yırtık listelerde 

işiniz yoksa saatlerce isminizi arayın. Eğer önceki sandık 

numarasını hatırlamıyorsanız vay halinize. Zaten listeler belirli 

bir düzen içinde tutulmamış ki? Birbirinden ilgisiz sokaklar 

aynı demet içerisinde yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki 

birçok vatandaş, listeyi kontrole gitmemiştir, gidenler de 

listedeki düzensizlikleri ve uzun kuyrukları görünce çekip 

gitmiştir.  
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Allah aşkına bu listeleri bilgisayarda tutmak bu kadar 

zor bir iş mi? Listeler üşenmeden daktilo ile tek tek yazılmış. 

Aynı listeler bilgisayara geçilseydi ve de çok basit bir 

programla, istendiğinde isme, soyisme, sokağa veyahut ta 

sandık numarasına göre anında görüntülenebilen listeler 

hazırlanamaz mıydı? 

“Nereden bilgisayar bulacağım, bilgisayar kullanabilen 

vatandaş sayısı kaç?” gibi sorularla kimse bana cevap vermeye 

kalkışmamalı. Valiliğin, Üniversitenin ve Emniyetin Web 

sayfaları var. Elazığ ile ilgili daha nice kamuya ve özele ait web 

sayfaları var. Seçmenlerin listeleri bu sitelerde yer alamaz 

mıydı?  

Aklıma karmaşık düşünceler geliyor. Acaba kasti 

olarak mı seçmen listeleri bu kadar karışık hazırlanıyor ki 

bazıları mükerrer oy kullanabilsinler! Çünkü listeler 

bilgisayarda görüldüğünde, kimler mükerrer yazılmış anında 

ortaya çıkabilecek.  

 

Ben bu işin bilgisayara geçirilmesinin basit bir hesabını 

size vereyim. Diyelim ki Elazığ ili sınırları içerisinde oy 

kullanabilecek toplam 360000 kişi olsun. Bir kişiye ait 

bilgilerin bilgisayara yazılması 2 dakika alsın. Saatte 30 kayıt 

eder. Günde dört saat kayıt girilirse, günde 120 kişi/gün eder. 

Fırat Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde 

500 öğrenci var. Üniversitemizde de yeterli bilgisayar var. 

Valilik aracılığı ile bu işin yapılması Üniversiteden rica 



edilseydi her gün 60000 kişi kaydedilecekti. 360000 kişiyi 

kaydetmek için sadece 6 gün yetiyor. Siz 10 gün harcayınız.  

Demek ki 360 bin kişinin seçmen listelerinin 

bilgisayara geçirilme işi sadece 10 günde tamamlanabilir, yeter 

ki birileri bu işe olumlu baksın. Birçok ailede ÖSS sınavına 

giren var. Bu öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için İnternet’e 

girebildiklerine göre, bu kişiler bir de seçmen listelerinde aile 

fertlerinin kayıtlarının olup olmadığına baksalar ne olur? 

Biliyorum, şimdi bazılarınız “Benim kişisel bilgilerim 

niye İnternet’te yer alsın!” itirazını yapacaktır. Hadi canım 

sizde, bu devirde isteyen her kişi istediği bir kişinin gizli 

bilgilerine ulaşabilirken, sadece birkaç kişisel bilgiyi İnternet’te 

yayımlamak mı sırları deşifre edecektir!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 EYLÜL 2002 Salı 

 

BİLİŞİM 2002’NİN ARDINDAN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3-6 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul kenti Bilişim 

alanında önemli bir etkinliğe sahne oldu. Ortadoğu, Türkiye’nin 

ve hatta Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden birisi olarak 

kayıtlara geçen Bilişim Kurultayı ve Fuarı, İstanbul 

Beylikdüzü’nde gerçekleşti.  

TÜYAP’daki fuar alanında yurtdışından ve yurtiçinden 

birçok firma, yeni ürünlerini sergilediler. Bilişim ve iletişim 

alanındaki yeni ürünleri incelemek, uzun süreler aldı. Özellikle 

haberleşme alanında çok yeni teknolojik ürünlerin piyasaya 

sürüldüğü görüldü.  

Bilişim 2002’nin iki boyutu vardı. Bir boyutu fuar 

alanıydı ve ürünlerin sergilendiği ve hatta pazarlandığı alanı, 

fuar süresince 150 binin üzerinde kişi ziyaret etmişti. İkinci 

boyutu ise bildirilerin ve teknik sunuların, açık oturumların, 
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panellerin yürütüldüğü bölümdü. Kaya Plaza Otelinde 

gerçekleşen bu etkinliklere dinleyici olarak katılabilmek için 

200 milyonun üzerinde bir ücret ödenmesi gerekiyordu. Giriş 

ücreti yüksek oluşuna rağmen, katılımcıların çokluğu dikkatimi 

çekmişti. Özellikle firma elemanları kurultay süresince bilimsel 

tebliğlere yoğun ilgi gösterdiler.  

Bilişim 2002 de teknoloji ajanı hâkimdi. Bir etkinliğe 

kimlerin katıldığı, yaka kartlarındaki üzerindeki bar kodlarıyla 

anında tespit ediliyordu. En çok ilgi gören etkinlik kayıtlarda 

izlenebiliyordu. Dahası, basın odasındaki cihazları 

kullanabilmek için göz irisinin bilgisayara aktarılmasıydı. Cihaz 

önündeki bir algılayıcı tarafından ilgili cihazları kullanıp 

kullanamayacağınız konusu, otomatik olarak devreye giriyordu. 

Parmak izi önceden tanımlananlara otomatik olarak hizmet 

veren makineler, görülmeye değerdi.  

Uzaktan eğitimde en çok tartışılan bir konu, sınav 

güvenliğidir. Yani uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülen 

eğitim-öğretimlerde, bilgisayar önüne oturan kişinin gerçekten 

de ilgili öğrenci olup olmadığı nasıl kontrol edilecek sorusu, 

daha birkaç yıl öncesine kadar cevap bulmazken, bugün göz 

irisinin ve parmak izinin tanıtılabilmesi sayesinde, sınav 

güvenliğinde önemli bir aşama kaydetti. Artık yakın gelecekte 

uzaktan eğitimde sınav güvenliği, problem olmaktan çıkmış 

olacak.  

Fırat Üniversitesini bendeniz ve Öğr. Gör. Nurhayat 

Varol Bilişim 2002 de temsil ettik. Sunduğumuz bildiriler ile 



Fırat Üniversitesinin kayıtlara geçmesini sağladık. Özellikle 

sanal ortamlarda yapılan eğitimlerde, eğitimin pedagojik 

yönünün nasıl sağlanabileceği konusunda Öğr. Gör. Nurhayat 

Varol’un sunduğu “e-pedagoji” başlıklı bildiri, katılımcılar 

tarafından ilgi ile izlendi.  

Sonuç olarak Bilişim Kurultayları ve Fuarlarına uzun 

yıllardır katılan birisi olarak, her yıl yaşadığım gelişmeler 

karşısında hayretimi gizleyemiyorum. Teknolojik gelişmelerin 

yarattığı otomasyon sistemleri karşısında en büyük mutluluğu 

yaşıyor ve teknolojik fırsatları kullanarak, “Eğitimimizi nasıl 

geliştirebiliriz?” diye oturup düşüncelere dalıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 EYLÜL 2002 ÇARŞAMBA 

 

SAFRANBOLU’DA FİLM FESTİVALİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3. Altın Safran Belgesel Film Festivali 19-22 Eylül 

2002 tarihleri arasında Safranbolu’da yapıldı. Birincisi 2000 yılı 

içinde yapılan bu festival, her sene büyük gelişme gösteriyor. 

Bizdeki Hazar Şiir Akşamları, nasıl her yıl daha görkemli hale 

geliyorsa, benzer bir gelişmeyi Safranbolu’daki film 

festivallerinde yaşamak mümkün.  

Bu festivalin en büyük özelliklerinden biri de iletişim 

fakülteleri öğrencilerinin eserleri ile çeşitli ödüllere aday 

olmalarıdır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi geçen yıl 

öğrenci almaya başladığı için henüz bizim öğrencilerden bu 

festivale katılan olmadı. Ancak bu yıl ikinci sınıf 

öğrencilerinden birkaçını, hazırlık yapmaları için teşvik 

edeceğim ve gerekli desteği vermeye çalışacağız.  
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Festival yanında iletişim fakülteleri dekanları olarak, 

iletişim fakültelerinde yapılan eğitimin aksayan yönlerini 

karşılıklı tartıştık ve çeşitli komisyonlar kurduk. Bu 

komisyonlar içerisinde Fırat İletişim Fakültesi olarak görev 

almamız yönünde diğer iletişim fakültesi dekanlarının 

tekliflerini memnuniyetler karşılamaktayım. Çünkü yeni 

eğitime başlayan bir fakültenin komisyonlara girmesinin 

istenmesi, bugüne kadar yapılan çalışmaların olumlu yönde 

gelişimine işaret etmektedir.  

Tören sırasında Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde 

soprano Yelda Kodallı’nın konseri büyük alkış aldı. Doğrusunu 

söylemek gerekirse, Safranbolu halkının kültüre ve bu tür 

festivallere olan ilgisini kıskanır oldum. Safranbolu evlerine 

verilen ehemmiyet, halkın atalarımızın mirasına olan saygısını 

tescil etmeye yetiyor.  

Safranbolu Film Festivalinde slogan olarak 

“Koruyarak Yaşamak, Yaşayarak Korumak” ve tarih bilinci 

içerisinde sahip olunan değerleri gelecek kuşaklara gelişen 

“Korumacılık anlayışıyla” taşımak azim ve kararlılığını 

gördüm Safranbolu yöneticilerinde.  

Safranbolu Film Festivalini gördükten sonra, Elazığ’da 

Kültür Kurultayını” yapmanın ne kadar ulvi bir görev olacağını, 

her Elazığ’lının çok iyi bilmesi gerekir. Hazar Şiir Akşamları 

münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerin başlangıcında, yani 

27 Eylül 2002 Cuma günü öğle sonu saat 14. 00 de Fırat 

Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda “Kültür Kurultayı” 



ile ilgili yapılan çalışmaların genel bir raporunu sunmaya 

çalışacağım.  

Kültür Kurultayının finaline doğru bir küçük film 

festivalinin de beraberinde düşünülmesi ve iletişim fakültesi 

öğrencilerinin bu festivale katılmasının sağlanması, ilimizdeki 

kültür değerlerinin tanıtılması açısından büyük önem 

taşıyacaktır. Kültür değerlerimizi ön plana çıkartmak ve kültür 

mirasımıza sahip çıktığımızı belgelemenin etkili yollarından 

birisi de düzenlenen festivaller olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 01 EKİM 2002 Salı 

 

HAZAR ŞİİR AKŞAMLARININ 

YANKILARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

27-28 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Hazar Şiir 

Akşamlarının onuncusu yapıldı. Yıllardır her defasında daha da 

mükemmel organizasyonların yapıldığını gördüğümüz Hazar 

Şiir Akşamlarının genel bir değerlendirilmesini yapmak 

istiyorum sizlere.  

Bu yılın başında Valimiz Sayın Osman Aydın Fırat 

Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hocamız Şükrü Kaçar, 

Cemiyetin Üst Kurul üyesi bendeniz ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. A. Tevfik Ozan’ı makamına çağırarak “Hazar 

Şiir Akşamları” konusunda neler yapmamız gerektiği konusunu 

görüşmüştü. O dönemlerde Elazığ’da Kültür Kurultayının da 

yapılması gündeme gelmiş ve Sayın Valimiz bu iki 
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organizasyonu birleştirerek yapıp yapamayacağımız konusunu 

tartışmaya açmıştı.  

Yapılan birkaç toplantı neticesinde Kültür Kurultayı 

çalışmalarının Hazar Şiir Akşamları etkinliklerinin, Eylül ayına 

yetiştirilmesinin çok güç olacağı gerçeği ortaya çıkmış ve bu iki 

faaliyetin birbirinden ayrılmasının daha doğru olacağı 

konusunda fikir birliğine varılmıştı.  

Hazar Şiir Akşamları etkinlikleri için bir düzenleme 

kurulu oluşturuldu ve üyelerinin her birine ayrı ayrı görevler 

verildi. Amaç, daha mükemmel bir organizasyon sergilemekti. 

Düzenleme Kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımız canla 

başla çalışmalar yaptılar. Sık sık yapılan toplantılar neticesinde 

mümkün olduğunca her konunun yazılı hale getirilmesine 

çalışıldı.  

 

Sonuçta şiir akşamları etkinliklerinin yapıldığı gün 

geldiğinde, düzenleme kurulu üyelerinin tümünü büyük bir 

heyecan sarmıştı. Çünkü en küçük bir eksiklik veya hata, şiir 

akşamları etkinliklerine gölge düşürebilirdi.  

Dışarıdan gelen şairlerimizin hepsi organizasyondan 

çok memnun olduklarını ve mükemmel bir organizasyonun 

gerçekleştirildiğini gerek panellerde ve gerekse ikili yaptığımız 

görüşmelerde bizlere aktardılar. Misafirlerin Elazığ’dan 

memnun ayrılmış olmalarının en büyük zevkini, herhalde en 

çok Sayın Valimiz Osman Aydın ve Düzenleme Kurulu üyeleri 

yaşamışlarıdır.  



Uluslararası 10. Hazar Şiir Akşamları fiiliyatta bitmiş 

görünebilir. Ama bize göre henüz çalışmalar tamamlanmadı. 

Şiir Akşamları etkinliklerinin yazılı belge haline dönüştürülmesi 

safhasına girmiş bulunuyoruz.  

Artık etkinlikleri simgeleyecek güzel bir web sayfasının 

hazırlanması, Güldeste kitapçığının çıkması, varsa ne tür 

eksikliklerin görüldüğü vb. konularda görüşmeler yapmanın 

zamanı geldi. Amaç, gelecek yıllarda daha mükemmel Hazar 

Şiir Akşamlarına Elazığlılar olarak imza atmak. Düzenleme 

Kurulu üyeleri olarak, her türlü desteğini bizden esirgemeyen 

Valimiz Osman Aydın, Belediye Başkanımız Hazma Yanılmaz, 

Rektörümüz Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Sivrice Kaymakamı 

Eflatun Can Tortop, Sivrice Belediye Başkanı Metin Öztürk 

başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, tüm emeği geçenlere 

sonsuz teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı arz ederiz. 

Daha mükemmel Hazar Şiir Akşamlarına sloganı ile gelecek 

yılın çalışmalarının hemen başlatılması dileği ile…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 EKİM 2002 ÇARŞAMBA 

 

HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI 

DEĞERLENDİRMESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avl@arofirat. edu. tr 

 

7 Ekim 2002 Pazartesi akşamı Fırat Havzası 

Gazeteciler Cemiyetinde Uluslararası 10. Hazar Şiir 

Akşamlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Cemiyet 

Başkanı Şükrü Kacar’ın düzenlediği toplantıya Sayın Valimiz, 

Milletvekilimiz Prof. Dr. Mustafa Gül, Belediye Başkanımız, 

Cumhuriyet Başsavcısı Vekilimiz, Rektörümüz, Sivrice 

Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürü Vekilimiz, Vali 

Yardımcılarımız, Dekanlarımız ve diğer protokol 

mensuplarıyla, sivil toplum örgütleri ve basın mensupları 

katıldı.  

Genel hatları ile emeği geçenlere teşekkür edilirken 

mümkün olduğunca katkısı olan her kişiden bahsedilmeye 
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çalışıldı. Şükrü Kacar hocamız konuşmasında, yumuşak üslubu 

ile 10 yıldan beri süregelen ve Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyetinin üstlendiği bu görevin, hangi noktadan nereye 

geldiğini anlatmaya çalıştı. Ama eminim ki bazı kişiler 

kendilerine teşekkür edilmediği için gene kırılmışlardır.  

Şu kadarına eminim ki Uluslararası 10. Hazar Şiir 

Akşamlarına katkı sağlayan herkes ulvi bir görevi yerine 

getirmiştir. Düzenleme komitesi ve diğer birçok kişi faaliyetin 

başarılı geçmesi için gayret göstermiştir. Tek tük de olsa bu 

organizasyonun iyi geçmesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. 

Ama şu kadarı kesin ki davetlilerimizin hepsi memnuniyetlerini 

dile getirmişlerdir ve bizlere çektikleri e-postalar ile de 

teşekkürlerini sürdürmektedirler.  

Bazı şairlerimiz gittikleri yerlerden teşekkür mesajları 

atmaya başladılar bile. Bu durumu memnuniyetle karşılıyor ve 

olumlu eleştiri yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki 

Hazar Şiir akşamları etkinliklerini yürütecek Dönem Başkanı ve 

Döner Genel Sekreterine de gerekli bütün bilgileri aktaracağız.  

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kapsamında 27 

Eylül’de “Elazığ 1. Kültür Kurultayı” ile ilgili bir tanıtım 

konuşması yapmıştım. O konuşmamda ziyaret ettiğimiz 

milletvekillerimizden bahsetmiş ve Prof. Dr. Mustafa Gül’ün de 

Kültür Kurultayına destek vereceğine dair vaatlerinin olduğunu 

açıklamıştım. Ancak Kültür Kurultayını ilgilendiren bu 

konuşmam Sayın Gül tarafından yanlış anlaşılmış olacak ki, 

Hazar Şiir Akşamları için vaatte bulunduğunu zannederek, 



Cemiyetteki toplantıda bana haksız bir sitemde bulunmuştur. 

Video kayıtları incelendiğinde bu gerçek de ortaya çıkmış 

olacaktır.  

Sonuç olarak başarılı bir organizasyon yapıldığına 

inanıyorum. Uluslararası 10. Hazar Şiir Akşamlarının başarılı 

geçmesini sağlayan herkese şükranlarımızı sunarken, gelecek 

yıla ait çalışmaların ise şimdiden başlatılmasını arzuluyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 EKİM 2002 ÇARŞAMBA 

 

INTERNET BANKACILIĞI 

PROBLEMLİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımız günden 

güne kolaylaşıyor. Ama birçok problemi de beraberinde 

getiriyor. Zaman zaman yazdığım yazılarımda halkımızın 

teknolojiyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Örneğin Internet 

bankacılığı bunlardan birisidir. Bankaya gitmeden tüm işlemleri 

yapmanız mümkün. Ama son zamanlarda o kadar sık problem 

yaşanıyor ki, Internet Bankacılığı acaba çöküyor mu diye kendi 

kendime sorar oldum.  

Internet bankacılığında son dönemlerde sahtekârlık 

olayları çoğalmaya başladı. Bankacılık işlemlerini Internet 

üzerinden yapan kişilerin bilgilerini çeşitli yazılım programları 

ile elde eden bazı kişiler, bilahare elde ettikleri kullanıcı kodu 

ve şifreleri ile sahibinin hesabından para çekip kendi 
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hesaplarına aktardıkları olaylarını basından duyuyoruz. Bu 

nedenle Internet bankacılığı hizmeti veren bazı bankalar şifre 

yazmak yerine, pencere içinde çıkan karakterleri kullanarak 

şifre girilmesini istemektedirler.  

Bankacılık işlemlerini Internet üzerinden sürdüren 

vatandaşlarımıza önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. 

Kullanıcı kodu ve şifrelerini başka hiç kimseye 

vermemelidirler. Ayrıca işlemlerini tamamladıktan sonra açık 

tüm pencereleri mutlaka kapatmalıdırlar. Hatta başkaları aynı 

bilgisayarı kullanacaksa, bilgisayarı tümden kapatmalarını 

tavsiye ederim. Şifre girişlerinde ise klavyeyi kullanarak şifre 

yazmak yerine, ekranda pencere içinde çıkan karakterleri fare 

ile seçerek şifre girmelidirler.  

 

Internet Bankacılığı hizmeti veren bazı bankaların da 

kendi sistemlerini daha da genişletmeleri gerekir. Çünkü yoğun 

kullanıcı talebi nedeniyle, bankanın sitesine girmek neredeyse 

mümkün olamıyor. Örneğin son zamanlarda Yapı Kredi 

Bankasının Teleweb sayfalarına girmek çok zor. Girseniz dahi 

her farklı işlem yaptığınızda sistem sizi kendiliğinden dışarı 

atıyor.  

Bilgisayarlara yeterli düzeyde virüs tarayıcı programlar 

koyulmalıdır. Özellikle son zamanlarda e-posta yolu ile gelen 

bazı virüsler, bilgisayarlarımızı çökertmektedirler. E-posta 

üzerinden çok tehlikeli virüsler makinelerinize bulaşabilir. O 



anda diğerleri sizin ekranı görebilir ve yaptığınız işlemleri takip 

edebilir.  

Kısaca Internet Bankacılığını kullananların çok dikkatli 

olmalarını öneririm. Bir gün hesaplarını kontrol ettiklerinde 

hesaplarındaki mevduatlarının yok olduğunu görmemeleri için 

tedbirlerini almalıdırlar. Bankalar da Internet üzerinden hizmet 

veriyorlarsa, güvenlik için ne gerekiyorsa her türlü önlemi 

almak durumundadırlar.  

Internet bankacılığı şifresi çeşitli programlarla çalınmış 

olan kişilerin kaybolan paralarının bankaca karşılanıp 

karşılanmadığı konusunu da tam olarak bilmiyorum. Ama 

korkarım ki Internet Bankacılığı üzerinden paralarını çaldırmış 

olanlar, kanuni açıdan da bir hak edemez konumundadırlar. 

Çünkü şifrenin istenerek mi yoksa çalınarak mı başkasının eline 

geçtiğini ispat etmek çok zor bir olay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 EKİM 2002 Cuma 

 

DOĞAL GAZ ANKET ÇALIŞMALARI 

BAŞLADI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Doğal gazın bir an önce Elazığ’a getirilmesi amacıyla 

yürütülen çalışmalardan biri de anket çalışmalarıdır. Fırat 

Üniversitesi ile BOTAŞ A. Ş. arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde anket çalışmaları resmen başlatılmış olup, Fırat 

Üniversitesi elemanları Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve 

Muş illerinde anket çalışmalarını sürdürmektedirler.  

Anket çalışmaları için üniversite bünyesinde bir ekip 

kurulmuş olup, söz konusu ekip bu hafta başından itibaren 

yoğun bir faaliyete girmişlerdir. Anketlerin nerelerde kimlerle 

yapılacağı ismen tespit edilmiş olup, dört ayrı anket 

uygulanmaktadır. Elazığ’da belirlenen bazı konut ve 

ticarethanede anketler yapılmaya başlandı. Organize sanayi 

mailto:avarol@firat.edu.tr


bölgesindeki iş yerlerin tümü ve Elazığ’da yer alan resmi 

dairelerin hepsinde anketler yapılıyor.  

Anket çalışmalarına girmeden önce ön çalışmalar 

yapılmış ve Valiliklere, Belediye Başkanlıklarına, Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanlıklarına, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına, 

Müftülüklere, Barolara ve diğer birçok kurum ve kuruluş ile 

bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan yazışmalar neticesinde, bir 

veri taban oluşturulmuştur.  

Yapılan çalışmaların bilimsel temellere 

dayandırılabilmesi için anketlerin çok dikkatlice doldurulması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Halkımızın bir bölümü bu tür anket 

çalışmalarına itibar etmemekte ve rasgele cevaplar vererek bir 

an önce anketörlerin ayrılmasını istemektedirler. Oysa doğal 

gaz talep projeksiyonlarının gerçekçi yapılabilmesi, tüm yöre 

halkının menfaatine olacaktır.  

Görevlendirilen anketörlerimiz çalışmalarını 

sürdürürken, bazı kişilerden gerekli bilgileri alamadıklarından 

yakınmaktadırlar. Anketörler resmi olarak görevlendirilmiş 

olup, gerekli resmi kurumlardan alınan izinleri müteakiben 

yapılan bir çalışmadır. Temiz enerji kaynağı olan doğal gazın 

bir an önce ilimize getirilmesi için bu çalışmalar yapılmaktadır. 

Dolayısıyla Elazığ’da yaşayan tüm halkı yakından 

ilgilendirmektedir.  

Elazığ halkımızdan isteğimiz, söz konusu bu anketlerin 

doldurulması için evlere, resmi dairelere, ticarethanelere ve 

organize sanayi bölgesine gelecek elemanlarımıza gerekli 



kolaylığı sağlamalarıdır. Anket çalışmalarını yürüten 

elemanlarımız üniversitemizin kimliğini taşıdıkları gibi aynı 

zamanda yanlarında bu konu ile ilgili resmi dokümanı da 

bulundurmaktadırlar. Bu anket çalışmalarını fırsat bilerek, bazı 

kişiler suiistimal davranışlar içerisine girmek isteyebilirler. Bu 

nedenle özellikle evlerde uygulanacak anketlerde, ev sakinin 

anketörün kimliğini ve resmi yazıyı görmesinde yarar 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmaların ilimize hayırlı olmasını diliyor ve 

halkımızın tümünden bizlere yardımcı olmalarını diliyorum.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 EKİM 2002 PAZARTESİ 

 

DOĞAL GAZ PAZAR ARAŞTIRMASI 

ETÜDÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

BOTAŞ A. Ş. ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

imzalanan sözleşme kapsamında, Malatya, Elazığ, Tunceli, 

Bingöl ve Muş illerinde doğal gazın kullanılması durumunda 

hangi miktarlarda bir talebin olabileceği konusunda anketler 

yapılacak ve bu anketlerin verileri bilgisayar ortamına 

girilecektir. Bu çalışmanın amacı, ithal doğal gazın yurt 

genelinde yaygın kullanımının sağlanmasıdır.  

Fırat Üniversitesinin bölge sorunlarına çözüm üreten 

büyük çalışmalara imza attığı bilinen bir gerçektir. Fırat 

Üniversitesi 1997-2000 yılları arasında Doğu Anadolu Projesi 

Master Planını Doğu Anadolu Bölgesindeki beş üniversite ile 

birlikte gerçekleştirmiş ve 20000 sayfalık Türkçe ve İngilizce 

dokumanlar hazırlamıştı. Bu projelerin dağıtımı sağlanmış ve 
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ilgi duyanların hizmetine açılmıştır. 2000 yılı içerisinde Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 18 ilde Devlet 

İstatistik Enstitüsü için hane halkı anket çalışmalarını 

gerçekleştirmişti.  

Elazığ 1. Ekonomik Kurultayı çalışmalarında da Fırat 

Üniversitesi ile birlikte Valilik, Belediye Başkanlığı, Sivil 

Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çok iyi bir 

işbirliği sağladıklarına şahit olduk.  

Uluslararası 10. Hazar Şiir Akşamları etkinlikleri, 

başarı ile Eylül ayı içerisinde tamamlanmıştır. İl Gelişme Planı 

çalışmaları ile Elazığ 1. Kültür Kurultayı çalışmaları ise halen 

devam eden işler arasında yer almaktadır. Bu çalışmaların 

tümünde gene Valiliğin, Üniversitenin, Belediye 

Başkanlığı’nın, Sivil Toplum Örgütlerinin, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının çok güzel bir işbirliği yaptığını görüyoruz. 

Kısacası ekip çalışmasının güzel örneklerine şahit oluyoruz.  

Şimdi ise Doğal Gaz Pazar Araştırması etüdü gene 

işbirliği içerisinde yürütülecek. Anket çalışmaları biz Fırat 

Üniversitesi elemanları tarafından yapılacak. Anket 

çalışmalarının yapılabilmesi için TEDAŞ Yetkililerinden tüm 

abonelerin enerji harcama miktarlarını gösteren CD’yi ve Elazığ 

Ticaret ve Sanayi Odasından sanayi tesislerinin adreslerini ve 

kimlik bilgilerini aldım.  

TEDAŞ’tan bilgileri aldığımızda bir gerçeği daha 

gördüm. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kayıp kaçak 

oranının en düşük ilin Elazığ olduğunu öğrendim. Birkaç gün 



önce Şanlıurfa’da bir elektrik mühendisinin kaçak kullanım ile 

ilgili tespitleri sonucu öldürüldüğü haberi hala kulaklarımda 

çınlıyor.  

Önümüzdeki günlerde Resmi Dairelerde, Organize 

Sanayi Bölgesindeki tüm şirketlerde, örnekleme yöntemi ile de 

bazı konut ve ticarethanelerde anket çalışmalarına başlayacağız. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüm Elazığ halkından 

beklentimiz, resmi kimlik taşıyacak anketörlerimize gerekli 

ilginin gösterilmesi ve istenecek bilgilerin verilmesidir. Bu 

anket çalışmaları ve sonunda hazırlanacak rapor sayesinde, 

temiz enerji kaynağı olan doğal gaza planlanandan çok daha 

erken bir tarihte kavuşmamız, söz konusu olabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 KASIM 2002 Perşembe 

 

SEÇİMLER VE ANKET SONUÇLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3 Kasım 2002 günü seçim yapıldı. Maalesef teknolojik 

gelişmeleri hiçe sayan veya teknolojik gelişmelerden bihaber 

yöneticiler yüzünden, seçmen listelerinde isim bulmak, uzun 

saatlerimizi aldı. Hangi sandıkta oy kullanacaklarını bilmeyen 

bazı vatandaşlar, oy kullanmaktan vazgeçerek evlerinin 

yollarını tuttular.  

Seçim öncesi bazı şirketler yaptıkları anketlerin 

sonuçlarını basın aracılığı ile duyurmuşlardı. Ancak sonuçları 

yanlış yorumlayanlar da vardı. Politize olmuş bazı anket 

şirketlerinin bilerek yanlış tahminlerde bulunduğunu 

zannediyorum. Çünkü yapılan bir ankette tarafsızlığınızı 

yitirdiğinizde, anketi uyguladığınız bölgenin seçiminde bile 

hatalı bir tespit yapmanız söz konusu olabilmektedir.  
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Bu tür anketlerin asıl yapılması gereken yer 

üniversiteler olmalıdır. Özellikle iletişim fakülteleri, bu işin 

sorumluluğunu üstlenmelidir. Nitekim iletişim fakültelerinin 

son dekanlar toplantısında bu konu tartışılmış ve anket işinin 

Türkiye geneli için iletişim fakülteleri tarafından ortak 

yapılması ve bilimsel verilere dayandırılması kararlaştırılmıştı.  

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak şu aşamada 

bu tür bir anket yapmanın uygun olmayacağına karar verdik. 

Daha sonraki dönemlerde bilimsel araştırmalara dayalı sosyo-

ekonomik anketleri uygulamayı planlıyoruz. Çünkü örnekleme 

yöntemi ile yapılan anketler, eğer bilimsel metodoloji iyi 

seçilirse, çok iyi sonuçlar vermektedir.  

Anket konusunda Fırat Üniversitesi olarak iyi bir 

seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. 1997-2000 yıları arasında 

DPT için yapılan Doğu Anadolu Projesi anketleri, 2000 yılı 

içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü için yapılan hane halkı 

anketleri, halen il gelişme planları için yapılan anketler ve en 

önemlisi de yakında yapılacak olan Doğal Gaz Talep 

Potansiyelini tespit anketleri sayesinde uzmanlığımız epeyce 

arttı. Hele teknolojik desteği de arkanıza aldınız mı anketi çok 

kısa sürede yapıp sonuçlandırmanız mümkündür.  

Seçim sonrasında iki partimiz meclise girmeyi başardı. 

Sadece bu iki partinin meclise girebileceğini doğru tahmin eden 

anket şirketlerini kutlarım. Çünkü tarafsız olarak anket 

yaptıklarını kanıtlamış oldular. Ama hiçbir bilimsel veriye 

dayanmadan, sadece görmek istediği bir biçimde sonuçları 



tahmin edenler ise, bence oturup “Yalancının mumu yatsıya 

kadar yanar” atasözünü iyi bir analiz etsinler. Bir sonraki 

seçimde palavra atan anketör şirketlerini artık kim ciddiye alır 

ki? Seçimin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 KASIM 2002 Perşembe 

 

SEÇİMLER VE ANKET SONUÇLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

3 Kasım 2002 günü seçim yapıldı. Maalesef teknolojik 

gelişmeleri hiçe sayan veya teknolojik gelişmelerden bihaber 

yöneticiler yüzünden, seçmen listelerinde isim bulmak, uzun 

saatlerimizi aldı. Hangi sandıkta oy kullanacaklarını bilmeyen 

bazı vatandaşlar, oy kullanmaktan vazgeçerek evlerinin 

yollarını tuttular.  

Seçim öncesi bazı şirketler yaptıkları anketlerin 

sonuçlarını basın aracılığı ile duyurmuşlardı. Ancak sonuçları 

yanlış yorumlayanlar da vardı. Politize olmuş bazı anket 

şirketlerinin bilerek yanlış tahminlerde bulunduğunu 

zannediyorum. Çünkü yapılan bir ankette tarafsızlığınızı 

yitirdiğinizde, anketi uyguladığınız bölgenin seçiminde bile 

hatalı bir tespit yapmanız söz konusu olabilmektedir.  
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Bu tür anketlerin asıl yapılması gereken yer 

üniversiteler olmalıdır. Özellikle iletişim fakülteleri, bu işin 

sorumluluğunu üstlenmelidir. Nitekim iletişim fakültelerinin 

son dekanlar toplantısında bu konu tartışılmış ve anket işinin 

Türkiye geneli için iletişim fakülteleri tarafından ortak 

yapılması ve bilimsel verilere dayandırılması kararlaştırılmıştı.  

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak şu aşamada 

bu tür bir anket yapmanın uygun olmayacağına karar verdik. 

Daha sonraki dönemlerde bilimsel araştırmalara dayalı sosyo-

ekonomik anketleri uygulamayı planlıyoruz. Çünkü örnekleme 

yöntemi ile yapılan anketler, eğer bilimsel metodoloji iyi 

seçilirse, çok iyi sonuçlar vermektedir.  

Anket konusunda Fırat Üniversitesi olarak iyi bir 

seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. 1997-2000 yıları arasında 

DPT için yapılan Doğu Anadolu Projesi anketleri, 2000 yılı 

içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü için yapılan hane halkı 

anketleri, halen il gelişme planları için yapılan anketler ve en 

önemlisi de yakında yapılacak olan Doğal Gaz Talep 

Potansiyelini tespit anketleri sayesinde uzmanlığımız epeyce 

arttı. Hele teknolojik desteği de arkanıza aldınız mı anketi çok 

kısa sürede yapıp sonuçlandırmanız mümkündür.  

Seçim sonrasında iki partimiz meclise girmeyi başardı. 

Sadece bu iki partinin meclise girebileceğini doğru tahmin eden 

anket şirketlerini kutlarım. Çünkü tarafsız olarak anket 

yaptıklarını kanıtlamış oldular. Ama hiçbir bilimsel veriye 

dayanmadan, sadece görmek istediği bir biçimde sonuçları 



tahmin edenler ise, bence oturup “Yalancının mumu yatsıya 

kadar yanar” atasözünü iyi bir analiz etsinler. Bir sonraki 

seçimde palavra atan anketör şirketlerini artık kim ciddiye alır 

ki? Seçimin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 KASIM 2002 PRŞEMBE 

 

LİYAKATE GÖRE İŞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Köşe yazılarımızdan ötürü çok sık olarak 

okurlarımızdan elektronik postalar alıyoruz. Okurlarımız 

genelde yaşadıkları sıkıntıları dile getiren ve şikâyet türünden 

yazılar gönderiyorlar. Okurlarımın gönderdikleri yazılara cevap 

vermek için elimden geleni yapıyorum. Geçenlerde bir 

okurumun gönderdiği mesajdan alıntılar yaparak, takdirlerinize 

sunmak istiyorum.  

“Hocam, ben geçen sene üniversiteden mezun oldum. 

Mezun oldum ancak ne yazık ki günümüzde fakülte bitirip de iş 

bulamayan diğer arkadaşlarımın yani işsiz arkadaşlar 

gurubunun yeni üyesi oldum. Anlayacağınız üniversiteyi 

bitirmiş ancak bu ülkede bitirdiğim üniversitenin bir anlamı 

olmadığı için ne yazık ki şu anda beklemeye çekilmiş bir 

vaziyetteyim” 
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Okurum üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans 

yapmak istediğini, bu amaçla üniversitelerin ilgili 

programlarına başvurduğunu, yabancı dil problemi olmadığını, 

notlarının da yüksek olduğunu, LES’ten de yüksek lisansa 

müracaat edenler arasında daha yüksek puana sahip olmasına 

rağmen, mülakat aşamalarında hep torpilin devreye girdiğini, 

arkasının olmaması nedeniyle de sınavları kazanamadığını 

söylüyor.  

Gençliğimizde Rusya’da Polit büroya kayıtlı olan 

herkesin rahatlıkla iş bulabildiğini ve Rusya’da sistem leyine 

çalışanların sürekli korunduklarını duyardık. Peki demokrasi ile 

yönetilen gelişmemiş ülkelerde durum sanki farklı mı? Gene 

arkası olan veya partilere kayıtlı kişiler korunmuyor mu? 

Partiler kendi denetimlerinde olan kamu kurumlarını kendi 

çiftlikleri gibi görüp, had safhada kadrolaşmıyorlar mı?  

Bir ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük 

engellerden biri de devlete ait kadroların partizan emeller için 

kullanılmasıdır. Liyakate göre iş verilmemesi yüzünden, 

beceriksiz yöneticiler kendi kurumlarını günden güne bataklığa 

sürüklemekte ve kamu kurum ve kuruluşları, sosyo-ekonomik 

açıdan hükümetlerin kamburu haline dönüşmektedir.  

Yakında yeni bir hükümet iş başına geliyor. Partinin 

genel başkanı verdiği her demeçte kişiye göre değil, liyakate 

göre iş verileceğini söylüyor. Normal bir vatandaş olarak 

bizlerin beklentisi de bu. Ümit ediyorum ki bütün yazılı merkezi 

sınavlarda yüksek notlar almalarına karşın her nedense mülakat 



denen ve adam kayırmaktan başka bir özelliği olmayan sistem 

tümden kaldırılır.  

Yazık gençlerimize. Hepsi bu ülkenin çocukları. Arkası 

olmayan ve de çok başarılı olmalarına karşın, mülakat 

sınavlarında her defasında elenen gençlerin artık feryatlarına 

kulak verilmeli. Sosyal denge sağlanmadığı sürece, bir ülkenin 

kalkınmasını beklemek, abesle iştigaldir. Önce 

yöneticilerimizin dürüst ve çalışkan olmaları sağlanmalıdır. 

Kişiye göre iş değil, işe göre uygun eleman seçilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 KASIM 2002 Cuma 

 

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ÇABALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

İl Emniyet Müdürlükleri, illerin asayişlerinin 

sağlanmasında en etkili kurumlarımızdan biridir. Görevleri 

gereği devamlı halkla iç içe olmak durumundadırlar. Yaptıkları 

icraatlar hem halkın hem de medyanın gözetimi altındadır. 

Yıllarca çok önemli işler yaparlar. Halkın güvenliği için 

canlarını dahi feda ederler. Ancak bir yanlış yaptıklarında da 

başta medyanın hedef tahtası haline gelirler.  

Demokratik gelişmiş ülkelerde polisin misyonu çok iyi 

bilinir. ABD, Almanya, İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerin 

polisleri, yetkilerini sonuna kadar kullanırlar. Aynı zamanda 

insan hak ve hürriyetlerine saygılı davranmak için de ellerinden 

geleni yaparlar. Her ülkede yanlış yapan polisler mevcuttur ve 

birkaç polisin yanlışları yüzünden de tüm polis camiasının 

kötülenmesi, büyük bir haksızlık olur.  
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Avrupa Birliği üyesi olmak için tüm kurumları ile 

seferber olmuş bir Türkiye önüne en çok sürülen olumsuzluklar 

arasında insan hak ve hürriyetlerine karşı gösterilen olumsuz 

tavırlardır. Türkiye önünde de işkence, sürekli işlenen konuların 

başında yer almaktadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, eğer bir 

kez adınız kirlendi mi, o imajı değiştirmeniz artık kolay kolay 

mümkün olamıyor.  

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi 

arasında birkaç yıldan beri çok güzel ilişkiler sürdürülmekte. 

Birlikte sempozyumlar düzenlenmekte. En şanlı olduğumuz 

taraf ise her gelen müdürümüzün aynı ekolü devam ettirmesidir. 

Şu anda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren 

Feyzullah Arslan döneminde Emniyetin halkla ilişkileri en 

yüksek düzeylere ulaşmıştı. Daha sonra Atilla Germiyanlıoğlu 

aynı misyonu sürdürdü. Şimdiki İl Emniyet Müdürümüz de kısa 

zaman geçmiş olmasına karşın, güzel çalışmalara imza atmaya 

başladı bile.  

Sokak çocuklarına sahip çıkıp onlardan oluşan takımları 

oluşturması, ilköğretim haftası nedeniyle çocuklara giyecek 

yardımları yaptırması, huzur toplantılarını ve hizmetiçi 

eğitimleri sürdürmesi, başarılı polisleri ödüllendirmesi, sokak 

çocuklarının topluma yeniden kazandırılması için tedavilerini 

başlatması, yaptığı başarılı işlerden sadece birkaçı. . .  

Bir kişi başarılı işler yapıyorsa mutlaka kısa sürede 

meyvelerini de toplayabiliyor. Nitekim İl Emniyet Müdürümüz 

Mehmet Tekin’e Kenan Top isimli bir vatandaşımız çok güzel 



bir şiir göndermiş. İşte şiirin metni. Tebrikler Sayın Mehmet 

Tekin! Umarım icraatlarınızla, Elazığ halkının gönlüne taht 

kurmayı başarırsınız.  

Merhamet, şefkat, disiplin saygı düsturunuz 

Emniyet teşkilatında birlik ve dirlik hep ilkeniz 

Hem vazifeperver hem de örnek birsiniz 

Mahalle mahalle semt semt dert dinlerisiniz 

Emin olun Elazığ ve Elazığ’lı gibi sevildiniz 

Tabiri caizse ne olur bu teşkilatta olun kral 

 

Televizyon, medya sizi eder yakından takip 

Keder, dert ve hastalık sizden uzak olsun 

Kelimelere sığmayacak kadar içiniz neşe dolsun 

İster batı ister doğu görev yeriniz hep kaim olsun 

Naçizane dileğim Allah Yardımcınız olsun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 KASIM 2002 Perşembe 

 

ÖĞRETMENLER HAFTASI  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bir ülkenin her alanda gelişebilmesinin en önemli 

unsurlarından birisi, insan kaynaklarının eğitimidir. Çocukken 

aile yanında başlayan eğitim, daha sonraki dönemlerde eğitim 

kurumlarından alınan eğitim ve öğretimle genişler ve sonuçta 

bireyin geleceğini şekillendirir. Bir ülkede eğitim ve öğretimin 

yüksek seviyelerde seyri, o ülkenin iktisadi ve diğer alanlarda 

gelişmişliği ile paralellik arz eder.  

Okul dönemlerinde alınan eğitim ve öğretim, bireyin 

davranışlarını ve kültürünü doğrudan etkiler. Öğretmenler, 

geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın 

yetiştirilmesinde çok önemli bir misyonu yerine 

getirmektedirler.  

Bilindiği üzere 24 Kasım öğretmenler günü. Yılda bir 

kez de olsa öğretmenlerimizi hatırlayabiliyoruz. Yıllardır her 
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öğretmenler gününde öğretmenlerimizin sıkıntılarını dile getirir, 

konuşmalar ve paneller düzenleriz. Ama öğretmenler hakkında 

yazılan çizilenleri kısa sürede unutur gideriz.  

Günümüzde en rahat iş bulunan alanlar arasında 

öğretmenlik mesleği sayılabilir. Özellikle bazı öğretmenlik 

branşlarında öğretmen açığını kapatmak henüz gerçekleşemedi. 

İş imkânları sayesinde söz konusu öğretmenlik branşları, 

üniversitelerde gözde bölümler ve yüksek puanlı öğrencilerin 

tercihleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.  

Türkiye’de personel rejiminin düzensizliği orta. Aynı 

bölüm mezunu olup farklı kamu dairelerinde aynı işi yapan 

elemanlar arasında dahi maaş dengesizlikleri had safhada. 

Ülkemizde sosyal dengenin varlığından söz etmek kesinlikle 

mümkün değildir.  

Bir ülkenin her alanda gelişmesinin en önemli unsurları 

arasında eğitim geldiğine göre, eğitime yeterli önem ve desteği 

vermek için artık bir noktadan işe koyulmak şarttır. Kanımca 

birinci aşamada öğretmenlik mesleğini daha da cazip hale 

getirmek gerekir. Bir mesleğin cazip hale gelmesinin başlıca 

unsurları arasında istihdam ve maaş durumu gelmektedir.  

Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarının başında 

düşük seviyelerdeki maaşları gelmektedir. Bir ülke düşünün ki 

vasıfsız işçisine çok daha yüksek maaşlar ödeyebilirken, 

öğretmenine sunduğu meblağ, ancak yaşamlarını sürdürebilecek 

seviyelerde kalabiliyor. Burada vasıfsız işçileri küçümsediğim 



anlamı çıkarılmamalıdır. Ücret dengesizliğini ortaya koymak 

için örnek veriyorum.  

Bir öğretmenler gününü daha 24 Kasım’da 

kutlayacağız. Panel ve seminerlerle öğretmenlik mesleğinin 

yüceliğinden bahsedeceğiz. Ama bu faaliyetlerin tümü sadece 

anlatım düzeyinde kalacaktır. Fiili anlamda bir işlem gene söz 

konusu olmayacaktır. Öğretmenlerimize övgü ise gene kendileri 

için yazılan şiir mısralarında kısa sürede unutulup gidecektir.  

Görevine yeni başlamış Milli Eğitim Bakanımız Erkan 

Mumcu yenilikçiliği ve dinamizmi ile tanınmaktadır. Ümit 

ediyorum ki kısa sürede öğretmenlerin yukarıda tasvir edilen 

durumunu ele alarak her yönden iyileştirici çalışmalar içerisine 

girer. Bu vesile ile tüm eğitim camiamızın öğretmenler gününü 

kutlarım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 KASIM 2002 PAZARTESİ 

 

ÇOCUK HAKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

20 Kasım dünya çocuk hakları günü olarak kutlandı. 

Kutlanan günler ve haftalar o kadar çoğaldı ki, hemen hemen 

her hafta, hatta bazen bir hafta içerisinde birden çok amaçlı 

etkinlikler düzenlenmektedir.  

Fırat Üniversitesinde de 20 Kasım günü “Sosyolojik 

Bakış Açısıyla Çocuk Hakları” konusunda Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından bir 

panel düzenlendi. Panelde çocukların maruz kaldıkları şiddet 

olayları, uğradıkları tecavüzler ve haksızlıklar ele alındı.  

Ama panelde çocuklarımızın sanal ortamda (Örneğin 

İnternet) maruz kaldıkları haksızlıklar konusuna hiç değinen 

olmadı. İnternet’in günlük yaşantımızın bir parçası haline 

gelmesi, bilgi toplumu olma yolundaki ve demokratikleşme 

alanındaki faaliyetlerimize müthiş katkı sağladığı bir gerçektir. 
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Ancak, diğer taraftan da özellikle kasti olarak hazırlanmış ve 

yanlış bilgiler ile doldurulmuş siteler yüzünden çocuklarımızın 

hatalı bilgiler edinebildikleri, pornografik siteler yüzünden 

yanlış ilişkiler içerisine yönlendirilebildikleri, uyuşturucu ve 

diğer kötü alışkanlıkları teşvik eden siteler yüzünden 

uyuşturucu kullanma alışkanlıkları içerisine girebildiklerini 

üzülerek belirtmek isterim.  

Çocuk pornografisi adıyla yeni bir kazanç kapısı türedi. 

Çocuklara zorla yapılan tecavüzler filme alınıp, bu tür filmlerin 

İnternet siteleri üzerinden yayınlanmaları maalesef günden güne 

çoğalmaktadır. Nitekim ülkemizde de üstelik rehberlik dersi 

öğretmeni olan bir kişinin öğrencilerini kandırarak, pornografik 

videoları İnternet üzerinden pazarladığı, basınımızı günlerce 

işgal etmedi mi? 

Demokrasinin beşiği sayılan ülkelerde son yıllarda 

İnternet’in kötü etkilerinden çocukları korumak için yeni yasa 

ve yönetmelikler yayımlanmaktadır. Bu bağlamda ABD’de 21 

Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe giren Sanal Ortamlarda 

Çocukların Mahremiyetlerini Korumak için Yeni Kurallar 

Kanunu yayımlanmıştır. Diğer gelişmiş ülkelerin de bu tür 

tedbirleri süratle aldıklarını görüyoruz.  

Çocuklara karşı Türkiye’de sanal ortamda işlenen suç 

türleri de günden güne artış göstermektedir. Suç işleyenlere 

karşı etkili ve yeterli yasal bir düzenlemenin varlığından 

bahsetmek, bu aşamada mümkün değildir. Diğer ülkeler bu 

amaçla özel kanunlar çıkarırken, bizde ancak diğer kanunlar 



içerinde (4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele 

Kanunu ve 4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun) kısa bölümler olarak İnternet’in kötü 

amaçlı kullanılmalarına karşı tedbirlerin alındığını görüyoruz.  

Çocukların sanal ortamlarda haklarının çiğnenmesi, 

hızla artan olumsuz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın sanal ortamlarda haklarının 

çiğnenmesini önlemek için, doğrudan bu amaca yönelik bir 

yasanın ivedilikle çıkmasını arzuluyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 OCAK 2003 ÇARŞAMBA 

 

YÖK DEĞİŞECEK Mİ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ulusal basını son zamanlarda meşgul eden önemli bir 

konu, YÖK’te yapılması düşünülen değişikliklerdir. Milli 

Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu, YÖK ve rektörler zaman 

zaman konu hakkında tartışmaktadırlar. YÖK meselesi çok 

hassas bir konu ve daha çok tartışılacağa benziyor.  

2002 Aralık sonu itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı, yazı 

göndererek konu hakkında üniversitelerin görüşlerini soruyor. 

Sayın Mumcu üzerinde hassasiyetle durduğu yükseköğretimin 

yapılandırılması ilkelerini şöyle sıralıyor: 

 Değişen üretim yapısı ve işgücü piyasası ile uyumlu 

meslek edinim imkânını sunan, 

 Merkeziyetçi ve bürokratik bir yönetim anlayışı 

yerine yerinden yönetim ve yerel potansiyeli harekete 

geçirme ve öz kaynak yaratma anlayışına dayalı, 
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 İçinde bulunulan toplumsal çevreyle ve piyasalarla 

etkileşim içinde, 

 Akademik özgürlüğü sağlam güvencelere bağlanmış, 

 Performansı, verimliliği şeffaflaşmış ve ölçülebilen, 

 Geleneksel ‘yönetme’ anlayışı yerine yönetişim 

ilkelerini benimseyen, 

 Fırsat eşitliği sunan 

Yükseköğretim ile ilgili tartışmalar, YÖK’ün kurulduğu 

tarihten kısa bir süre sonra başladı. Her dönemde seçim 

meydanlarında hemen hemen tüm partilerin programlarında 

YÖK’ün değiştirilmesi gerektiği konusu vurgulandı, ama 

kanımca her dönemde YÖK daha da güçlendi.  

Gerçekten de YÖK gerekli mi yoksa maksadını aşan 

işlerle mi uğraşıyor? YÖK, üniversitelerimizin çağdaş eğitim 

yapmasının önünde bir engel mi? Kanımca YÖK ile ilgili 

yapılan eleştirilerin önemli bir bölümü, YÖK’ün tam 

bilinmemesinden kaynaklanıyor. Örneğin profesör veya 

yardımcı doçentlerin atanmalarında aranan koşullardaki 

dengesizlikler YÖK’e mal ediliyor. Oysa belirtilen bu kadrolara 

atamalar tamamen üniversiteler tarafından yürütülüyor ve 

sonuçlandırılıyor.  

YÖK genelde çerçeve yönetmelikler hazırlar ve 

üniversiteler de o çerçeve yönetmelikler bağlamında kendi 

yönetmeliklerini hazırlarlar. Yani bu açıdan ele alındığında 

YÖK bir bakıma koordinasyonluk görevini üstlenmiş 

olmaktadır.  



Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalara YÖK’ün 

engel olduğu konusu da doğru değil. Bugüne kadar bilimsel bir 

çalışmaya YÖK’ün müdahale ettiğine şahit olmadım. Kaldı ki 

bilimsel çalışmalar üniversitelerin bünyesinde yürütülür.  

Üniversiteler arasında koordinasyonu sağlaması 

açısından YÖK’ün gerekli olduğu kanısındayım. Ayrıca YÖK 

tarafından organize edilen doçentlik sınavlarındaki son 

düzenlemeler sayesinde ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 

makale sayılarında da önemli artışların olduğu görülmüştür. 

Nitekim üniversitemizdeki öğretim üyelerinin geçen yıl yurtdışı 

hakemli dergilerde yayınlattığı makale sayıları açısından ilk on 

üniversite arasına girmiş olmasında, bu düzenlemenin de etkili 

olduğuna inanıyorum.  

Sonuç olarak YÖK’ün tümden kaldırılacağı yönündeki 

görüşleri anlamsız buluyorum. Ama aksayan yönlerinin 

düzeltilmesi mümkündür ve de bu gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 OCAK 2003 PAZARTESİ 

 

EMNİYET MENSUPLARINA INTERNET SEMİNERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

16 Ocak tarihinde Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanlığı tarafından Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görev 

yapan kırk emniyet mensubuna “Internet Üzerinden İşlenen 

Suçlar” konulu bir seminer düzenlendi. İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol tarafından verilen seminere Elazığ 

Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Tekin, Müdür Yardımcıları, 

değişik birimlerde görevli polis memurları ve basın mensupları 

katıldı.  

Teknolojinin harika iletişim aracı olan Internet’in 

faydaları yanında, maalesef günden güne çoğalan biçimde suç 

işlenen ortamlardan biri haline geldiği de bilinen diğer bir 

gerçek. Internet üzerinden kredi kartları ile yapılan 

yolsuzluklar, bankalarda içi boşaltılan hesaplar, dolandırıcı e-

ticaret siteleri, pornografik siteler, sanal ortamda yayımlanan 
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yanlış bilgiler, Internet kafelerin durumu, bölücü örgütlerin 

propagandaya yönelik web siteleri ve daha birçok konuda 

Internet’in olumsuz yönlerinin bulunduğu bir ortamdayız.  

Seminerin başlangıcında Emniyet Müdürü Sayın 

Mehmet Tekin, konu ile ilgili Emniyetin yaptığı çalışmalara 

örnekler verdi. Bu tür çalışmaları kolaylaştırmak için birimler 

oluşturduklarını ve yoğun biçimde sanal ortamlarda işlenen 

suçlarla mücadele ettiklerini belirtti.  

Bendeniz önce Internet üzerinden günlük hayatımızı 

kolaylaştıran ne tür hizmetlerin olabileceğini açıkladıktan sonra, 

uygulamalı video konferans yaparak bu teknolojinin iyi ve kötü 

amaçlı kullanış biçimlerini açıkladım.  

 

Emniyet mensuplarımızın özellikle benden öğrenmek 

istedikleri, sanal ortamları kötü amaçla kullanmak isteyenlerin 

nasıl tespit edilebileceği, yasalarımızın ve teknolojinin bu takibi 

yapabilecek düzeyde olup olmadığı konuları idi.  

Sanal ortamda yapılan her türlü haberleşmenin 

loglarının belirli güzergâhlarda kaydedildiğini, ancak örneğin 

bir kişi uygun bir yazılım kullanarak gönderilen IP’nin 

numarasını değişik gösterebileceğini, başkaları adına kötü 

amaçlı e-postalar gönderebileceğini, bilgisayarınızdaki tüm 

bilgilerin farklı virüs programları kullanılarak alınabileceğini 

kendilerine anlattım.  

Kriminal bazı sitelerin adlarını ve sohbet odalarını 

uygulamalı kendilerine göstererek, diğer ülkelerde bu tür 



mücadelelerin neler olduğunu, ne tür yasalar çıkarttıklarını ve 

bizdeki çok başlılığın olumsuzluklarını kendilerine sundum.  

Maalesef üzülerek belirtmek gerekir ki Internet 

üzerinden işlenen suçların sayısında günden güne artış 

gözlenmektedir. Eldeki mevcut yasalar ve çok başlılık, sanal 

ortamdaki suçların hem takibini güçleştirmekte hem de 

yetkisizlik yüzünden olayların üzerine gitmeyi engellemektedir. 

Sanal ortamdaki suçları azaltmanın çözüm yolu yeni bir 

organizasyon (Örneğin Bilişim Bakanlığı gibi) ve yeni yasaların 

çıkarılmasıyla mümkün olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 Ocak 2003 (Salı) 

  

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİNDE 

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

  

Toplam 45 üyesi bulunan Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti Olağan Genel Kurulu 26 Ocak 2002 günü 31 üyenin 

katılımı ile yapıldı. Divan Başkanlığı görevi tarafımdan yürütülen 

bu toplantı, demokrasi kurallarının azami düzeyde uygulandığı 

bir atmosferde gerçekleştirildi. 

Önceki Cemiyet Başkanı Bedrettin Keleştimur’un, 

ısrarlara rağmen seçilecek yeni yönetim kurulunda görev almak 

istemediğini belirtmesi üzerine, üyeler tarafından 14 farklı aday 

ismi önerildi. Her aday bu 14 adaydan istediği 7 kişiyi listesine 

yazdı. Gizli oylama sonucunda Ahmet Teyfik Ozan, Recep 

Bağcı, Yücel Çakmak, Şükrü Kacar, Yusuf Boydak, Şerif Kaya 

ve Celal Şener yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildiler. 
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Denetleme Kurulu üyeliklerine Muammer Aksoy, Lütfü 

Parlak ve Hüseyin Göçeri ve Üst Kurul Üyeliklerine ise Bedrettin 

Keleştimur, Asaf Varol ve Celal Şener seçildiler. 

Yeni seçilen Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları 

seçim sonrasında Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanlığına Şükrü Kacar hocamızı getirdiler. Bu olağan kongre 

sonrasında Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi el 

değiştirmiş oldu. Seçimlere hazır liste olarak girilmemesi, her 

önerilen ismin yönetim ve denetleme kurulu üyeliklerine 

yazılması ve gizli oylama sonucunda sıralamanın belirlenmiş 

olması, gerçek anlamda bir demokrasi örneğinin yaşanmasına 

vesile olmuştur. 

Yeniden görev almak istemeyen Bedrettin Keleştimur 

ve arkadaşları, yönetimleri döneminde başarılı çalışmalara imza 

attıklarına şahit olmuştuk. Yaptıkları bazı etkinlikler sayesinde, 

Elazığ İlimizin ulusal medyada tanıtılması sağlanmıştır. Çeşitli 

kamu kurum ve kuruluşları ile ortak düzenlenen etkinlikler 

sayesinde birleştirici ve kaynaştırıcı rolü oynayan Sayın 

Keleştimur’un herhalde en üzüldüğü konu, kendi dönemlerinde 

Elazığ’da ikinci bir Gazeteciler Cemiyetinin (Elazığ Gazeteciler 

Cemiyetinin) kurulması olsa gerek. 

Elazığ’da iki ayrı Gazeteciler Cemiyetinin varlığı bana 

göre gereksizdir. Çünkü ikinci cemiyetin kurulmasının nedeni, 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinden bir grup basın 

çalışanlarının ayrılması sonucu gerçekleşmiştir. Ümit ediyorum 

ki, yeni yönetim birleştirici bir misyon üstlenerek Elazığ 

Gazeteciler Cemiyeti ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin 

bir araya gelmesini sağlayabilir. 



Genel Kurulda yaşanan en önemli unsur isteyen üyenin 

görüşlerini rahatlıkla beyan edebilmesi idi. Yapıcı eleştiri olarak 

algılanabilecek konular arasında ödüller ve basın mensuplarına 

yapılan saldırıların Cemiyet tarafından yeterince 

desteklenmediği hususları idi. 

Geçen dönemlerde adeta ödül enflasyonu yaşanıyordu. 

Kanımca ödül sayısının çok fazla oluşu, gerçek anlamda ödüle 

layık olanları üzüyordu. Ödül verilirken hatır ve gönül işi 

yapılmamalıdır. Herkesin kendisini ödüle layık görerek 

müracaat etmesi doğaldır. Ancak, seçici jüri, değerlendirmeleri 

yaparken çok titiz davranmalı ve gerçek ödül sahiplerini 

bulmalıdır. Hocamız Sayın Şükrü Kacar ve ekibini kutlar, her 

türlü olumlu faaliyetlerinde kendilerini destekleyeceğimizi 

belirtir, kendilerine başarılar dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 01 Şubat 2003 (Cumartesi) 

 

PROF. DR. ASAF VAROL’UN FUAR ALANI 

YERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ BASIN 

AÇIKLAMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ gündemini sıcak tutan bir konu var. Fuar 

alanının yerinin neresi olması konusu, görsel ve yazılı 

basınımızda sık sık tartışılmaya başlandı. Bir taraftan Valilik, 

diğer taraftan Belediye ve bir taraftan da Elazığ Ticaret ve 

Sanayi Odası, kendilerini bu tartışmanın içinde buldular. 

Belediye Başkanı Hazma Yanılmaz, ETSO Başkanı Suat Öztürk 

demeçler vererek ve basın toplantıları yaparak konuyu farklı 

biçimlerde yorumladır.  

Rahmetli Prof. Dr. Mustafa Temizer ile birlikte 

Doğukent mahallesinin oluşturulması ve oradaki çalışmaların 

yürütülmesin önemli bir bölümünde birlikte çalışmıştım. Yani 

DOĞU KOOP Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinde Yönetim 

Kurulu Üyeliği, Denetim Kurulu Üyeliği ve Merkezi Isıtma 



Sistemleri Projesi Koordinatörü gibi görevler üstlenmiştim. 

Rahmetli Temizer Hoca Doğukent Mahallesinin oluşturulması 

projesine büyük önem verirdi ve yönetimden görüşler alarak 

ortak hareket etmeyi benimserdi. Tek başına karar vermek 

yerine bizleri toplar, görüşlerimizi alır ve çoğunluğun görüşleri 

doğrultusunda hareket ederdi.  

 Ali Rıza Ural, Halis Akgül, Fadıl Ülgen, Halil Dayı, 

Halit Yıldız, Halit Yılayaz, Mehmet Şadbak, M. Zülfü Bircan, 

Mustafa Gökçe, Asuman Ayhan, Mehmet Aytekin, bendeniz ve 

bilahare Hikmet Behçet Susmaz, Hazma Yanılmaz ve isimlerini 

hatırlayamadığım birçok insan DOĞU-KOOP’ta hizmet verdi. 

Hizmetlerimizi duyurmak için o dönemlerde Genel Yayın 

Yönetmeliği tarafımdan yürütülen DOĞU-KOOP Bültenini 

çıkartıyorduk çeşitli yayınlar yapıyorduk.  

Elazığ için büyük bir fuar alanı Doğukent Mahallesinde 

planlanmıştı. Çizilen proje bir yarışmada birincilik ödülü 

almıştı. Toplam 450 dönüm civarında olan fuar alanı içerisinde 

yok yoktu. Müthiş bir proje idi. Rahmetli Temizer Hoca, 

Belediye Başkanlığı odasını ziyaret eden her misafire Doğukent 

yerleşim yerini ve arkasından hemen fuar alanı projesini ve 

maketini gururla gösterirdi.  

2 yıl önce ETSO Başkanı Suat Öztürk fuar etkinlikleri 

çevresinde yaptığı faaliyetleri Özel İdare Binasının bulunduğu 

yere taşıdı. Fuar etkinliklerinin Elazığ’da yapılmaya 

başlanması, önemli bir aktiviteyi de beraberinde getirdiğine 



birlikte şahit olduk. Ama gelelim son tartışmalara. Önceleri 

sadece 80 dönümlük bir fuar alanı yapmaya razı olarak, fuar 

alanını Özel İdare binası yakınına taşımak gerçekten ne kadar 

doğru olur?  

ETSO’nun önerdiği yerde ne tür değişiklikler 

yaparsanız yapın elde edeceğiniz alan maksimum 180 dönümü 

geçemez. Doğukent’te ise 450 dönüm alan bu amaçla çok 

önceleri belirlenmişti. Yarışmalarda birincilik ödülü almış ve 

çizimleri hazır bir projenin bir anda üstünü çizmek ne kadar 

doğru olur? Gündeme gelen her iki fuar alanı için yapılan 

kıyaslamalar, teoride mi kalıyor yoksa fizibilite çalışmaları 

yapılmış mı?  

Eğer Elazığ için bir fuar alanı istiyorsanız, buna 

ayıracağınız alanın çok büyük olması gerekir. 80-180 dönüm 

rakamları fuar alanı için telaffuz dahi edilmemeli! 1000 (bin) 

dönümlük alanlar niçin fuar için düşünülmez ki? Zaten çarpık 

kentleşmenin her türlü örneğini Elazığ’da yaşamıyor muyuz? 

İşte Elazığ’ın sokakları. Zamanında bu sokakların çok geniş 

olduğu varsayılmış. İşte Nail Bey mahallesi, işte İzzetpaşa ve 

diğer mahalleler. Bunların müsebbibi o dönemlerde yapılan 

yanlış planlamalar ve ileriyi görmeme değil midir? 

Korkarım ki maksimum 200 dönümü aşmayacak bir 

araziye fuar alanı kurmak için verilecek karar, aynen Elazığ’ın 

sokaklarındaki olumsuz tablonun benzerinin yaşanmasına sebep 

olabilecek. Fuar alanının illa da şehir merkezinde olması gibi 



bir zorunluluk mu var? Elazığ’da fuar etkinliklerinin sürekli 

yapılacağı alanın seçiminde çok dikkatli davranmak gerekir. 

Fuar alanının seçiminde uzmanlardan oluşan komisyonlar 

kurulmalı, sadece mevcut Doğukent ile ETSO’nun önerdiği 

yerlerle sınırlı kalmamak şartı ile yeni alanlar da göz önüne 

alınarak alternatif fizibilte çalışmaları yapılmalı, tüm 

kıyaslamalar masaya yatırılmalı ve eldeki veriler ışığında nihai 

karar verilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 04 Şubat 2003 (Salı) 

 

KÜLTÜR KURULTAYI ÇALIŞMALARI HANGİ 

SEVİYEDE? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

2002 İlkbaharında Elazığ’da Kültür Kurultayı 

çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmalarda nasıl bir yol 

izleneceğini ve amacın ne olduğunu kamuoyuna aktarmak için 

de Mayıs 2002 ayında “Elazığ 1. Kültür Kurultayına doğru” 

isimli bir dergi çıkartılmıştı. Geçen bu dokuz aylık sürede ne 

yapıldığını siz değerli okurlarıma aktarmak istiyorum.  

Kurulan on beş komisyon bu süre zarfında çalışmalarını 

sürdürdüler. Ancak bazı komisyonlar çok hızlı bir biçimde 

işlerini tamamlarken, bazıları ise oldukça ağır davrandılar. 

Elazığ Mutfak Kültürü çalışması ilk tamamlanan kitap oldu. 

Toplam 130 sayfayı bulan bu kitap, büyük bir özveri ile 

hazırlandı ve renkli baskısı alınarak görücüye çıkarıldı.  
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Kültür Kurultayı ile ilgili eserler bir bir çıkmaya 

başlıyor, ama en büyük sorun bu eserlerin nasıl bastırılacağıdır! 

Bu tür çalışmaların desteklendiği birimlerin başında Kültür 

Bakanlığı geliyor. Vali Yardımcısı Neşet Akkoç, bendeniz ve 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan birlikte Ankara’ya giderek, 

bu çalışmalara destek aradık. Hazırladığımız projeyi Kültür 

Bakanı’na sunmak amacıyla Milletvekillerimiz Prof. Dr. 

Abdulbaki Türkoğlu, Zülfü Demirbağ ve Şemsettin Murat’ı 

Mecliste ziyaret ettik. Diğer milletvekillerimiz Ankara dışında 

olduklarından kendilerine ulaşamadık.  

Özellikle Milletvekilimiz Prof. Dr. Abdulbaki Türkoğlu 

bu proje ile yakından ilgilendiler ve bizimle birlikte Kültür 

Bakanına bizzat geldiler. Projemizin kabul görmesi için 

ellerinden geleni yaptı Sayın Türkoğlu. Bu çalışmalara destek 

bulmak için Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu da her zamanki 

mütevazı, dostane ve yardımsever tavırlarını ortaya koyarak, 

Ankara’da bulunan Elazığ’lı büyüklerimizle bizleri buluşturdu 

ve konunun duyurulmasını sağladı. Sayın Türkoğlu orada da 

bizlerle birlikte idi. Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu, Bedri Sever, 

Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, Prof. Dr. Mustafa Gül, Murat 

Katipoğlu ve isimlerini buraya sığdıramayacağım daha nice 

Elazığ’lı büyüklerimizle yemekte birlikte idik.  

Hazırladığımız eseri, katılımcılar dikkatle inceleyerek 

görüşlerini bizlere ilettiler. Bizler de Elazığ Mutfak Kültürü 

kitabının yayına hazır duruma getirilmesinin mutluluğu 

içerisinde kendilerinin önerilerini dinledik ve notlarımızı aldık.  



Kültür Kurultayının Mayıs 2003 ayı içerisinde 

yapılması düşünülüyor. Yürütme Kurulu olarak çalışmalara 

başladık ve mükemmel bir organizasyon ile eserlerin 

tanıtımının da yer alacağı etkinlikler için kolları sıvadık. Ancak 

şu andaki sıkıntımız, bu kitapların basımının 

gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle örneğin ilk kitabımız olan 

Elazığ Mutfak Kültürü isimli kitabı bastırmak isteyecek bir 

hemşerimizin telefonun dört gözle bekliyoruz.  

 

Kitabı bastırmaya sponsor olmak isteyenlerin bu 

katkısını duyurmak için de arka dış kapağa ve kitabın ilk 

sayfasına ismini yazarak ve reklamlarını yaparak, kültür 

çalışmalarına destek olanları ölümsüzleştirmek istiyoruz. 

Destek alacağımızı ümit ederken, yakında Elazığ Musikisi 

isimli ikinci kitabımızın da hazır olacağını şimdiden sizlere 

duyurmak istiyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Şubat 2003 (Pazartesi) 

 

AHMET TEVFİK OZAN’I TANIMAYAN VAR MI? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ Kültür Kurultayı çalışmalarının ürünleri olan 

kitapları bastırabilmek için Elazığ Valiliği önderliğinde bir 

proje hazırladık. Bu projeye kaynak bulmak için de Kültür 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çelik’i ziyaret etmek 

amacıyla Vali Yardımcımız Neşet Akkoç ve Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Tevfik Ozan ile birlikte Ankara yollarına düştük.  

 

Ahmet Tevfik Ozan’ı Üniversitemizde göreve 

başladıktan sonra tanıdım. Ahmet Tevfik Ozan’ı üniversite 

içinde yürüttüğü görevleri ve özellikle de sivil toplum örgütleri 

ile birlikte sürdürdüğü projeler vesilesi ile yakından tanıma 

fırsatı buldum.  
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Bazılarının belirttiği gibi Sayın Ozan yürüttüğü 

görevlerin çokluğu ile de ün yapmıştır. Hatta Hocamız Şükrü 

Kacar çeşitli toplantılarda “Ahmet Beyin tam 39 görevi varmış” 

deyip Ozan’a sık sık takıldığını, birçok kişi duymuştur.  

 

Ahmet Bey ile bazı sivil toplum örgütlerinde birlikte 

çalışmamız gerekti. Bunlar arasında Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti, Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ Kültür 

Kurultayı vb. sayılabilir. “İş Bilenin, Kılıç Kuşananın” derler. 

Ahmet Bey yaptıkları ile bu atasözünü teyit eden bir öğretim 

üyesi. Kendisi tıp doktoru, ancak birçok konuda tıp dışındaki 

faaliyetleri de başarılı bir biçimde sürdürüyor. Yazdığı şiirleri 

ile birçok tanınmış şairin gönlünde taht kurmuş. Çeşitli gazete 

ve dergilerde yazılar yazarak halkı aydınlatıyor. Elazığ ile ilgili 

kültürel faaliyetlerde canla başla bir teknisyen gibi çalışıp bir 

şeyler üretmeye çalışıyor.  

Alçak gönüllülüğü, dostane tavırları, her türlü fikre 

saygı duyan, dinlemesini bilen, karşıdan gelecek eleştirileri 

sabırla dinleyip yorumlayan Ahmet Tevfik Ozan’ın çevresinin 

de çok geniş olduğunu ve birçok dost edindiğini, birlikte 

yaptığımız son seyahatte bizzat gördüm. Yolda yürürken koşup 

gelenler, hal hatır soranlar, geçmişte yaptıklarını hatırlatanların 

haddi hesabı yok desem yerinde olur.  

 

Kendisini görmeden sadece ismini duyarak tanıyanların 

sayısı oldukça fazla. Kendi deyimi ile gıyabında tanıyanların 



birçoğu da kendisini gördüklerinde “hayal kırıklığına” 

uğruyorlar. Tok mikrofonik sesi, yayınladığı eserler ve 

çalışmalarla, birçok kişi karşısında uzun boylu, zayıf, çok 

yakışıklı birini hayal ediyorlar.  

 

Birlikte işleri takip ettiğimiz süre zarfında isminin 

Türkiye genelinde yayıldığına şahit oldum. Ama bir olay var ki 

anlatmadan geçemeyeceğim. Ankara’da Dikimevi’nde Milli 

Güreşçimiz Ahmet Ayık’a ait olduğunu sonradan öğrendiğimiz 

bir benzin istasyonuna uğradık. Orada araba yıkayan kırk 

yaşlarında bir sade vatandaşımız, kendi fakirhane odasında 

demlediği çaydan bize de ikram etmek istiyordu. Biz de odasına 

gittik ve çay ikramını memnuniyetle karşıladık. Sohbet 

esnasında isimlerimizi ve görevlerimizi sordu. Ahmet Tevfik 

Ozan ismini duyunca birden ayağa fırladı ve elini öpmeye 

çalıştı. Bir taraftan da “Abi gerçekten de Ahmet Tevfik Ozan 

dedikleri sen misin?” deyip hayretini tüm çıplaklığı ile ortaya 

koyuyordu. Ben ise bu tür manzaraları şaşkınlık içerisinde 

seyredip durdum.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Şubat 2003 Perşembe 

 

TRT NE ZAMAN UYANACAK? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1991 öncesinde ülkemizde görsel ve işitsel medya 

denildiğinde akla sadece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

(TRT) gelirdi. Bu güzide kuruluşumuz hazırladığı 

programlarıyla Türkiye gündemine damgasını vururdu. Ancak 

1991 yılında özel radyo ve televizyonların ortaya çıkmasıyla, 

görsel ve işitsel medya da TRT tekeli son buldu.  

Rekabetçi medya ortamı biri birinden ilginç 

programların yapılmasını ve seyredilmesini sağlarken, bazı 

sorumsuz yayın kuruluşlarının yasa tanımaz ve sorumsuz 

yayıncılık anlayışları yüzünden, Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu (RTÜK) tarafından televizyon ekranlarının sık sık 

karardığına şahit olduk ve hala oluyoruz.  

1991 sonrasında TRT’nin reklam gelirlerindeki müthiş 

düşüş nedeniyle, maddi anlamda darboğaza giren TRT kurumu, 
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elektrik faturalarından elde edilen gelirin %5’lik gibi büyük bir 

diliminin kasalarına aktarılması sonucu rahat nefes aldı ve 

önceden alışagelen kaliteli programlarının devam ettirilmesine 

vesile oldu.  

Özel televizyon şirketlerinin bazıları reklam 

pastasından maksimum fayda sağlama ve reyting uğruna 

hazırladıkları seviyesiz programlarla gençlerimizi olumsuz 

etkilemişlerdi. Üzücü olan bir husus, bu tür seviyesiz 

programların günden güne çoğalması ve toplumun bazı 

kesimlerince hala kabul görmesidir.  

 

Yukarıda belirtilen olumsuzlukların karşısında TRT bir 

denge unsurudur. Seviyeli programlarla halkı aydınlatma 

açısından önemli bir güçtür. Ancak ilginç olan bir husus, 

TRT’nin bazı illerde yeterince seyredilmesi, Elazığ örneğinde 

olduğu gibi mümkün değildir. TRT’nin Elazığ’da bulunan 

vericileri batı istikametindedir. Polis lojmanlarının biraz 

üzerinde yer alan TRT kulesinden neşredilen yayınları 

seyretmek istiyorsanız, bir anteninizin de Harput’a yaklaşık 90 

derece batıda yer alan polis lojmanları istikametine doğru 

antenlerinizi çevirmeniz gerekir.  

Önceleri özel televizyonların vericileri de TRT’nin 

polis lojmanları yakınında yer alan ve Üniversitemize ait bir 

kule içerisinde bulunuyordu. Hatta bu vericiler bir dönem 

benim sorumluluğumda idi. Daha sonra özel televizyonlar 

vericilerini birer birer Harput’a yerleştirmeye başlayınca, 



Elazığ’da vericilerin merkezi Harput oldu ve tüm özel radyo ve 

televizyonların vericileri Harput’a taşındı. TRT bu değişime 

ayak uyduramadı ve eski yerinde kalmaya hala devam ediyor.  

Şimdi TRT vericileri sorumlularına sormak istiyorum. 

Bile bile hala TRT vericilerini batı yönden yayın yapmalarına 

niçin devam ediliyor? Oysa Harput’a diğer vericilerin 

bulunduğu istikamete bir kule yapılarak TRT vericileri de o 

yöreye taşınmış olsa, tek antenle hem özel hem de TRT 

yayınları net bir biçimde seyredilmiş olacak. Böylece TRT 

yayınlarının daha fazla izlenmesi sağlanacak. Vericilerin 

istikametinde yaşanan bu problemin sorumluları daha ne kadar 

uyumaya devam edecek, merak ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 ŞUBAT 2003 ÇARŞAMBA 

 

KÜLTÜR KURULTAYI MUHTEMELEN MAYIS’TA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

21 Şubat günü Vali Yardımcısı Neşet Akkoç 

Başkanlığında, Dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve 

Dönem Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Varol ile Komisyon 

Başkanlarının katılımı ile İletişim Fakültesi Dekanlığında 

yapılan toplantıda, Elazığ Kültür Kurultayı çalışmaları masaya 

yatırıldı. Öncelikle komisyonların bugüne kadar yapmış 

oldukları çalışmaların hangi seviyede oldukları belirlendi. Daha 

önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bu çalışmalar kapsamında 

hazırlanan “Elazığ Mutfak Kültürü” isimli çalışma tamamen 

bitirildi ve önümüzdeki günlerde baskıya gönderilecek.  

Diğer komisyonların önemli bir bölümü, hazırladıkları 

eserleri Mart Ayı içerisinde Kurultay Yürütme Kurulu’na teslim 

edecekler ve nihai bir redaksiyon işlemi sonrasında, kitaplar 

baskıya gönderilecek. Bu arada sayıları birkaç olan 
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komisyonların çalışmaları ise araştırmaların uzun süre 

gerektirmesi nedeniyle, tamamlanmaları, Kurultay 

etkinliklerinin yapılmasının düşünüldüğü 15 Mayıs’tan sonraya 

kalacak.  

Muhtemelen 15-16 Mayıs tarihlerinde yapılması 

düşünülen Kültür Kurultayı’nın kesin tarihleri, Valimiz Sayın 

Osman Aydın ile yapılacak toplantı ile kesinleşecek. Kültür 

Kurultayı çalışmaları konusunda halkımızı bilgilendirmek ve 

yapılan çalışmaların metodolojisini anlatmak için önümüzdeki 

günlerde yerel görsel medyamızda programları düzenlenecek.  

Kültür Kurultayı etkinlikleri içerinde, komisyonların 

ortaya çıkardıkları eserlerin tanıtımı, kültür ile ilgili panellerin 

düzenlenmesi, gösteri ve konserlerin verilmesi planlanıyor. İki 

gün sürmesi düşünülen program ile ilgili çalışmalar başlatılmış 

olup önümüzdeki günlerde çerçeve program, basınımız aracılığı 

ile halkımıza duyurulacak.  

Kültür Kurultayının sadece üniversitedeki öğretim 

üyelerinden oluştuğu ve sivil toplum örgütleri ayağının 

bulunmadığı biçiminde bazen basınımızda yer alan haberler 

olmaktadır. Bu tür iddiaların doğru olmadığı, komisyonlarda 

görevli isimler incelendiğinde görülebilir. Bir-iki komisyon 

başkanının ise, bugüne kadar komisyonu oluşturan üyelerle bir 

araya gelmedikleri doğrudur.  

Bu çalışmalar bir gönüllülük işidir. Bu çalışmaların 

herhangi bir maddi getirisi kesinlikle söz konusu değildir. Hatta 

görev alanların kendi ceplerinden harcama yaptıklarının da 



şahidi konumundayım. Amacımız kültürümüze hizmet etmek ve 

gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmaktır. Kültür Kurultayını 

bir panayır etkinliği gibi düşünenler olabilir. Oysa amaç, yazılı 

eserler bırakmaktır. Ancak ortaya çıkacak eserlerin duyurulması 

ve tanıtımı için hem bilimsel panellerin yapıldığı hem de halkın, 

verilecek konserlerle neşelendiği ve eğlendiği bir ortamın 

gerekli olduğuna da gönülden inanıyorum.  

Harput (dolayısıyla Elazığ) Kültürünü değişik konu 

başlıkları altında inceleyip uzmanları tarafından yazılı eserler 

haline getirilmesi düşüncesinin kutsal bir hizmet olduğuna ve 

bu konuda yapılan çalışmaların gelecek nesillere büyük kaynak 

teşkil edeceğine inanıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 ŞUBAT 2003 Cuma 

 

İLETİŞİMCİLERDEN KISA METRAJLI FİLM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ilk kez 

bir film festivaline katılıyor. İletişim Fakültesi Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü’nden dört öğrenci, Bilkent 

Üniversitesi tarafından 27 Şubat-02 Mart 2003 tarihleri arasında 

Ankara’da düzenlenen “3. Paso Öğrenci Filmleri Festivali’ne” 

katılıyor.  

Olayı memnuniyetle verici karşılayan İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Asaf Varol, “Araştırma Görevlisi Feridun Nizam 

koordinatörlüğünde, öğrencilerimiz Ahmet Köseoğlu, Sinan 

Bilgili, Sergül Korkmaz ve İlteriş Ünsaldı tarafından hazırlanan 

“Ocakbaşında Pilavüstüne” adlı kısa film, Festival Komitesi 

tarafından uygun bulunarak, 02 Mart 2003 Pazar günü saat 12. 

00-14. 00 gösteriminde yer almaya hak kazandığını söyledi. 

2001-2002 Akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, eğitim-
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öğretime başlayan İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı 

kutluyorum. Amacımız bu ve benzeri etkinliklerde hem 

üniversitemizin adını duyurmak, hem de öğrencilerimizin sektör 

temsilcileri ile bir araya gelmesini ve diğer İletişim Fakülteli 

arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamaktır. ” dedi.  

Elazığ’ın meşhur Köfteciler Sokağı’nda çekimi yapılan 

“Ocakbaşında Pilavüstüne” filminde, yıllardır köfte ile 

uğraşmaktan dolayı artık köfte yiyemez hale gelmiş bir 

köftecinin hikâyesi anlatılıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 03 MART 2003 PAZARTESİ 

 

ETSO’NUN YENİ BİNASINI GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen hafta içerisinde Vali Yardımcıları Neşet Akkoç 

ve Osman Sarı ile birlikte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

(ETSO) yeni binasına giderek, başkan Suat Öztürk’e bir nezaket 

ve hayırlı olsun ziyaretine gittik. Çarşı mahallesindeki yeni 

binaya ulaşabilmek için dar sokaklarda arabamızla bir hayli 

manevra yapmak zorunda kaldık.  

Kapalı Çarşı ve çevresindeki sokakların dar oluşu 

yetmiyormuş gibi bir de seyyar satıcılar rasgele sokakları işgal 

etmektedirler. Çarşı mahallesinde bırakın araba ile geçmeyi, 

yayaların dahi zorlukla yürüdüğünü birçoğunuz 

görmüşsünüzdür.  

Seyyar satıcıların ve tablacıların çocuklarına ekmek 

parası kazanmak ve geçimlerini sağlamak için bu mücadeleyi 

yaptıklarının bilincindeyiz. Hele geçim derdinin maksimum 
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düzeylerde seyrettiği bir dönemde bu vatandaşlarımıza sitem 

etmek, çalışmalarını engellemek asla söz konusu olmamalı. 

Ama yolun ortasında otomobillerin geçişini engelleyecek bir 

biçimde tablalarını bırakan, arabanın geldiğini gördüğü halde 

yerinden kıpırdamayan, korna çaldığınızda bin bir çalımla lütuf 

olsun diye tablasını birazcık öteye iten ve adeta “Buradan araba 

geçer mi?” mesajını sert bakışlarıyla hissettiren tablacıların 

umursamaz tavırlarını kabullenmek de asla mümkün olamaz.  

ETSO Başkanı Suat Öztürk binayı adım adım bizlere 

gezdirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse içeri girmeden önce içi 

o kadar iyi döşenmiş, bilişim ve iletişim teknolojilerinin son 

ürünleri ile donatılmış, odalarda en son teknoloji ürünü 

bilgisayarların koyulduğu, her odada Internet bağlantılarının 

bulunduğu, koridor ve salonların kameralarla izlendiği 

mekânlarla karşılaşacağımı tahmin edememiştim. Bu başarısı 

nedeniyle Başkanı canı gönülden tebrik ettim.  

300 kişilik modern bir konferans salonu oluşturma 

çalışmaları ile küçük toplantı odalarını devreye sokmak için 

kaynak aradığını belirten Suat Öztürk, maddi destek temin 

ettikleri anda söz konusu konferans salonunu Valiliğin, 

Belediyenin, Üniversitenin ve halkın hizmetine açacaklarını 

belirtti. 8 Mart tarihinde açılışı yapılacak bu binanın içini 

görmenizi tavsiye ederim.  

ETSO’nun yılan hikâyesine dönen otel projesinin 

inşasına başlanması için de Başkan Suat Öztürk, yakında temel 

atılacağını belirtti. Temel atılması, acaba kendilerine tahsis 



edilen arsa üzerindeki yazılı taahhütlerini yerine getirmek ve 

zaman kazanmak için mi yapılıyor biçimindeki düşüncemize 

ise, “hayır oteli bir an önce bitirmeyi planlıyoruz” cevabını 

aldık.  

ETSO binası çevresindeki manzara hiç hoş değil. 

Yolların çok dar oluşu ve üstelik bu yolların seyyar satıcılar ve 

tablacılar tarafından işgal edilmesine mutlaka çözüm bulunmalı. 

Bu vatandaşlarımız için kalıcı ve sabit yeni alanlar 

oluşturulmalı. Bir an için 300 kişilik konferans salonunda bir 

etkinlik düzenlediğimiz düşünüyorum. O etkinlik için dışarıdan 

gelecek misafirlerimizi binaya sokmak için verilecek 

mücadeleyi göz önüne getirdiğimde ise, “keşke de bina biraz 

daha küçük yapılsaydı ama çevresindeki yollar geniş tutulsaydı” 

demekten kendimi alıkoyamıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 MART 2003 PAZARTESİ 

 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede olduğu gibi 

memleketimizde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Elazığ’da da 

geçen sene ile kıyaslandığında, bu yıl düzenlenen etkinliklerin 

sayısında gözle görülür bir artışın olduğu fark edilmiştir.  

Yavuz Selim Lisesi Dünya Kadınlar Günü 

münasebetiyle bir etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinliğe Zaman 

Gazetesi köşe yazarı Nevval Sevindi Hanımefendiyi konuşmacı 

olarak çağırmıştı. Nevval Hanım bazı genel sıkıntılarını dile 

getirerek, kadınların ömür boyu eğitime katılarak kendilerini 

yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Eğitimin yaşının olmadığını 

ve ilerlemiş yaştaki bayanların dahi çok başarılı bir biçimde 

eğitimlerini sürdürebildiklerine bazı örnekler verdi. Nevval 

hanım yaptığı konuşmanın tümünde eğitici ve yol gösterici bir 
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tavır takındığı gözden kaçmadı ve zaten kendisinden de 

beklenen bu tür öğüt verici bir konuşma yapmasıydı.  

Mahalli yemeklerin yarışmaya katıldığı bölümde ise, 

bayanlar emek vererek hazırladıkları Elazığ yöresine ait 

yemekleri ile jüri önüne çıkıyorlardı. Jüri üyeleri olarak Zaman 

Gazetesi Köşe Yazarı Nevval Sevindi, Bendeniz, ETHOD 

Derneği Başkanı Cahit Can ve Yavuz Selim Lisesi’nden Nevzat 

Gülbaş görevlendirilmiştik. Yemeklerin tümü çok emek 

verilerek hazırlanmış ve hepsinin kendine özgün özellikleri 

vardı. Jüri üyeleri olarak çok zorlanacağımızı biliyorduk.  

Feyziye Gür Harput Köfte, Lütfiye Özaltun ile Sema 

Hanege Yaprak Sarmaları, Nevin Can Saç Kavurma ve Taş 

Ekmeği, Mine Yılmaz ve Gülgün Uçar Kaburga Dolma, Aysel 

İncidelen Yoğurtlu Köfte, Fatma Şahin ve Akika Şerbet İçli 

Köfteleri, Bircan Ateş Tavşanlı Ufalama, Filiz Katipoğlu 

Bumbar Dolma ve Makbule Erol ise Yoğurtlu Köfte ile 

yarışmaya katıldılar. Jürimiz oybirliği ile Bumbar Dolma 

yemeğini birincilik, Kaburga Dolma yemeğini ikincilik ve 

Ayranlı Köfte yemeğini ise üçüncülük ödülüne layık gördü. 

Aslında hepsi ödülü hak etmişti.  

Yemek yarışmasında çektiğim bazı fotoğrafları Elazığ 

1. Kültür Kurultayı kapsamında hazırlanan “Elazığ Mutfak 

Kültürü” kitabına koyacağız. Kültür Kurultayı çalışmalarının 

hızlandığı bu dönemde, 14 Mart günü saat 15. 00 de Valilik 

Toplantı salonunda Sivil Toplum Örgüt yöneticileri ile bir araya 

gelerek, görüş alış verişinde bulunacağız. Bu toplantıyla 



ilgisinin bulunduğunu düşünen Sivil Toplum Örgütlerinin 

yöneticilerinin katılmalarını arzuluyoruz.  

 Artık koca dayağı yemeyen, ailesinin geleceği ile ilgili 

görüşlerini rahatlıkla söyleyebilen ve katılımcı özelliklerini ön 

planda tutabilen, ömür boyu eğitim felsefesi ile bulunduğu yaş 

ne olursa olsun kendisini yenileyen, çocuklarını her yönü ile 

çok iyi yetiştirebilen, Türk Kültürünün farklı motiflerini 

yansıtabilen, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan ve 

mücadele verebilen kadınların çoğalmasını diler, Dünya 

Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 MART 2003 Cuma 

 

ELAZIĞ UÇAK SEFERLERİNE MUHTIRA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

“Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve 

Havaalanları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıya 

istinaden, Elazığ Havaalanı pistinin iniş ve kalkış açısından 

doğal mânialar nedeni ile güvenli olmadığının belirtilmesi 

üzerine 12. 03. 2003 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları’nın 

tüm Elazığ seferleri durdurulmuştur”, haberi 12 Mart 1971 

muhtırasının yıldönümüne rastlayan günde Elazığ gündemine 

bomba gibi düştü ve bizlerde büyük infial uyandırdı.  

Elazığ havaalanının küçüklüğü nedeniyle RJ70 diye 

adlandırılan ve 79 kişilik yolcu kapasitesi olan uçaklar 

geliyordu. THY’nin elinde 3 adet RJ70 uçağı var. Tüm küçük 

havaalanlarına bu guruba giren uçaklarla hizmet verilmesi 

zorunluluğu bulunmakta. 8 adet olduğu söylenen ve 99 yolcu 

kapasiteli uçaklar ise, çok seyrek olarak Elazığ’a geliyordu.  
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63 yıldır Elazığ’a uçak seferleri yapılıyordu. Daha 

birkaç gün önce bizlere ulaşan bir e-posta ile yaz tarifesi 

kapsamında Ankara’ya haftada 5 gün ve İstanbul’a da 2 gün 

uçak seferlerinin yapılacağı duyurulmuş iken, 12 Mart 

tarihindeki ani karar, Elazığ gündemini adeta dinamitledi.  

Bir önceki yıl Elazığ seferlerinden kar edilirken geçen 

yıl zarar ediliyor. Uçakla sık seyahat ettiğim için çoğu zaman 

bilet bulmakta güçlük çekiyordum. Elazığ’a gelen uçakların 

%70 kapasite ile uçtuğu da biliniyordu.  

Kanımca Elazığ’a uçak seferlerinin kaldırılmasının 

nedenlerinin başında ekonomik faktörler gelmektedir. Fizibilite 

çalışmaları ve ekonomiklik kavramları çok ince hesaplar 

gerektirir. Sadece dar bir çerçevede ele alınarak yapılan 

hesaplar sonucu, uçak seferlerinin kaldırılmış olması bir 

gaflettir. Elazığ uçak seferlerinden zarar edildiğini kabul 

edebiliriz. Peki, bundan böyle uçak seferlerinin yapılamaması 

nedeniyle Elazığ’ın ekonomik kayıplarının ne kadar büyük 

olacağını hesaplayan oldu mu? Eğer THY bazı güzergâhlarda 

zarar ediyorsa, bu zararının nedenleri arasında çok fazla 

istihdam edilen personel ve bazı idarecilerinin yönetim 

beceriksizliklerinin olabileceğini araştıran var mı? 

Türkiye’de politik kayırmalar olduğu ve kamuya ait 

kadroların rasgele şişirildiği süreçlerde, bu tür kurumları kara 

geçirmek için mucize gerekir. Bir de kar zarar hesapları bir 

bütün olarak ele alınmalı, pozitif ve negatif yönleri geniş 



hinterlandı içinde hesaplanarak gerçek rakamlar ortaya 

çıkarılmalıdır.  

Bu karar nedeniyle Elazığ ekonomisinin kaybedeceği 

zarar, THY’nin bu hatta uğradığı sözgelimi birkaç trilyonluk 

zararla kıyaslanır mı? Ekonomiyi bilmediğimiz ve bir zararı 

kapatmak isterken, ortaya çıkan ve normalde görünmeyen diğer 

zararların büyüklüğünün hangi boyutlara varabileceğini 

bilmediğimiz için bu ülke batıyor.  

Elazığ’a yapılan uçak seferlerinin Üniversitemizdeki 

bilimsel aktivitelerimize, turizmimize, kültürümüze, sosyo-

ekonomik gelişmişliğimize sağladığı faydalar göz önüne 

alındığında, yapılan bu yanlış tasarruftan kısa sürede 

vazgeçilmesinin, atılacak en objektif adım olduğunu herkes 

kolayca tahmin edebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 MART 2003 Cuma 

 

ATIL SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Sivil Toplum Örgütleri, demokrasinin önemli 

unsurlarından birisidir. Bu tür örgütlerin gönüllülerden oluşan 

bireyler tarafından yürütülmesi, seçimler sonrasında 

yöneticilerinin seçilmesi ve halkın sesi olma yönündeki 

gayretleri göz önüne alındığında, Sivil Toplum Örgütlerinin 

neden çoğalması ve etkinleştirilmesi gerektiğinin cevabı da 

alınmış olur.  

Ancak demokrasinin henüz tam oturmadığı ve gelişme 

sürecini henüz tamamlamamış ülkelerde, sivil toplum 

örgütlerinin bazılarının ülke düzenini nasıl bozduğunu da 

kolayca fark etmek mümkündür. Bizim kuşak, Türkiye’nin 

anarşik olaylarla yıprandığı 1970-80 yılları arasında 

üniversitelerde okuyordu. O dönemlerde eğer bir sivil toplum 
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örgüt üyesi idiyseniz, çok zor şartlar altında ve sonu meçhul bir 

yolda yürümek zorundaydınız.  

Üniversitelerimizin bir bölümü o dönemlerde farklı 

amaçlarla kurulmuş derneklerce yönetilebiliyordu. Üniversite 

kapısından adımınızı attığınız anda, yanınıza birileri yaklaşıp 

kendi derneklerine üye olmanız için sizi zorlarlardı. Eğer 

korkuyorduysanız ve arkanızda da bir güç yoksa birden 

kendinizi ülkemizi bölmek isteyen bir derneğin üyeleri arasında 

bulabilirdiniz.  

O dönemlerde kurulan derneklerin bir bölümü maalesef 

ülke bütünlüğünü bozmak ve bölmek, topraklarımız üzerinde 

başka devletlerin kurulmasını sağlamak, vb. amaçlarla 

kurulmuştu. Nitekim bu guruba giren derneklerin yöneticileri ve 

üyeleri, daha sonraki istikrar dönemlerinde yargılandılar ve 

dernekleri kapatıldılar.  

Gelişmiş ülkelere bakıldığında sivil toplum örgüt 

sayılarının oldukça fazla olduğu ve etkin bir biçimde 

faaliyetlerini sürdürebildikleri görüyoruz. Bu ülkelerde kurulan 

sivil toplum örgütlerinin ülke güvenliğini sağlayan kurum ve 

kuruluşlarca çok dikkatli bir biçimde izlendiğini de biliyoruz. 

Amaçları dışında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine göz 

açtırılmamakta ve yargı yolu ile kapatılmaktadır.  

Ülkemizde son yıllarda sivil toplum örgütlerinin 

sayısında önemli bir artış olmuştur. Üstelik bazı sivil toplum 

örgütlerinin Türkiye’nin gündemine damgasını vurabildiklerini 

de basından izleyebiliyoruz. Bunun yanında sivil toplum 



örgütlerinin önemli bir bölümünün ise kurulduktan sonra atıl 

kaldıkları ve sadece kâğıt üzerinde yer aldıklarına şahit 

oluyoruz.  

Elazığ’da Mart 2003 ayı itibariyle 475 tane dernek 

bulunmakta. Bu derneklerden Kültür alanında faaliyet 

gösterenlerin sayısı 18, Güzel Sanatlar alanındakilerin sayısı ise 

6. Okullar tarafından kurulan dernek sayısı en fazla olup 136 

adet var. Dini amaçlı kurulan dernek sayısı 87 ve yardımlaşma 

amaçlı kurulanların sayısı ise 84.  

Seslerini duyuran ve Elazığ gündemine damgasını 

vuran dernek sayısını toplasanız, maalesef ancak onlarla ifade 

edilebiliyor. Diğerleri ise atıl duruyor. Feshedilenlerin sayısı ise 

çok fazla. Bu manzara karşısında Elazığ’daki derneklerin çok 

azının faaliyetlerini başarı ile sürdürebildikleri, ancak büyük bir 

bölümünün ise atıl durduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. 

Önerim, atıl duran derneklerin kayıtlara geçen amaçları 

doğrultusunda faaliyetlerini yoğun biçimde sürdürmeleri veya 

bunu gerçekleştiremiyorlarsa derneklerini feshetmeleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 MART 2003 Perşembe 

 

IRAK SAVAŞI VE YÜKSEK TEKNOLOJİ  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Irak’ta sürdürülen savaşın gelişimini, evlerimizde 

televizyonlarımızın başında anında seyretme imkânına sahibiz. 

Cephelerden canlı yapılan yayınlarda, karşılıklı çatışmalarda 

atılan kurşunların ve topların bina ve toprak üzerindeki 

yansımalarını, kalkan toz bulutlarından görebiliyoruz.  

Savaşların canlı verilmesi olayını, birinci körfez savaşı 

esnasında da yaşamıştık. Ama bu defa videofon denilen ve 

görüntülü telefon anlamına gelen cihazların kullanıldığını 

görünce, teknolojiye hayran kalmamak mümkün mü? 

Küreselleşen dünya da bilgi edinmek artık çok kolay. 

Uydular üzerinden yayımlanan ses ve görüntüler sayesinde, 

sayıları onlarca ifade edilecek televizyon kanallarından zapping 

yaparak, o haberleri gönderen kaynaklardan daha detaylı ve 

birkaç cepheden aynı anda bilgi toplayabiliyoruz. Yüksek 
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teknolojinin sunduğu bu imkânlar yardımıyla savaşın tüm 

çirkin, ürkütücü ve vahşi yönlerini de daha rahatlıkla 

görebiliyoruz.  

Koalisyon güçlerinin ellerindeki modern silah 

mevcudiyetinin büyüklüğünü gördükçe, dünya da süper güç 

veya güçlü devlet olmanın ne anlama geldiğini daha iyi 

kavrıyor ve “Bizler niye bu seviyelerde değiliz” diye 

hayıflanıyor ve kendi durumumuza acıyoruz.  

Asırlar boyu dünya da kurduğu farklı Türk devletleri ile 

bir dönemler süper bir güç olan biz Türklerin bugünkü hali 

birçoğumuzu kahır etmiyor mu? Uyumaya daha ne kadar devam 

edeceğiz? ve diğer süper güçlerin verecekleri yardımları daha 

ne kadar bekleyeceğiz?  

 

Türk halkı bu muameleye gerçekten de layık mı? 

Savaşta kullanılan füzelerin kontrolü, gelişmiş teknolojilerin 

sunduğu imkânlarla yapılıyor. GPS denilen ve hedeflenen bir 

koordinata ulaşmayı uydular aracılığı ile sağlayan cihazlar 

yardımıyla noktasal atışlar yapılabiliyor. Akıllı füzeler 

sayesinde istenilen hedefler vurulabiliyor. Bu tür olaylar, 

teknolojinin insan hayatını yok etmek için kullanılmış 

olmasının örnekleridir. Oysa aynı teknolojinin insan yararına 

kullanılması daha anlamlı olmaz mı? 

Sivil halkın kullanımına sunulan ve GPS denen cep 

telefonu büyüklüğündeki cihazları piyasadan rahatlıkla 500 

dolar civarında bir meblağ ödeyerek satın alabilmektesiniz. Bu 



cihazları bizler BOTAŞ doğal gaz anket çalışmalarını yürütmek 

için kullanmaktayız. Bulunduğunuz koordinatları, hareket 

halinde iken hangi hızla gittiğinizi, harita üzerinden 

bulunduğunuz yer ile gideceğiniz nokta arasındaki mesafeyi, 

uydulardan aldığınız bilgilerle anında elde edebiliyorsunuz. 

İçerdiği haritalarda köylerin adlarını dahi elde etmek söz 

konusu. Kısacası dünya elinizin altında ve kaybolma riskiniz 

yok. İşte teknolojinin güzel yüzü ve insanlık hizmetindeki 

katkıları. Ama maalesef aynı teknoloji Irak’ta belirli hedefleri 

yok etmek için hizmet veriyor.  

Savaşların olmadığı, insanların birbirine kardeşçe 

davrandığı, annelerin artık gözyaşları dökmediği günleri neden 

bir türlü yakalayamıyoruz. “Büyük balık küçük balığı yutar” 

senaryolarını daha nice yaşamak zorunda kalacağız!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 29 MART 2003 Cumartesi 

 

EMNİYET MENSUPLARINDA DEĞİŞİM 

RÜZGÂRLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Emniyet mensupları denildiğinde genelde 70’li yılları 

hatırlarım. Emniyet mensuplarının o dönemlerdeki davranışlarını 

bugünlerle karşılaştırdığımda da nereden nereye geldiğimizi daha 

berrak görebiliyorum. 70’li yıllarda bizler çok gençtik. Diğer bir 

deyimle delikanlı dönemlerimizdi. O dönemlerde şiddet ve 

anarşinin sebep olduğu olayların şahitleri konumundaydık.  

İstisnalar mutlaka vardı ama o dönemlerde polis 

denildiğinde, küçük olaylarda dahi hemen dayak atabilen, genelde 

kanun tanımayıp kendi kanununa göre sorumsuzca davranabilen, 

eften-püften sebeplerle istediklerinde bir kişiyi hemen karakola 

götürebilen bir polis profili ön plana çıkıyordu. O dönemlerde 

polisin hatalı davranışları yüzünden, olayların daha da artabildiği 

hala hafızalarımızdadır.  
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Kim bu emniyet mensupları? Emniyet mensupları kendi 

halkımız içinden çıkan, sizin, benim, arkadaşlarımızın, 

dostlarımızın çocukları değil mi? Toplumda kendi içimizden 

bireylerle oluşturulan bir organizasyonun (emniyetin) kimliğini 

taşıdıklarında, neden o dönemlerde düşman gibi 

nitelendiriliyorlardı? Elbetteki ülkede anarşi yaratmak isteyen 

örgütler, polis gücünü etkisiz kılmak için polise karşı düşmanca 

davranacaklardı. Ama yukarıda da belirttiğim gibi o dönemlerde 

bir kısım polisimizin keyfi hareketleri yüzünden, terör örgütlerinin 

ekmeğine çok yağ sürülmüştü.  

 

Eskiden birçok resmi kurumda olduğu gibi emniyet 

müdürlüğünde bir işiniz varsa, o işinizin yapılmaması için ne 

gerekiyorsa yapılmıyor muydu? Örneğin bir pasaport çıkartmaya 

çalışıyorduysanız, uğramadığınız resmi daire yok gibiydi. Bir 

pasaport almak için aylarca beklemek işten bile değildi.  

Peki, polisimiz acaba davranışlar açısından şimdi nasıl? 

Tarafsız ve ön yargısız bir değerlendirme yapıldığında, köprünün 

altından çok suların aktığı görülür. Özellikle bizim kuşağa mensup 

kişiler bu değişim rüzgârlarını çok daha iyi analiz edebilmektedir.  

Artık yüzü gülebilen, hoş geldiniz diyebilen, sizi boş bir 

sandalye varsa oturmaya davet edebilen, derdinizi dinleyebilen, 

olumsuzluklar yerine bir işin nasıl halledilebileceği hakkında size 

yol gösterebilen çok sayıda polisimizin mevcudiyetini, elini 

vicdanına koyan ve önyargılı olmayan herkes onaylayacaktır. 

Elbette ki sayıları çok az olan ama hala davranışlarını 



düzeltemeyen ve bireysel hatalar yapan polisler olacaktır. Önemli 

olan bu guruba girenlerin sayısının hangi seviyelerde seyrettiğidir.  

Elazığ Emniyet Müdürlüğü yukarıda bahsedilen değişim 

rüzgârlarının en üst düzeylerde cereyan ettiği bir müdürlük olduğu 

görüşündeyim. Çünkü Elazığ halkının emniyet mensuplarımız 

hakkındaki görüşlerine kulak verdiğimizde, genelde büyük bir 

kısmının memnuniyetlerini dile getirdiklerini görüyoruz. Bu 

değişimde elbette ki yasalardaki düzenlemeler yanında, emniyet 

mensuplarımızın eğitim düzeylerinin sürekli daha da yükselmesi, 

hizmetiçi eğitimlerin faydaları, medyanın gözler önüne koyduğu 

gelişmiş ülkelerdeki polis davranışlarının ekranlardaki yansımaları 

ve en önemlisi de emniyet mensubu yöneticilerinin kararlı 

davranışları, çok etkili olmaktadır.  

Elazığ Emniyet Müdürümüz Mehmet Tekin’in de bu 

olumlu gelişmeleri daha da yaygınlaştırmak için büyük çaba 

gösterdiğini, halkla bütünleşmek için yoğun etkinlikler 

yürüttüğünü görüyor ve biliyoruz. Bize düşen görev ise, emniyet 

mensuplarımızdaki bu hızlı ve olumlu gelişmelerin daha da üst 

seviyelere çıkarılabilmesini sağlamak için, kendilerine (emniyet 

mensuplarına) yardımcı olmamızdır. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 04 Nisan 2003 (Pazartesi) 

 

KÜLTÜR KURULTAYI ÇALIŞMALARI HIZLANDI! 

 

15-16 Mayıs 2003 tarihleri arasında yapılacak olan 

Birinci Elazığ Kültür Kurultayı çalışmaları hızlandı. Kültür 

Kurultayı Dönem Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Varol, 

komisyon çalışmalarının yoğun bir biçimde sürdürüldüğünü, 

“Elazığ Mutfak Kültürü” isimli birinci kitabın basımının 

bittiğini ve bu hafta içinde de Prof. Dr. Ahmet Buran’ın 

Komisyon Başkanlığını yürüttüğü “Dil ve Edebiyat” isimli 

komisyonun çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.  

Prof. Dr. Asaf Varol, iki bölümden oluşan “Elazığ İli 

Ağızları” ve “Harputlu Mehmet Bedri Yücesu-Hayatı-Edebi 

Kişiliği ve Şiirleri” isimli kitapların sponsorluğunu, 

muhtemelen Elazığ Belediyesi Başkanı Sayın Hamza 

Yanılmaz’ın üstleneceğini söyledi.  



Doç. Dr. Orhan Kılıç’ın Komisyon Başkanı olduğu 

“Elazığ Bibliyografyası” isimli esere de son şeklinin verilmesi 

için üzerinde çalışıldığı öğrenildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Nisan 2003 (Pazartesi) 

 

HALK OYUNLARI KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE GÖZLEMLERİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1. Elazığ Kültür Kurultayı finaline doğru hızla 

yaklaştığımız bu dönemde, komisyonların büyük bir bölümü 

adeta seferberlik ilan ettiler. Komisyonlar, görevli üyeleri ile 

hemen her gün bir araya gelip çalışmalarını yetiştirmek için 

hummalı bir çaba içerisindedirler.  

Geçenlerde gece 23. 00 civarlarında bir telefon ve 

telefonun ucundaki kişi Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya. 

“Hocam, zahmet olmazsa Viroloji Lokaline gelir misiniz?” 

isteğini yerine getirmek için koştum gittim lokale. Bir köşeye 

masalar kurulmuş ve tüm komisyon üyelerinin önleri kaynak 

kitaplarla dolu.  

Üstelik canlı kaynak kişiler de yanlarında. Kimler mi? 

Mustafa Turan, Hüseyin Sekü, Nihat Kazazoğlu, Zülfü Bican. 
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Ayrıca tüm yayımlanmış kaynak eserleri hatmetmiş ve dersine 

çok iyi çalışmış bir Prof. Dr. Edip Özer ve diğerleri. . . İşte 

gönüllülük ve hizmet budur. Oturdum yanlarına ve ne 

yaptıklarını gözledim. Bazı oyunların tanımlanmasında farklı 

görüşler ortaya çıktığında hemen ilgili parçayı anında icra edip 

ona göre not almaları, en doğru yöntem değil mi? İşte Halk 

Oyunları Komisyonu böyle çalışıyor.  

Bana düşen görev ise hem koordinasyonu hem de 

komisyonların bu çalışmaları yürütmek için gerekli olabilecek 

materyalleri sağlamak, organizasyonu yönetmek. 

Çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla kendilerine bilgisayar 

alanında uzman olan ve birkaç ay sonra bilgisayar öğretmeni 

olacak öğrenciler görevlendirdim. Elle hazırladıkları 

dokümanların bilgisayarlarda yazdırılma işlemlerini üstlendim, 

çıktılarını aldım.  

Üstelik en önemlisi ise kendi fotoğraf makinem ve 

kameramla bütün çalışmaları belgesel hale getirdim. Oyun 

figürlerinin önemli bir bölümünü bizzat kendim çektim.  

Düşünüyorum da işin içinde Elazığ’a, Türk Kültürüne, 

halkımıza hizmet duygusu olmazsa hangi güç beni gece yarıları 

virolojilere defalarca gitmemi ve bir kameraman gibi 

gelişmeleri kayda almaya zorlayabilir! Hangi güç müzeye 

giderek oradaki eserleri tek tek çekme işini bana yaptırabilir!  

Edip Özer’lerin, Hüsamettin Kaya’ların, Nihat 

Kazazoğlu’ların, Zülfü Bircan’ların, Mustafa Turan’ların, 

Hüseyin Sekü’lerin, Recep Bağcı’ların ve diğerlerinin, en 



önemlisi de bu iş için derslerini dahi ihmal edip çekimlere gelen 

Fırat Üniversitesi folklor ekibinin ne mecburiyetleri var ki, 

zamanlarını bu çalışmalara tahsis etsinler! Tek cevabı 

Gönüllülük ve hizmet aşkıdır bizleri koşuşturan. Zamanımızın 

bu amaçla kaybolması ve hatta maddi olarak masraflarımızın 

olmasının karşılığını, manevi huzur ile fazlasıyla alıyoruz.  

Yerel televizyonlarımız da konuya gerekli önemi 

vermektedirler ve örneğin Sayın Ünal Akbay ve Sayın Yrd. 

Doç. Dr. A. Tevfik Ozan kendi programlarında Kültür 

Kurultayını işlemek için kolları sıvadılar. Kendilerine teşekkür 

eder, sizlere bu köşede komisyonların çalışmalarını anlatmaya 

devam edeceğim ve çalışmalardan bazı anekdotları ileteceğim. 

15-16 Mayıs Kültür Kurultayı finalinde buluşmak dileği ile. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 NİSAN 2003 Perşembe 

 

UÇAK SEFERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR MUYUZ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen ay içinde Elazığ’a uçak seferlerinin 

yapılmayacağı haberi, Elazığ’a bomba gibi düşmüştü. Kamu 

kurum ve kuruluşları yanında sivil toplum örgütlerimiz de 

harekete geçmiş ve her kesimden gelen tepkiler sonucu, 

Elazığ’a uçak seferleri yeniden başlatılabilmişti.  

Elazığ havaalanının küçüklüğü nedeniyle RJ70 diye 

adlandırılan ve 79 kişilik yolcu kapasitesi olan uçaklar geliyor. 

THY’nin elinde 3 adet RJ70 uçağı var. Tüm küçük 

havaalanlarına bu guruba giren uçaklarla hizmet verilmesi 

zorunluluğu bulunmakta. 8 adet olduğu söylenen ve 99 yolcu 

kapasiteli uçaklar ise, çok seyrek olarak Elazığ’a geliyor.  

Fizibilite çalışmaları ve ekonomiklik kavramları çok 

ince hesaplar gerektirir. Elazığ uçak seferlerinden zarar 

edildiğini kabul edebiliriz. Şayet uçak seferleri kaldırılırsa, 
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Elazığ’ın ekonomik kayıplarının ne kadar büyük olacağını 

hesaplayan oldu mu?  

Türkiye’de politik kayırmalar olduğu ve kamuya ait 

kadroların rasgele şişirildiği süreçlerde, bu tür kurumları kara 

geçirmek için mucize gerekir. Bir de kar zarar hesapları bir 

bütün olarak ele alınmalı, pozitif ve negatif yönleri geniş 

hinterlandı içinde hesaplanarak, gerçek rakamlar ortaya 

çıkarılmalıdır.  

Bu karar nedeniyle Elazığ ekonomisinin kaybedeceği 

zarar, THY’nin bu hatta uğradığı sözgelimi birkaç trilyonluk 

zararla kıyaslanır mı? Ekonomiyi bilmediğimiz ve bir zararı 

kapatmak isterken, ortaya çıkan ve normalde görünmeyen diğer 

zararların büyüklüğünün hangi boyutlara varabileceğini 

hesaplayamadığımız için bu ülke batıyor.  

Elazığ’a yapılan uçak seferlerinin Üniversitemizdeki 

bilimsel aktivitelerimize, turizmimize, kültürümüze, sosyo-

ekonomik gelişmişliğimize sağladığı faydaları açıktır. Ancak, 

acaba biz vatandaşlar Elazığ’a uçak seferlerinin sürekli 

yapılmasını sağlamak için üzerimize düşenleri yeterince yapıyor 

muyuz? 

Aldığım bilgilere göre 2002 yılı Mart ayında giden 

yolcu sayısı 1634, ancak 2003 yılı Mart ayında bu rakam 

1079’a düşmüş, yani %16’lık bir azalma var. Elazığ’da 

yaşayanlar olarak eğer imkânlarımız el veriyorsa, uçak ile 

seyahat etmeyi tercih etmeliyiz. Böylece zaman zaman çok az 



kişi ile yapılan uçak seferlerini, birileri koz olarak karşımızda 

kullanmamış olur.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 NİSAN 2003 Perşembe 

 

SİİRT’TE BİLİŞİM KONFERANSLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

18 Nisan günü Siirt Valiliğinin daveti üzerine ben 

“Internet ve Bilişim Suçları” ve Öğr. Gör. Nurhayat Varol ise 

“Ortaöğretimde Bilgisayar Kullanımı” konularında birer 

konferans verdik. Görsel ve işitsel araçları kullanarak 

yaptığımız sunumlar ilgi gördü. Salon tıklım tıklım dolu idi ve 

özellikle ortaöğretim kurumlarından gelen öğrencilerin konuya 

gösterdikleri alaka çok büyüktü. Konferans sonrasında ilginç 

sorulara muhatap olmamız, konferansımızın hedefine 

ulaştığının göstergesi idi.   

Konferans sonrasında yanımıza gelen bazı kişilerin 

“Hocam keşke bu tür etkinlikler ilimizde sık sık yapılsa! Bizler 

bu tür faaliyetlere susamışız” türünden serzenişleri ise, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde halkımız için sosyal 

etkinliklerin önemini ortaya koymaya yetiyordu.  
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Vali Sayın Nuri Okutan sosyal ve kültürel etkinliklere 

çok önem veren bir kimliğe sahip. Siirt ilinin sosyo-ekonomik 

gelişimi için elinde geleni yapıyor. Siirt kültürünün sonraki 

nesillere aktarılmasına vesile olacak “Siirt Mağaraları”, “Siirt 

Kilimleri”, “Siirt’te Tespiti ve Tescili yapılamayan Kültür 

Varlıkları” vb. güzel çalışmalar yapmış ve bunları kitaplar 

halinde neşretmiş. İki ayda bir “Işığa Doğru” bir dergi 

yayımlanıyor ve bu dergide ilin meseleleri ele alınıyor. Kültür, 

Projeler, Sizin Dünyanız, Basında Siirt gibi bölümlerinde, Siirt 

iline ait etkinlikler tanıtılmaya çalışılıyor.  

Siirt İli ile Fırat Üniversitesi arasında da ortak 

çalışmalar var. Siirt İl Gelişme Planı üniversitemiz 

tarafından yedi aya yakın bir süredir yürütülen bir proje.  

Bu projenin koordinatörlüğü, Rektörümüz 

tarafından bendenize verildi. Üniversitemiz bünyesinde 

oluşturulan bir grup ile “Mevcut Durum ve Analizi” 

raporunu tamamlayarak, Valiliğe teslim ettik. Siirt Valiliği 

bir organizasyon yaparak, bizleri il müdürleri ile bir araya 

getirdi. İl müdürleri ildeki sıkıntıları aktardılar ve Siirt 

ilinin Gelişim Stratejileri raporunun hazırlanmasına büyük 

katkılar sağlayacak bilgiler ilettiler.  

Toplantı sırasındaki tüm konuşmalar tarafımızdan 

kayda alındı ve üniversitemizde bu proje çalışmalarına 

katılan elemanlara seyrettirilerek, çalışmalarının 

mükemmel olmasına özen gösterilecek. İşte bu çalışma Fırat 

Üniversitesinin bulunduğu yörenin kalkınması için 



gösterdiği çabalar bağlamında çok önemli bir gerçeği de 

ortaya koyuyor. Üniversiteler, bulundukları bölgenin 

gelişmesine destek vermek için valiliklerle, belediyelerle, 

sivil toplum örgütleriyle sıkı işbirliğine girmek 

durumundadırlar.  

Siirt’teki bu etkinlikleri yapacağımız önceden 

Batman’da da duyulduğu için Batman Valisi Sayın Efkan 

Ala büyük bir nezaket göstererek, bizleri gece makamında 

kabul etti. Hatta Siirt ile ilgili işbirliğini duyunca, “Hocam 

bizlerle de bu tür etkinlikler ve proje çalışmaları birlikte 

sürdürelim” teklifinde bulundular.  

Sonuç olarak üniversitelerin bulundukları yöre ve 

bölgelere sosyal etkinlikler yaparak destek vermeleri, 

üniversitelerin görevleri arasında yer alır. Fırat 

Üniversitemiz de bu tür etkinliklere açık olup, bu bağlamda 

gelen davetleri asla geri çevirmiyor. Bu işbirlikleri 

sonucunda da bölgeye güzel hizmetler sunulabiliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 26 NİSAN 2003 Cumartesi 

 

SİİRT’TE İNANÇ TURİZMİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Siirt İlinin şu dönemde bazı özellikleri var. 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Siirt’ten 

milletvekili seçildi ve Başbakanlığa giden süreçte bu kente çok 

şeyler borçlu. Eşi Emine Erdoğan da Siirt’li ve üstelik Tillo’lu.  

Doğrusunu söylemek gerekirse Siirt’e doğru yol alırken 

Başbakanın seçildiği bir ilde ne tür yeni gelişmeler var diye 

merak etmiştim. Şehrin girişinde çift yol çalışmaları var, yani 

yol genişletiliyor. Ama yolun tamamlanması için daha çok 

emek lazım.  

Siirt’in şehir içi yolları maalesef harap bir vaziyette. 

Aracınızın amortisörleri her an patlayabilir. Köstebek haline 

dönüşmüş yollarda hiçbir faaliyet yoktu. Yollarda çukurların 

doldurulması ne zaman yapılır bilinmez ama Siirt basınının 

yeterince bu konularda haber yapmadığı kanısındayım. Eğer 
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Siirt’te yerel basın yoğun çalışsa ve sık sık bu tür 

olumsuzlukları dile getirse, Belediye tüm imkânlarını seferber 

ederek tepkileri azaltmaya çalışır. Şehir içi yollarının durumunu 

görünce, Siirt halkının kaderine rıza gösterdiği ve hayatlarından 

memnun oldukları izlenimine sahip olabilirsiniz.  

Siirt’te 6 km mesafede Aydınlar (Tillo) diye bir ilçe 

var. Siirt’i ziyarete gidenler mutlaka buraya götürülür. 

Süryanice’de “Yüksek Ruhlar” anlamına gelen Tillo’nun kültür 

yönü ile zengin bir tarihi olduğunu hemen fark etmek mümkün. 

Geçenlerde Siirt’in Aydınlar ilçesini dolaştık. Belediye Başkan 

Vekili Abdulaziz Bey bize refakat ederek ilçesinin 

güzelliklerini tanıtmaya çalıştı. İlk olarak İsmail Fakirullah 

Hazretlerinin türbesine götürüldük. Türbede restorasyon vardı 

ve buna rağmen ziyaretçiler eksik olmuyordu. Tillo’daki tarihi 

yerler ile ilgili bir yandan bilgi alıyor, bir yandan da acaba inanç 

turizmi için bu ilçe neden aktif bir duruma getirilmiyor diye 

meraklanmıştım.  

İnançları nedeniyle ilçeye yerli turistler geliyor. 

Bunların hepsi kendi başlarına ziyaretlerini tamamlayarak 

ilçeden ayrılıyor. Oysa belirli günlerde turlar düzenlenerek, 

ilçeye maddi gelir sağlanabilir. Yılda iki defa meydana gelen ve 

gün ile gecenin eşit olduğu tarihlerde turlar düzenlenerek, Botan 

çayına kıyısı bulunan kalenin penceresinden süzülen güneş 

ışınlarının, Fakirrullah Hazretlerinin türbesinin başına 

yansıması olayının, bir festival biçiminde sunulması mümkün 

olamaz mı? 



1999’da güneş tutulmasının en iyi görüleceği yerin 

Harput olacağının duyurulması sonucunda binlerce kişi o 

dönemlerde Elazığ’a akın etmişti. Amerika’dan, Japonya’dan 

Avrupa’dan ve diğer ülkelerden birçok turist Elazığ’a gelmişti. 

Medya yaptığı canlı yayınlarla Harput’u tüm dünyaya 

tanıtmıştı. Öyle tahmin ediyorum ki yılda sadece iki kez 

gerçekleşen söz konusu olay nedeniyle binlerce kişinin Tillo’ya 

gelmesini sağlanabilir. Ancak bu yansımada bir bozulmanın 

olduğu ve düzeltileceği bildirildi.  

Veysel Karani Türbesi de Bitlis yolu üzerinde olup, bu 

bölgede inanç turizmi için büyük bir potansiyel arz etmektedir. 

Tillo Belediye Başkanı Sayın Behçet Kavun’a düşen görev, 

inanç turizmini canlandıracak yatırımlara bir an önce 

başlamasıdır. O zaman ilçenin hızla geliştiğini kısa sürede 

göreceğimize inanıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 05 Mayıs 2003 (Pazar) 

 

KÜLTÜR KURULTAYI ÇALIŞMALARI  

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

İletişim Fakültesi Dekanı 

 

Kültür Kurultayının gündeme gelişi ve hedefi 

Kültür Kurultayının yapılması fikri, Elazığ’da geçen 

yıllarda yapılan Ekonomik Kurultay örnek alınarak gündeme 

gelen bir konudur. Birinci Elazığ Kültür Kurultayı çalışmaları 

2002 yılı ilkbaharında Elazığ Valiliğince organize edilmeye 

başlanılan bir faaliyet olup, bu çalışmalar içerisinde Elazığ 

Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve bazı sivil toplum örgütleri yer 

almıştır.  

Birinci Elazığ Kültür Kurultayının hedefi, kültürel 

zenginliklerimize sahip çıkmak, kuşaklar arasında kültürel 

bağlamda köprü kurmak, kültür alanında yapılacak 

etkinlikler ve çalışmalar sonucunda elde edilecek bilimsel 



verilerin, analizlerin ve stratejilerin yazılı ve görsel 

materyallerini nesillerimize aktarmak, kültürel mirasımızın 

kaybolmaya yüz tutan yönlerini toplumumuzun takdirlerine 

sunmaktır.  

Kültür Kurultayı çalışmaları bu bağlamda ele 

alındığında, bir festival olmayıp “Bilimsel eserlerin ortaya 

çıkarılması ve sonraki nesillere miras bırakılmasıdır”, 

diyebiliriz. Ancak yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması 

ve geniş bir taban bulmasını sağlamak için, Kültür Kurultayı ile 

ilgili iki günlük bir etkinliğin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 

etkinlikler içerisinde iki panel, Harput gezintisi ve iki ayrı 

mekânda düzenlenecek musiki konserler yer almaktadır.  

Kültür Kurultayı Organizasyonu 

Kültür Kurultayı çalışmalarını organize edebilmek 

amacıyla Genel Kurul ve Yürütme Kurulu teşekkül ettirilmiştir. 

Genel Kurulun geçen yıl yaptığı toplantılarda Yürütme Kurulu 

Başkanlığına Vali Yardımcısı Neşet Akkoç, Dönem 

Başkanlığına Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Dönem Genel Sekreterliğine ise 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol 

seçilmişlerdir.  

Çalışmaları yürütmek amacıyla 15 ayrı komisyon 

teşekkül ettirilmiştir. Bu komisyonların isimleri ve etkin olarak 

çalışmaları yürüten sorumluları, Tablo 1’de görülmektedir.  



 

Tablo 1. Kültür Kurultayı Komisyonları ve 

Sorumluları 

Komisyonun adı Başkanları/Sorumluları Görevi 

Kültür ve Tabiat 
Varlıkları 

Tahsin Öztürk İl Kültür Müdür 
Vekili 

Mimari ve Güzel 
Sanatlar 

Prof. Dr. Beşir Aşan F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Elazığ Bibliyografyası Doç. Dr. Orhan Kılıç F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Elazığ Biyografisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çevik F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Dil ve Edebiyat Prof. Dr. Ahmet Buran F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Din ve Dini Hayat Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aksın F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Halk Oyunları Prof. Dr. Edip Özer ve 

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin 
Kaya 

F. Ü. Veteriner 
Fakültesi 

F. Ü. Tıp Fakültesi 

Musiki Öğr. Gör. Savaş Ekici Gaziantep 
Üniversitesi 

Halk Kültürü Doç. Dr. Esma Şimşek F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Mutfak Kültürü Fethi Ahmet Gel Fırat Üniversitesi 

Şahıs, Yer ve Mevki 
Adları 

Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

El Sanatları Gönül Özel Fırat Üniversitesi 

Tarım ve Hayvancılık Mustafa Kürklühatipler Türk Ocakları 
Başkanı 

Şehirleşme ve 
Kültürel Değişim 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk F. Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Spor Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aslan F. Ü. Beden Eğitimi 
ve Spor 



Yüksekokulu 

 

Başkanları ve sorumluları haricinde her komisyon 

içerisinde yeterli sayılarda eleman görevlendirmeleri yapılarak, 

komisyonlar içinde iş bölümü yapılmıştır. Bu komisyonların 

yaptıkları çalışmalara özgü olarak, literatür araştırmaları 

sonrasında alan ve uygulamalı çalışmalar sürdürülmüştür.  

Kültür Kurultayı Çalışmalarının Tanıtımı 

Kültür Kurultayı çalışmalarını Türkiye geneline 

tanıtmak ve bu projeye destek bulmak amacıyla, ilk etapta 

“Elazığ 1. Kültür Kurultayına Doğru” isimli 44 sayfalık bir 

dergi çıkarılmış ve bu dergide çalışmaların organizasyon ve 

koordinasyon şemaları detaylı bir biçimde verilmiştir. Görev 

tanımlarının yapıldığı ve komisyon çalışmalarının 

çerçevelerinin çizildiği bu dergi, Kültür Kurultayı 

çalışmalarının özet bilgilerini içeren ve çalışmaları tanıtan 

özelliğe sahiptir.  

Kültür Kurultayı çalışmalarını yürütmek üzere Neşet 

Akkoç, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Asaf Varol, Yrd. 

Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan ve Seyfettin Bahçeci’den oluşan 

bir çekirdek yürütme kurulu oluşturuldu ve bu grup sık sık bir 

araya gelerek çalışmalara yön verdi.  

Zaman zaman Ankara’da görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmelerin ilki 17 Mayıs 2002 tarihinde Vali Yardımcısı 

Neşet Akkoç Başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. 



Asaf Varol, Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Yrd. Doç. Dr. 

Hüsamettin Kaya, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan ve 

dönemin İl Kültür Müdürü Cemal Ekşi’den oluşan bir heyet 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu heyetin görevi, Kültür 

Kurultayına maddi-manevi destek aramak ve bu çalışmaların 

ülke platformuna taşınmasını sağlamaktı.  

Heyet ilk olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcımız 

Feyzullah Arslan’ı ziyaret etmiş ve amaçlarını aktarmıştır. 

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Sekreteri Prof. Dr. Kadirhan 

Sunguroğlu’nun organize ettiği ve Ankara’da yaşayan Elazığ’lı 

bürokratlarımızın ve vakıf üyelerinin davet edildiği toplantıda, 

heyet olarak Kültür Kurultayı çalışmalarının amaçlarını anlatıp 

destek talebinde bulunulmuştur.  

18-26 Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara 2. Gençlik 

ve Eğitim Fuarı&Panayırı etkinlikleri, Kültür Kurultayı 

çalışmalarının tanıtımı için çok uygun bir organizasyon idi. 

Çünkü Türkiye’nin tüm ilerinin İl Kültür Müdürlüklerinin 

katıldığı bu etkinlik, çalışmalarını yürüttüğümüz Kültür 

Kurultayının tanıtımı için büyük bir fırsattı. Elazığ İl Kültür 

Müdürlüğünün fuardaki sergi alanında dergimizin dağıtımı 

sağlandı.  

18 Mayıs 2002 tarihinin Elazığ halkı için ayrı bir 

anlamı vardı. Elazığspor-Şekerspor maçı Ankara’da yapılacaktı 

ve Elazığspor’un Süper Lige çıkması, bu maça bağlı olmuştu. 

Elazığ’dan büyük bir sporsever kitlesi yanında, diğer illerden 



gelen Elazığ’lı veya Elazığ dostu kişilerin maça gelmesi söz 

konusuydu. Kültür Kurultayı çalışmalarımızın tanıtımı için bu 

büyük bir fırsattı ve dergimizi stada götürerek protokolün 

tümüne dağıtımını sağladık.  

 

Kültür Kurultayı tanıtımı yanında bu çalışmalarımıza 

maddi ve manevi destek bulmak için Elazığ eski 8. Kolordu 

Komutanı Korgenaral Sayın Köksal Karabay, dönemin Kültür 

Bakanı Sayın İstemihan Talay, Kültür Bakanı eski Müsteşar 

Yardımcısı Kemal Fahir Genç, Başbakanlık Tanıtma Fonu 

Genel Sekreteri Satılmış Uzun, TİKA’dan Ahmet Alıcı ve 

Davut Haner, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, dönemin 

Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Prof. Dr. Mustafa Gül, Prof. 

Dr. Latif Öztek, Necati Çetinkaya, Mehmet Ağar ziyaret 

edilmiştir. Ziyaret ettiğimiz kişi ve kuruluşların tümünden 

destek sözleri aldık. Projemizi dönemin Kültür Bakanına 

sunarak, maddi olarak desteklenmesini talep ettik.  

Ocak 2003 ayı içerisinde ikince kez Ankara’ya bir 

heyet olarak gittik. Vali Yardımcısı Neşet Akkoç, Prof. Dr. 

Asaf Varol ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan’dan oluşan bu 

heyet, öncelikle TBMM’den başlayarak bir dizi temaslarda 

bulunmuşlardır. Milletvekillerimiz Prof. Dr. Abdulbaki 

Türkoğlu, Şemsettin Murat, Zülfü Demirbağ ziyaret edilmiş ve 

projemiz hakkında kendilerine bilgi verilerek destek aranmıştır.  



 

Prof. Dr. Abdulbaki Türkoğlu ile birlikte heyetimiz 

Dönemin Kültür Bakanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve 

Müsteşar Prof. Dr. Mustafa İsen’i makamlarında ziyaret ederek 

projemize yardım talebinde bulunmuştur. Elazığ Kültür ve 

Tanıtma Vakfı Sekreteri Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu 

organizasyonunda Ankara’da yaşayan Elazığ’lı 

bürokratlarımızla ikinci kez bir araya geldik ve basım 

aşamasına gelmiş olan “Elazığ Mutfak Kültürü” isimli eserimizi 

kendilerinin görüşlerine sunduk.  

Kültür Kurultayı çalışmalarını Elazığ dışında da yaygın 

bir biçimde tanıtımını yapmak için ziyaret ettiğimiz illere dergi 

ve Mutfak Kültürü kitabını götürerek tanıtımını yaptık. Batman 

ve Siirt Valileri ile bu tanıtım için bir araya geldik.  

Komisyonların Çalışmaları 



 

Kültür Kurultayı Komisyonları teşekkül ettirildikten 

sonra, her komisyon çalışmalarına literatür araştırması yaparak 

başlamışlardır. Çalışmalarda yardımcı olmak üzere her 

komisyonda, Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik 

ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri 

görevlendirilmiştir. Bilgisayarı çok iyi kullanan bu öğrencilere 

bitirme ödevi projeleri, görevlendirdikleri komisyonların 

niteliklerine göre verilmiş, böylece öğrencilerimizin sağladıkları 

bu destek, bitirme projesi olarak da değerlendirilmiştir. Bu 

öğrencilerimizin komisyonlara verdikleri destekler sayesinde 

çalışmalar çok büyük bir hız kazanmıştır.  

Komisyonlarda görev alan elemanlar, büyük bir özveri 

göstererek çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Gece geç saatlere 

kadar bir arada çalışmalarını sürdürdüklerine defalarca şahit 

olduk. Hazırladıkları eserlere son şekillerini vermek üzere bir 

araya gelip günlerce birlikte çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları 



hiç karşılık beklemeden gönüllü olarak sürdüren tüm 

çalışanlara, ne kadar teşekkür etsek azdır.  

Çok yoğun çalışmamıza rağmen, maalesef araştırma 

alanlarının çok geniş olması nedeniyle tüm kitapları Kurultaya 

yetiştiremedik. Tamamen bitirilen çalışmalarımız arasında 

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

Mehmet Bedri Yücesu-Hayatı,-Edebi Kişiliği ve Şiirleri”, 

“Elazığ Bibliyografyası”, “Halk Oyunları”, “Musiki” ve iki 

ciltlik “Mimari ve Güzel Sanatlar” kitapları bulunmaktadır. Bu 

kitapların bir kısmı basılmış, diğerleri ise matbaada basımı 

beklemektedirler.  

Diğer alanlardaki kitapların tamamlanması için de 

yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Komisyonlarımız ellerinde 

geleni yapmaktadırlar. Büyük bir ihtimalle “Elazığ Biyografisi” 

haricindeki kitaplar 2003 yılı içerisinde tamamlanacak ve 

okuyucusu ile buluşacaktır.  

Kültür Kurultayı eserlerini halkımıza ve ülkemize 

sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen 

herkesin verdiği çabayı en yakın bilen kişiyim. Bu çalışmaların 

manevi değeri çok büyük olup, ileriki nesillere kültürümüzü 

aktaracak olan bu eserler, yazarlarının ve hazırlayanlarının en 

kıymetli çalışmaları arasında yer alacaktır.  

Not: Aşağıda haber niteliğinde yazılar var. Onları da 

gazeteye uygun yerlere serpiştirelim.  



ÜNİVERSİTEMİZDE NORM KADRO ÇALIŞMALARI 

YAPILIYOR 

Norm kadro denildiğinde ilk etapta Milli Eğitim 

Bakanlığındaki uygulamalar akla gelmektedir. Norm kadro 

belirli okullarda öğretmen açığını bertaraf etmek ve kadroları 

optimum düzeyde kullanmak için düşünüldü. Bunun sonucu 

olarak da iller içerisinde bazı öğretmenlerin görev yerleri 

değiştirilmektedir. Uygulamanın başlamasının üzerinden bir yılı 

aşkın bir süre geçti. MEB’de Norm Kadro uygulamasının 

yapılabilmesi için Personel Dairesi Başkanlığından alınan 

bilgiler şöyle: 

 Okullardaki eğitimci ve hizmetli kadrosunun 

belirlenmesi  

 Okulların öğrenci kapasitelerinin belirlenmesi  

 Okulların derslik sayılarının, faaliyet alanlarının 

saptanması gerekiyordu. .  

Bu ihtiyaç doğrultusunda MEB Otomasyon Daire 

Başkanlığı, hazırladığı veritabanı ile Türkiye genelindeki 

öğretmenlerin hepsinin kayıtlı olduğu bir sistem oluşturdu. 

Sistemdeki güncellemeler de illerden gelen bilgiler dâhilinde 

yapılmakta.  

Bu otomasyon projesinin genel yapısını oluşturma 

çabaları, norm kadro uygulaması başlamadan çok önce 

başlatılmış. Uygulama Mevzuat Daire Başkanlığı ve 



Otomasyon Daire Başkanlığının koordineli çalışması ile devam 

ediyor.  

Şimdi benzer çalışmaları üniversitelerimizin ve hatta 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da yapması isteniyor. Fırat 

Üniversitesinde norm kadro çalışmaları iki ay önce başlatıldı. 

Norm Kadro Çalışmaları Komisyonu Başkanlığına İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol getirildi.  

2023 yılı hedef alınarak yapılacak projeksiyonlar 

ışığında üniversitemizdeki kadroların daha etkin biçimde 

değerlendirebilmesi, Üniversitemizin geleceğini yakından 

ilgilendirecek düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçta 

ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınması ve milli gelire katma 

değer sağlaması açısından ele alındığında, yapılacak olan 

norm kadro çalışmalarının büyük önem arz ettiği 

bilinmektedir.  

Norm kadro çalışmaları kapsamında üniversitemizin 

tüm birimlerine anketler uygulanmakta, idari ve akademik 

personelin tespiti yapılmakta ve birim şemaları çıkartılmaktadır. 

Çalışmaların Aralık 2003 ayı içerisinde tamamlanması 

hedeflenmektedir.  

 

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLGEYE HİZMETE DEVAM 

ETMEKTE 



1998-2000 yılları arasında Fırat Üniversitesi 

Rektörlüğü Genel Koordinatörlüğünde Atatürk, İnönü, Kafkas 

ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin ortak girişimi ile Doğu 

Anadolu Kalkınma projesini başarı ile tamamlayan 

Üniversitemiz, yeni yürüttüğü projelerle bölgemize hizmet 

vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Elazığ, Tunceli, Bingöl, 

Muş, Bitlis ve Siirt illerinin İl Gelişme Planlarını yapmakta olan 

üniversitemiz, diğer taraftan BOTAŞ A. Ş. ile birlikte Malatya, 

Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin doğal gaz talep 

miktarlarının tespiti için de anketler uygulamaktadır.  

Alınan bilgilere göre Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis 

illerinin Mevcut Durum Analizleri ile Strateji Raporları 

tamamlanarak ilgili illerin valiliklerine teslim edilmiştir. Elazığ 

ve Siirt illerinde ise henüz sadece Mevcut Durum Analizleri 

raporları tamamlanarak, valiliklere teslim edilebilmiştir.  

BOTAŞ A. Ş. ile birlikte yürütülen anket çalışmaları ise 

tamamlanarak Mayıs 2003 Ayı başında BOTAŞ’a 

ulaştırılmıştır. Bu iki projenin koordinatörlüğünü yürütmekte 

olan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol, 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün bu tür projelere 

büyük önem verdiğini, bölgeye maksimum düzeyde hizmet 

götürebilmek için çaba sarf ettiğini ve bu hedeflerin sonucunda 

bölgesel projelerin Üniversitemizde yapılabildiğini söylemiştir.  

 

BAŞLARKEN 



“Fırat İletişim” isimli bu gazete yayın hayatına yeni 

başlayan ve İletişim Fakültemizin yayın organı olan bir 

gazetedir. Mayıs 2003 ayı ile birlikte yayın hayatına başlayan 

bu gazetemiz, başta üniversitemiz olmak üzere Elazığ’ın 

sorunlarını dile getirecek, çözüm önerileri sunacak, bölgenin 

sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü 

konuyu sütunlarında işlemeyi kendine amaç edinecektir. Bu 

gazetenin en büyük özelliği ise hocalar ve öğrencilerinin ortak 

bir çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkmasıdır. Gazetenin 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  

Prof. Dr. Asaf Varol 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
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FIRAT TELEVİZYONUNDAN İLETİŞİM 

FAKÜLTESİNE 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı 

 

Fırat Üniversitesinin Elazığ halkına açılan penceresi 

olan ve 1991 yılında temeli atılan Fırat Televizyonu, Türkiye’de 

ilk yerel üniversite televizyonu kimliğini taşımanın haklı 

gururunu yaşamaktadır. Fırat Televizyonu, kuruluşunu 

müteakiben 1992’li yıllarda yayın hayatına başlamış ve büyük 

mücadeleler vererek programlarını 2000 yıllarına kadar 

aralıksız sürdürmüştür.  

Fırat Televizyonu kurulduğunda özel radyo ve 

televizyon yayınlarını kapsayan bir kanun maalesef 

bulunmamaktaydı. 1994 Nisan’ına kadar bu alanda yasa 

yokluğundan istifade ederek ülkemizde yerel bağlamda çok 



sayıda radyo ve televizyon şirketleri kurulmuş ve aralarındaki 

kıyasıya mücadele nedeniyle birçok olumsuz olaylar 

yaşanmıştı. O dönemlerde birbirinin yayınlarını engellemek için 

yayınları enterfere eden şirketlerin varlığını çok iyi 

hatırlıyorum. Maalesef Fırat Televizyonu da bu olumsuz 

gelişmeler yüzünden defalarca sabotaj olaylarına maruz 

kalmıştı.  

O dönemlerde bu alanda bir yasanın olmayışı, bazı 

illerde yerel bağlamda çok sayıda radyo ve televizyon 

şirketlerinin işletilmeye başlatılması, ses ve görüntü kirliliğini 

de beraberinde getirmişti. Frekans tahsisi olmadığı için her 

dileyen istediği bir kanalı işgal ederek görsel ve işitsel alanlarda 

yayıncılık yapmaya çalışıyordu.  

1994 Nisan’ında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesi 

ile birlikte, Üniversitelerimize büyük bir darbe vuruluyordu. 

Çünkü yasada üniversitelerin eğitim amaçlı dahi olsa yerel 

bağlamda radyo ve televizyon birimleri kurmaları 

engellenmişti.  

Fırat Televizyonu için 1991-1994 yılları arasında büyük 

yatırımlar yapılmış ve bu televizyonun eğitim amaçlı 

kullanılması düşünülmüşken, yasadaki bu engel Berlin duvarı 

misali karşımıza dikilmişti. İki ihtimal vardı, ya yasa gereğini 

yerine getirip o güne kadar yapılan tüm yatırımların üzerine bir 

çizgi çekerek Fırat Televizyonu yayınlarını durduracaktık ya da 



haklılığımızı ortaya koyarak yasanın değişmesini sağlamanın 

yollarını arayacaktık. Bizler ikinci yolu tercih ettik ve Fırat 

Televizyon yayınlarını aralıksız sürdürdük.  

Yasa desteği olmadığı için o dönemlerde defalarca 

sanık koltuğuna oturarak ifadeler verdik. Yaptığımız yayınlar 

yüzünden bir kısım kötü amaçlı mihrakların tehditlerine maruz 

kaldık. Bıkmadık ve bölgenin kültürel yapısına hizmet etmek 

amacıyla yayınlarımızı ısrarla sürdürdük. Ama hiçbir zaman asıl 

kuruluş amacımız olan eğitim olgusunu göz ardı etmedik. Bu 

alanda düzenlediğimiz programlarla Elazığ’ın eğitim düzeyinin 

daha da yükselmesine katkı sağlamaya çalıştık.  

Fırat Televizyonu günden güne büyümesine devam 

ediyor ve artık Üniversitemiz bünyesinde bir İletişim 

Fakültesinin kurulmasının zamanının geldiğine inanıyorduk. 

1997’de Fırat Televizyon alt yapısını ön plana çıkararak 

hazırladığımız raporlar sayesinde, Bakanlar Kurulundan Fırat 

Üniversitesi bünyesinde bir İletişim Fakültesi kurulması 

kararını aldırmanın mutluluğunu yaşıyorduk.  

2000 yılında İletişim Fakültesine Dekan olarak 

atanmam ile birlikte Fakültemize öğrenci alabilmek için yoğun 

bir çalışma başlattık. Yükseköğretim Kurulu tarafından 

Fakültemizin öğrenci alabilmesine izin alabilmenin yolu, fiziki 

mekânımızın varlığına ve yeterince öğretim elemanı 

sağlamamıza bağlı idi. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl büyük bir atılım yaparak, başka amaçla yapımı 



tamamlanan bir binayı İletişim Fakültemize tahsis etti ve diğer 

üniversitelerden eleman temini için tüm imkânlarını seferber 

etti. Bu dönüm noktasının meyvesini, 2001-2002 eğitim ve 

öğretim döneminde ek kontenjanla Kasım ayında öğrenci 

alımını gerçekleştirerek almış olduk.  

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci alımını 

daha 2001 yılı kasımında gerçekleştirmesine rağmen, Fırat 

Televizyonunun varlığı, kendine ait müstakil binasının 

bulunması ve yeterli öğretim elemanını kısa sürede 

tamamlaması gibi unsurlarla Türkiye’deki İletişim Fakülteleri 

içerisinde saygın bir konuma gelmeyi çok kısa sürede 

başarmıştır. Çok genç bir fakülte olmamıza rağmen, 

öğrencilerimiz ürettikleri yapıtlarla farklı üniversiteler 

tarafından düzenlenen ödül törenlerine çağrılmaktadırlar.  

2002 yılında Yükseköğretim Kurulu Enformatik Milli 

Komitesi üyelerinin Elazığ’a gelerek yerinde yaptıkları 

incelemeler sonrasında, diğer üniversiteleri ziyaretleri sırasında 

örnek verilmemiz, farklı üniversitelerdeki öğretim 

elemanlarının uzaktan eğitim konusunda yayınladıkları 

makalelerde, Fırat Televizyonunun ve İletişim Fakültemizin 

adından sıkça söz edilmesi, başarılarımızın tescil edilmesinin 

kanıtıdır.  

Yılmadan yıllardır sürdürdüğümüz televizyon yayınları 

modelini diğer üniversitelerimiz de benimsediler. 1998’de 

Selçuk Üniversitesi de Fırat Televizyonu benzeri bir yerel 



televizyon birimini kurdu ve yayınlarını başlattı. Bu durum 

haklılığımızın daha da güçlenmesine vesile oldu.  

 

3984 sayılı yasadaki engelleri ortadan kaldırmak için 

önemli unsurlar devreye girmeye başlamıştı. Bunlardan biri 

benim de üye olarak seçildiğim Yükseköğretim Kurulu 

Enformatik Milli Komitesinin varlığı idi. Diğer ise sık sık 

toplanan İletişim Fakültesi Dekanlarının, üniversitelerin yerel 

radyo ve televizyon birimleri kurabilmeleri ile ilgili 

birliktelikleriydi. İletişim Fakülteleri dekanları söz birliği 

yaparak, eğitim amaçlı yerel televizyonların üniversite 

bünyelerinde kurulmalarını sağlamak için birlikte mücadele 

veriyorlardı. Sonuç olarak 2002 yılında 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkındaki Kanun 

değişmiş ve üniversitelerinin iletişim fakültelerinin Radyo-

Televizyon ve Sinema bölümlerinin yerel bağlamda Radyo ve 

Televizyon yayınları yapması önündeki tüm engeller tarihe 

karışmış oluyordu. Kanunun tarifine tıpatıp uyan Fırat ve 

Selçuk Üniversitesi televizyonları böylece hürriyetlerine 

kavuşuyorlardı. Artık diğer bazı üniversitelerimiz de yerel 

bağlamda radyo ve televizyon birimleri kurmak için hummalı 

bir mücadele içerisine girdiler.  

Bugün bir mutluluğu daha yaşıyoruz. Elinizde 

okuduğunuz bu gazete, Fırat İletişim Fakültesinin bir yayınıdır. 

Böylece yayıncılık konusunda yeni bir güzergâha giriyoruz. Bu 



güzergâh hem Elazığ basınına taze kan anlamını taşıyacak, hem 

de İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümümüzün 

öğrenci alımına vesile olacaktır. Hedeflerimizi daha da 

büyüteceğiz ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümümüzü de kısa 

sürede devreye alacağız.  

Amacımız, bir ülkede demokratik olgular ile kuralların 

yerleşmesi ve uygulanmasında iletişimcilere önemli 

sorumlulukların düştüğünü, bölgemizde kanıtlamaktır. 

Küreselleşen dünyamızda medyanın dördüncü kuvvet olma 

misyonunu, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 

sürdürmektir. Bu bağlamda bilişim ve iletişim araçlarını etkin 

kullanabilen iletişimciler yetiştirmek, hedeflerimizin başında 

yer alacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Mayıs 2003 (Perşembe) 

 

KÜLTÜR KURULTAYI YAPILACAK ÇOK YÖNLÜ 

ETKİNLİKLERLE SONA ERİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat 

Üniversitesi Rektörlüğü ile Sivil Toplum Örgütlerinin 

katılımıyla başlayan ve bir yıldır hazırlıkları süren Birinci 

Elazığ Kültür Kurultayı; 15-16 Mayıs tarihleri arasında 

yapılacak olan finalle de sonuçlandırılacak.  

Hedefi, kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak, 

kuşaklar arasında kültürel köprü kurmak, kültür alanında 

yapılacak etkinlikler ve çalışmalar sonucunda elde edilecek 

bilimsel verilerin, analizlerin ve stratejilerin yazılı ve görsel 

materyallerini nesillerimize aktarmak, kültürel mirasımızın 

kaybolmaya yüz tutan yönlerini toplumumuzun takdirlerine 

sunmak olan Birinci Elazığ Kültür Kurultayı çalışmaları 
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neticesinde, bilimsel eserlerin ortaya çıkarılarak sonraki 

nesillere miras bırakılması amaçlanmaktadır.  

Vali Yardımcısı Neşet Akkoç ile başlayan ve Vali 

Yardımcısı Cihangir Köksal Başkanlığında yürütülen Birinci 

Elazığ Kültür Kurultayı çalışmalarında Dönem Başkanlığı 

görevi Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. 

Mustafa Öztürk, Dönem Genel Sekreterliği görevi Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol ve 

Mali İşler Koordinasyonu ise ELESKAV Müdürü Seyfettin 

Bahçeci tarafından yerine getirilmektedir.  

Birinci Elazığ Kültür Kurultayı’nda çalışmaları 

yürütmek amacıyla 15 ayrı komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Başkanları ve sorumluları haricinde her komisyon içerisinde 

yeterli sayılarda eleman görevlendirmeleri yapılarak iş bölümü 

yapılmış, yaptıkları çalışmalara özgü olarak, literatür 

araştırmaları sonrasında alan ve uygulamalı çalışmalar 

sürdürülmüştür.  

Yoğun çalışmalara rağmen, araştırma alanlarının çok 

geniş olması nedeniyle tüm kitapların Kurultaya yetiştirilmesi 

mümkün olmamıştır.  

Tamamen bitirilen çalışmalar arasında, “Elazığ Mutfak 

Kültürü”, “Elazığ İli Ağızları”, “Harputlu Mehmet Bedri 

Yücesu-Hayatı,-Edebi Kişiliği ve Şiirleri”, “Elazığ 

Bibliyografyası”, “Halk Oyunları”, “Musiki” ve iki ciltlik 

“Mimari ve Güzel Sanatlar” kitapları bulunmakta olup, bu 

kitapların bir kısmı basılmış, diğerleri ise matbaada 



basılmaktadır. Diğer alanlardaki kitapların tamamlanması için 

de yoğun çalışmalar sürmektedir. Elazığ Biyografisi hariç bütün 

kitaplar 2003 yılı içerisinde tamamlanacak ve okuyucusu ile 

buluşacaktır.  

Birinci Elazığ Kültür Kurultayı’nın 2 günlük programı 

içerisinde iki panel, Harput gezintisi ve iki ayrı mekânda 

düzenlenecek musiki konserleri ve tiyatro yer almaktadır.  

15 Mayıs 2003 günü F. Ü. Kültür Merkezi’nde 09. 30 

‘da Elazığ İli Tanıtım Barkovizyon Gösterisi ile başlayacak olan 

Kurultayda, Birinci Elazığ Kültür Kurultayı Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. 

Feyzi BİNGÖL, Elazığ Belediye Başkanı Hamza YANILMAZ, 

Elazığ Valisi Osman AYDIN ve Onur konuklarının 

konuşmaları ile açılış töreni yapılacak, Dönem Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Öztürk “Kültür Değerlerimiz” konulu konferans 

verecektir.  

Saat 14. 00’te F. Ü. Atatürk Kültür Merkezi ’nde Prof. 

Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU’nun yöneteceği panelde Prof. 

Dr. M. Beşir AŞAN Tabiat Varlıkları, Mimari ve El Sanatları, 

Doç. Dr. Orhan KILIÇ Elazığ Bibliyografyası, Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet ÇEVİK Elazığ Biyografisi, Prof. Dr. Ahmet BURAN 

Dil ve Edebiyat, Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKSIN Din ve Dini 

Hayat, Prof. Dr. Edip ÖZER Halk Oyunları, Öğr. Gör. Savaş 

EKİCİ Musiki konularında yapılan çalışmaları anlatacaklar, 

akşam 20. 00 de Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 

ETİYAD tarafından hazırlanan Tiyatro Gösterisi izlenecektir.  



16 Mayıs 2003 günü Harput gezisinin akabinde 15. 

00’te Öğretmenevi önünde EMK ve Üniversite Folklor Ekibinin 

açık hava gösterileri yapılacak, 15. 45 te Edibe Can Konferans 

Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL’ün 

yöneteceği Panelde Doç. Dr. Esma ŞİMŞEK Halk Kültürü, 

Fethi Ahmet GEL Mutfak Kültürü, Doç. Dr. İbrahim 

YILMAZÇELİK Şahıs, Yer ve Mevki Adları, Mustafa 

KÜRKLÜHATİPLER Tarım ve Hayvancılık, Prof. Dr. Mustafa 

ÖZTÜRK Şehirleşme ve Kültürel Değişim, Yrd. Doç. Dr. 

Cengiz ARSLAN Spor konularında yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi verecekler, akşam 20. 30’da Fırat Üniversitesi 

Atatürk Kültür Merkezi’nde, EMK-Elazığ Musiki 

Konservatuvarı Derneği Sanatçılarının konserini izleme imkânı 

olacaktır. Halka açık olan Birinci Elazığ Kültür Kurultayında 

bütün vatandaşlarımız davetlidir.  

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: : 07 Haziran 2003 (Cumartesi) 

 

ELAZIĞSPOR SEVDALILARININ DİLEĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

35 yıl aradan sonra ilk defa Süper Lige çıkmayı 

geçen yıl başaran Elazığspor’umuz, 2002-2003 sezonunda 

Süper ligde kalabilmek için büyük mücadele vermiştir. 

Ligin alt sıralarında yer almamız, Elazığspor sevdalıları 

olarak bizleri tedirgin etmiş ve bu tedirginliğimiz maalesef 

son haftaya kadar sürmüştür. Ancak, Elazığspor 

yöneticilerinin, teknik heyetinin ve futbolcularının süper 

ligde kalma konusundaki inançları ve bu inançlarını son 

hafta da olsa gerçekleştirmiş olmaları; Elazığspor 

sevenlerinin aynen geçen yıl süper lige çıkarken yaşadığı 

sevinci yeniden tatmalarına vesile olmuştur.  

Gelecek sezondan itibaren artık Super Ligde kalma 

mücadelesi verme yerine UEFA’ya katılmayı hedefleyen ve 
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göstereceği başarılarla kendinden sık sık söz ettiren bir 

Elazığspor’u karşımızda görmek istiyoruz. Bu güzel 

manzarayı yakalayabilmek için de futbolu sevip sevmemeyi 

bir kenara bırakıp, Elazığ’da yaşayan tüm bireyler olarak 

birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü Elazığspor’un Süper 

Ligde kalması demek, Elazığ’a maç nedeniyle gelip 

gidenlerin sayısının artması, esnafımızın daha fazla alış-

veriş yapması, dolayısıyla Elazığ ekonomisinin canlanması 

anlamını taşımaktadır.  

Elazığspor’a maddi ve manevi desteğin sağlanması 

konusunda Elazığ yerel medyasına da büyük görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. Geçen dönemlerde yerel 

medyamız Elazığspor’u desteklemek bağlamında epeyce iş 

yaptığı kanısındayım. Zaman zaman eleştiri anlamında 

yapılan yorum ve konuşmaların ise faydalı olduğunu 

zannediyorum. Çünkü hiç eleştirilmeyen bir kurum veya 

birim, yaptığı her şeyin çok doğru olduğu yanılgısına 

düşebilir ve bunun sonucu olarak da gelişimini 

yavaşlatabilir. Ancak yerel medyamızın eleştiri dozunu çok 

iyi ayarlaması ve yapıcı eleştiriler getirmesi beklenir. Hatta 

eleştiri yaparken çözüm önerilerini de detaylı ele almalıdır.  

Elazığspor geçen sezonu sancılı geçirmesine karşın 

sonuçta Elazığ halkını güldürmeyi başarmıştır. Bu sevincin 

yaşanmasına vesile olan tüm ilgileri candan kutlar, 

Elazığspor sevdalıları olarak gelecek sezon çok başarılı bir 

Elazığspor görmeyi arzuladığımızı belirtirim.  



 

 

Yayınlandığı tarih: 25 Haziran 2003 (Çarşamba) 

TRAFİK KURALLARINA UYMAMANIN NEDENİ 

EĞİTİMSİZLİK MİDİR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yaz tatili nedeniyle araç trafiğin yoğunlaştığı şu 

günlerde, trafik kaza haberlerinin artacağı endişesini hepimiz 

taşıyoruz. Her yıl dini bayramlarımızda ve yaz tatillerinde 

birçok insanımızı kazalar nedeniyle kaybediyoruz. Bu 

kayıpların nedenleri arasında alt yapı yetersizliği ve trafik 

kurallarına uymayan sürücülerin davranışları başta gelmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde trafik kazalarından ölenlerin sayısı, 

ülkemizle kıyaslanmayacak derecede azdır. Örneğin ABD veya 

Avrupa ülkelerinde bir trafik kazası meydana geldiğinde, 

basının önemli bir bölümü bu olayı manşetten verir. Çünkü o 

tür olaylar nadir cereyan eder.  
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Bizde ise sözüm ona trafik kontrolleri çok daha 

fazladır. Hemen her yolda birkaç trafik polisi memurunun 

içinde oturduğu ve adeta pusuya yattığı araçları görmekteyiz. 

Seçtikleri noktalar can alıcı yerler. Orada birçok araç sürücüsü 

hız yapmakta ve sonuçta cezayı yemektedir. Oysa bazı yollarda 

görülen “Bu yolda radarla hız kontrolü yapılmaktadır” türünden 

levhaların işe yaradıklarına şahit olmuşumdur. O levha 

nedeniyle birçok sürücünün araçlarını yavaşlattığı bilmekteyiz.  

Radarla hız kontrolü yapıldığında nedense üç-dört 

polisimiz birden görev alır. Yani her sektörümüzde olduğu gibi, 

bu alanda da insan enflasyonumuz var. Ama diğer taraftan da 

yeterli polisimizin olmadığından bahsedilir. Oysa ABD’de 

pusuya yatarak radarla hız kontrolü yapan araca rastlamak 

hemen hemen imkânsız. Yollarda hız limitleri ile ilgili yeterince 

işaret levhaları bulunur. Polis aracı normal trafik içinde 

seyreder ve kuralı çiğneyen bir sürücüyü gördüğünde peşine 

takılır. Üstelik araç içerisinde de bizde olduğu gibi birkaç polis 

memuru bulunmaz. Genelde tek bir polis memuru vardır o da 

aynı zamanda aracın sürücüsüdür.  

Sirenlerini çaldığında, aracınızı sağa çekip durmak 

zorundasınız. Üstelik polis memuru size gelmeden siz emniyet 

kemerinizi sökemez ve dışarı çıkamazsınız. Polis memurunun 

yanınıza gelmesi dakikalar alır. O arada plakanızdan yola 

çıkılarak kimliğiniz hakkında gerekli bilgiler de çoktan elde 

edilmiştir. Evraklarınız istenir ve hatalı sürüşünüzün nerede ve 



hangi saatte olduğunu gösteren bir ceza kâğıdı elinize 

tutuşturulur. Bizde ise trafik polisi aracının yanına gidilir, 

direksiyondaki polis memuruna kendimizi tanıtarak baskı 

uygulamaya çalışır ve çoğu kez de gereksiz tartışmalar içine 

gireriz.  

Bu davranışlarımız, aldığımız eğitim ve kültürümüzle 

ilgili. Kendi ülkemizde trafik kurallarını hiçe sayan ama dış 

ülkelere gittiklerinde tüm trafik kurallarına harfiyen uyan 

bireylerimizin sayısı oldukça fazladır. Trafik kurallarına 

uymama alışkanlığımızı, kolay kolay değiştirmeyeceğiz gibi. 

Bu tablo karşısında da trafik kazalarında kaybettiğimiz 

vatandaşlarımızın sayısı, elbette sözü geçen gelişmiş ülkelere 

nazaran çok fazla olacaktır.  

Trafik kazaları alanında verdiğimiz maddi manevi 

kayıpları azaltmanın yolu insanımızı eğitmektir. Ama nasıl bir 

eğitim türü olacak, gerçekten tespiti zor bir konu. Çünkü eğitim 

eksikliği eğer söz konusu ise, o zaman aynı insanımız neden 

ABD’de veya Avrupa’da kurallara uyuyor. Enteresan bir 

toplumuz vesselam! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Haziran 2003 (Çarşamba) 

 

ABD’DE OTOMASYON 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bu yazılarımı size ABD’den gönderiyorum. Mesafe göz 

önüne alındığında çok uzak ve zahmetli bir iş yapıyorum gibi 

algılanabilir. Oysa Elazığ’da iken yaptığım işten pek farkı yok. 

Önemli olan yazıyı yazmak. Daha sonra e-posta yolu ile yazıyı 

ilgili yere ulaştırmak an meselesi. İletişim teknolojileri 

sayesinde uzaklık kavramı ortadan kalktı. Internet yardımıyla 

Türkiye’deki haberleri ve gelişmeleri siz sayın okuyucularımla 

aynı zamanda elde etmem mümkün. Bazı yazılarımı buradaki 

olaylara ayırmayı düşünüyorum ve bu yazımda ABD’de halkın 

kullanımına açık otomasyon işlerinden bahsetmek istiyorum.  

Otomasyon denilince, işlemlerin insan aracı olmadan 

kişi tarafından kendi kendine yapılması anlaşılmaktadır. 

Internet bankacılığı otomasyona güzel bir örnek teşkil 
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etmektedir. Artık halkımızın az da olsa bir bölümü bankaya 

gitmeden bankacılık işlemleri Internet üzerinden rahatlıkla 

yapabilmektedir. Bazı alanlardaki otomasyon işlemleri 

haricinde, genel olarak otomasyonda gelişmiş ülkelerle yarışır 

bir konumda olduğumuzu söylememiz güçtür.  

Daha birkaç yıl öncesine kadar ABD’de öğrenim 

görmek isteyen öğrencilerimiz, boş zamanlarını ya pizzacıda 

çalışarak veya benzin istasyonlarında arabalara benzin 

doldurarak para kazanabileceğini düşünürlerdi ve genelde de bu 

tür işleri rahatlıkla bulabilirlerdi. Artık bu tür işleri bulmak çok 

zor. Benzin istasyonları tamamen otomasyona geçmiş. Eğer 

burada yaşamayı düşünüyorsanız, teknolojinin sunduğu bu 

imkânların nasıl kullanıldığını bilmek zorundasınız.  

Benzin istasyonunda bizde olduğu gibi birileri gelip 

aracınıza benzin doldurmuyor. Kendiniz pompaya 

yanaşıyorsunuz, kredi kartını pompa üzerindeki yuvaya 

takıyorsunuz, pompa tabancasını alıp depo ağzına 

koyuyorsunuz ve sonra doldurma işlemine başlıyorsunuz. Depo 

dolduğunda aldığınız benzin miktarının karşılığı, önceden 

tanıttığınız kredi kartından otomatik çekiliyor. İstiyorsanız 

hemen fişinizi de alıyorsunuz ve benzin istasyonundan 

ayrılıyorsunuz. İşte size güzel bir otomasyon örneği.  

Ancak bir an için ülkemizdeki tüm benzin 

istasyonlarının otomasyona geçtiğini düşündüğümde, bu tür 

otomasyona hayır diyorum. Çünkü on binlerce çalışan birden 



işsiz kalacak. Aldıkları aylıklar asgari ücret seviyesinde de olsa, 

hiç olmazsa çalıştıkları bir işleri ve bir gelirleri var.  

İşte durum bu! Otomasyon konularında ders veren bir 

kimliğim olmasına karşın, Türkiye gerçeklerini gördüğümde, 

bazı otomasyon sistemlerine hayır diyebiliyorum. Burada 

konuştuğum bazı Amerikalılar benzin istasyonlarındaki 

otomasyondan çok memnun görünüyorlar. Neden diye 

sorduğumda, “Benzinlikteki görevli gelip depoyu 

doldurduğunda, depo başına 2,5 dolar bahşiş vermek 

zorundayım. Zaten bu tür yerlerde de çalışanlar genelde 

yabancılar. Bu nedenle otomasyonu benimsiyorum” diyorlar. 

İşte otomasyonun ortaya çıkardığı gerçekler! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Temmuz 2003 (Çarşamba) 

 

ABD’DEKİ YABANCI ÖĞRENCİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Temmuz ayı öğrenci ve velileri için önemli bir aydır. 

Çünkü Türkiye’de yapılan ve en büyük sınav olan ÖSS 

sonuçları bu ay içerisinde açıklanır. Üniversitede okumak 

isteyen öğrencilerimizin büyük bir bölümü kontenjan 

yetersizliği nedeniyle üniversiteye yerleştirilememektedir. Bu 

öğrencilerimiz hayallerini bir sonraki yıla bırakmak zorunda 

kalmakta veya kendilerine yeni bir yol çizmektedir.  

İmkânları elveren aileler, çocuklarının eğitimi için her 

türlü yolu kullanabilmektedir. Bütçelerine göre çocuklarının 

Türkiye’de ya da yurtdışında eğitimlerine devam etmelerini 

sağlamaktadır. Almanya hariç tutulduğunda, eğitimde ileri 

düzeydeki diğer ülkelerde üniversite tahsili paralıdır. Bu 

mailto:avarol@firat.edu.tr


yazımda ABD’de uluslararası eğitimin genel bir profilini size 

aktarmak istiyorum.  

Bu yıl ABD’de yüksek tahsil yapmak için kaydolan 

yeni öğrenci sayısı, içinde bulunduğumuz ay itibariyle 

490933’tür. Bu öğrencilerden lisans eğitimi yapmak isteyen 

yabancıların sayısı, ABD vatandaşı olan öğrencilerin %2’sini, 

lisansüstü eğitim de ise ABD’li öğrencilerinin %10’nunu 

oluşturmaktadır. 2003 yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 

büyük bir bölümü Asya kıtasından gelenlerdir. Bu yıl Çin’den 

%10. 4, Hindistan’dan %10. 8 ve Brezilya’dan %15. 3 oranında 

yeni öğrenci kaydı gerçekleşmiştir. Özellikle mühendislik 

alanlarında Çin ve Hindistan’dan gelen öğrencilerin çokluğu, bu 

alandaki bölümlerin ziyareti sırasında hemen fark 

edilebilmektedir.  

Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin en fazla tercih 

ettikleri alanlar sıralanacak olursa İşletme-Yönetim alanının ilk 

sırayı aldığını görüyoruz. Bu alanı mühendislik, matematik-

bilgisayar bilimleri ve diğer sosyal branşlar izlemektedir.  

Yabancı öğrencilerin %75’i ABD kaynakları dışından 

desteklenmektedir. Yabancı öğrencilerin %67’si kendi aile 

imkânlarını kullanırken, kendi ülkelerinden bursu gelenlerin 

oranı %8 seviyelerinde kalmaktadır.  

Diğer çarpıcı bir sonuç ise ulusla arası öğrencilerin 

%22’sinin kaydoldukları ABD üniversitelerinin sadece 10 

eyalet içerisinde yer almasıdır. New York şehri bu bağlamda 



lider konumdadır. Manhattan merkez alındığında 50 

kilometrelik çapa sahip bir alanda yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin oranı %10 civarındadır.  

Tahsil yapmak isteyen uluslararası öğrencilerden 

ABD’nin sağladığı parasal girdi bu yıl için 7,5 milyar dolar 

civarında. Bu meblağın küçümsenmeyecek seviyelerde 

olduğunu, geçmiş dönemlerde IMF’den gelen birkaç milyon 

doların Türkiye para piyasalarında sağladığı rahatlıktan 

çıkartabiliriz.  

11 Eylül sonrası, yabancı öğrencilerin ABD’ye 

girişlerine oldukça sıkı denetimler getirildiği göz önüne 

alındığında, ülkemizde İngilizce eğitim veren üniversitelerimiz 

yabancı öğrenci kontenjanlarını artırarak, ülke ekonomisine bir 

nebze de olsa katkı sağlamaları mümkün olamaz mı diye 

düşünüyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Temmuz 2003 (Çarşamba) 

 

ÇİN MALI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@fırat. edu. tr 

 

Bir ülkede üretilen malların ekonomiye sağlayacağı 

katkıyı çoğaltmanın bir yolu da üretilen malın dış piyasalarda 

pazarlanabilmesidir. Uluslararası ekonomi kuralları gereğince 

ülkeler ürettikleri malları mümkün olduğunca diğer ülkelerde de 

pazarlamayı hedefler. Serbest piyasa ekonomisinde, kim daha 

kaliteli malı daha ucuza satıyorsa, piyasanın hâkimi o olur.  

1977’de Elazığ’da şimdiki adı Karadeniz Birlik olan ve 

Malatya yolu üzerinde bulunan yağ fabrikası montajında 

çalışıyordum. Söz konusu Fabrika Belçika patentli idi. İki 

yabancı mühendisle birlikte montaj işlerinin yürütülmesini 

sağlıyorduk. Montaj bittiğinde söz konusu iki yabancının 

montaja ait projeleri yırtıp çöpe attıklarını gördüğümde, 

yanlarına giderek bu projeleri bana vermelerini ve böylece 
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ileride bu fabrikada çıkacak arızaları gidermede 

kullanabileceğimi söylemiştim. Bu projeleri bana 

veremeyeceklerini, Çin’deki bir olayı anlatarak bildirmişlerdi. 

Benzer bir fabrikayı Çin’de de kurduklarını ve ancak şimdi artık 

Çinlilerin de benzer fabrikayı kendilerinin kurabildiklerini 

söylediler. Çünkü Çin uluslararası patent anlaşmalarına saygı 

göstermeyen ve patent kurallarını tanımayan bir ülke idi. Ele 

geçirdiği her malın taklidini üretiyordu.  

Bilindiği üzere Çin ülke nüfusu olarak tüm ülkeler 

arasında birinci sırada. Bu ülkede ailelerin bir çocuk sahibi 

olmasına müsaade ediliyor. Daha fazla çocuk sahibi olanlardan 

vergi alınıyor. Nüfusun çok fazla oluşu, çok ucuza insan gücü 

imkânı sağlıyor. Diğer bir deyimle karın tokluğuna insanlar 

çalışmak zorunda kalabiliyor. Ucuza insan gücü bulabilmenin 

verdiği büyük avantajı kullanan süper ülkeler, mallarını Çin’de 

kurdukları fabrikalarda üretmeyi tercih ediyorlar.  

ABD’de dolaştığınız her mağazada Çin’de üretilen mal 

bulmanız mümkün. Alacağınız ve de ucuz olduğunu 

gördüğünüz her mal üzerinde “Made in China (Çin Malı)” 

yazısını görürsünüz. Büyük süper mağazalara girdiğinizde 

tekstil, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar, elektrikli ev aletleri 

vb. birçok eşyanın Çin’de üretildiğini anlarsınız. Büyük 

mağazalar, bu eşyaların bulunduğu reyonlara “Görülmemiş 

İndirim”, “Şok Fiyatlar” şeklinde büyük afişler asıyorlar. 

Gerçekten de Türkiye’deki fiyatlarla kıyasladığınızda, malın 



çok ucuz olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Ancak etiketine 

baktığınızda malın Çin’de üretildiği gerçeğini görüyorsunuz.  

ABD süper mağazalarında satılan malların çok büyük 

bir bölümünün Çinlilerin hâkimiyetinin altında olduğu bir 

gerçek. Sadece ABD değil, Avrupa ülkelerinde de benzer 

durum söz konusu. ABD’de çok sayıda Çinli görüyorsunuz. 

Üniversitelerin birçok bölümünde Çinli öğretim elemanların 

sayıları her yıl artıyor. Çünkü ABD vatandaşlara göre çok daha 

ucuza çalışıyorlar ve de tükenmeyen bir çalışma azimleri var. 

Çin bu göstergeleri ile çok hızlı gelişen bir ülke ve dünya 

ekonomisini etkiliyor. Ama ne yazık ki nedeni ne olursa olsun 

ABD süper mağazalarında “Türk Malı” damgalı tek bir ürüne 

dahi henüz rastlayamadım. Artık ülke olarak hızlı kalkınmanın 

sihirli kurallarının gereklerini yerine getirmek zorundayız, aksi 

takdirde Atı Alan Çoktan Üsküdar’ı Geçiyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2003 (Çarşamba) 

 

e-DÖNÜŞÜMÜN DRAMATİK SONUCU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ekim 2002 ayında Günışığı ve online yayımlanan 

www. elaziz. net gazetelerinde “Internet Bankacılığı Problemli“ 

başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazımda “Internet bankacılığında 

son dönemlerde sahtekârlık olayları çoğalmaya başladı. 

Bankacılık işlemlerini Internet üzerinden yapan kişilerin 

bilgilerini çeşitli yazılım programları ile elde eden bazı kişiler, 

bilahare elde ettikleri kullanıcı kodu ve şifreleri ile sahibinin 

hesabından para çekip kendi hesaplarına aktardıkları olaylarını 

basından duyuyoruz. ” ifadelerini kullanmıştım. Ankara’dan bir 

okuyucumun feryadını sizlere aktarmak istiyorum.  

“3 Haziran 2003 tarihinde başıma korkunç bir olay 

geldi. Yıllardır biriktirdiğim bir miktar dolar vadeli hesabımı 

http://www.elaziz.net/


Internet bankacılığı yoluyla virüs göndererek şifremi ele geçirip 

hesaplarına aktarıp 17 adet bankamatik kartı ile 3 günde 

çekmişler. Sahte kimlik düzenleyerek Internet bankacılığı ve 

bankamatik kartı çıkarmışlar. Olayı bankadan öğrendiğimde şok 

oldum. Söz konusu şahsın 20 gün önce de diğer bir banka 

müşterisine bana yaptığının aynısını yaptığını öğrendim. Paramı 

ödeyin başvurusuna, şifrenin üçüncü şahısların eline 

geçmesinden bankanın mesul tutulamayacağı cevabı geldi. ”  

Geçen yıl yazdığım uyarı nitelikli bir yazı, bu yıl 

maalesef gerçekleşmiş oldu ve yıllardır bu okuyucumun yoğun 

bir biçimde çalışarak biriktirdiği paralar bir anda yok olmuş. 

Şimdi büyük bir mücadele verecek ki parasını kurtarsın. 

Okuyucumun yazdıklarından yola çıkarak, bu olayda parayı 

hesabına aktaran kişinin sahte kimlik ile 17 adet bankamatik 

kartı çıkartmış olması dikkatimi çekiyor. Nasıl oluyor da kartı 

düzenleyen banka memurları, 17 adet sahte kart 

düzenleyebiliyorlar! Bankalarımız acaba bu kadar gayri ciddi 

mi çalışıyorlar? Bankada hesap açtırırken mutlaka vergi 

numarası da gerekiyor. Bu olaya anlam vermek mümkün değil. 

Türkiye’de Internet Bankacılığının özel durumları için de henüz 

tam etkili bir yasanın olmadığını biliyorum.  

Okuyucuma önerim, hukuksal mücadelesini 

sürdürmesidir. Özellikle parayı hesaplarına geçiren şahsın 17 

adet bankamatik kartı çıkartabilmiş olmasının üzerinde durmak 

gerekir. Bu konuda elbette ki hukukçularımız daha etkin 



ipuçları elde edebileceklerdir. Benim yapabileceğim sadece 

tavsiye ile sınırlı kalır.  

Internet bankacığını kullanan kişilerin kullanıcı kodu ve 

şifrelerini başkalarına asla vermemelerini, şifrelerini mümkün 

olduğunca uzun yazmalarını, Internet Bankacılık işlemlerini 

Internet kafeler gibi umuma açık olan yerlerde yapmamalarını, 

mümkün ise sürekli kendilerine ait ve de başkasının kullanmadığı 

bilgisayarlar üzerinden bankacılık işlemlerini yürütmelerini, 

Internet bankacılığı esnasında ekranda şifre girme işlemi için bir 

pencere sunuluyorsa, karakterleri oradan seçmelerini, yani 

klavyeyi kullanmamalarını, şifre verirken başkalarının kolaylıkta 

tahmin edebilecekleri doğum yılı, çocuklarının adlarını 

vermemelerini ve makinelerinde çok iyi virüs tarama programlarını 

kurmuş olmalarını öneririm.  

Sonuç olarak, Internet Bankacılığı zaman tasarrufu 

açısından çok önemli bir teknoloji. Ancak maalesef her yeni 

teknolojinin mutlaka aksayan yönleri de mevcut. Bu olayda da 

görüldüğü gibi bir vatandaşımız, teknolojin kurbanı olmuş. 

Artık vereceği hukuksal savaşın sonucunu beklemekten başka 

da çaremiz yok gibi… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Ağustos 2003 (Çarşamba) 

 

DOĞAYI SEVMEK VE KORUMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ziyaret ettiğim yabancı ülkelerin doğayı korumak için 

verdikleri mücadeleleri gördükçe imreniyorum. Çoğu ileri 

gelişmiş ülkeler adeta yeşile boğulmuş gibi. Yolların 

kenarlarındaki yeşil alanlar gözlerinizi okşuyor. Sokaklarda 

yere atılmış çöpe rastlamanız çok ender.  

ABD de kaldığımız West Virginia çok sık ormanları ve 

rengârenk ağaç türleri ile ünlenmiş bir eyalet. Şehir içerisindeki 

parklarda ve ormanlık yerlerde geyikler cirit atıyor. Şehrin 

hemen bitişiğindeki ormanda yabani hayvanlar dolaşıyor ve 

sanki de evcilleşmişler gibiler. Çünkü siz dolaşırken, onlar 

ürkmüyorlar ve otlamalarına devam edebiliyorlar.  

Amerikalılar yabani hayvan gördüklerinde onları 

ürkütmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Mümkün 
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olduğunca sessiz dolaşmaya gayret gösteriyorlar. Ellerindeki 

çöpü yere atana henüz rastlamadım. Bir çöp kutusu buluncaya 

kadar çöpü ellerinde taşımaya devam ediyorlar. Yani ABD 

halkının zaten büyük bir bölümü çevreyi kirletmemek için 

ellerinden geleni yapıyor. Buna karşın çevreyi kirletenlere de 

büyük cezalar uygulanıyor. Örneğin çöp dökmek yasak olan bir 

yere çöp dökene uyguladıkları cezalar 500 dolardan başlıyor. 

Çöpü döktüğünüzü gören bir Amerikalı mutlaka sizi ihbar 

ediyor.  

Çevreye bu kadar hassas davranılırsa, artık çevre 

kirliliğinden bahsetmek söz konusu olur mu? Elbette hayır. 

Doğanın kendisi de çevrenin temiz ve yeşil kalması için elinden 

geleni yapıyor. Hemen her hafta yoğun bir biçimde yağmur 

yağıyor. Otlar suya doyuyor ve her taraf yemyeşil.  

Kaldırım kenarlarına belediye tarafından çiçekler 

dikilmiş. Bu çiçekler kaldırım üzerinde tahminen 2 metre 

yükseklikte demir sehpalar üzerinde saksıların içinde duruyor. 

Saksıdan taşan yapraklar ve güller aşağı doğru sarkıp güzel bir 

görünüm veriyor. Havanın bulutlu olması ve muhtemelen 

yağmurun yağması kesin gözükmesine rağmen her sabah 

belediyenin elemanları özel araçlarla bu yeşil alanları sulamaya 

devam ediyorlar.  

Kaldığımız evin önünün asfaltı bozulmuştu. Asfaltlama 

yapılacağı haberi 2 hafta önceden yol kenarına levhalar asılarak 

arabaların yok kenarına park edilmemesi ikaz edilmişti. 



Asfaltlamanın 3 gün süreceği yazılı idi. İlk 2 gün yollar 

temizlendi bozuk satıhlar tırtıllandı. Ancak başlangıçta işlemler 

o kadar ağır yürüyordu ki ben kendi kendime “Bunlar bizden de 

tembel. Bir ayda asfaltlamayı bitirebilirlerse iyi” diye 

düşünüyordum. İnanmayacaksınız ama üçüncü gün 

asfaltlamanın bittiğini ve çok kaliteli bir asfaltının yapıldığını 

görünce hayretler içinde kaldım.  

İşte çevre böyle korunur. Doğadaki her türlü canlının 

yaşama hakkına böyle saygı gösterilir. Bazı Amerikalı 

komşularımız, bahçelerine geyiklerin dadandığını ve zarar 

verdiklerinden şikâyetçi olmalarına karşın, onları sevebiliyorlar. 

Bizde olsa herhalde tüfeği alır hemen oracıkta hayatına son 

verirdik.  

Doğayı sevmeyi bilmeyi öğrenmeliyiz. Biz doğa ile 

barışık olmadıkça, doğa da bizle barışık olmaz. Çünkü buraların 

aşırı derecede yeşil olmasında sık sık yağan yağmurun katkısını 

da göz ardı etmemek lazım.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Ağustos 2003 (Çarşamba) 

 

BİR DOLAR VEREBİLİR MİSİNİZ? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Amerika rüyalar ülkesi diye tanımlanır. Görmeyenler 

Amerika’yı çok farklı hayal eder. Amerika’da yaşayanların çok 

lüks imkânlara sahip olduğu ve aç insanların olmadığı 

zannedilir. Dilencilerin sadece gelişmekte veya fakir ülkelerde 

bulunduğu inancı hâkimdir. Ama Amerika’yı gelip gördükten 

sonra hayat şartlarının özellikle parası olmayanlar için bir kâbus 

olduğuna bizzat şahit olursunuz.  

ABD kapitalist bir ülke olması ile ünlenmiştir. 

Maddiyatın en önde tutulduğu ve tüm hayatın maddiyat üzerine 

kurulduğunu, attığınız her adımda hissedersiniz. Örneğin 

paranız varsa üniversiteye gidebilirsiniz. Anlayacağınız her 

yerde para konuşulur.  
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Burada attığım her adımda ABD ile ülkemi 

kıyaslamaya çalışırım. Gelişmediğimiz alanlarda, “neden bu 

kadar geri kaldık” diye kendi kendime sorar ve muhakemesini 

yapmaya çalışırım. Üniversitelerimizi kıyaslarım, gençlerimiz 

arasındaki önemli farklılıkları bulmaya çalışırım.  

ABD gençliğine baktığınızda, nasıl oluyor da bu ülke 

bu gençlerle süper güç olabildi diye kendinizi sorgularsınız. 

ABD’li üniversite gençlerinin büyük bir bölümü çöküntü 

içerisinde. Çirkin görünebilmek için ne gerekiyorsa yapmak, 

her türlü rezaleti sergilemek, çılgın gösteriler yapmak ve 

genellikle seksi düşünmek çoğu ABD’li gencin ortaya 

sergilediği bir görüntü.  

Genç kız ve erkeklerin vücutlarının birçok bölümünde 

pearcing denilen takıların sallandığını görürsünüz. Kaşlarına, 

dillerine, kulaklarına, göbeklerine, kısacası vücutlarının birçok 

yerine taktıkları metal takılarla nasıl rahat ettiklerine şaşıyorum. 

Bir an dilinizin ortasına metal bir halkanın takılı olduğunu 

düşünün. Yemek yerken veya konuşurken ne kadar zorluk 

çekeceğinizi tahmin edebilirsiniz.  

Eşimle gece şehir içerinde dolaşırken üç genç kız ve bir 

erkekten oluşan bir gurubun bize yaklaştığını ve içlerinden 

tahminen 18 yaşlarında bir kızın eşime yönelerek, “sizden bir 

dolar alma şansım olabilir mi?” diye sorduğunu gördüğümde 

şaşırmıştım. Bu parayı isteyen kız, muhtemelen diskoya gitmek 

için para topluyordu. Çünkü diskoların çok sayıda olduğu bir 



mekânda idik. Yaşları itibariyle muhtemelen aileleri de bu 

şehirde yaşıyordu. Aileleri ile ABD’li gençler arasındaki 

ilişkinin ne kadar zayıf olduğunu hissediyorum. Çünkü burada 

18 yaşını dolduran gençlerin kendi başlarının çaresine bakmak 

zorunda kaldıklarını birçok olayda görmüştüm. Bu kız hedefine 

ulaşmak için her türlü ahlak dışı yaşam içerisinde kendisini 

bulabilir. Ahlak dışı derken seks yaşamından uyuşturucuya ve 

sonuçta yaşamdan kopuşuna kadarki tüm süreci kastediyorum.  

Burada da dilenciler var ama dilenme şekilleri farklı. 

Bir köşede yere oturmuş ve birileri geçtiğinde elindeki ses 

çıkaran topacı sallayarak dikkat çeken ve arkasından “bana 

yardım eder misiniz?” diyenlere sıkça rastlamanız mümkün.  

Sonuçta rüyalar ülkesi ABD’de de sosyal açıdan birçok 

aksaklıkların yaşandığını ve dışarıdan algılandığı gibi herkesin 

mutlu ve de problemsiz yaşamadığını, ancak burayı gelip 

görenler bilir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Ağustos 2003 (Cumartesi) 

 

AMERİKADA ELEKTRİK KESİLİRSE NE OLUR? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Çeşitli dönemlerde yurt dışında farklı ülkelerde uzun 

süreli bulundum ve bu dönemler içerisinde bir gün olsun 

elektriğin kesildiğine şahit olmamıştım. Ülkemizde sık sık 

elektriğin kesildiği dönemleri hatırlarsak, burada birkaç saat 

için de olsa elektriğin kesilmesini, normal karşılamak gerekir 

diye düşünebiliriz. 14 Ağustos günü ABD yerel saatiyle 16 

sularında CNN’in haberlerini keserek New York, Cleveland, 

Detroid, Toledo, Ottawa, Albany yörelerindeki elektrik 

kesintisini flaş haber olarak sunduğunda, doğrusunu söylemek 

gerekirse, acaba elektrik üreten santrallere sabotaj mı yapıldı 

diye düşünmüştüm.  

Bu yazıyı kaleme aldığımda olay üzerinden henüz iki 

saat geçmiş bulunmakta. Bir taraftan CNN’i izliyorum diğer 
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taraftan da yazmaya çalışıyorum. Ama ABD tarihine geçecek 

büyüklükte bir elektrik kesintisi olayı. Çünkü başta New York 

olmak üzere hayat felç olmuş durumda. Metrolar durmuş, 

büyük binalardan insanların boşaltılması hala devam etmekte.  

New York Belediye Başkanı Bloomberg olaydan iki 

saat sonra basın toplantısı yaparak olayları aydınlatmaya 

çalışırken, CNN değişik şehirlerden aynı anda canlı yayınları 

sürdürerek, hayatın nasıl felç olduğunu ve insanların nasıl 

yollara düştüğünü gösteriyordu.  

Enerji işlerinden sorumlu Richardson yaptığı 

açıklamada aşırı yüklenme nedeniyle kesintilerin meydana 

geldiğini ve yıllar öncesi benzer bir olayın California’da 

yaşandığını belirtiyordu. Elektrik kesintisine neden olan aşırı 

yüklenme sonrasında 10 ayrı nükleer santral peş peşe otomatik 

durmuş ve bunun sonucunda da şehirlerde elektrikler kesilmişti.  

Bu olayda üzerinde durulması gereken konu, süper 

ülkelerde elektriğin kesilmesinin hayatı ne kadar büyük oranda 

etkileyebileceğidir. Çünkü her şeyleri otomasyon ve de 

elektriğe bağlı olan bir ülkede, bu denli bir kesintinin oldukça 

büyük yankı getirmesi normaldi.  

Daha iki gün öncesine kadar yeni bir virüsün 

bilgisayarları etkilediği haberi, acaba santrallerin 

bilgisayarlarını da mı virüs etkiledi sorusunu akla getirebiliyor. 

Ama enerjiden sorumlu kişinin açıklamaları, enterkonnekte 



sisteminin aşırı yüklenmesinin bu kesintileri meydana getirdiği 

yönündeydi.  

İşte teknolojinin eksik yönleri. ABD örneğinde olduğu 

gibi eğer aşırı düzeyde yeni teknoloji kullanırsanız, elektriğin 

kesilmesi çok büyük olay olur ve adeta ülkede seferberlik ilan 

edilir. Ama televizyonlardan sık sık aktarılan bir konu, New 

York borsasının yarın açık olacağıdır. Özellikle dünya 

ekonomisinin kalbini oluşturan bu borsanın yarın açık 

tutulacağı haberi verilerek, ekonomik piyasaların 

dalgalanmaması hedefleniyor.  

Sorumlu ülke kimliğiniz varsa, elektrik kesintileri 

ülkede büyük olay yaratır ve sorumluları bir bir ekran karşısına 

çıkarak bir taraftan nedenlerini açıklarken diğer taraftan da 

halka neler yapmaları konusunda bilgi aktarırlar.  

Cereyan kesilmesi denildiğinde birden 1973’lü yıllara 

gidiyorum. Her akşam elektrikler kesilirdi. Karanlıkta 

kalırdınız. Doğru dürüst konu ile ilgili açıklama dahi 

yapılmazdı. Evet, bu yazıyı tamamladığımda, haber kanalları 

hala yoğun biçimde konuyu halka aktarmaya devam ediyordu 

ve panik atmosfer sürüyordu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Ağustos 2003 (Çarşamba) 

 

ABD’de PARK MAFYASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Türkiye’de bir konu üzerinde tartışıldığında, hemen 

arkasından bir mafya dan söz edilir. Mafya tabiri o kadar 

yaygınlaştı ki, olumsuz bir durum ortaya çıktığında hemen 

kabahat mafya da aranır. Ülkemizde birçok alanda değişik 

biçimlerde ortaya çıkan mafya olayları yaygındır.  

Elazığ’da son olarak Gazi Caddesi gibi ana caddelerde 

de park alanlarının yaratılmış olması, önceleri emniyet 

mensuplarının güçlükle çözdükleri arabaları rasgele ana cadde 

üzerine park etme olayını hemen hemen ortadan kaldırdı. Park 

yerlerinin ücretli olması, araba sahiplerini park etme konusunda 

caydırıcı bir konuma getirdi. Bu düzenleme gerçekten kısmen 

de olsa özellikle Gazi caddesine nefes aldırdı. Ancak Elazığ’ın 
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park problemi, katlı otopark alanları yapılmadıkça çözülmesi 

mümkün görülmüyor.  

ABD’de özel sektör her alanda etkisini göstermektedir. 

Hemen tüm alanlardaki işler özel sektöre devredilmiştir. Park 

yerlerinin özel sektöre devredilmesi olayı burada daha yaygın 

bir biçimde uygulanıyor. Kaldığımız şehirde de park yeri 

bulmak çok zor. Üniversite açıldığında şehrin nüfusu iki misli 

artıyor ve park yeri bulmak adeta imkânsız. Yani araba başınıza 

dert oluyor ve çoğu kez yürümek daha kolay oluyor. Park 

yerleri bizdekilerden farklı bir biçimde uygulanıyor. Sadece 

park yeri özel sektöre devredilmemiş. Usulsüz park edenlerin 

araçlarının çekilme işleri de özel sektör tarafından yapılmakta. 

Özel sektör de çok acımasız davranıyor. Adeta pusuya yatıyor 

ve usulsüz park edilen araçları hemen yerinden kaldırarak, 

götürüyorlar. Çekilen araç sahibi, arabasını çekilen yerden geri 

almadığı her geçen gün için 100 dolar ödemek zorunda kalıyor. 

Yani burada arabası çekilen kişi, hemen gidip alsa dahi, nereden 

bakarsanız çekici ve park yeri ücreti derken 200 dolar ödemek 

zorunda kalıyor.  

Kısa süreli yol kenarlarında park etmek için kaldırım 

kenarındaki para makinelerine para atmak gerekiyor. Eğer atılan 

paranın karşılığı olan süre dolmuşsa, örneğin 10 dakika 

gecikilmiş ise, arabanının tekerine kelepçe takılıyor. Yani 

arabasını sahibi kaldıramıyor ve belirli aralıklarla gezici özel 



sektör elemanları gelip araç sahibine 20-30 dolar arasında ceza 

kesiyorlar.  

Araç sahibi geldiğinde tekerleklerine takılan kelepçeyi 

fark etmez ve aracını çalıştırırsa takılan o kelepçe, çamurluğun 

ve tekerin tahrip olmasına da neden olabiliyor. Nitekim bir 

öğrenci kelepçe takılı olduğunu fark etmeden arabasını 

kullanmaya çalışmış. Bunun sonucunda teker patlamış ve 

çamurluk göçmüş. Belki park para makinesine 50 cent fazla 

atmayarak tasarruf etmek isterken, kendisine 500 doların 

üzerinde bir masraf açılmış olabiliyor.  

ABD’lilerle bu durumu konuştuğumda özel sektörün 

daha fazla para kazanmak için çok acımasız davrandığını 

söylüyorlar. Acaba trafik polisi bu işi yürütseydi, aynı biçimde 

çok sık araçlar yerinde çekilir miydi sorusuna ise verdikleri 

yanıt “hayır”.  

Bir an için Elazığ’da da yasak yere park edenlerin 

araçlarının özel sektör elemanlarınca çekildiğini 

düşündüğümde, gözümün önünde canlanan manzara, tartışma 

ve kavgaların çoğalacağı, belki tatsız ortamların doğacağı 

biçimindedir. Temennim, Elazığ Belediyesinin bir an önce çok 

katlı otopark projelerini yap-işlet-devret modeli ile hizmete 

sokarak, kısa gelecekte Elazığ otopark problemini çözmesidir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ağustos 2003 (Pazartesi) 

 

RADAR TUZAĞI KALKIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@fırat. edu. tr 

 

Haziran ayının son haftası içerisinde Günışığı Gazetesi 

ve www. elaziz. net sitesinde yayımlanan “Elaziz. Net” on-line 

gazetede “TRAFİK KURALLARINA UYMAMANIN 

NEDENİ EĞİTİMSİZLİK MİDİR?” başlıklı köşe yazım 

yayımlanmıştı. O yazının bir paragrafını aynen burada tekrar 

yayımlıyorum.  

“Bizde ise sözüm ona trafik kontrolleri çok daha 

fazladır. Hemen her yolda birkaç trafik polisi memurunun 

içinde oturduğu ve adeta pusuya yattığı araçları görmekteyiz. 

Seçtikleri noktalar can alıcı yerler. Orada birçok araç sürücüsü 

hız yapmakta ve sonuçta cezayı yemektedir. Oysa bazı yollarda 

görülen “Bu yolda radarla hız kontrolü yapılmaktadır” türünden 

levhaların işe yaradıklarına şahit olmuşumdur. O levha 
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nedeniyle birçok sürücünün araçlarını yavaşlattığı bilmekteyiz. 

” 

Bu yazı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü 30. 06. 

2003 tarihinde Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay 

imzasıyla konuyu yorumlayan bir yazı gönderdi. Emniyet 

Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay yazının bir paragrafında 

“Hiçbir ülkede böyle ibare yazılı levha bulunmamaktadır. Yani 

evrensel trafik işaretlerinde böyle bir standart levha yoktur. 

Ancak bizim ülkemizde uygulanmakta idi. Bunların yerine 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz ülkemize mahsus standart 

levha geliştirmiş ve üzerine radar sinyali ile altında “radar” 

ibaresi yazılı trafik levhası uygun görülmüş ve radar kontrolü 

yapılan yollara dikilmiştir. Eskiden kullanılan standart dışı Bu 

yolda radarla hız kontrolü yapılmaktadır levhaları 

kaldırılmıştır. ” 

Bu cevap yazısından da görüleceği gibi Sayın Akay, 

evrensel olmayan bu tür levhaların hiçbir ülkede 

bulunmadığından bahsetmektedir. Ben de bunun üzerine 

yaşadığım kente yollarda radarla kontrol yapıldığının belirtildiği 

bir levhanın resmini çektim ve bu yazıma ekliyorum. Gazete bu 

resmi yayınlayabilirse, okuyucularımız görmüş olacaklar.  

Netice itibariyle gerek benim gerekse Sayın Akay’ın 

amacı, trafik kazalarını azaltmaya yöneliktir. Şimdi belki bazı 

okuyucularımız, neden bu konu üzerinde tekrar durduğumu 

merak ediyorlardır. Çünkü gazetelerde “Sürücülere müjde! 



Polis artık ‘‘tuzak’’ kurmayacak. . . ” biçiminde başlıklı 

yazılar gördüm. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, trafik 

polislerinin hız denetimini sürücülere ‘‘tuzak’’ kurarak değil, 

sürücülerin göreceği şekilde yapmalarını istediğini ve bu 

amaçla bir genelge yayımladığını, hız denetimlerinin yapılacağı 

bölgelerde radar levhalarının yer alacağını ve radar levhaları 

uygulamasının amacının kazaları önlemeye yönelik olacağını” 

belirtmesi, yazdığım yazının amacına ulaştığını gösteriyor.  

İnşallah bu tür levhalar trafik kazalarının azalmasına 

vesile olur. Kazasız günler geçirmeniz dileği ile… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Eylül 2003 (Perşembe) 

 

11 EYLÜL VE AMERİKA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

11 Eylül 2001 tarihi dünya daki önemli olaylardan bir 

tanesi olarak tarihe geçti. İki uçağın New York’taki ikiz ticaret 

merkezi binalarını çökertmesi, diğer bir uçağın pentagon 

binasına çarpması ve bu olaylarda üç bini aşkın kişinin 

yaşamını yitirmesi, dünya coğrafyasının da değişmesine neden 

oluyor. ABD’nin Afganistan ve Irak’a girmesi, diğer taraftan 

Irak’ta Saddam hükümdarlığına son verilmesi, Orta Doğu’da 

coğrafik sınırların yeniden çizilmesine ve Orta Doğu’nun yeni 

oluşumlara gebe kalmasına vesile oluyor.  

ABD bir yandan sahip olduğu askeri silah üstünlüğü ile 

dünya da istediği ülkede istediği değişikliği yapabileceğini 

gösterirken, diğer yandan da haklılığını kanıtlamak ve kamuoyu 
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oluşturmak için yoğun bir propaganda içerisine girmiş 

bulunuyor.  

ABD’de gün yok ki Irak’tan ve terörden bahsedilmesin. 

Haber kanallarının hemen hepsi aynı konuları yoğun bir 

biçimde işlemeye devam ediyor. Özellikle Eylül ayına 

girildikten sonra bu olaylara odaklanmış haberler doğal olarak 

daha da çoğaldı. 11 Eylül olaylarının video görüntüleri ve 

ölenlerin aileleri ile röportajlar daha sık yayınlanmaya başlandı.  

11 Eylül sonrası yabancıların durumu ülkede oldukça 

zorlaştırıldı. Özellikle Müslüman ülkelerden gelenlerin sıkı bir 

biçimde takip altında bulundukları kanısındayım. Yabancıların 

ABD’ye girişi, vize safhasından başlayarak her kademede 

zorlaştırılıyor. Yabancılar yasası süratle değiştiriliyor. Vize alıp 

ülkeye girenler ise, yaşamlarının doğal parçası olan bazı 

imkânları kullanamaz duruma geliyor.  

Önceleri ülkede sosyal güvenlik numarası sahibi olmak, 

ehliyet almak çok kolay rutin işler arasındaydı. Şimdi bu tür 

imkânlara sahip olmak oldukça zorlaştırıldı. Öğrenci iseniz, 

öğrenciliğinizin sürdüğü süre için vize alabiliyorsunuz. Oysa 

eskiden sürelerde daha esnek davranılırdı. Ehliyet almak daha 

kolaydı. Soysal güvenlik numaranız yoksa bankada hesap 

açtırmanız zorlaşıyor, ehliyet almak için müracaat 

edemiyorsunuz. Bir işlem yapmak için ilk sorulan belge her 

zaman sosyal güvenlik numarası.  



Terör denilen lanetlenmiş eylemleri tasvip edenlerinin 

sayısının düşük seviyelerde olduğu görüşündeyim. Kanımca 

ABD’nin yabancılara uyguladığı bıktırma eylemleri yerine, 

yüksek teknolojisi yardımı ile farklı yöntemler uygulaması daha 

mantıklı olur. Her yabancıyı potansiyel suçlu gibi kabul ederek, 

ABD’deki yabancıların yaşamlarını zorlaştırılması büyük bir 

haksızlıktır. Tüm ülkelerin barış içinde ve kardeşçe yaşamlarını 

görmenin imkânsız olduğu bu dünya da, terör ve şiddet 

eylemlerinin sıkıntılarını her zaman dürüst insanların çektiğini 

unutmamak gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 13 Eylül 2003 (Cumartesi) 

 

ELAZIĞ SANAYİ FUARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “2003 Elazığ 

Sanayi ve Ticaret Fuarı”, ilimize yeni bir heyecan ve canlılık 

getirecek. Geçen yılki fuar ile kıyaslayacak olursak, bu yıl daha 

görkemli ve organize olmuş bir fuar yaşayacağımız anlaşılıyor. 

Bereket Internet denen harika teknoloji ürünü sayesinde fuar ile 

ilgili bütün bilgileri ABD’de olmama rağmen anında 

öğrenebiliyorum. Fuar ile ilgili bir web sayfası hazırlanmış ve 

gerekli bilgileri alabiliyorsunuz.  

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasının yeni binasını, resmi 

açılışından çok önce Vali Yardımcıları Neşet Akkoç ve Osman 

Sarı ile birlikte ziyaret etmiştik. Oda Başkanı Suat Öztürk 

bizlere refakat ederken, ileride neler yapmayı düşündüklerini de 

bir bir sıralamaya çalışıyordu. Bina içerisinde modern 
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bilgisayarların bulunduğu odaya girdiğimizde çok 

heyecanlanmıştım. Çünkü en hızlı bilgisayarlar, projeksiyon 

cihazları ve binanın yeniliği, ayrı bir havayı tattırıyordu 

Elazığ’a.  

Oda Başkanı fuar ile ilgili bilgileri Internet’te 

yayımlatmakla, bilişim sektörüne verdiği önemi de bir bakıma 

onaylıyor. Ne kadar mükemmel bir organizasyon düzenlerseniz 

düzenleyin, eğer çalışmaları tanıtamıyorsanız, hedefe ulaşmanız 

çok zor olur. Tanıtım için teknolojinin nimetlerini iyi kullanmak 

gerekir.  

Fuar alanıyla ilgili verilere bu yazıyı yazdığım tarihte 

ulaşmak mümkün değildi. Anlaşılan bazı firmalarımızın 

durumları henüz kesinleşmediği için gene son anda belli olacak. 

Oysa bu bilgilerin de en azından bir hafta önce tüm detayları ile 

Internet’e yayımlanmış olmasını beklerdim. Her neyse zamanla 

bu işler daha da profesyonelleşecektir mutlaka.  

Geçen yıl yapılan fuar etkinliklerini hatırlıyorum. 

Doğrusunu söylemek gerekirse Fuar, tahminlerimin çok 

üzerinde bir ziyaretçi kitlesi ile buluşmuştu. Ailelerin 

çocuklarını da yanlarına alarak fuarı ziyaret gelmesi, her 

profilden insanların fuarı ziyaret etmesi ilginçti.  

Bu yıl daha mükemmel etkinliklerin olacağına 

inanıyorum. Artık fuarı benimsemiş bir Elazığ halkı var 

karşımızda. Fuarın daha mükemmel organize edilmesi için 

Makro Fuarcılık işbaşında. Bizler gördüğümüz aksaklıkları 



sütunlarımızda dile getireceğiz ki, onlar da eksikliklerini 

gidersinler ve daha mükemmel bir fuar düzenlemeye gayret 

etsinler.  

Umarım fuarda resmi kamu kurum ve kuruluşlarımız da 

yeterince temsil edilirler. Çünkü sadece özel sektör değil, resmi 

kamu kuruluşlarımızın da yaptıkları önemli çalışmaları fuarda 

görmek istememiz, hakkımız diye düşünüyorum.  

Bu aşamada önemli bir eksiklik fuar alanının yeri 

konusudur. Bundan böyle her yıl düzenli olarak devam edecek 

olan fuar için, modern kapalı mekânlarının yer aldığı bir saha 

umarım gelecek yılki fuara yetiştirilir. Bunu sağlamak için de 

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Sanayi ve Ticaret Odası bir 

araya gelerek kalıcı bir çözüm oluşturmaları bekleniyor. Fuarın, 

Elazığ ve bölge ekonomisine hayırlı olması dileği ile… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 27 Eylül 2003 (Cumartesi) 

 

ÜNİVERSİTELER AÇILIRKEN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Üniversitelerimizin 2003-2004 eğitim ve öğretim yılı 

açılışlarının yapıldığı şu günlerde, yeni YÖK yasa tasarısı ile 

ilgili tartışmaların daha da alevlendiğini görüyoruz. Hemen her 

gün karşılıklı söz düelloları yapılmakta ve ortam ısınmakta. Bu 

tür karşılıklı restleşmelerin genelde uzlaşmaları engellediği 

bilinmektedir. Bu tartışmaların uzun bir süre daha gündemi 

meşgul edeceği anlaşılmaktadır. Bugünkü yazımda bu 

tartışmalar yerine, üniversitelerimizin bazı önemli sorunlarını 

dile getirmeyi daha uygun buluyorum.  

Üniversiteler açılırken birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Genelde kaynak yetersizlikleri, 

üniversitelerimizin arzu edilen seviyelerin çok gerisinde 

kalmalarına vesile oluyor. Öğrencilerimize yeni teknolojiler 
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alanlarında yeterince imkân sunamamanın ve kendimizi 

yenileyememenin burukluğunu yaşıyoruz. Üniversitelerimizde 

yapılan birçok araştırmanın teoride kaldığını ve hazırlanan 

raporların raflarda çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazı 

üniversite elemanları, imkânsızlıklar yüzünden yaptıkları bazı 

çalışmaların uygulamaya dönüşememesinden yakınıyor. Diğer 

bir kısmı ise yaptığı çalışmaların teoride kalacağını bile bile 

sadece akademik yükseltilme şartlarını sağlamak amacıyla bir 

şeyler hazırladığı biliniyor.  

Yurt dışında üniversiteler acaba nasıl çalışıyor? Bu yaz 

bir süre ABD’de bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak 

yapılan çalışmalara katıldım. Amacım hem kendimi yenilemek 

hem de yeni gelişmeleri takip ederek “kendi üniversiteme neler 

kazandırabilirim?” isteğime cevap aramaktı. Bu amaçla 

Mekatronik alanında yoğun bazı faaliyetler sürdürürken, diğer 

taraftan da eğitim sistemlerini analiz etmek için görüşmeler 

yaptım.  

İşte önemli bir farklılığı size anlatayım. Öğretim üyeleri 

çeşitli yerlerden projeler bulmak için adeta yarışıyorlar. Bu 

amaçla üniversite bünyesinde bir merkez kurulmuş ve bu 

merkez ilgili öğretim üyeleri ile birlikte pazarlamacı misali kapı 

kapı dolaşıyor. Gidecekleri kurumlarla ilgili ön bilgi topluyorlar 

ve görüşmeler sırasında gittikleri kurum ile ilgili bilgi 

sunduklarında, kurum yetkilileri dahi bu detaylı bilgiler 

karşısında şaşırabiliyor. Çünkü sunularda o kurumun daha 



verimli hale getirilmesi için öneri paketleri de sunuluyor. 

Kurum yetkilisi sunulan teklif ve projeler sonucu, kendi 

kurumunu daha verimli hale getirmek için bu tür tekliflere sıcak 

bakmak zorunda kalıyor ve üniversiteden gelen heyet ile 

pazarlık masasına oturuyor.  

Gelişmiş ülke üniversitelerinin büyük bir bölümünün, 

aldıkları projeler ve öğrencilerden alınan yüksek harçlar ile 

gelişmelerini sürdürdüklerini görüyoruz. Bizdeki gibi akademik 

unvanları aldıktan sonra genelde atıl duran öğretim üyesi profiline 

rastlamak mümkün değil. Zaten öğretim üyeleri aldıkları projeler 

ve verdikleri dersleri seçen öğrencilerin sayısının çokluğuna bağlı 

olarak bir üniversitede çalışma imkânı bulabiliyor. Durum böyle 

olunca da her öğretim elemanı proje peşine düşüyor ve aldıkları 

projeleri başarı ile bitirmek zorunda kalıyor.  

Yeni YÖK yasası çıkarılırken, öğretim üyelerini 

çalışmaya zorlayacak önlemleri de beraberinde getirmesi 

gerekir. Eğer öğretim üyesi işini kaybedeceği endişesini taşırsa, 

var gücü ile çalışarak kendisini projeler üretmeye zorlayacaktır. 

Aksi takdirde şimdi olduğu gibi üniversiteler, ülkemizde her 

zaman sanayinin gerisinde kalmaya mahkûm olacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Ekim 2003 (Perşembe) 

 

ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1-5 tarihleri arasında Safranbolu’da “Uluslararası 4. 

Altın Safran Belgesel Film Festivali” etkinlikleri yapıldı. Geçen 

yıllarla kıyaslandığında, bu yıla ait etkinliklerin kapsamının 

daha da genişletildiği ve uluslararası bir hüviyet kazandırılması 

için mücadele edildiği görüldü.  

Altın Film Festivali Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı 

ve sivil toplum örgütleri ile müştereken yürütülmeye çalışılan 

bir organizasyon. Ancak işin yükünü Belediyenin çektiği 

görülüyor. Hatta bu yıl etkinliklerin tümünden Belediye 

sorumluymuş gibi bir görüntü algılandı.  

Nihat Cebeci genç ve dinamik bir kişiliğe sahip 

Safranbolu Belediye Başkanı. Geçen yıl yapılan festival de gene 

Nihat Cebeci tarafından organize edilmişti. Daha mükemmel bir 
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organizasyona imza atmak için kendileri büyük çaba gösteriyor. 

Örneğin öncekilerde olduğu gibi bu festivalde de İletişim 

Fakültesi Dekanlarının bir araya gelmesini sağladı. Daha 

mükemmel bir organizasyon için bizlerle toplantı yapıyor.  

Biz iletişim fakültesi dekanları ise üzerinde çok hassas 

durduğumuz bir konu var. Bilindiği üzere Belediyeler siyasi 

kimliğe sahip. Hiçbir iletişim fakültesi dekanı ise, siyasi bir 

kimlik altında görev yapmayı asla istemez. Bu duygularımızı 

Nihat Cebeci’ye uygun bir üslup ile aktarmaya çalıştık. 

Kendisinin çalışmalarını takdir ettiğimizi, ancak bu 

organizasyonun ağırlıklı olarak belediye tarafından yürütülmesi 

yerine, oluşturulacak geniş kapsamlı ve de sivil toplum örgüt 

mensuplarının da içinde yer aldığı yürütme kurulları aracılığı ile 

sürdürülmesinin daha uygun olacağını söyledik.  

Bu yıl içerisinde Birinci Elazığ Kültür Kurultayını 

düzenlediğimizi ve etkinliğin Valilik, Belediye Başkanlığı, Fırat 

Üniversitesi ve Sivil Toplum Örgütleri ile müştereken 

yürütüldüğünü söyledim. Bu amaçla Genel Kurul ve Yürütme 

Kurulları oluşturduğumuzu ve üyelerinin oybirliği ile aldıkları 

kararları işlettiğimizi belirttim.  

Safranbolu Belgesel Film Festivalinin de kapsamının 

genişletilmesi arzulanıyor. Çünkü sadece belgesel film festivali 

ile sınırlı kalınınca, gelişme sağlanamıyor ve hatta festival 

kalitesinde düşüşler dahi yaşanabiliyor.  



Safranbolu Belgesel Film Festivali artık yön 

değiştirmek zorunda. Kültür ve sanat ağırlıklı uluslararası bir 

boyut kazanmasının zamanı gelmiştir. Safranbolu halkı, bu 

festivallere alıştı ve gelen yerli ve yabancı turistlerden kazanç 

sağlama yollarını çok iyi biliyorlar. Safranbolu, UNESCO 

tarafından korunan bir ilçe ve maddi olarak destekleniyor. 

Bundan sonraki etkinliklerde mimari yapıların da gündeme 

gelmesi söz konusu.  

Harput beldesi tarihi ve kültürü ile ön plana çıkan bir 

yer. Birinci Elazığ Kültür Kurultayı sayesinde yöre ile ilgili çok 

güzel eserler yayımlanıyor. Bu eserler gelecek nesiller için 

önemli yazılı kaynaklardır. Ancak, arzumuz bu Kültür 

çalışmalarının ekonomiye katkı sağlayacak biçimde 

kullanılmasıdır. Bu hedefi yakalamanın yolu da her yıl düzenli 

festivallerin düzenlemesi ile sağlanabilir düşüncesindeyim. 

1999 yılındaki güneş tutulması, Elazığ’ı cazibe merkezi 

yapmıştı. Acaba çok mükemmel organizasyonlar yaparak, 

kültürel mirasımızı sürekli canlı tutamaz mıyız? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı Tarih: 14 Ekim 2003 (Salı) 

ELAZIĞ’DA VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

varol.asaf@gmail.com 

Bilindiği üzere birkaç yıldan beri ülkemizde sayıları hızla 

çoğalan vakıf üniversiteleri kuruluyor. Bugünkü tarih itibariyle 
toplam 23 vakıf üniversitesi var. Biri Mersin’de olan vakıf 

üniversitelerinin diğerleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de 

bulunuyor. Vakıf üniversitelerinin bazıları alt yapılarını hızla 
geliştiriyor. Yani gerek bina ve gerekse öğretim elamanı 

eksikliklerini hızla gideriyor. 

 

Bir üniversitenin iyi bir eğitim ve öğretim sunmasının birinci 
şartı, kaliteli öğretim elemanı istihdam etmesidir. Hemen 

beraberinde kaliteli eğitimde fiziki mekanların yeterliliği de 

gündeme gelir. Şöyle ki çok iyi öğretim üyelerine sahip 
olabilirsiniz, ancak yeterli laboratuarınız, atölyeleriniz ve 

bilgisayar alt yapınız yoksa, sadece öğretim elemanları ile 

kaliteli bir eğitim vermenin mümkün olamayacağını, artık 
herkes kolaylıkla tahmin edebilir. 

 

Kaliteli bir eğitim sunmak için bazı vakıf üniversitelerimiz 

yukarıda bahsettiğim yeterli fiziki ve insani kaynak alt 
yapılarını hızla yerine getiriyor. Bu gelişme halk tarafından da 

fark edildiği içindir ki bu gruba giren vakıf üniversitelerinin 

öğrenci puanlarının yüksek olduğu görülür. 

mailto:varol.asaf@gmail.com


 

Vakıf üniversiteleri başlangıçta pek tercih edilmiyor ve 

kontenjanlarının büyük bir bölümü boş kalabiliyordu. Bu 

durumu aynen ikinci eğitim başlatıldığında da yaşamıştık. İkinci 
eğitim ilk açıldığında birinci eğitime kayıtlı öğrencilerle olan 

puan farkları çok fazlaydı. Ancak şimdi bir üniversitenin birinci 

ve ikinci öğretime ait puanları arasındaki farkın oldukça 
azaldığına şahit oluyoruz. 

 

Üniversiteye girmek için çaba gösteren öğrenci sayısı artıkça, 
ileride vakıf üniversitelerinde ücretli okuyabilmek için 

mücadele edeceklerin sayısı da gitgide artacaktır. Yani bir süre 

sonra istediği bir alanda yeterli puan tutturamadığı için devlet 

üniversitelerinde okuyamayanlar, ücretli okumayı, yani vakıf 
üniversitelerine gitmeyi tercih edecektir. 

 

Fırat Üniversitesi Selçuk Üniversitesi ile kıyaslandığında 
kuruluşlarının aynı dönemlere denk gelmesine karşın, öğrenci 

ve program sayıları bakımından kıyaslandığında Selçuk 

Üniversitesinin, Fırat Üniversitesinden birkaç misli büyüklükte 
olduğu görülür. Ancak üniversitelerin sıralamalarında kullanılan 

uluslararası indekslerdeki yayın sayıları bakımından Fırat 

Üniversitesinin ilk birkaç üniversite içerisinde yer alması, 

dengeli bir büyümenin işaretçisidir. Yani Fırat Üniversitesi, 
Elazığ’da bir vakıf üniversitesi doğuracak öğretim elemanı 

potansiyeline sahiptir. 

 
Elazığ ve yöresi, eskiden beri eğitime önem veren bir bölgedir. 

Fırat Üniversitesi de dengeli gelişimini hızla tamamladığına ve 

bazı branşlarda çok sayıda öğretim üyesine sahip olduğuna 

göre, Elazığ’da ikinci bir üniversitenin kurulmasının kanımca 
zamanı gelmiştir. İkinci bir üniversiteye sahip olmanın en kolay 

yolu ise, Elazığ’da bir vakıf üniversitesi kurmaktır. Kuruluşu 

gerçekleştirmek için katkı sağlayabilecek olan Elazığlıların bir 
araya gelerek ve bir vakıf çatısı altında toplanarak, Vakıf 

üniversitesi kurma çalışmalarını şimdiden başlatmaları gerekir 

diye düşünüyorum. Eğer kaliteli ve nitelikleri itibariyle aranan 
bir profilde istihdam alanı olan branşlarda mezunlar 

verilebilirse, aileler yer faktörüne önem vermeyecek ve 



çocuklarını bir vakıf üniversitesinde eğitim görmek üzere 
Elazığ’a gönderebileceklerdir. 

Kaynak: http://www.elaziz.net/yazar/asaf/67.htm 
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Yayınlandığı tarih: 16 Ekim 2003 (Perşembe) 

 

DOĞAL GAZ SPEKÜLASYONLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’a doğal gaz gelecek mi gelmeyecek mi diye bir 

tartışma başlatıldı bu günlerde. Yerel medya da konu ile ilgili 

biraz ilgili olanlar çeşitli açıklamalar yaparak görüşlerini 

belirtiyor. Konut sektöründe atılan hamlelerden Elazığ’ın 

mahrum edilmesi, halkımızı tedirgin ediyor. Bazı 

Milletvekillerimiz konuyu detayları ile halkımıza anlatmaya 

çalışıyor ve de yoğun bir biçimde mücadele verdiklerini 

belirtiyor.  

Bir vatandaş olarak ben sonuca bakarım. Demeçler ve 

gerekçeler göstererek yapılan savunmalar eğer sonucu halkın 

isteği doğrultuda değiştiremiyorsa, benim için söylemler önemli 

değil. Yani konut sektörüne yakın gelecekte Elazığ ili dâhil 

edilecek mi, bu sorunun cevabı çok önemli.  
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Şimdi de “Doğal gaz Elazığ’a gelmiyor” yorumları 

yapılıyor. Yerel basınımızın ve özellikle de Kanal E’nin konuya 

gösterdiği hassasiyeti candan kutluyorum. Çünkü olayların 

peşine düşmediğinizde bazı önemli fırsatları kaybediyoruz. Bazı 

bilinmeyen noktalara açıklık getirmek istiyorum.  

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerindeki 

doğal gaza olan talep miktarını belirlemek üzere yapılan 

çalışmaların koordinatörlüğü tarafımdan yürütüldü. Dolayısıyla 

2002 Eylülünden sonraki dönemdeki gelişmeleri en yakından 

izleyen ve çalışmaların içerinde olan bir kimliğim var.  

 

Doğal gaz konusunda Elazığ’ın Malatya ile birlikte 

proje kapsamına alınması konusu 2002 sonbaharında 

gerçekleşti. Yönetim kurulundan bu kararın geçmesine yardımcı 

olan kişi BOTAŞ’da bir bürokrat. İsmini açıklamak 

istemiyorum. Bu kişi ile eskiye dayanan bir dostluğumuz var. 

Doğal gaz anket çalışmalarını başlattığımızda, sık sık bu 

bürokratın yanına gidiyordum. Bir defasında “Elazığ’a doğal 

gazın gelmesinin Malatya ile birlikte başlatılması için ne 

yapmalıyız?” dediğimde bana verdiği cevap “Yönetim 

kurulunda konuyu görüştüreceğim ve elimden geleni 

yapacağım” demişti.  

BOTAŞ anket çalışmaları için sık sık ilgili kuruma 

gidiyordum ve 2002 sonlarında gene Ankara’da idim. İlgili 

bürokratı ziyaret ettiğimde “Hocam, gözünüz aydın, yönetim 



kurulu kararı ile Elazığ da Malatya projesi kapsamına alındı” 

dediğinde çok mutlu olmuş ve Elazığ’a döndüğümde Sayın 

Rektörüme konu hakkında bilgi vermiştim. Hatta Ocak sonunda 

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfının birçok üyesinin hazır 

bulunduğu Ankara Üniversitesi misafirhanesindeki yemekte 

doğal gaz boru hattı ile ilgili haritayı göstermiş ve bu hayırlı işi 

katılımcılar önünde açıklamıştım.  

Yani eğer söz konusu bürokrat bana yanıltıcı (kanımca 

bana yanıltıcı bilgi vermesine hiçbir neden de yok) bilgi 

vermediyse, Elazığ’ın doğal gaz kapsamına Malatya ile birlikte 

başlatılmasının BOTAŞ yönetim kurulundan geçmesi 2002 

sonbaharında oldu.  

Gelelim sonuca. Geçen cumartesi günü resmi gazetede 

yayımlanan doğal gaz boru hattı ihalesinde Malatya, 

Kahramanmaraş, Gaziantep, İskenderun, Osmaniye, Adana, 

Tarsus, Mersin illerini kapsayan hattın ihaleye çıktığı anlaşıldı. 

Ancak Elazığ’ın bu listede ismi yoktu. Doğrusunu söylemek 

gerekirse o haberi duyduğumda ben de şok oldum ve hemen 

BOTAŞ’daki tanıdıklarımı, anketleri birlikte yürüttüğümüz bazı 

kişileri ve ilgili bürokratı aradım. En yetkili yer yatırım ve 

ihaleler dairesi idi. İsmini vermek istemediğim bir yetkiliye 

gerçek durumun ne olduğunu sordum. Bana verdiği cevap, 

“Hayır hocam Elazığ projeden çıkarılmadı. Sadece ilk önce bu 8 

il ile ilgili işlemler tamamlandığı için önce o illerin ihalesini 

çıkıldı. Muhtemelen Aralık veya en geç Ocak 2004’de de Elazığ 



ile ilgili ihale yapılacak” dediğinde rahat nefes aldım. Emin 

olmak için “Elazığ’ı ihale etmemek gibi bir durum olabilir mi” 

dediğimde aldığım cevap “Hayır” oldu. Ama burası Türkiye! Şu 

anda içim rahat değil. Bir bakarsınız BOTAŞ Yönetim Kurulu 

ani bir kararla Elazığ’ı devre dışı bırakabilir. Olmayacak şey 

değil. O zaman git de derdini makro paşaya anlat.  

Bu yüzdendir ki Elazığ’lılar olarak Elazığ’ın 

menfaatlerini korumak için canla başla mücadele etmeliyiz. 

İşleri şansa bırakmamalıyız. Konuyu sıcak bir biçimde takip 

etmeliyiz. Hatta doğal gaz işlemlerini takip edecek birkaç 

kişiden oluşan bir “Doğal Gaz İzleme Heyeti” oluşturalım. Bu 

heyet sürekli bu işi takip etsin ve halkı zaman zaman 

bilgilendirsin, derim.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 31 Ekim 2003 (Cuma) 

 

DOĞUKENT NE ZAMAN ÇÖPLÜK 

ALANI OLMAKTAN KURTULACAK? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Çevremizi koruma bilincimiz maalesef yeterince 

gelişememektedir. Çevremizi temiz tutmak konusunda ne kadar 

etkinlik düzenlenirse düzenlensin, toplum olarak ısrarla 

menfaatlerimiz doğrultusunda hareket ederek, çevremizi tahrip 

ediyoruz. Çevremizi temiz tutma konusundaki levhalar ise 

sadece göstermelik kalıyor.  

Şimdi vereceğim örneği dikkatlice okumanızı 

istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde West Virginia 

Eyaletinde otobanda giderken, camdan bir izmarit veya benzeri 

bir çöp atmanın cezasının ne kadar olduğunu tahmin edebiliyor 

musunuz? Çöpün niteliğine göre bu rakam yirmi beş bin dolara 

kadar çıkıyor. Evet, yanlış duymadınız, tam 25. 000 dolar. Hatta 
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bu levhayı görünce o kadar şaşırdım ki gidip evden fotoğraf 

makinemi aldım ve bu levhanın fotoğrafını bizzat çektim.  

 

Amerikalı, doğayı korumak için çok katı yasalar 

uyguluyor. Suç işleyenleri tespit etmenin de kolayını bulmuşlar. 

Otobanlarda kameralarla hem hız sınırını geçenleri tespit 

ediyorlar hem de çöp atanları. Bizde ise çöp ihlallerine 

sembolik cezalar uygulanıyor.  

Doğukent Kooperatif Birliğinde yıllarca çeşitli idari 

görevlerde bulunduğum için bir süreden beri DOĞU-KOOP 

Danışmanlığı görevini yürütüyorum. Bu yüzdendir ki zaman 

zaman Doğukentliler beni aramakta ve problemlerini takip 

etmemi istemektedirler. Şimdi asıl değinmek istediğim konuyu 

Doğukent Birliği Danışmanı kimliğimle açıklıyorum. .  

Doğukent ile Diyarbakır yolunun birleştirilmesi söz 

konusuydu. Yıllar önce bu yol stabilize olarak hizmete açıldı ve 

Salıbaba (Mornik) ile kurulan yol bağlantısı sayesinde de asfalt 

olmamasına rağmen, trafiği yoğun bir biçimde cereyan 

ediyordu. Sonradan bu yol çöp boşaltma sahası haline getirildi. 

Yani molozlar veya çöpler şehir merkezine yakın olduğu için 



getirilip yerleşim yerine metreler mesafedeki bu yol üzerine 

dökülüyor. Birkaç defa bu konuyu dile getiren yazılar yazdım. 

Belediyemiz de bazen gelip çöp yığınlarını başka yerlere 

taşıdılar. Ancak o bölge çöp dökme yeri olmaktan bir türlü 

kurtulamadı.  

Belediyemiz ilgililerinin şimdi ne düşündüklerini 

tahmin edebiliyorum. “Çöp dökenleri ihbar etmezseniz biz ne 

yapalım? Gece getirip döküyorlar, oraya bekçi koyacak 

halimiz yok ya” diye savunmaya geçmişlerdir bile. Ama ben 

bir iddiada bulunuyorum. Önce Belediye çöp araçları, 

Doğukent alanına çöp dökme ısrarından vazgeçmeli! Evet, 

şaşırdınız değil mi? Defalarca ihbar aldım bu konuda. Ancak 

aracın plakasını istediğimde, her defasında aracın plakasını 

alamadıklarını bana bildirdiler. O yüzden de delilsiz olarak bu 

konuda yazı yazmak istemedim.  

 

Bu defa bana aracın plakası ve de olayın günü ve saati 

de bildirildi. Tarih 18 Ekim 2003, Saat 13. 00, Plakası 23 DA 

054. Belediye çöp arabası Bayındırlık Yapı Kooperatifine 20-30 

metre mesafede yol kenarına çöpünü boşaltırken görülmüş. 

Önce Belediyemiz kendi araçlarına sahip çıkmalı. Kendi 

memurları kurala uymazken, sade vatandaşın kurallara 

uymasını beklemek olur mu? Doğukentliler söz konusu yolun 

çöplerden arındırılmasını ısrarla talep ediyor ve artık bundan 



böyle Belediye araçlarının söz konusu yol kenarına çöplerini 

boşatmamalarını istiyor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Kasım 2003 (Salı) 

 

KONGRE ADABI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Olağan kongre üzerinden henüz 4,5 ay gibi kısa bir süre 

geçmiş olmasına karşın 16 Kasım Pazar günü Elazığspor’da 

olağanüstü diğer bir kongrenin gerçekleşmiş olmasının 

temelinde, Elazığspor’un puan cetvelinde en alt sırada yer 

almasının elbetteki rolü büyüktür. Elazığspor’da bir şeyler 

doğru gitmiyor. Konu ile ilgilenenler kendilerine göre rasgele 

yorumlar yapıyorlar. Bir kısmı başarısızlığı futbolcu 

transferlerindeki yanlışlığa bağlarken, kimileri başarısızlığı 

yönetimdeki organizasyon kopukluğuna ve maddi güçsüzlüğe 

dayandırıyor. Ortada görünen gerçek ise Elazığspor’un çok kötü 

günler yaşamasıdır.  

“Olağanüstü kongre acaba Elazığspor’un kurtulması 

için bir umut olabilir mi?” cevabını merakla beklediğimiz bir 
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sorudur. Mevcut yönetimin listesinin karşısında diğer yeni bir 

listenin çıkmayacağını, yerel basındaki konuşmalardan 

anlıyorduk. Bu kongre, bir kısmı eski yönetici olup yeni 

isimlerle takviye edilen 20 üyeli bir yönetimi karşımıza çıkardı.  

Kongrede eski başkanlardan Mustafa Yıldız’ın tahmini 

bütçenin gerçekleri yansıtmadığı ve Elazığspor’un borcunun 

daha da artacağı sözleri sonrasında kongre salonunda atmosfer 

aniden ısındı ve maalesef itişmelere ve karşılıklı laf düellosuna 

sahne oldu. Bir üyenin Mustafa Yıldız’ın Elazığspor’a ne kadar 

yardım yaptığını açıklamasını istemesi ve bir milyar lafını 

telaffuz etmesi üzerine, diğer bir kısım üye de “Bizim paramız 

olmadığına göre kongre salonunda da bulunmamamız gerekir” 

cevabını verdi. Ne olduysa bu noktadan sonra meydana geldi ve 

kongre salonu hiç de hoş olmayan görüntülerle baş başa kaldı.  

Avrupa Birliğine girmeye hazırlanan bir ülkenin 

bireyleri olarak henüz tartışma ve karşılıklı konuşma adabını 

bilmiyoruz. İşimize gelmeyen sözleri sarf edenlere tahammül 

edemediğimiz gibi, hemen işi kaba kuvvete dökmeye 

çalışıyoruz. İşte bizim hamurumuz bu! Kırılgan yapılı bu 

hamura şekil vermek çok zor. Çünkü karşımızdakilere veya 

rakiplerimize asla tahammül gösteremiyoruz ve onları dinlemek 

dahi istemiyoruz.  

Rakiplerin konuşmalarına tahammül gösteremeyen ve 

adeta kuvvet gösterisine dönüşen kongrenin demokratik 

olgusuna gölge düştü. Ne hikmetse bir türlü Elazığ’ın ortak 



çıkarları konusunda birlikte hareket edememekteyiz ve sadece 

en kolayı olan eleştiri yolunu seçiyoruz. Bir türlü sen-ben 

kavgasından kurtaramıyoruz kendimizi.  

Elazığspor Elazığ’da yaşayan ve Elazığ’ı seven 

herkesin takımı. Bu takıma kimler sahip çıkacak? Neden bu 

takımın çarkı her dönem sadece değirmen suyu ile 

döndürülmeye çalışılıyor? Niçin kalıcı projeler üretilemiyor? 

Elazığspor yönetimine sadece parası olanlar mı girebilecek? 

Kongrelerde sadece parmaklar mı kalkıp inecek? Neden kongre 

üyelerinin sayısı sadece birkaç yüzü geçemiyor? İşte bu sorulara 

gerçek yanıtlar bulabilirsek ve bu konularda fikir üreticiliği 

yapabilecek insanların yönetime seçilmesini sağlayabilirsek, o 

zaman belki kuvvetli bir Elazığspor’u yaratabiliriz!  

Bir Elazığspor sevdalısı ve Genel Kongre üyesi olarak; 

tekrar güvenoyu alan ve güçlenerek ortaya çıktığı imajını veren 

Elazığspor’un yeni yönetimini kutlar, yönetimin düşme 

tehlikesi bulunmayan bir Elazığspor için canla başla 

çalışacaklarını inanmak istiyorum.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Kasım 2003 (Perşembe) 

 

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ NİSAN 2004’TE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr  

 

İletişim Fakülteleri Dekanlarının 12. toplantısı 29-30 

Nisan -1 Mayıs 2004 tarihleri arasında Fırat Üniversitesinde 

gerçekleştirilecek. İletişim Fakülteleri Dekanları 2000 yılı 

başından beri belirli aralıklarla farklı İletişim Fakülteleri ev 

sahipliğinde bugüne kadar 11 toplantı gerçekleştirdiler. Bu 

toplantılarda iletişim fakültelerinin genel sorunları ve çözüm 

için öngörülen öneriler, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte 

ve konu takip edilerek kararların gerçekleştirilmesine 

çalışılmaktadır.  

İletişim Fakülteleri dekanlarının ortak çalışmaları 

sonrasında en önemli gelişme 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkındaki Yasada 

yapılan değişikliktir. Değişiklik sonrasında, Üniversitelerin 
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İletişim Fakültelerinin Radyo-Televizyon ve Sinema 

Bölümlerine bağlı olarak yerel bağlamda radyo ve televizyon 

yayınları yapmalarına müsaade edilmiş ve kendilerine ücretsiz 

frekans tahsisi yapılması yasallaşmıştır.  

Üniversitemiz bünyesinde 1991 yılından beri televizyon 

yayınlarını sürdüren FIRAT RTV için bu kanun değişikliği çok 

önemli bir gelişmeyi sağlamıştır. 2000 yılı öncesinde yasal bir 

kimliği olmayan FIRAT RTV, bu kanun sayesinde artık yasal 

yayın yapan bir kuruluş haline dönüşmüştür.  

İletişim Fakültesi Dekanları toplantısının diğer önemli 

bir çalışması ise, bu fakültelere girişte Sözel puan türünde 

(SÖZ) ortaöğretim puanına uygulanan 0. 5 çarpanının benzer 

olarak Eşit Ağırlık (EA) puanına da uygulanmasıdır. Oysa 

mevcut durumda bu çarpan 0. 2’dir. Bu alandaki çalışma devam 

etmekte olup eğer bu değişiklik sağlanabilirse, bundan böyle 

Eşit Ağırlık (EA) puanı da Sözel (SÖZ) puan gibi aynı 

katsayıyla çarpılacak ve Eşit Ağırlık puan gurubuna giren orta 

öğretim kurumu mezunlarının da iletişim fakültelerine girişleri 

kolaylaşacaktır.  

Nisan 2004 sonunda Elazığ’da yapılacak İletişim 

Fakülteleri Dekanları toplantısının önemli bir yönü, görsel ve 

işitsel medya ödüllerinin Üniversitemiz organizasyonunda 

sahiplerine verileceği konusudur. Türkiye’de ilk defa bu 

kapsamda değişik bir ödül töreni düzenlenecektir. Türkiye ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan tüm iletişim 



fakülteleri öğrencilerinin oyları ile medya ödülleri 

dağıtılacaktır. Yani yaygın medya ödüllerinin seçimini tüm 

iletişim fakülteleri kendi bünyesinde aynı kategorilerde 

öğrencilerine uygulayacaklardır.  

Her fakültede belirlenen yaygın medya ödülleri 

adaylarının ilk üç ismi, Fırat Üniversitesi Dekanlığına 

bildirilecektir. Fırat Üniversitesi Dekanlığı ise her fakülteden 

gelen listeleri inceleyerek her kategorideki ödüllerin birinci, 

ikinci ve üçüncülerini saptayacaktır. Böylece örneğin “En İyi 

Yerli Dizi” kategorisinde dereceye girenlerin tespitinde tüm 

iletişim fakültelerinin öğrencilerinin katkısı bulunacaktır. 

Fakülteler, öğrenci sayıları ne olursa olsun medya 

kategorilerinde öğrencilerinin oylarıyla ilk üç dereceye giren 

adayları ve eserleri Fırat Üniversitesi Dekanlığına bildirecektir. 

Böylece Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 

sayısının az olması, bir dezavantaj olarak ortaya çıkmamış 

olacak ve fakültelerin aday belirlemedeki payı eşit olacaktır. 

“En İyi Tartışma Programı” kategorisindeki ödül ise tüm 

iletişim fakülteleri dekanlarının oylarıyla belirlenecektir.  

 

Ödül verilmesi planlanan belli başlı kategoriler şu 

şekilde belirlenmiştir:  

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ: 



 

SİNEMA-TV-
RADYO 

HALKLA 
İLİŞKİLER VE 

TANITIM 

GAZETECİLİK BİLİŞİM İLETİŞİM 
FAKÜLTELERİ 
DEKANLARI 

ÖZEL ÖDÜLÜ 

En iyi haber 
kanalı 

En iyi görsel 
reklam 

En iyi içerikli 
yaygın (ulusal) 
günlük gazete 

En iyi on-
line 
gazete 
tasarımı 

En iyi tartışma 
programı 

En iyi spor 
programı 

En iyi içerikli 
reklam 

En iyi içerikli 
yaygın (ulusal) 
dergi  

En iyi web 
reklamı 

 

En iyi 
belgesel 
program 

En iyi 
reklam 
oyuncusu 

En iyi köşe 
yazarı 

En iyi 
kişisel 
web 
sayfası 

 

En iyi yerli 
dizi/film 

En iyi yazılı 
reklam 

En iyi yerel 
gazete 

  

En iyi 
yarışma 
programı 

En iyi 
eleştirmen 

En iyi yerel 
dergi 

  

En iyi sunucu     

En iyi 
araştırmacı 
televizyon 
gazeteciliği 

    

En iyi yaygın 
radyo 
programı 

    

En iyi radyo 
sunucusu 

    

En iyi yerel 
televizyon 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Kasım 2003 (Salı) 

 

ÖĞRETMENLERİN BAYRAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Dini Bayramlarımız yaklaştıkça hem çok 

heyecanlanırım hem de tedirgin olurum. Heyecanlanırım çünkü 

bayramlar çocukluk günlerime, köydeki bayramlaşma 

törenlerine götürür beni! Kazalarda kaç insanımız ölecek, nice 

insanımız yaralanacak? diye de büyük tedirginlik duyarım 

bayramlarda! Çünkü dini bayramlarda trafik kazalarında 

maalesef bazı aileler yok olup gidiyor.  

Ülkemizde 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak 

kutlanmakta. Bu yıl öğretmenler günü Ramazan Bayramının 

arifesine denk geldi. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, iki bayramı 

bir arada kutlama şansını yakaladı. Ancak öğretmenlerimiz 

gerçekten de bayramı yaşayabiliyorlar mı, tartışılır.  
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Öğretmenler gelecek nesillerimizi eğiten gurup olarak 

çok önemli bir misyonu yerine getirmektedirler. Gelişmiş 

ülkelerde öğretmenlerin eğitimine büyük önem verilir. 

Öğretmen olmak isteyenlerin, bir dizi sınavı başarıyla geçmiş 

olmaları istenir. Bu ülkelerde öğretmenlerin seçiminde çok 

hassas davranılır ve özel yetenek testlerinden geçirilir. 

Eğitimlerine bu kadar önem verilen bir grubun maaşları da söz 

konusu ülkelerde tatmin edici seviyelerdedir.  

Ülkemizde öğretmen olmak isteyenlerin büyük bir 

bölümü için herhangi bir özel yetenek sınavı bulunmamaktadır. 

ÖSS sınavı ile yerleştirme yapılmaktadır. Teknik Eğitim 

Fakültesinde öğretim üyesi olmam münasebetiyle öğretmen 

olmak üzere gelen öğrencileri de yakından tanımaktayım. 

Öğretmen adaylarının sadece ÖSS sınavı sonucu 

yerleştirilmelerinin, bazen önemli sıkıntılar yarattığına da şahit 

olmaktayım. Bazı öğrencilerimizin aşırı kekeme olduklarını ve 

konuşmakta çok zorlandıklarına rastlamaktayım. Konuşmada 

zorluk çeken bu öğretmen adaylarımızın durumlarına gerçekten 

üzülüyorum ve de bir an için kendimi onların yerine 

koyduğumda, sıkıntılı anlar yaşıyorum.  

Derslerde mümkün olduğunca öğrenci merkezli bir 

eğitim yaptırmaya çalışıyorum. Bunun anlamı, öğrencilerimin 

derslerde sıkça yorumlar ve açıklamalar yapmaları 

zorunluluğudur. Bahsettiğim bu gruba giren öğrencilerim gelip 

benimle özel görüşüyorlar ve bu uygulamadan kendilerini muaf 



tutmamı rica ediyorlar. Tabii çok zor bir durum. Bazılarına 

tavsiyem, kendilerini zorlamaları ve belki bu yolla konuşma 

kabiliyetlerini geliştirebilecekleri yönündeki teklifimi ise 

genelde kabul etmiyorlar. Bu nedenle bu tür kekeme olanların 

derslerde doğrudan görevlendirilmeleri yerine, okullarda 

konuşma gerektirmeyen görevlerde çalıştırılmaları zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş yurtdışı ülkelerde bu tür adayların 

öğretmenlik eğitimi veren kurumlarda okumalarına zaten 

müsaade edilmiyor.  

Ülkemizde son yıllarda eğitim fakültelerimizi seçen 

öğrenciler, oldukça yüksek puanlarla gelmektedirler. 

Dolayısıyla başarılı bir gurubu şekillendirmek daha kolay 

oluyor. Derslerde başarı seviyeleri yüksek olan bu 

gençlerimizin bir bölümü örneğin Bilgisayar Öğretmenleri, çok 

kolay kadro bulabilmekte ve atanabilmektedir. Ancak bugün 

için aldıkları maaşlar, geçimlerini yapmalarına yetmiyor. 

Öğretmenlerin “Başöğretmen” seviyelerine kadar yükselmeleri 

yolunun kendilerine açılması, öğretmenlerimizin kendilerini 

yenilemeleri açısından önemli bir aşama olacağı kanaatindeyim. 

Bu vesile ile öğretmenlerimizin hem “Öğretmenler Gününü” 

hem de “Ramazan Bayramlarını” kutlarım.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı Tarih: 03 Aralık 2003 (Çarşamba) 

 

KAFALAR KARIŞIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yaz aylarında Amerika Birleşik Devletlerinde kaldığım 

süre içerisinde dünyanın en büyük iletişim ağına sahip CNN, en 

çok izlediğim televizyon yayını idi. O süre zarfında Türkiye ile 

ilgili verilen haberlerin sayısı çok azdı. Dışişleri Bakanı Sayın 

Abdullah Gül’ün Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti dahi, 

kısa bir haber olarak veriliyordu. Ancak İstanbul’da 5 gün ara 

ile 3 büyük patlama sonrasında gündeme El-Kaide örgütünün 

oturması sonrasında, batı medyası aniden aşırı bir biçimde 

Türkiye’ye odaklandı.  

Oysa 1985 -2000 yılları arasında Türkiye PKK terörü 

yüzünden çok büyük acılar çekiyordu ve bu olaylara batı basını 

çoğu kez ilgisiz kalıyordu. Söz konusu olaylarda 30 binin 
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üzerinde vatandaşımız şehit olmuş ve Türkiye açısından çok 

önemli maddi ve manevi kayıplar meydana gelmişti.  

ABD’de 11 Eylül terör olayları bir dönüm noktası oldu 

ve terörün gerçek yüzü ikiz kulelerin çökmesi ile Amerika 

medyasının gündemine oturmuştu. Bu olaylar sonrasında El-

Kaide ismi adeta Amerikalıların ve batılıların kafasına 

kazınmıştı. 11 Eylül sonrasında Amerika’ya giden 

Müslümanların hemen hemen tümüne, artık şüpheli gözle 

bakılıyor. Bunun sıkıntısını ben de çektim. Hangi dine mensup 

olduğum sorulduğunda ve İslam cevabını aldıklarında, 

suratlarındaki gerilmeyi rahatlıkla hissedebiliyordum.  

El-Kaideyi CIA’nın yarattığı gerçeği, açık bir biçimde 

medya da işleniyor. Gizli teşkilatlar, planlarını gerçekleştirmek 

için kendi yarattıkları örgütlerin kontrolünü ellerinde 

bulundurmada, sonradan çok zorluk çekebiliyorlar.  

Bu gelişmeler karşısında akla gelen bir soru, dış gizli 

servislerin desteği olmadan bu denli büyük patlamaların 

İstanbul’da nasıl gerçekleştirilebileceğidir. İstanbul’daki 

saldırıları El-Kaideyi marka haline getirmek isteyen gelişmiş 

ülke istihbaratlarının Müslüman tetikçileri kullanılarak 

gerçekleştirildiği söylemleridir. El-Kaide kozu kullanılarak, 

bazı ülkelere istenilen doğrultuda yön verilmeye çalışıldığı 

konusu, Internet sitelerinde sıkça işleniyor.  

Batı basını da tarihinde herhalde ilk defa bu kadar geniş 

bir biçimde Türkiye’deki patlamalarını işliyor. Diğer önemli bir 



ayrıntı, CNN 11 Eylül olaylarını yayımladığında kan revan 

içerisinde bulunan Amerikalıların görüntülerini vermezken, 

Türkiye’deki görüntülere sansür getirmemesi dikkatimi çekti.  

Şimdi Türk kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bir 

kısım halk, İstanbul’daki saldırıları gelişmiş ülkelerin gizli 

servislerinin desteği ile gerçekleştirildiği inancındadır. 

Karşısındaki görüş ise, El-Kaidenin veya benzeri diğer 

Müslüman bir örgütün Türk vatandaşlarını kullanarak bu 

olayları yaptığıdır. Toplumları yönlendirmede medyanın etkisi 

çok yüksek. Ortalıkta dolaşan iddialar ise kafalarımızı yeterince 

karıştırdı. Sade vatandaşlar olarak gerçekleri öğrenmek için 

daha uzun süre beklememiz gerektiği kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 10 Aralık 2003 (Günışığı Kıbrıs 

özel sayısı için) 

 

KIBRIS’TA DÖNÜM NOKTASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Kıbrıs’a ilk defa Nisan 2002 başlarında gitmiştim. Sık 

ziyaret edenlerin ifadelerine göre KKTC’ne gidilecek en güzel 

mevsim ilkbahardır. Gerçekten de Nisan ayında Kıbrıs bir başka 

güzel oluyor. Doğa harika, ama bu muhteşem doğa ekonomik 

sıkıntıların yarattığı felaketleri önlemeye yetmiyor. Kıbrıs 

yıllardır kademeli olarak bir yerlere sürüklenmek isteniyor ve 

zaman ilerledikçe de hareket manevramız azalıyor.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) ekonomik 

bağlamda girdi sağlayan unsurların, çok sınırlı oldukları 

gözlenmektedir. KKTC narenciye ürünleri açısından çok zengin 

bir bölge. Portakal bahçeleri çok yaygın. Ama üzülerek 

belirtmek gerekir ki narenciye ürünlerini hiçbir ülke almıyor. 
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Hatta Türkiye’ye dahi girmesi engelleniyor ve Akdeniz’e 

boşaltılıyor. Ekonomiye katma değer sağlayan kalemler çok az. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğu Akdeniz, Girne 

Amerikan, Lefke Avrupa, Uluslararası Kıbrıs ve Yakın Doğu 

Üniversiteleri bulunmakta. Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait 

bir kampus inşaatı da halen devam etmekte. Ülkede bulunan bu 

üniversitelerde okuyan öğrencilerden sağlanan gelirler, kumar 

oynamak veya tatil yapmak için çoğunluğu Türkiye’den gelen 

turistlerden sağlanan girdiler, başlıca gelir kaynakları 

olmaktadır. Asıl gelirleri Türkiye Cumhuriyetinden sağlanan 

maddi desteklerdir.  

Türkiye haricindeki diğer ülkelerden turist gelişi dahi 

sağlanabilseydi, bu kalemden elde edilecek gelirler bile 

KKTC’nin ekonomisine önemli bir destek verebilirdi. 

KKTC’ne batı ülkelerinden turist gelmemesi için de planlı bir 

strateji uygulanıyor. Batı ülkeleri kasıtlı ve sistematik olarak 

KKTC’ni ekonomik açıdan çökertmek için verdikleri 

mücadelede maalesef başarılı olduklarını, Lefkoşe’nin Rum ve 

KKTC’nde kalan şehirleşme seviyeleri kıyaslandığında 

rahatlıkla fark edilmektedir. Aradaki ekonomik uçurumu 

görmek için ekonomi uzmanı olmak gerekmiyor. Hatta üzülerek 

belirtmek gerekir ki bu farklılık, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde 1974 sonrası dünyaya gelen ve geçmişteki 

katliam olaylarını yeterince bilmeyen veya hatırlamayan Türk 

gençlerine gösterilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 



kurulduktan sonra Türk tarafının sürekli fakirleştiği konusu 

empoze edilmektedir.  

Türkiye ve KKTC’nin gelişiminden rahatsız olan 

ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 

büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Çünkü bu üniversiteler, son 

yıllarda özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen öğrencilerin 

tercihleri arasında yer almaya başlamıştır. Özellikle 11 Eylül 

2001 tarihinde ABD’de New York’ta ikiz kulelere yapılan 

saldırılar sonrasında, ABD’nin Müslüman ülke öğrencilerine 

takındığı tavır, Ortadoğu ülke öğrencilerinin KKTC’deki 

üniversitelere olan taleplerinin artırdığı görülür. Oysa KKTC’de 

bu üniversiteler olmasaydı, söz konusu öğrencilerin hemen 

hepsi ya Avrupa’ya ya da ABD’ye gideceklerdi. Bazı Avrupalı 

ve ABD yetkililerin diğer bir iddiası ise, bu üniversitelerin 

kendi aleyhlerine olan öğrencilerin toplandığı yerler olduğudur.  

Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binbaşı Dr. Nihat 

İlhan’ın eşi ve üç çocuğu, Binbaşının hasta muayenesine 

götürüldüğü bir sırada korunmak için sığındıkları banyo 

odasında Rumlar tarafından kahpece ve acımasızca 1963 yılı 

Noel’inde şehit edilmişti. Bu bina daha sonra müzeye 

çevrilmiştir. Bu müzedeki ca mekânlar içerisinde şehitlerin 

kanlı kıyafetleri, duvar panolarında sergilenen fotoğraflar, 

21 Aralık 1963’te başlayan Rum Katliamı sonucu şehit olan 

kadın, genç, ihtiyar, masum kardeşlerimizin; evleri ve 

köyleri yıkılmak suretiyle göç etmeye zorlanan 



soydaşlarımızın öyküsünü yansıtmaktadır. Barbarlık Müzesi 

adı verilen bu evi ben de dolaşmış ve hatta ileride belgesel 

hazırlamak üzere kameraya çekmiştim.  

4 Aralık 2003 tarihinde Günışığı Gazetesi tarafından 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen Kıbrıs 

konulu panelde konuşan Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın 

Kıbrıs’ta bulunan Barbarlık Müzesi ile ilgili açıklamalarında, bu 

müzenin restore edildiğini ve vahşetin belgesi olan kurşun 

izlerinin kapatıldığını, bu yüzden de müzeyi dolaşanların 

gerçekleri görmelerinin kısmen yok edildiği konusundaki 

görüşlerine tamamen katılıyor ve bu konuda bir anımı da sizlere 

aktarmak istiyorum.  

1973 yılında Almanya’da Frankfurt şehrinde dil 

okulunda bir yunanlı arkadaşım vardı. İyi bir dostluğumuz 

olduğunu sanıyordum. Bir gün Yunan bankasına birlikte gittik. 

Beni çağırarak masa üzerinde çok güzel hazırlanmış bir albümü 

gösterdi. Albümde savaş alanları ile ilgili çizilmiş resimler yer 

alıyordu. Bu resimlerde at üzerinde iri yapılı, kılıcını çekmiş 

pala bıyıklı insanların diğer insanları kılıçtan geçirmeleri, 

kılıçlarla insanların boyunlarını uçurmaları tasvir ediliyordu. 

Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, kendisi bu resimlerin 

manalarını bilip bilmediğimi sordu. Ben de “Hayır ilk defa 

görüyorum” dediğimde, “Şu bıyıklı, kılıçlı olanlar Türkler, ölen 

ve çiğneneler ise Yunan halkı” dediğinde çok şaşırmıştım. Oysa 



biz çok iyi bir arkadaşlık kurmuş ve her gün birlikte dolaşırdık. 

Birlikteliğimiz o bankaya gidişimizle son bulmuştu.  

 

İşte yunan milliyetçisi bu şekilde davranıyor ve nesiller 

boyu Türklere nefret ve kini sürdürmek için elinden gelen 

çabayı her platformda işlemeye çalışıyor. Arkadaşım bana o 

resimleri göstererek tepkimi ölçmek istedi. Eğer resimleri 

yorumlamada zafiyet gösterseydim ve de “Evet haklısınız, 

Türkler halkınızı yok etmiş” deseydim belki de Türkiye’yi 

bölmek isteyen terörist guruplar içerisinde kendimi 

bulabilirdim. Nitekim Türk işçilerinin 1960’lı yıllarda 

Almanya’ya gidişi ile birlikte Türkiye aleyhine faaliyet 

sürdüren odakların çalışmaları yoğunlaşmış ve Türkiye aleyhine 

mücadele edecek Türk vatandaşları bulma hareketi 

başlatılmıştır. Maalesef bu konuda başarılı olduklarını da PKK 

olayları ile yaşamadık mı? 

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 

seçimler yapılacak. Bu seçimlerin sonuçları, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olacak. 1974 Barış Harekâtı 

ile özgürlüklerine kavuşan Kıbrıs’taki Türk halkına ve kuzeyde 

kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı, bu yeni devleti 

ortadan kaldırmak için batı ülkeleri ve müttefikleri sistematik 

bir mücadele içerisine girdiler. Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

giriş süreci ve diğer birçok platformda Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinin varlığı, aleyhimize koz olarak kullanılmaktadır.  



11 Kasım 2002 tarihinde taraflara sunulan ve temelde 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ortadan kaldırmayı ve 

Kıbrıs’ın siyasal yaşamını köklü bir şekilde değiştirmeyi 

amaçlayan Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Çözüm Planı (Annan 

Planı), 14 Aralık’ta KKTC’de yapılacak seçimlerin ana 

gündemini oluşturmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği 

ilerleyişine de yansıyan Annan Planının gerçekleşmesinin yolu, 

KKTC’de yapılacak bu seçimlerden elde edilecek sonuçtur.  

 

Kıbrıs’ta oynanmak istenen senaryo, Türkiye’yi bölmek 

içindir. Bu tür faaliyetler kademeli gerçekleştirilir. Bölgemiz 

çok sıcak gelişmelere gebe. Güneyde çıban başı olan Irak 

sorunu, Kuzeydoğumuzda yer al Gürcistan’da ki Devlet 

Başkanı Eduard Şevardnadze’nin muhalefetin büyük kitle 

gösterileri sonucu başkanlıktan ayrılışı, hep aynı senaryoların 

parçalarıdır. Korkarım ki, önce Kıbrıs sonra da Doğu Anadolu 

Bölgesinin parçalanması düşüncesi ile eylemler 

gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yüzden Türk milleti olarak 

çok uyanık olmak ve oyunları bozacak tedbirleri süratle almak 

durumundayız.  

Sonuç olarak Kıbrıs’ta yapılacak milletvekili seçimleri 

KKTC için bir dönüm noktası niteliğindedir. Açık bir biçimde 

Annan Planını savunanlar bu emellerine ulaştıklarında, 

korkarım ki Kıbrıs Türklerini sonu karanlık bir yola 



sürükleyeceklerdir. Bu gelişme teslimiyettir ve Türk halkının 

Kıbrıs’ta asimilasyonu anlamını taşımaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih. 29 Aralık 2003 (Pazartesi) 

 

SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL 

ELAZIĞ’A SAHİP ÇIKTI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

19-22 Aralık 2003 tarihleri arasında Ankara’da 

“Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansının” beşincisi yapıldı. 

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen toplantıya İl Valileri, Belediye 

Başkanları, Üniversite Rektörleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları 

Başkanları katıldılar. Toplantının amacı bölgesel ve sektörel 

bağlamda Türkiye’nin sorunlarına çözüm projelerinin ele 

alınmasıydı.  

Elazığ ili bu toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol, Teknik Eğitim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Orhan, Elazığ Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Suat Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin 
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Pamukçu ve Adnan Bozat ile Elazığ Belediyesinden Trafik 

Müdürü Cahit Demirbağ katıldılar.  

19 Aralık 2003 tarihinde Doğu Anadolu Bölgesi 

çalışma gurubunda Divan Başkanlığına Erzurum Valisi Mustafa 

Malay, üyeliklere ise Prof. Dr. Asaf Varol ve Prof. Dr. Hasan 

Ceylan seçilmişlerdir. Üniversite Rektörümüz toplantıda Elazığ 

ili sorunlarını dile getiren etkileyici bir konuşma yapmıştır. En 

önemli sorun olarak da Elazığ ilinin teşvik kapsamına 

alınmamasındaki yanlışlıkları dile getirmiştir. Rektörümüz Prof. 

Dr. A. Feyzi Bingöl, 20 Aralık 2003 tarihinde yapılan Eğitim ve 

Sağlık Sektöründe de eğitim sorunlarını dile getiren konuları ele 

almış ve yaptığı konuşma ile toplantıya damgasını vurmuştur.  

Kültür ve Turizm sektöründe Elazığ ilindeki 

potansiyelleri, gene Prof. Dr. Asaf Varol anlattı. Varol 

konuşmasında Elazığ 1. Kültür Kurultayı ile Hazar Şiir 

Akşamlarını ön plana çıkardı.  

21 Aralık 2003 günü bölgesel oturum başkanları kendi 

bölgeleri ile ilgili konuşmalarını sürdürmüşlerdir. Bölgesel 

oturum sunumlarında Doğu Anadolu Bölgesinin sorunlarını 

Prof. Dr. Asaf Varol ele almış ve özellikle Doğu Anadolu 

Projesini öne çıkartmıştır.  

Vali Yardımcısı Ayhan Özkan Elazığ’dan getirttiği 

tanıtıcı afişler, kitaplar ve dergilerin tüm katılımcılara 

dağıtılmasını sağlamış ve bu faaliyetler ile Elazığ topyekûn 

olarak konferansın gündemine oturmuştur.  



Toplantının son gününde bölge ve sektör oturum 

başkanlarının katıldığı ve 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 

Demirel’in yönettiği toplantıda, Doğu Anadolu Bölgesi 

sorunlarını Prof. Dr. Asaf Varol anlattı. Toplantıda Prof. Dr. 

Asaf Varol, aşağıdaki konuşmayı yaptı.  

“Sayın 9. Cumhurbaşkanım, Değerli katılımcılar! Şu 

anda çok heyecanlıyım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 60’lı 

yılların ortalarında Keban Hidroelektrik Santralinin temelini 

attığında, ben elimde Türk Bayrağıyla kendisini selamlayan 

grup içerisinde yer alıyordum. Şu anda da Türkiye’nin 

sorunlarını aynı masa üzerinde tartışma fırsatını bulduğum için 

de kendimi çok mutlu hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, 

bizlere Keban Hidroelektrik santralini yaparak büyük bir katkı 

sağlamışlardır. Ama bugün, konuşmama başlarken hemen bir 

hususu dile getirerek, ters olan bir noktayı özellikle vurgulamak 

istiyorum. Şu anda Elazığ halkı keşke de Keban Barajı 

Elazığ’da yapılmasaydı, diyor. Niçin mi? Çünkü gayri safi milli 

hâsıla, kişi başına düşen değer 1500 doların üzerinde çıktığı için 

Elazığ teşvikten yararlanamıyor maalesef. Düşünebiliyor 

musunuz? bir Keban ilçesi 27 bin dolar gayri safi bir hasılaya 

sahip. Yani şu anda biz İsviçre’deki bir il ve ilçeden daha iyi bir 

durumdayız. Ama Sayın Cumhurbaşkanım Keban’ın durumunu 

bizden çok daha iyi biliyor.  

Diğer bir ilimiz daha var Tunceli! Ben kendimi sorumlu 

hissediyorum bunları anlatmakta, çünkü Doğu Anadolu 



Bölgesinde yer alan 14 ilin tüm halkı bu sorunların mutlaka 

böyle toplantılarda dile getirilmesini ve yörenin yıllardır bütün 

ekonomik göstergelerde geri kalkınmamışlığına artık son 

verilmesi için, bu tür çalışmalar bekliyor. Tunceli ili, nüfus göç 

verdiği için ve ilde memur ağırlıklı bir kadro bulunması 

yüzünden, şu anda teşvikten yararlanamayan bir il durumunda. 

Acaba Tunceli’yi görenler Tunceli’nin bunu hak edip hak 

etmediği hakkında ne düşünüyorlar?  

Ben burada önemli projeleri de dile getirmek 

durumundayım. Belki bu yüzden de biraz fazla vaktinizi 

alabileceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Güneydoğu Anadolu 

projesini (GAP) gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınmasına ve 

bu dinamizmi tüm Türkiye’ye yaymada bir başlama noktası 

haline getirmişti. Doğu Anadolu Projesi de Güneydoğu Anadolu 

Projesi benzeri ve Ağustos 1998 ayında start alan, Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen ve Doğu Anadolu 

Bölgesinde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü 

Yıl üniversiteleri tarafından ortak çalışılan ve 500’ün üzerinde 

öğretim üyesi ve uzmanın çalışarak ürettiği bir projedir. Bu 

proje 2000 yılı sonu itibariyle tamamlandı ve Devlet Planlama 

Teşkilatına teslim edildi. Ama üzülerek belirteyim ki 

Türkiye’de üretilen birçok projede olduğu gibi, şu anda büyük 

emekler verilerek ve çok geniş bir şekilde birçok proje 

hazırlanarak ortaya çıkarılan Doğu Anadolu Projesi, şu anda 

raflara atıldı bile. Çünkü Erzurum’da yeni bir alt proje 

başlatılıyor ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bu eksiklik, sürekli 



böyle bu şekilde devam edecek gözüküyor. Zaman çok sınırlı 

olduğu için, ben çok süratli bir şekilde illerin sorunların ele 

almak istiyorum ve özellikle Doğu Anadolu Projesi kapsamında 

ortaya çıkarılan fizibilite çalışmalarına mutlaka işlerlik 

kazandırılması gerektiğine inanıyorum. ” 

Toplantı sonunda kapanış konuşmasını yapan Sayın 

Demirel, sadece Elazığ ile ilgili bir açıklama yapma gereği 

duydu. Sayın Süleyman Demirel,  

“Keban barajı ile ilgili değerli arkadaşımız bir söz 

söyledi. Keban Barajı Türkiye’nin en parlak işlerinden birisidir, 

konuşmacının zaten buna itirazı yok. Yalnız orada yapılan 

hesap yanlıştır. Keban Hidroelektrik santrali yılda 6 ila 8 milyar 

kWh elektrik üretir. Bunu Kebanlıların üretimi olarak 

yazarsanız, yanlış hesap yaparsınız. Oysa bu enerji tüm 

Türkiye’ye dağılmaktadır. Yani bu girdi Türkiye gayri safi milli 

hasılası ortalamasını etkiler, Keban’ın değil!” dedi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Ocak 2004 (Perşembe) 

 

DAP PROJESİ CANLANIYOR MU? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi Genel Koordinatörlüğünde 1998-

2000 yılları arasında yürütülen ve Doğu Anadolu Bölgesinde 

yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl 

Üniversitelerinin ortak girişimi ile yürütülen Doğu Anadolu 

Kalkınma Projesi (DAP), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

Müsteşarlığınca desteklenen bir proje idi. DPT Müsteşarlığı 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün 

uzman elemanlarının Doğu Anadolu Kalkınma (DAP) 

Projesinde bizlerle bire bir çalışmaları, bu projenin başarı ile 

tamamlanmasının önemli bir unsurunu oluşturmuştu. İlgili 

Genel Müdürlüğün elemanları ile sık sık toplantılar 

düzenlenmiş ve projenin tüm detayları birlikte tartışılmış ve 

sonuçlandırılmıştı.  
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 

uzmanlarından DAP Projesinde görev alan bir kısım personel, 

şimdi DPT’de önemli görevlerde bulunmaktadır. İşte sizlere 

birkaç örnek. DPT’de üç müsteşar yardımcılığı görevi var. 

Müsteşar Yardımcıları Sayın Lütfü Elvan ve Sayın İbrahim 

Halil Akça DAP projesinde birlikte çalıştığımız görevlilerdi. 

Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürü Sayın Cevdet Yılmaz, 

DAP Fizibilite çalışmalarında birlikte çalıştığımız diğer bir 

uzman idi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Daire 

Başkanlığına atanan Sayın Nevin Sorguç o dönemlerde uzman 

olarak DAP’ta görev almıştı. Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesinde görev alan daha birçok uzman ve eleman şu anda 

Devlet Planlama Teşkilatında önemli görevler üstlenmiş 

durumda.  

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde 

Doğu Anadolu Kalkınma Projesini çok iyi bilen bir ekibin iş 

başında olmasını, DAP kapsamındaki hedeflerin ve projelerin 

başlatılması açısından önemli bir gelişme olarak görüyorum. 

DAP çalışmalarının başlatılması için yetkililerimiz ve özellikle 

de bölgedeki il valilerimiz, belediye başkanlarımız, 

üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hareket geçmeli 

ve basın aracılığı ile seslerini duyurmalıdırlar.  

Avrupa Birliği tarafından “Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesi – I” adı ile yeni bir kalkınma atılımını Van’da 

başlatacak olan Devlet Planlama Müsteşarlığı, bu çalışmalarda 



değerlendirmek üzere DAP projesinde çalışmış bir 

üniversitemiz elemanın görevlendirilmesi isteğinde 

bulunacaklarını, eleman konusunda bizlerden öneri ve destek 

beklediklerini ifade etmişlerdir.  

DAP Projesinde görev almış bizleri en mutlu edecek 

birinci konunun, bu projenin işlerlik kazanmasını görmemiz 

olacağı şüphesizdir. İlk adımın Van’da atılacağı müjdesi 

verilmiştir. Aldığımız bilgilere göre bu tür çalışmaların 

bölgemizde yaygınlaştırılacağı ve bu iller arasında Elazığ’da da 

bazı projelerin başlatılacağıdır.  

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) olduğu gibi, 

büyük emekler verilerek hazırlanan DAP projesinin de 

hayatiyete geçirilme zamanının geldiği yönündeki sinyaller, 

bizlere büyük mutluluk vermektedir. Bize düşen en büyük 

görev ise, özel sektör dinamizmini ilimize çekebilecek 

propagandaları yerinde ve zamanında yapmak olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Ocak 2004 (Perşembe) 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve AVRUPA 

BİRLİĞİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Sivil toplum, bireylerin ve grupların devletten 

kaynaklanmayan ve devletçe yönetilmeyen her türlü toplumsal 

faaliyetidir. Sivil toplumun gelişmesi kültürel bir süreçtir ve 

çoğulculuk, bağımsızlık, dayanışma, toplumsal bilinçlenme, 

katılım, eğitim, sorumluluk ve yetki devri gibi unsurların 

gelişmesi ile paralellik taşır. Bugünkü sivil toplum tartışmaları, 

üç yaklaşım üzerinde durmaktadır: Bunlar; 

Liberal yaklaşım, vatandaşları, hak ve ödevleri 

açısından tanımlanan ekonomik ve rasyonel unsurlar olarak 

görür. Vatandaşlar, çıkar grupları olarak kendilerini düzenlerler 

ve devlet de evrensel olarak geçerli bireysel hakları güvence 
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altına alır. Sivil toplum, bireysel hakların hayata geçirildiği 

ölçüde gelişebilir.  

Toplumcu teoriye göre, vatandaşlar, kendilerinin 

belirledikleri değerler esasında kurulmuş olan bir toplumun 

üyeleridir. Bireyler kendi işlevlerini, bireyle devlet arasındaki 

ilişkiler sisteminde yerine getirmeli, davranışlarını toplumun 

hedefleriyle örtüştürmelidir. Demokratik yaklaşıma göre ise, 

sivil toplum, demokratik tartışmaların sadece fikir oluşturmakla 

kalmadığı, standartlar da getirdiği bir siyasi bilinçlilik 

yaratmaktadır. Böylelikle, bilgilendirme süreci, aynı zamanda 

bir karar oluşturma süreci haline gelmekte ve sivil toplum, ortak 

değerler üzerinde anlaşmaya varabilmektedir.  

 Türkiye’deki STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlara) 

mali yardım sağlayan başlıca kuruluşlardan biri olan Avrupa 

Komisyonu, özellikle 1993’den itibaren, Türkiye’deki 

STK’lara, insan hakları, demokratikleşme ve sivil toplumun 

geliştirilmesi konularındaki projeleri için mali yardım 

sağlamaya başlamıştır.  

Komisyon, Türkiye’de Türkiye Ekonomik ve Sosyal 

Etüdler Vakfı (TESEV) ve Toplumsal Sorunları Araştırma 

Vakfı (TOSAV) gibi düşünce grupları ya da Kadın Siyasetçiler 

Derneği (KASİDE) ve Kadın Adayları Destekleme Derneği 

(KADER) gibi kadın kuruluşlarıyla, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) gibi işveren örgütleriyle, 



AIESEC ve AEGEE gibi gençlik örgütleriyle veya Türkiye 

Kalkınma Vakfı (TKV), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

(İKGV), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Türkiye 

İnsan Hakları Vakfı ve Bağımsız İletişim Vakfı gibi 

kuruluşlarla, DISK gibi sendikalarla, Uluslararası Yerel 

Yönetimler Birliği (IULA), Dünya Yerel Yönetimler ve 

Demokrasi Akademisi (WALD) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği 

gibi uluslararası ağlarla çalışmaktadır.  

Yurt dışı ülkelerde STK önemli bir misyonu 

üstlenmekle ve çoğu STK kendi ülkelerinin menfaatleri 

doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. 

AB’nin Türkiye’de desteklediği bazı STK’larının ülkemizin 

birlik ve bütünlüğüne karşı faaliyet gösterdikleri, gizli 

emellerinin ülkeyi bölmek olduğu endişesini taşıyorum. AB’den 

gelen destekler ebetteki kabul edilmeli ve ülkemizin sosyal 

açıdan gelişmesi için kullanılmalı, ancak hibe olarak verilen 

desteklerin asıl amacının ne olduğu da çok iyi analiz edilmeli ve 

AB’nin maşası konumuna girilmemelidir. Türkiye’deki 

STK’ları sıkı denetim altına alınmalı, atıl ve sadece kâğıt 

üzerinde faaliyetleri olanlar kapatılmalıdır.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 21 Ocak 2004 (Çarşamba) 

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ülkemizde özel veya resmi, her türlü konaklama, 

dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda 

geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve 

ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi, 1774 numaralı 

Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine göre yapılması 

gerekmektedir. Kayıtların örneğine ve usulüne uygun şekilde 

tutulması, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır 

bulundurulması, Devlet İstatistik Enstitüsüne talebi halinde 

verilmesi, konutlarda oturmakta olanlar için aile reisi; her çeşit 

ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve 

buralarda her türlü barındırma için iş yerlerinin sorumlu 

işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak, 

üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.  
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Ama üzülerek belirtmek gerekir ki, kimlik bildirme 

kanunu hükümlerine uyanlar, sadece kural tanıyan ve yasalara 

uymayı kendilerine düstur edinen dürüst vatandaşlardır. Yasal 

işlerle uğraşmayan, gizli işler peşinde koşan vatandaşlar ise bazen 

magazin türü televizyon programlarında kendi reklamlarını 

yapmak, rakiplerine ve hasımlarına gözdağı vermek için hiç 

çekinmeden demeçler dahi verebilirken, diğer taraftan 

mahkemelerimiz tarafından aranmalarına karşın bir türlü 

bulunamazlar, yakalanamazlar. Gerekçesi ise kimlik bilgilerinin 

ilgili yerlerde olmayışıdır.  

Özellikle son zamanlarda bazı kiracılar ev sahiplerinin 

haberi olmadan gizlice evi boşaltmakta ve kayıplara 

karışmaktadırlar. Arkalarında ise tahrip olmuş bir ev ve su, 

elektrik bedelleri ödenmemiş faturalar bırakmaktadırlar. Ev 

sahipleri icra yolu ile kiracılarından aldıkları senetleri tahsil 

etmek istediklerinde de kişinin kimlik bilgilerini ve adres 

değişikliklerini ilgili makamlara bildirmediği ortaya çıkıyor.  

Yurt dışında örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde 

eğer kimliğiniz ve ikamet yeriniz ilgili makamlarda kayıtlı 

değilse, yakalandığınızda ağır sonuçlarına katlanmak 

zorundasınız. Adres değişikliklerini bir hafta içinde bildirmek 

zorundasınız. Özellikle yabancılar için durum çok daha sıkı bir 

biçimde kontrol ediliyor. Basından da duyduğumuz gibi artık 

parmak izleri kontrolü sonrasında ancak ABD’ye 

girebiliyorsunuz. Bulunduğunuz yerde gidiş amacınıza bağlı 

olarak ilgili makamlara kimlik bilgilerinizi zamanında 



vermemişseniz, yakalandığınızda, mahkemeye dahi 

çıkarılmadan sınır dışı edilebiliyorsunuz.  

Birçok konuda olduğu gibi yasalara uyanlar sade ve dürüst 

vatandaşlar olmaktadır. Nitekim vergilerini zamanında ödeyenler 

de gene kurala ve yasaya uyan kişilerdir. Sahtekârlar, 

dolandırıcılar, üçkâğıtçılar vb. kişiler için yasa, yönetmelik ve 

kuralların hiçbir önemi bulunmamaktadır. İşin üzüntü veren tarafı 

ise, bu tür insanların sonuçta daha karlı çıkışlarıdır. Vergisini 

zamanında ödemeyen, çıkan bir yasa ile affediliyor. Hapse 

düşenlerin önemli bir bölümü, hapisten çıkar çıkmaz suç işlemeye 

devam ediyor. Üstelik mahallinde tatbikat yapılırken saldırılara 

karşın çelik yelek giydirilerek her türlü güvenliği dahi sağlanıyor.  

Sonuç olarak suç işleyenlerin, dolandırıcıların, 

sahtekârların en iyi takip yöntemlerinden biri kimlik bilgilerinin 

kapsamlı olarak bilgisayara işlenmesi ve bilgilerin sürekli 

yenilenmesi ile sağlanabilir. Bu bilgilerde kişinin yakın aile 

fertlerinin dahi bilgileri tutulursa, o kişinin gizlenmesi ve 

yasalardan kaçması artık mümkün olabilir mi? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 23 Ocak 2003 (Cuma) 

 

YANLIŞLIK NEREDE? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Amerika’daki Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi 

(Assembly of Turkish American Associations) her yıl 

toplantılar düzenler. Bu yıl düzenlediği toplantı 30-31 Ocak 

2004 tarihleri arasında Washington DC’de yapılacak. Toplantı 

ile ilgili duyurular http://www. ataa. org/index. html Internet 

adresinde yapılmıştır. Bu toplantının bir özelliği, toplantının 

açılış konuşmasının Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından yapılacağıdır. Bu toplantıda konuşma 

yapacak diğer birkaç kişinin daha isimlerini burada vermek 

istiyorum. Devlet Bakanı Ali Babacan, Amerika Birleşmiş 

Devletleri Büyükelçimiz Faruk Loğoğlu, eski Başbakan 

Yardımcılarından Attila Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 
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Azerbaycan Devlet Bakanı Nazım İbrahimov, Prof. Dr. Oktay 

Sinanoğlu, Prof. Dr. Turan Yazgan ve diğerleri.  

Dikkatimi çeken bir husus, bu toplantıda Ege 

Üniversitesinden Sedat İşçi ve Günseli Sönmez İşçi tarafından 

“Dr. Fuad’s Visit to the USA in 1923: Early Turkish Immigrants 

in America (1923’de Dr. Fuad’ın USA’yı ziyareti: Amerika’da 

İlk Türk Göçmenler)” başlığını taşıyan sunudur. Bu isimleri 

Elazığ halkı iyi hatırlayacaktır. Geçen ilkbaharda Sedat İşçi 

tarafından bu konuda Fırat Üniversitesi’nde yemekli bir 

toplantı düzenlenmişti. Fırat Üniversitesi’nin bazı öğretim 

üyeleri Harput’ta yapılacak festival ile ilgili çok katı bir eleştiri 

yapmıştı. Öğretim üyeleri Harput’tan giden Türk 

göçmenlerinin büyük bir çoğunluğunun geri döndüğünü 

belirterek, bu çalışmalarda Ermeni’lerin Harput ile ilgili bazı gizli 

emellerinin olabileceği endişelerini taşıdıklarını belirtmişlerdi. 

Çok yoğun bir eleştiri sonrasında 2003 yılında Haziran başlarında 

Harput’ta bu konuda yapılması planlanan bir festival de 

Elazığ’daki 25 Sivil Toplum Kuruluşunun bu konuda ortak 

açıkladıkları bir bildiri sonrasında gerçekleşememişti.  

Bu olaylar sonrasında konu ile ilgilenenlerde, iki farklı 

görüş hakimdi. Bir kısmı bu festivalin yapılmasının önlenmesi ile 

altında Ermeni lobisinin parmağının olabileceği bir oyunun 

bozulduğunu söylerken, diğer bir grup ise Elazığ’ın büyük bir 

fırsatı kaçırdığını, Harput’un turizm beldesi olmasının ilk adımı 

sayılacak bu festivalin ve Amerika’dan gelecek Türk kökenli 



Amerikan vatandaşlarının önlerinin kesildiği, sonuçta Elazığ’ın bu 

yüzden trilyonlar kaybettiği görüşünü savunuyorlardı.  

Gerçekten de bu tepkiler sonrasında Elazığ’da yapılması 

planlanan festival iptal edilmişti. Ancak bu çalışmalar Elazığ 

hariç, diğer mekânlarda eksiksiz yürütüldü. Örneğin 16 Eylül 

2003 tarihinde Chicago’da Emekli Korgeneral Rıza Küçükoğlu 

koordinatörlüğünde  

FIRST TURKISH IMMIGRANTS IN AMERICA: 1860 – 1921 

başlığını taşıyan (http://www. chicagoturkishfestival. 

com/firstturks. html) sunular Sedat İşçi, J. Grabowski ve Diane 

Ewart Grabowski tarafından yapılmıştı. Üstelik bu çalışmaların 

sponsorları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri 

Bakanlıkları da yer alıyordu.  

Önümüzdeki günlerde de Washington DC’de 

Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın da konuşma 

yapacağı bir toplantıda Sedat İşçi ve ekibi aynı konularda sunu 

yapacak. Şimdi soruyorum, acaba yanlışlık nerede? Eğer 

gerçekten de bu çalışmaların altında Ermeni Lobisi veya 

başka gizli emeller varsa, ülkemizin istihbaratı bu kadar 

zayıf mı ki, gerçekleri ortaya koyamıyor? İkinci ihtimal ise, 

bu konuda bazı bilim adamlarımız aceleci davranıp acaba 

yanlış bir sonuca mı vardılar?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 27 Ocak 2004 (Salı) 

 

SOKAK ADABI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’daki kaldırımlı yollar birçok insanı tehlike ile 

burun buruna getirmiştir. Kaldırım değil, bir engelli yürüyüş 

parkuru sanki. Halk pazarı, ucuzluk pazarı diyerek, halka ucuz 

mal satmak için açılan dükkânların önündeki kaldırımlar 

tamamen meyve-sebze raflarıyla dolu. Hem de dükkânların 

önünü çevirmek yetmiyor, yola da iki sıra sandıklar koyuluyor. 

Yol boyunca önünüze dolaplar, sandalyeler, masalar çıkıyor. 

Mobilyacı dükkânının önünü mobilya pazarına çeviriyor. Size 

yine kaldırımlardan inip yoldan yürümek düşüyor.  

Dükkân önündeki kaldırım o dükkâna ait midir? diye 

sorulmalı aslında! Kaldırımlar eğer bir kamu malıysa, 

kaldırımda yürümesini engellediyseniz her insanın da hakkını 

ihlal ediyorsunuz anlamına gelmez mi? 
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“Bu kadar hassasiyet de olmaz” diye itirazlar olabilir. 

Sizce kaldırımda yürümesi gerekirken önüne çıkan meyve-

sebze reyonu, mobilyalar sebebiyle yola inmek zorunda kalan 

bir insana araba çarptığında, bunun sorumluluğu kime ait 

olacaktır? 

Bunları yazarken sakın sanılmasın ki seyyar satıcılara 

karşı çıkıyorum. Onların evlerine bir parça ekmek götürmek 

için verdikleri mücadeleyi çok iyi anlıyorum. Ancak bu 

vatandaşlarımız için kalıcı pazar yerlerinin kurulması ve 

kendilerinin ekmek mücadelesine çözüm bulunması, yetkililerin 

başlıca görevleri arasındadır diye düşünüyorum.  

Esnafımızın dükkânının önündeki kaldırımları eşya ile 

doldurmasına ise anlam veremiyorum. Elazığ’da seyyar 

satıcılarının sokakları, kaldırımları meşgul etmesinin yanında, 

esnafımız da dükkânlarının önlerini işgal ediyor. Dükkân 

yetmiyor bir de sokağa çıkılıyor. Herhalde “dükkânın önünü 

meşgul etmesem bir seyyar satıcı nasıl olsa gelip işgal 

edecektir” diye mi düşünüyorlar (?) 

Yazdığım bu olaylar, sokak adabı ile ilgilidir. Bireyler 

sadece kendi çıkarlarını ön plana çıkartırlarsa, sokağı işgal edip 

sade vatandaşın yürümesini engellemek onlar için normal bir 

davranış gibi gelir.  

Dükkânların önüne ve kaldırımlara tezgâh 

açtırılmamalıdır. Bu tezgâhlar kaldırımda yürüyen insanları 

rahatsız etmekte, bu nedenle de yolda yürümek zorunda 



kaldıkları fark edilmelidir. Bu tezgâhlardan dolayı kaldırımda 

yürüyemeyip yola inen bir insana, bir aracın çarpmasının 

sorumluluğunu kim taşıyabilir! Bir gün böyle bir kaza olur da 

insanlara zarar gelirse, bu hakkı kim ödeyebilir.  

Sonuç olarak sokaklarda yaşadığımız ve yukarıda 

bahsettiğim manzaralar, insanımızın yaşama kültürü ile de 

yakından ilgilidir. Alışkanlıklarımızı kolay kolay terk 

edemiyoruz. İnsanımızı birçok yönden eğitmek, bilgilendirmek 

ve uyarmak durumundayız. Ama eğer birey alışkanlıklarından 

vazgeçemiyorsa veya bile bile yanlışlıkları devam ettiriyorsa, 

zabıta zoru ile de yaşam tarzlarının değişmelerini sağlamak 

mümkün olamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 16 Şubat 2004 (Pazartesi) 

 

SOSYAL DEVLET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Sosyal devlet denildiğinde, vatandaşlarına asgari bir 

yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen ve bireylerin belirli bir 

refah düzeyinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çaba 

harcayan devlet akla gelmektedir.  

İkinci dünya savaşı sonrasında dönemin Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin hızla yayılması ve o 

dönemlerde temel hizmetler sektöründe halka devlet 

tarafından eşit koşullarda yaklaşıldığı görünümü, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde Marksçılık-Lenincilik 

taraftarlığını, bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkartıyordu.  

Kapitalist ülkeler ise komünist rejimlerle idare 

edilen ülkelerdeki bu olgunun yükselmesi karşında geç 

kalmamış ve kapitalist düşünceyi yaymak ve geliştirmek 
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için önlemler almıştır. Bu önlemler içerinde sosyal 

demokrasi, sosyal adalet, sosyal devlet gibi yeni kavramlar 

geliştirildi. Özellikle bazı sosyalist ülkelerde bireylere 

eğitim, sağlık ve sosyal yaşam bağlamında iyi hizmetlerin 

götürülmesi, sosyal demokrat anlayışının benimsenmesine 

neden olmuştu. Ancak bu oluşum, batı ülkelerine yüksek 

maliyet getirmesi sonucunda azaldı.  

Mihael Gorbaçov tarafından 1987 de ortaya atılan 

Perestroyka (yeniden yapılanma) ve yapımı 1961 yılında 

tamamlanan ve 9 Kasım 1989’da yıkılan Berlin duvarı, 

komünist düşüncenin zayıflamasına neden oluyordu. Bu 

yüzdendir ki 1968 kuşağı olarak bilinen ve o dönemlerde 

komünist veya sosyalist düşünceye sahip oldukları için 

övünen bazı kişiler, bu değişimler sonrasında günümüzde 

kapitalist düzenin patronları olarak karşımıza çıkmışlardır.  

Ekonomik gelişimini ve sermaye birikimini başarı 

ile sürdüren kapitalist ülkelerde sosyal yaşam bağlamında 

önemli değişimlerin yaşandığını görüyoruz. Örneğin birçok 

Avrupa ülkesinde işsizlik parası altında ödenen meblağların 

temelinde, sosyal yaşam dengesinin sağlanması düşüncesi 

yatmaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı, insancıl 

değerlere büyük önem veren ülkelerin sayısı günden güne 

artış göstermekte, ancak bizim gibi gelişmekte olan 

ülkelerde ise bir bocalama dönemi yaşanmaktadır.  



Ülkemizde sosyal adaletin sağlanması, hızlı 

kalkınma planlarının devreye alınması türünden 

hedeflerde, endüstriyel üretime yönelik çalışmaların 

önünün kesilerek rantiyeci bir ekonomik politikanın 

uygulanması sonucunda, sosyal dengeler tümden bozulmuş 

ve ulusal gelirden pay alan gruplar arasında uçurumlar 

oluşmuştur. Artan sosyal sorunlar içerisinde işsizlik, göç, 

illerin demografik yapılarının bozulması, terör hareketleri 

sayılabilir.  

Ülkemizde nüfus artışının yüksek oluşu, işsizlik 

oranının artmasına neden olmaktadır. Genç ve dinamik bir 

nüfusa sahip olmak, gelişme dinamizmlerini harekete 

geçirmeye yetmemektedir. Ülkemizde kalkınma 

hamlelerinde genellikte tarıma dayalı bir ekonomik modelin 

öne çıkarılması, kanımca hatalıdır. Çünkü sadece tarıma 

dayalı olarak gelişme planları uygulayarak, dünya da çok 

başarılı bir gelişmiş ülke örneği görmek mümkün değildir.  

Gerçek anlamda kalkınmanın temelinde imalata 

dayalı endüstriyel gelişmeler mutlaka hedeflenmelidir. 

Sanayi sektöründe kalkınmış olmak, tarımsal alanlardaki 

kalkınmayı da zaten beraberinde getirecektir.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Şubat 2004 (Çarşamba) 

 

TRAFİK CEZALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ülkemizde trafik kazalarında verdiğimiz kayıplar 

yüzünden her yıl binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. 

Özellikle dini bayramlarımız bazı aileler için hüzün bayramı 

oluyor. O nedenle de  

Yayınlandığı tarih: 26 Şubat 2004 (Perşembe) 

 

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ 

TOPLANTISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 
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23 Şubat günü Malatya’da Avrupa Birliği Türkiye Mali 

İşbirliği konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu proje 

kapsamında Ağrı, Kayseri, Konya ve Malatya merkez olmak 

üzere İstatistiksel Bölge Birimleri kuruluyor. Elazığ, Tunceli ve 

Bingöl’ün bağlı olduğu Malatya Bölgesi toplantısına ilgili 

illerden temsilciler katıldılar. Kış şartları nedeniyle Tunceli ve 

Bingöl illerinden temsilcilerin gelemediği bu toplantıda, Elazığ 

ekibi en kalabalık grubu oluşturuyordu.  

Elazığ’dan Vali Yardımcısı Ayhan Özkan 

Başkanlığında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Asaf Varol, Alacakaya kaymakamı Murat Erkan, Baskil 

kaymakamı Orhan Çiftçi, Karakoçan kaymakamı Ömer Duran, 

Keban kaymakamı Adem Uslu, Kovancılar kaymakamı Resul 

Kır, Maden kaymakamı Sedat Eliuz, Palu kaymakamı İrfan 

Demiröz, Sivrice kaymakamı M. Suat İlhan, Belediye Başkan 

Yardımcısı Resul Şahin, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili 

Tahsin Öztürk, Tarım İl Müdürlüğünden Ziraat Müh. Fahri 

Okuyucu, Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı Şafak 

İspirgil, Çevre ve Orman Müdürlüğünden Aziz Özdemir, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından Adnan Bozat ve 

Selahattin Pamukçu, Ziraat Odası Başkanlığından Enver 

Özdemir, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı M. 

Celal Aslanoğlu, Elazığ Genç İşadamları Derneği Başkanı 

Mustafa Yıldız ve Elazığ Sanayici İşadamları Derneği Başkanı 

Veysel Solmaz katıldılar.  



Bu isimleri özellikle tek tek yazdım. Çünkü Avrupa 

Birliği ile bundan böyle birçok projenin yürütüleceği 

anlaşılmakta. Kimlerin ilk toplantılara katıldıklarının bilinmesi, 

ileride bu alanda yapılacak çalışmalarda süreklilik arz etmesi 

açısından önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü her toplantıya 

ayrı ekipler ve kişilerin katılması durumunda, projelerin 

gelişiminde kopukluk olmakta ve her defasında bir önceki 

gelişmelerden bihaber elemanlar, görevi yürütme durumunda 

kalmaktadır.  

Bu proje kapsamında Malatya Bölgesine 20 milyon 

Euro’luk bir kaynak ayrılmış durumda. Amaç, müktesebatın 

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyuşumunu sağlamak, iller ve 

bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmaktır. Bu 

çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla ilgili illerde “Hizmet 

Birlikleri” kurulmuş durumda. Daha sonraki dönemlerde 

“Kalkınma Ajansları” oluşturulacak.  

Toplantıda Elazığ gurubu adeta gövde gösterisi yaptı ve 

hemen hemen tüm soruları, Elazığ ekip elemanları yöneltti. 

Bendeniz, DAP projesi ortada varken ve iller bazında yeni İl 

Gelişme Planları yapılırken, artık somut çalışmalar yapılması 

gerektiğini söyledim ve Amerika’yı her defasında yeniden 

keşfetmek istemediğimizi belirttim. KOSGEB Malatya Bölge 

Müdürü Dilaver Ekinci, danışman firma konusundaki 

endişelerini ve Elazığ MÜSİAD Başkanı M. Celal Aslanoğlu 

ise bu tür çalışmalarda yaşanan olumsuzlukları dile getirdiler.  



Sonuç olarak, Avrupa Birliğine entegrasyon süresince 

bölgemizde birçok proje yürütülecek gibi gözüküyor. Ancak 

ümit ediyorum ki bu proje çalışmalarında ülkemiz menfaatleri 

en üst düzeyde tutulur ve yardımların veya hibelerin büyük bir 

kısmı yabancı danışmanlara veya yurtdışına tekrar geri dönmesi 

sağlanmaz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Mart 2004 (Çarşamba) 

 

AMERİKA’DA LOBİCİLİK FAALİYETLERİ VE 

ÖNEMİ 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde diğer milletler lobicilik 

faaliyetlerini en üst düzeyde tutmak için büyük mücadele 

vermektedirler. Bunu sağlamak için de mümkün olduğunca üst 

düzey Amerikalı yöneticilerle işbirliği yapıyorlar. İzlediğim 

kadarıyla Türkler olarak lobicilik faaliyetlerini yeterli düzeyde 

sürdürdüğümüzü söyleyemiyorum. Lobicilik faaliyetlerini en 

üst düzeyde sürdüren Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşu 

olarak ATAA (Assembly of Turkish American Associations) ve 

bu kuruluşun çeşitli eyaletlerde faaliyet gösteren şubeleri yer 

almaktadır. Bunun haricinde Türk Öğrenci Dernekleri ve farklı 

mailto:asaf_varol@yahoo.com


adlar altında faaliyetlerini sürdüren bazı Türk-Amerikan sivil 

toplum kuruluşları mevcuttur.  

Amerika’ya geldikten sonra burada faaliyet gösteren 

Türk sivil toplum örgütlerini gözlemledim. Ne tür faaliyetlerde 

bulunduklarını ve amaçlarının ne olduklarını öğrenmeye 

çalıştım. Morgantown şehrinde yaklaşık toplam 40 civarında 

Türk var ve Türkler arasında iyi bir diyalogun olduğunu 

gördüm. Pittsburgh’daki PTAA (Pittsburgh Türkish American 

Association) derneğinin Başkanı Dr. Atilla Soran’ın girişimleri 

neticesinde Morgantown’da bir Temsilcilik kurması 

kararlaştırdı. 2004 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

kutlamalarımız sırasında da buradaki Türklerin teklifleri 

sonrasında temsilciliğin Başkanlığına getirildim. Şu anda aynı 

zamanda ATAA’nın West Virginia eyaletinin de temsilciliğini 

yürütüyorum.  

ABD’de Türk lobiciliği konusunda etkin faaliyetlerde 

bulunmak üzere Morgantown’daki bazı Türkler olarak 

faaliyetlerimizi yoğunlaştırma kararı aldık. İlk etapta sesimizi 

duyurabilmemiz için bir web sayfası kurmamız gerektiğine 

karar verdik ve şu anda web sayfamızı ziyaret edenlerin sayısı 

günden güne hızla artıyor. Tüm etkinliklerimizi bu sayfadan  

(http://www2. cemr. wvu. 

edu/~wwwpwi/PTAAMorgantown/index. htm) duyuruyoruz. 

Arkadaşlarımızın gayreti ile 4 Mart tarihinde “Türk 

Konukseverlik Günü” adı altında bir faaliyet düzenliyoruz. 

http://www2.cemr.wvu.edu/~wwwpwi/PTAAMorgantown/index.htm
http://www2.cemr.wvu.edu/~wwwpwi/PTAAMorgantown/index.htm


Amerikalıları bu toplantıya davet ederek onlara kültürümüzü 

aktarmaya ve Türkleri tanıtmaya çalışacağız.  

ATAA Başkanı Vural Cengiz’in girişimleri 

doğrultusunda lobicilik faaliyetlerine hız veriyoruz. Bu amaçla 

her eyaletin Kongre Temsilcilerine ve Senatörlerine ulaşıp 

onlarla iyi diyaloglar kurmayı başlatıyoruz. Kendileri ile 

buluşup Türkleri yakından tanımalarını sağlayacağız. Bu tür 

faaliyetler için özveri gerekiyor. Biz Morgantown Türkleri 

olarak bu görüşmeleri sağlamak amacıyla yoğun çalışmalara 

başladık.  

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 olmasını 

istiyoruz. Bu amaçla Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen 

kişilere önerim, bu tür faaliyetleri desteklemeleri ve kendi 

bölgelerinde bir araya gelip güç birliği sağlamalarıdır. Bu tür 

faaliyetleri daha rahat sürdürmelerinin bir yolu da ATAA veya 

onun çeşitli eyaletlerdeki temsilciliklerine üye olmaları ile 

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

var”. Kalın sağlıcakla.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 3 Mart 2004 (Çarşamba) 

 

KURULTAYLAR KENTİ ELAZIĞ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ kenti son yıllarda düzenlediği kurultaylar ile 

gündeme geliyor. Ekonomik Kurultay ile başlayan bu süreç, 

Kültür Kurultayı ile sürdürülüyor. Bu Kurultay çalışmaları ile 

ekonomik alanı ilgilendiren sektörlerde bir bakıma Elazığ İlinin 

ekonomik envanteri çıkarıldı. Mevcut durumu yansıtan raporlar 

birleştirilerek, kitap halinde yayımlandı ve ilgili kişi ve 

kuruluşların hizmetine sunuldu. Elazığ Valiliği önderliğinde 

başlayan Ekonomik Kurultay çalışmalarını özveri ile 

tamamlayan ve katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara şükran 

duygularımızı iletmeliyiz. Bu tür çalışmalar gerçekten büyük 

özveri istiyor.  
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Aslında Elazığ’da Valilik, Fırat Üniversitesi, Elazığ 

Belediyesi ve farklı Sivil Toplum Kuruluşları arasında çok 

güzel diyalogların yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 

kuruluşlar, Elazığ’ı ilgilendiren konularda bir araya gelebiliyor 

ve birlikte çok güzel çalışmalar yapabiliyor. Oysa komşumuz 

Malatya’da Valilik ile Üniversitenin işbirliği içerisinde 

Elazığ’dakine benzer çalışmaların olmadığından dert yanan 

Malatyalı dostlarım var.  

Kültür Kurultayı çalışmaları da mükemmel bir biçimde 

sürdürülüyor. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki, bazı kişiler 

sadece eleştiri yaptıklarından ve konunun aslını ve hedefini 

bilmediklerinden, kendilerince bu çalışmaları küçümsemeye 

kalkışıyorlar. Ama konuştukça hak ettikleri tepkileri de alıyor 

ve bir bakıma tükeniyorlar.  

Kültür Kurultayının ilk dört eseri başarı ile tamamlandı 

ve halkımızın istifadesine sunuldu. Diğer eserler üzerinde de 

komisyonlar tüm hızı ile çalışmaya devam ediyor. Bu 

güzellikleri görmeyip veya konuyu bilmeyip, sadece eleştiri 

yapmak tutarsızlıktır. Hala Kültür Kurultayı çalışmalarını 

karamak isteyenlere de bir çift sözüm var. Gelin ne yapıldığını 

görün, ortaya çıkan eserleri inceleyin ve sonra eleştirilerinizi 

yapın. Aksi takdirde sağda-solda tutarsız ve mesnetsiz 

konuşmalarınız, sizi zor durumda bırakıyor ve iddialarınızı 

savunamayacak durumlara düşebiliyorsunuz. Kültür Kurultayı 

bir festival değildir. Kültür Kurultayının amacı, Elazığ’a ve 



gelecek nesillerimize kalıcı eserler bırakmaktır. Kültür 

Kurultayı komisyonlarında gönüllü çalışanların hepsi büyük 

fedakârlık göstermiş ve çalıştıkları alanlarda konunun 

uzmanlarıdır.  

Kurultaylar silsilesine yeni bir halka daha ekleniyor. 

Geçen Cuma günü Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Feti Ahmet Deniz ile üyeler Nurettin 

Demirbaş, Hüseyin Erdal Çitil, Metin Çağlar; ayrıca Danışma 

Kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Şen ve bendeniz Valimiz Sayın 

Kadir Koçdemir’i ziyaret ettik.  

Yönetim Kurulu Başkanı Feti Ahmet Deniz “Birinci 

Türk Dünyası Müzik Kurultayı” projesini Sayın Valimize 

anlattılar. Sayın Valimiz bu düşünceyi genel anlamda olumlu 

karşıladıklarını, Nisan ayı ile birlikte Elazığ Musiki 

Konservatuarı Derneğinin bu bağlamda çalışmalara 

başlayabileceği sinyalini verdiler. Bu proje teklifini ortaya 

koyan EMK Derneği Başkanı Feti Ahmet Deniz ve Yönetim 

Kurulunu candan tebrik ediyorum. Elazığ’daki diğer Kurultay 

çalışmaları gibi, “Birinci Türk Dünyası Müzik Kurultayı” 

çalışmaları sayesinde, Türk dünyasının musikisinin kitaplar 

halinde belgesel nitelikte yayınlanacağı günü de sabırsızlıkla 

bekliyorum.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Mart 2004 (Salı) 

 

BUDAYARAK AĞACI KATLETMEK BUNA 

DERLER! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

TEMA Vakfı çevremizi yeşil tutmak amacıyla yoğun 

faaliyetler içerisine girmekte ve çeşitli kampanyalar 

düzenlemektedir. Son yürüttüğü kampanyalar içinde bir milyon 

fidan dikimi yer almaktadır. Ağaç dikme kampanyalarını 

yaygınlaştırmak için de basın önünde bol bol gösteri niteliğinde 

faaliyetlere rastlarız. Ancak diktiğimiz ağaçları ne kadar 

koruduğumuz konusunda ben şahsen iyimser düşünmüyorum.  

Karayolları veya Belediyeler yeni yollar açtıklarında, 

yürüttükleri en önemli görevleri arasında yol kenarlarına 

diktikleri ağaçlar gelir. Bu ağaçların yetişebilmesi için de büyük 

emekler verilir, ağaçlar ve çimler geceleri sulanır. Ancak bir 
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süre sonra, büyüyen ağacın dallarının elektrik tellerine değdiği 

görülür. Bu nedenle de ağacı budamak gerekir.  

Elazığ’da hangi yollarda ağaçları kimler budadığını 

bilmiyorum. Ağaç budamayı kimin yaptığı da benim için 

önemli değil. Ama bu ağaçları kimler buduyorsa, ya çok 

acemiler ya da evlerine acaba daha fazla odun götürmek için mi 

çaba gösteriyorlar diye, kuşku duymaya başladım.  

Ben orman mühendisi değilim, ama iyi-kötü yıllardır 

kendi bahçemde ağaç yetiştirmeye gayret gösteririm. Bu 

nedenle de uzmanlarından tekniklerini öğrenip, budama işini 

kendim yaparım. Ağacı budarken görünüşe ve ağaca zarar 

vermemeye azami gayret gösteririm. Çünkü bir ağacı 

yetiştirmek çok emek istiyor ve büyümesi yıllar alıyor.  

Geçenlerde Abdullah Paşa Mahallesi önünden geçen 

Malatya yolundan Elazığ’a doğru çevre yolundan Elazığ Otobüs 

Terminaline doğru arabamla ilerlerken, gözüm yol 

kenarlarındaki budanmış ağaçlara takıldı. Daha doğrusunu 

söylemek gerekirse, sözüm ona budanan ağaçların harap halleri 

dikkatimi çekti. “Aman Allah’ım bu ağaçlara ne olmuş diye 

haykırdım. ” Yolda ilerlerken tek tek budanan ağaçları daha 

dikkatli incelemeye aldım.  

Bu ağaçlar böyle mi budanır? Bunu yapanlar ya bu işi 

hiç bilmiyorlar, ya bir an önce kesip bu yorucu işten kurtulmak 

istiyorlar, ya da odunları nereye gidiyorsa, biraz daha fazla 

odun elde etmek istiyorlar, diye düşündüm kendi kendime!  



Yetkililer kimse veya ağaçları budama emrini kim 

vermişse, bahsettiğim bu güzergâh üzerinde inceleme 

yapmasını arzuluyorum ve sorumluları hakkında yasal işlem 

yapılması gerektiği kanısındayım. Yol kenarlarındaki ağaçlar 

budanırken, görüntü kirliliğine müsaade edilmemelidir.  

Sonuç olarak ağaçları kimler budamışsa, önce bu işi 

iyice öğrenmelidir. Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğü var. 

Gerekirse bu kurumdan kurs almalıdırlar. Yazık oluyor 

ağaçlara. Bana göre budama adı altında, ağaç katliamı yapılıyor. 

Bu yanlış budama yüzünde de bazı ağaçların kuruyacağı 

endişesini taşıyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Mart 2004 (Çarşamba) 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına 

öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile 

mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı 

okutacakları derslere ilişkin esaslar ile değişiklik yapılmasına 

dair esaslar, 31. 03. 2003 gün ve 4 sayılı kararla değişik 01. 06. 

2000 gün ve 340 sayılı karar ile belirlenmiştir.  

Ortaöğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakülteleri, 

Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri 

ile diğer yükseköğretim programlarından mezun olup, Orta 

Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını 

bitirenler atanabilmektedir. Örneğin İletişim Fakültesi mezunu 

bir aday, şayet 1,5 yıl süren Orta Öğretim Alan Öğretmenliği 

Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun ise; Anadolu 
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İletişim Meslek Liselerinde “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler”, 

“Radyo-Televizyon” bölümlerinde öğretmenlik 

yapabilmektedir. Bu imkân sayesinde, iletişim fakültesi 

mezunlarına yeni bir istihdam alanı daha doğmaktadır.  

Üniversitelerimizin eğitim fakülteleri dışında kalan 

fakültelerinden mezun olanların öğretmen olabilmelerinin tek 

yolu, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans 

Programına katılarak pedagojik formasyonu tamamlamalarıdır. 

Ancak üzülerek belirmek gerekir ki üniversitelerimiz şu 

aşamada sınırlı kontenjan ile bu tür bir eğitim 

yürütebilmektedir. Şubat 2004 ayında Fırat Üniversitesi 

bünyesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz 

Yüksek Lisans Programlarına, beklenilenin çok üzerinde 

müracaat olmuş ve kontenjanlar sınırlı kaldığı için çok az 

sayıda aday bu programlara alınabilmiştir.  

Öğretmen olmak için müracaat edenlerin başında Fen-

Edebiyat Fakülteleri gelmektedir. Mühendislik Fakültelerinin iş 

bulamayan mezunları da çareyi Orta Öğretim Alan 

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılmakta 

aramaktadırlar. Şu anda mezun olduktan sonra iş garantisi olan 

sadece birkaç öğretmenlik branşı bulunmaktadır. Ama 

unutulmamalıdır ki bir fakülteden diploma almak, iş garantisini 

de beraberinde getirmeye yetmemektedir. Gelişmiş ülkelerde de 

üniversite mezunlarının iş bulma garantisi yoktur. Ancak 



verilen eğitimin kalitesine bağlı kalınarak bazı üniversite 

mezunları tercih edilmektedir.  

Öğretmen olmak için verilen bu mücadele karşısında 

“acaba öğretmenlerimiz layık oldukları itibarı görmekte midir?” 

sorusuna maalesef vereceğimiz cevap “Hayır” olacaktır. Şu 

anda her ne kadar eğitim fakülteleri haricindeki fakültelerden 

mezun olan bazı kişiler, öğretmen olma mücadelesi verseler de, 

“Bari öğretmen olalım” düşüncelerini de kafalarından 

silememektedirler. Oysa gelişmiş yurtdışı ülkelerde öğretmenlik 

çok kutsal bir meslektir ve her isteyen öğretmen olamamaktadır. 

Öğretmen olmak isteyenleri ise çok sıkı sınavlar beklemekte ve 

özel yetenek sınavları ile seçimleri yapılmaktadır. Tabi bu 

kriterler karşısında da aldıkları maaşlar tatmin edici 

seviyelerdedir.  

Sonu olarak öğretmenlik kutsal bir meslektir, ancak 

ülkemizde layık oldukları maddi ve manevi desteği henüz 

yakalayamamışlardır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Mart 2004 (Çarşamba) 

 

YEREL SEÇİMLER VE MEDYA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

28 Mart 2004 tarihi, ülkemiz açısından önemli bir gün. 

Çünkü yerel yönetimlerin başkanlarını seçmiş olacağız. 

Televizyon, radyo, gazete gibi medya unsurları, seçimlerde çok 

etkili olmaktadır. Bizleri yönetmeye talip adaylar görücüye 

çıkmakta ve yarış içerisine girmektedir. Bilinçli halkımız da bu 

adayları dinleyerek, iş yapacak adayları belirlemeye 

çalışmaktadır.  

“Bilinçli halkımız” ifadesini özellikle kullandım. Çünkü 

maalesef özellikle bölgemizde seçmenlerin önemli bir bölümü, 

hala aday belirlemede öz iradelerini kullanmaktan yoksundur. 

Eşinin, akrabalarının veya kendisinin saygı duyduğu 

tanıdıklarının etkisinde kalarak oyunu belirlemeye 

çalışmaktadır. En kötüsü ise, toplumun önemli bir bölümünü 
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oluşturan fertlerinin; bölgemizde aslında toplumu kendi 

menfaatleri doğrultusunda sömürmeyi amaçlayan bazı sözde din 

adamlarının yanlış ve aldatıcı telkinlerinin etkisinde kalarak 

oylarını kullanmalarıdır.  

Bireylerin hür iradelerini kullanarak seçimlerde oy 

kullanmaları için daha uzun yıllara ihtiyacımız olacak. 

Toplumun eğitim düzeyinin yükselmesi, doğru ve yanlışları 

ayırt edebilmeleri sonucunda, ancak gerçek anlamda bir 

demokratik seçimden bahsedilebilir.  

Yıllar öncesi ile kıyasladığımızda, halkımızın artık 

yavaş yavaş gerçekleri görerek oy verdiklerine şahit 

olabilmekteyiz. Nitekim bu yüzdendir ki son yıllarda hükümet 

olan partiler ile yerel yönetimleri kazanan partiler arasında çok 

farklı tablolar yaşanabilmektedir.  

İllerde yerel televizyonların seçimlerdeki etkisi, çok 

etkili olmaya başladı. Adaylar yapacaklarını anlattıkları 

televizyon programlarında konuya ne kadar hâkim olduklarını, 

söylediklerinin ne kadar gerçeklere dayandığını görmek artık 

çok kolay. Yeter ki konuşulanlar biraz dikkatli izlenebilsin. 

Yerel medya çalışanlarında bu tür programları yöneten program 

yapımcıları da tuzak sorularla adayı hırpalayabilmekte ve 

adayların gerçek durumlarını ortaya koyabilmektedirler.  

Adaylar televizyona çıkmadıklarında gizemli bir 

görüntü verebilirken, televizyona çıktıktan sonra yöneltilen 

sorular karşısında bocalamaları veya kelimeleri yuvarlamaları 



yüzünden, çok oy kaybedebilirler. Çünkü bilinçli seçmen 

önceden sempati duyduğu bir adayın, sorular karşısındaki 

tutarsız savunmaların fark ettiğinde, körü körüne söz konusu 

adaya oy vermenin yanlış olacağını görebilmektedir.  

Elazığ’da da yerel seçim atmosferi çok heyecanlı bir 

duruma büründü. Adaylar televizyonlara çıkarak projelerini 

anlatmaya çalışmaktadırlar. Bir seçmen olarak tek arzum, 

kazanacak adayın dürüst bir biçimde Elazığ’ın daha da ileriye 

gitmesine canla başla çalışmasıdır. Proje üretmek, ekip 

çalışmaları ve de beyin fırtınası denilen olguların harekete 

geçirilmesi ile sağlanabilir. Tüm adaylara başarılar dilerken, 29 

Mart sabahını da büyük bir heyecanla beklediğimi ifade etmek 

istiyorum. Elazığ’a kim daha iyi hizmet verecekse, seçimi o 

adayın kazanması, tek arzumuzdur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31Mart 2004 (Çarşamba) 

 

SEÇİM YORUMLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

28 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını medya sayesinde 

oldukça hızlı bir biçimde öğrendik. Bilgisayarlar yardımıyla 

sonuçların pasta dilimleri halinde gösterilmesi, seyircinin 

sonuçlar hakkında daha hızlı bilgi edinmesine vesile olmuştur. 

Nitekim bazı televizyon kanalları ise elde edilen ilk sonuçlardan 

yola çıkarak ve bilimsel hesaplamalar yaparak, partilerin 

Türkiye genelinde alabilecekleri nihai oy miktarları hakkında da 

çok iyi tahminler elde edebildiler.  

İletişim alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde illerin 

birçoğunda nihai seçim sonuçlarını gece yarısına doğru 

öğrenebildik. Özel televizyonlar arasındaki güzel ve seviyeli 

rekabetler sayesinde, oldukça tutarlı yorumlarla karşılaştık. 

Seçim öncesi yapılan bazı anketlerin, eskiden olduğu gibi 
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amaçlı yapıldığı da bir kez daha ortaya çıktı. Çok abartılı 

tahmin yapanların yanılma paylarının yüksekliği, bu anket 

şirketlerinin tarafsızlığına gene gölge düşürdü. Taraflı sonuç 

yayımlayan kamuoyu şirketleri, acaba saptırdıkları anket 

sonuçları yüzünden neler kaybettiklerinin farkında mıdırlar? 

Şayet bilerek veya bir menfaat karşılığında seçim tahminlerinde 

yanıltıcı bilgiler verdilerse, artık bundan böyle kendi 

şirketlerinin yapacakları anketlerde, sürekli sabıkalı 

anılacaklarını asla unutmamalıdırlar.  

Elazığ’da seçim sürecinin vakur bir atmosfer içinde 

geçtiğini görmek, biz seçmenleri memnun etmiştir. 

Adaylarımızın seçim tartışmalarını olgun bir seviyede 

yürütmeye gayret etmelerini, takdir etmek gerekir. Demokrasi 

ile yönetilen ülkelere de, bu tür davranışlar yakışır. Seçimlerin 

olduğu her yerde birileri kazanır birileri de kaybeder. Düzen ve 

sistem bunu gerektirir.  

2002 yılında yapılan genel seçimler öncesinde seçmen 

listelerinin hazırlanması konusunu işlemiş ve tüm kayıtların 

bilgisayara geçilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmıştım. 

Otomasyon sistemlerinin bu kadar etkin kullanılabildiği bir 

dönemde Elazığ’da hala seçmen listelerinin daktilo ile yazılmış 

olmasına anlam vermek mümkün değildir. Oysa bütün 

seçmenler bilgisayar ortamına geçirilmiş olsaydı, farklı 

mahallelerde mükerrer yazılanlar varsa, kendilerini anında 

tespit etmek mümkün olabilirdi. Anlaşılan şu ki, Elazığ’da hala 



seçim listelerini hazırlayan büro otomasyona geçememiş! Oysa 

bir program yazdırılarak, tüm seçmenleri bilgisayar ortamına 

taşımak, artık çok kolay. 2002 yılında kaleme aldığım yazımda 

da belirttiğim gibi, Elazığ’daki seçmenlerinin tümünün 

bilgisayar ortamına geçirilmesi bir aylık bir süreyi kapsar. 

Elazığ’daki seçmen listelerinin bilgisayar ortamında bir veri 

tabanında tutulması konusunda yetkililerin harekete geçmesini 

ve seçmen listelerindeki kargaşalıklara artık son verilmesini 

arzu ediyoruz.  

İletişim fakülteleri olarak önemli bir uğraş alanımızın 

da kamuoyu yoklamaları olduğunu biliyoruz ve ortak çalışmalar 

yapmamız konusunda da anlaştık. Bu alanda çalışmalarımız 

sürmekte ve bir sonraki seçimde çeşitli kamuoyu şirketleri gibi, 

bizler de anketlerle seçim sonuçlarını Türkiye bağlamında 

önceden tespit edeceğiz. Noter kanalı ile de seçim öncesi 

sonuçlarımızı onaylatacağız. Ancak yasal kısıtlamalar 

nedeniyle, Fakülteler olarak elde ettiğimiz sonuçları, seçim 

sonrasında açıklayabileceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemize 

hayırlı olması dileğimle… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2004 (Cuma) 

 

POLİS TEŞKİLATININ 159. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Coğrafik konumu itibariyle Ülkemiz, tarih boyunca 

sürekli dış mihrakların destekleriyle birçok terörist grubun kötü 

emellerinin hareket alanı olmuştur. Faaliyete başlama tarihleri 

yıllar öncesine dayanan, ancak baskın eylemlerine 1984’lü 

yıllarda başlayan PKK (KADEK) örgütü de, dış güçlerin kötü 

emellerini gerçekleştirmek için kullanmaya çalıştıkları 

gruplardan sadece birisidir. Çanakkale ve diğer savaşlarda 

ülkenin bütünlüğü için canlarını veren biz Türkler ve Kürt halkı, 

maalesef bugün biri birine düşman unsurlar haline getirilmiştir. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki, PKK örgütü içerisinde yer alan 

birçok vatandaşımız, istemedikleri halde çeşitli faktörler 

yüzünden kendilerini bu örgüt içerisinde bulmuşlardır. Diğer 
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taraftan Polis teşkilatımız da söz konusu bu tür terörist eylemler 

sonucunda, birçok şehit vermiş ve binlerce polis ailesi çocukları 

yetim kalmıştır.  

Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan dış güçlerin, 

terörist eylemlerle ulaşamadıkları hedeflerini gerçekleştirmek 

için daha farklı yöntemlere başvurduklarını görmekteyiz. 

Avrupa Birliğine girebilmemiz için önümüze sürülen 

gerekçelerin büyük bir bölümünde de aslında ülkemizi bölme 

niyetlerinin yattığı kuşkusunu taşımaktayım.  

Keza Kıbrıs’ta önümüze sürülen Annan Planının son 

hali için de birçok yorumlar yapılmaktadır. Kıbrıs, Irak, 

Gürcistan hattındaki gelişmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerini de içine alacak şekilde Irak’ın kuzeyinde bir Kürt 

devletinin kurulması çabalarının olduğu yönündeki görüşleri 

destekler niteliktedir. Kıbrıs sorununu çözmek için ortaya 

konulan planın dokuz bin sayfalık eklerini okumadığım için şu 

aşamada bir yorum yapmak kolay değildir. Ancak umarım 

görüşmeler neticesinde Türk halkı leyine olacak sonuçları elde 

edilir.  

Asayişi sağlamakla görevli polis teşkilatımızda, 

kuruluşundan günümüze kadar önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

1970’li ve 80’li yıllarda polis denildiğinde, hemen kaba kuvvete 

sarılabilen ve halka eziyet edebilen bir imaj akla gelirken, 

bugünkü polis mensuplarında (bazı münferit olaylar hariç 

tutulduğunda); iyi eğitilmiş, modern teknolojileri kullanabilen, 



insancıl davranışlar sergileyen vb. yönlerinin daha da 

güçlendiğini görmek, biz vatandaşları oldukça memnun 

etmektedir.  

Polis mensuplarımızın halkla iyi bir iletişim kurma 

yönünde daha çok çaba göstermesi gerekir. Sadece bazı 

standartları (TS-N-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem 

Belgesi) sağlamış olmak, gerçek bağlamda kaliteyi sergilemeye 

maalesef yetmemektedir.  

Nisan ayının ikinci haftası, Polis teşkilatının 159. 

kuruluş yıldönümü. Maalesef emniyet mensuplarımız düşük 

maaşlarla canlarını ortaya koyarak asayişi sağlamaya 

çalışıyorlar. Kaliteli bir hizmet almanın en etkin yolu, 

çalışanlarının maddi problemlerini öncelikli çözmekten geçer. 

Maddi problemler halledildikten sonra da manevi desteğe sıra 

gelir. Şu anda emniyet mensuplarımızın sadece 159. kuruluş 

yıldönümü kutlamaktan başka da bir şey yapamıyoruz. Daha 

nice mutlu ve huzurlu kuruluş yıllarına. . .  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Nisan 2004 (Pazartesi) 

 

İNTERNET HAFTASI VE ETKİNLİKLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

12-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 

Internet Haftası etkinlikleri yapılır. Çünkü Internet’in 

Türkiye’ye girişi, 1993 yılında Nisan ayında gerçekleşmişti. 

1993 yılı öncesinde de farklı ağ alt yapıları vardı. Örneğin 

EARN (Europe Academic Research Network) denilen ağ ile 

üniversitelerimizin bir kısmı Avrupa Akademik ağına bağlı idi. 

Nitekim Fırat Üniversitesi de 1988 yılında söz konusu bu 

akademik ağa bağlı ilk birkaç üniversite içinde yer alıyordu.  

EARN denilen bu akademik ağ yardımı ile 1990 yılında 

Amerika Birleşik Devletlerinden 2 yüksek lisans öğrencimin 

master tez çalışmalarını tamamlamıştık. Evet, yanlış 

okumadınız 1990 yılında iki yüksek lisans öğrencim Elazığ’da 

yaptıkları deney sonuçlarını, metin tabanlı e-posta ile bana 
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gönderiyor ve ben deney sonuçlarını yorumlayarak kendilerine 

geri gönderiyordum. Bu bağlamda da Türkiye’de ilk uzaktan 

master tez çalışmasını yönetmek bana nasip oluyordu.  

Internet Türkiye’ye 1993’lü yıllarda girmişti. Ancak 

hemen iki yıl sonrası yani 1995 yılında "Fırat Üniversitesi’nin 

Internet’e bağlanması ve Üniversitenin Web Sayfalarının 

Oluşturulması" başlıklı bir projeyi Fırat Üniversitesi Araştırma 

Fonuna (FÜNAF-183) sunmuştum. Bugünkü anladığımız 

bağlamda Internet çalışmalarını Fırat Üniversitesi’nde 

başlatmak da gene bana nasip olmuştu. Sonuçta Fırat 

Üniversitesi bilişim teknolojileri konusunda Türkiye’deki 

üniversiteler arasında ilk birkaç üniversite içinde yer alıyor.  

Internet’in Türkiye’ye gelişin 11. yılı münasebetiyle 

Türkiye genelinde iki hafta süresince iller bazında bazı etkinlikler 

yapılıyor. Bu etkinlikler artık bölgemizde de yoğunlaştı. Geçen 

yıllarda Siirt, Batman, Erzurum, Van illerinden bu konularda 

konferans vermem için davetler almıştım ve bu işleri bir hizmet 

olarak algıladığım için gelen tüm teklifleri kabul etmiştim. Bu yıl 

da çeşitli illerden teklifler aldım. Bu kapsamda 15 Nisan günü 

Tunceli’de bir konferans verdim.  

Tunceli’deki konferans beni çok duygulandırdı. Türk 

Telekom ve PTT Başmüdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 

organizasyonlarda, halka Internet’i benimsetmek için nasıl 

yoğun çalıştıklarını gördüm. Verdiğim konferansa ildeki çeşitli 

müdürlüklerin en yetkililerinin katılmış olması, bana göre daha 



da anlamlıydı. Çünkü bu idareciler kendileri önce Internet 

kullanımını benimseyecekler ki mensubu oldukları kurumların 

Internet’e bağlanmalarını ve personelin Internet kullanmasını 

ısrarla talep edebilsinler.  

Gelecek hafta Erzurum’da Internet Haftası 

münasebetiyle bir konferans vermem istendi. Oraya da 

üşenmeden gideceğim. Sonuçta Fırat Üniversitesinin bir 

öğretim üyesi sıfatı ile oralara gidiyorum ve konuşmalarımda 

mutlaka üniversitemizden ve bilişim teknolojilerini 

kullanmasındaki başarılarından da söz ediyorum. Çünkü 

üniversitemizdeki güzellikleri, gelişmeleri, yeni atılımları en iyi 

tanıtmanın yollarından biri de, bu tür konferanslara katılmakla 

sağlanacağına inanıyorum. Ben Fırat Üniversitesinin bir 

öğretim üyesi olarak ekmeğini yediğim kurumun tanıtımı 

amacıyla çok yoğun bir mücadele içerisine girmeyi, zorunlu bir 

görevimmiş gibi algılıyorum ve kanımca doğrusu da budur! 

Internet’in nimetlerinden daha çok yararlanmak dileği ile 

Internet kullanıcılarının Internet Haftasını içtenlikle 

kutluyorum.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Nisan 2004 (Çarşamba) 

 

TUNCELİ FAKÜLTESİNİ İSTİYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Tunceli İli Türk Telekom ve PTT Başmüdürlüklerinin 

ortak düzenledikleri İnternet Haftası münasebetiyle 15 Nisan’da 

Tunceli ilinde idim. “İnternet ve Geleceği” konusunda verdiğim 

konferansa il müdürlerinin büyük bir bölümünün katılması, 

bana göre konferansı daha da anlamlı kılıyordu. Çünkü il 

müdürleri İnternet nimetlerini ve kullanım sahalarının 

genişliklerini kavradıkları takdirde, bu kurumların 

elemanlarının İnternet’i yaygın kullanmalarının önü de 

kendiliğinden açılacak.  

Tunceli ilimiz maalesef ekonomik kalkınma açısından 

ele alındığında, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde en 

geri kalmış yörelerimiz içinde yer almaktadır. Zaten ekonomik 

sorunların baskısı altında çok sıkıntılı günler geçiren Tunceli 
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ilinde İnternet Haftası münasebetiyle bir dizi etkinliğin 

düzenlenmiş olması, tahmin ediyorum ki Tunceli halkı üzerinde 

çok olumlu bir etki yaratabilmiştir.  

Tunceli Türk Telekom ve PTT Başmüdürlükleri 

imkânlarını birleştirerek, iki hafta içerisinde halka açık İnternet 

kullanımı sağlıyorlar. Ancak bilgisayarların başına üşüşenlerin 

genelde çocuklar olması dikkatimi çekti. Bu durum daha da 

ümit verici. Çünkü geleceğimizi çocuklarımız yöneteceklerine 

göre, bu kesimin şimdiden bu teknolojilere aşırı düşkün 

olmaları daha da anlamlı olabilir.  

Tunceli’de konferans sonrasında bazı müdürlerle bir 

araya geldik. Dekan olduğumu öğrenince bana ilk sordukları, 

“Hocam Fırat Üniversitesi niçin Tunceli’de İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’ni açmıyor” konusu oldu. Kendilerine göre 

Tunceli’de ekonomik sıkıntıların azalması, halkın sosyal 

etkileşimi sağlaması ve Tunceli’nin kaderinin değişmesi, bu ilde 

açılacak fakülteler ve bilahare üniversite sayesinde 

gerçekleşebilecek.  

Tunceli girişinde “Tunceli Halkı Üniversite istiyor” bez 

afişi de ilgimi çekmişti. Aslında çeşitli vesilelerle gittiğim doğu 

illerimizin baş istekleri arasında hep üniversite kurulması 

gündeme geliyor. Bitlis, Siirt, Batman, Muş, Bingöl ve Tunceli 

bu taleplerini her ortamda dile getiriyor.  

Bir ilde üniversitenin olması, o ilin sosyo-ekonomik 

bağlamda değişme sürecini hızlandırdığı bir gerçek. Örnekleri 



ortada. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin 40 bin öğrencisi 

var. Bu üniversite adeta bacasız fabrika gibi. Esnaf halinden çok 

memnun ve keşke de öğrenci sayısı daha da artsa görüşündeler.  

Biz akademisyenler ise üniversitelerin planlı, programlı 

açılmasından yanayız. Alt yapısı olmayan, yeterli öğretim 

elemanı bulunmayan bölüm veya fakültelerde, eğitim 

kalitesinin çok düşebileceği endişesini taşırız. Bu unsurları 

taşımayan yükseköğretim kurumları, sosyal bağlamda topluma 

çok zarar verebilir. Ekonomik açıdan ele alındığında, üniversite 

açılan bir ilde önemli gelişmeler yaşanabilir, ancak lise düzeyi 

gibi bir eğitim verilmesinin ileride yapacağı tahribatları da 

hiçbir zaman gözden uzak tutmamamız gerekir.  

Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi 

Bingöl başta olmak üzere Yönetim Kurulunda ve Senatoda 

bulunan üyeler olarak sık sık Fırat Üniversitesi’ne bağlı Meslek 

Yüksek Okulu ve fakülte açılması planlanan il ve ilçelerin 

durumlarını masaya yatırırız. Sadece Meslek Yüksek Okulu 

veya Fakülte açmış olmak için hareket edilemeyeceği 

konusunda hemfikiriz. Elbetteki alt yapısı tamamlanmış yeterli 

öğretim üyesi olan bir ilde de hem fakülte açılacaktır hem de 

ileride üniversiteye geçiş yapılabilecektir. Tuncelili 

komşularımız da başta alt yapı ve öğretim elemanı ve diğer 

zorunlu şartların sağlanması durumunda, Fakültelerine 

kavuşmamaları için hiçbir nedenin olmadığı kanısındayım.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı Tarih: 06 Mayıs 2004 (Perşembe) 

 

İLİMİZE HOŞ GELDİNİZ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

6 Mayıs 2004 tarihi, iletişimciler bağlamında çok 

önemli bir gün. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan iletişim fakülteleri 

dâhil olmak üzere, Türkiye’deki iletişim fakültelerinin kalbi 

Elazığ’da atacak. Çünkü 12. İletişim Fakülteleri Dekanları 

Toplantısı, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 

gerçekleşiyor. Elazığ’daki toplantıda 24 ayrı üniversitenin 

iletişim fakültelerinden40 kişi bu toplantıda temsil edilecek.  

Bu toplantının gündeminde iletişim fakülteleri 

öğrencilerini yakından ilgilendiren konular görüşülecek. 

İletişim fakültelerine bundan böyle Eşit Ağırlık Puan türü ile de 

öğrenci alınması meselesi konuşulacak. Anadolu İletişim 

Liselerinde meslek derslerini verecek öğretmenlerin, iletişim 
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fakültesi mezunu olmaları şartının getirilmesi tartışılacak. Ders 

müfredatlarında yeni bazı değişikliklerin yapılmasının 

stratejileri ele alınacak.  

6 Mayıs 2004 akşamı KANAL 23’de bazı iletişim 

fakültesi dekanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecek. 

Açık oturum canlı yayınla Elazığ halkına ulaştırılacak.  

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın 

Prof. Dr. Ali Atıf BİR hocamız, bilindiği üzere CNN Türk 

televizyonunda Pazartesi günleri yayımlanan “Atıf Hoca İle 

Reklam ve Rekabet” isimli bir programı sunuyor. Hocamızın 

programı, FIRAT RTV Stüdyosunda çekilecek. 07 Mayıs 2004 

Cuma günü FIRAT RTV stüdyosunda gerçekleştirilecek 

çekimlere sınırlı sayıda seyirci de alınacak.  

7 Mayıs 2004 akşamı FIRAT RTV’de saat 21. 00’de 

iletişim fakültesi mezunlarının durumunu ele alan bir panel 

yapılacak. Bu panelin de konukları iletişim fakültelerinin 

dekanları olacak.  

Diğer önemli bir etkinlik 8 Mayıs 2004 Cumartesi günü 

saat 14. 00 de F. Ü. Bahaeddin Öğel Konferans salonunda 

gerçekleşecek. “Ceviz Kabuğu” programı yapımcısı Sayın 

Hulki Cevizoğlu ile “Kim 500 Milyar İster” program sunucusu 

Sayın Kenan Işık “İmza günü” düzenleyecek.  

8 Mayıs 2004 Cumartesi akşamı, törenlerin doruk 

noktası olacak. Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak tören 



FIRAT RTV ve KANAL 23’den canlı yayınlanacak ve 2003 

Yılı Başarılı İletişimciler Ödüllerinin dağıtım işlemi 

gerçekleştirilecek.  

Kısacası 6-9 Mayıs 2004 tarihleri arası, Elazığ için tam 

anlamıyla “İletişimciler şöleni” haline dönüşecek. Bu şölen 

sayesinde hem ilimiz hem de Üniversitemiz Türkiye’nin 

gündemine taşınacak. Davetimizi kabul edip gelen tüm 

dekanlarımıza, ödül almak için gelecek tüm misafirlerimize ve 

özellikle de bu etkinliklerin başarılı geçmesini destekleyen tüm 

dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Mayıs 2004 (Cuma) 

  

POLİS TEŞKİLATININ 159. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

  

Coğrafik konumu itibariyle Ülkemiz, tarih boyunca 

sürekli dış mihrakların destekleriyle birçok terörist grubun kötü 

emellerinin hareket alanı olmuştur. Faaliyete başlama tarihleri 

yıllar öncesine dayanan, ancak baskın eylemlerine 1984’lü 

yıllarda başlayan PKK (KADEK) örgütü de, dış güçlerin kötü 

emellerini gerçekleştirmek için kullanmaya çalıştıkları 

gruplardan sadece birisidir. Çanakkale ve diğer savaşlarda 

ülkenin bütünlüğü için canlarını veren biz Türkler ve Kürt halkı, 

maalesef bugün biri birine düşman unsurlar haline getirilmiştir. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki, PKK örgütü içerisinde yer alan 

birçok vatandaşımız, istemedikleri halde çeşitli faktörler 

yüzünden kendilerini bu örgüt içerisinde bulmuşlardır. Diğer 

taraftan Polis teşkilatımız da söz konusu bu tür terörist 

eylemler sonucunda, birçok şehit vermiş ve binlerce polis ailesi 

çocukları yetim kalmıştır. 
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Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan dış güçlerin, 

terörist eylemlerle ulaşamadıkları hedeflerini gerçekleştirmek 

için daha farklı yöntemlere başvurduklarını görmekteyiz. 

Avrupa Birliğine girebilmemiz için önümüze sürülen 

gerekçelerin büyük bir bölümünde de aslında ülkemizi bölme 

niyetlerinin yattığı kuşkusunu taşımaktayım. 

Keza Kıbrıs’ta önümüze sürülen Annan Planının son hali 

için de birçok yorumlar yapılmaktadır. Kıbrıs, Irak, Gürcistan 

hattındaki gelişmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini 

de içine alacak şekilde Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin 

kurulması çabalarının olduğu yönündeki görüşleri destekler 

niteliktedir. Kıbrıs sorununu çözmek için ortaya konulan planın 

dokuz bin sayfalık eklerini okumadığım için şu aşamada bir 

yorum yapmak kolay değildir. Ancak umarım görüşmeler 

neticesinde Türk halkı leyine olacak sonuçları elde edilir. 

Asayişi sağlamakla görevli polis teşkilatımızda, 

kuruluşundan günümüze kadar önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

1970’li ve 80’li yıllarda polis denildiğinde, hemen kaba kuvvete 

sarılabilen ve halka eziyet edebilen bir imaj akla gelirken, 

bugünkü polis mensuplarında (bazı münferit olaylar hariç 

tutulduğunda); iyi eğitilmiş, modern teknolojileri kullanabilen, 

insancıl davranışlar sergileyen vb. yönlerinin daha da 

güçlendiğini görmek, biz vatandaşları oldukça memnun 

etmektedir. 

Polis mensuplarımızın halkla iyi bir iletişim kurma 

yönünde daha çok çaba göstermesi gerekir. Sadece bazı 

standartları (TS-N-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem 



Belgesi) sağlamış olmak, gerçek bağlamda kaliteyi sergilemeye 

maalesef yetmemektedir. 

Nisan ayının ikinci haftası, Polis teşkilatının 159. 

kuruluş yıldönümü. Maalesef emniyet mensuplarımız düşük 

maaşlarla canlarını ortaya koyarak asayişi sağlamaya 

çalışıyorlar. Kaliteli bir hizmet almanın en etkin yolu, 

çalışanlarının maddi problemlerini öncelikli çözmekten geçer. 

Maddi problemler halledildikten sonra da manevi desteğe sıra 

gelir. Şu anda emniyet mensuplarımızın sadece 159. kuruluş 

yıldönümü kutlamaktan başka da bir şey yapamıyoruz. Daha 

nice mutlu ve huzurlu kuruluş yıllarına... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 11 Mayıs 2004 (Salı) 

 

ÜNİVERSİTE VE ELAZIĞ MEDYA GÜNDEMİNDE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçen hafta sonu iletişim fakülteleri dekanları toplantısı 

ve 2003 yılı Başarılı İletişimciler Ödülü töreni etkinlikleri 

nedeniyle üniversitemiz ve Elazığ ulusal ve yerel medya da 

yeterince işlendi. İlk defa en çok katılımlı iletişim dekanları 

toplantısı yapıldı. İlk defa 13 ayrı iletişim fakültesi öğrencilerin 

oyu ile 2003 yılı başarılı iletişimciler ödülleri dağıtıldı. Gene ilk 

defa 13 iletişim fakültesi dekanlarının organize ettiği “Dekan 

Özel Ödülü” verildi.  

İlkler bitmiyor devam edecek olursak, CNN Türk ilk 

defa FIRAT RTV stüdyolarında çekim yaptı ve Elazığ’lı 

başarılı iş adamımız Sayın Süleyman Orakçıoğlu’nu konuk etti. 

Düşünebiliyor musunuz ulusal bir televizyon (CNN Türk), 

televizyonda yayımlanma süresi açısından çok uzun 
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sayılabilecek bir programı, Elazığ için ayırabiliyor. Ali Atıf 

Hoca, 9 Mayıs 2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan 

“Atıf Hoca’nın Not Defteri” isimli köşesinde Üniversiteye ve 

Kolordu Komutanlığına teşekkürlerini sunuyor ve toplantılar 

için “Rüya gibi geçen Elazığ toplantısı” tabirini kullanıyor.  

Maraton programı sunucusu Şansal Büyüka, kendi 

programlarına verilen ödülün büyüklüğünden ve öneminden söz 

ediyor. Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğunun 

konuşulduğu bir programda, Elazığ ve Üniversitemizden söz 

ettirmek, her halde çok büyük başarı olsa gerek.  

Bu yazıyı kaleme aldığımda “Ali Atıf Hoca İle Reklam 

ve Rekabet” isimli program henüz yayımlanmamıştı. Bu 

program Pazartesi günleri saat 23. 05 de CNN Türk’te 

yayımlanmakta. Eminim ki o programda da Elazığ ve Fırat 

Üniversitesi, Türkiye çapında duyurulmuş olacak.  

Hulki Cevizoğlu ve Kenan Işık da kendi 

programlarında mutlaka bu etkinliklerden bahsedeceklerdir. 

Keza diğerleri de. . . Milyarlarca ödeme yapılsaydı bu kadar 

başarılı bir tanıtım gerçekleştirilemezdi. Ama planlı ve 

programlı bir etkinlik sayesinde, tüm ülkeye kendinizi 

duyurabiliyorsanız, bu toplantı ve etkinliklerin hedefine 

ulaştığının göstergesidir.  

Bu tür etkinliklerin başarılı geçmesinde elbette ki ekip 

çalışmasının çok önemli katkıları vardır. İletişim fakültemiz 

henüz çok yeni bir fakülte. Buna rağmen çok büyük bir 



organizasyona girebilmesi, azimle çalışan ve sayıları bir elin 

parmakları kadar olan bir ekibin mücadele gücünden 

kaynaklanmıştır. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek de ancak 

alınabilecek desteklerle sağlanabilir.  

Bu etkinliklerin başarılı geçmesi için Rektörümüz Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl bizlere her konuda tam destek 

sağlamıştır. 8. Kolordu Komutanımız Sayın Ethem Erdağı, 

Orduevinin tüm imkânlarını bize tahsis etmiştir. Keza 

sponsorlarımızın her biri işin bir ucundan tutarak, başarılı bir 

etkinlik yapmamıza vesile olmuşlardır. Kanal 23, FIRAT RTV 

programı canlı yayımlamışlardır. Tek cümle ile her şey 

mükemmel cereyan etmiş ve başarılı bir etkinlik yapılmıştır. 

Katkısı olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 18 Mayıs 2004 (Salı) 

 

BATMAN’DA BÜYÜK BİR FACİAYA RAMAK 

KALA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Geçenlerde Batman’da zemine sızan benzin faciasını 

basından duymuşsunuzdur. Bir binanın bodrum katında 

meydana gelen patlama ve bu patlama sonucu 3 kişinin öldü 20 

kişi yaralandı. Her geçen gün sonrasında işin vahameti daha iyi 

anlaşılıyor.  

15 Mayıs 2004 tarihinde Batman’da olay yerinde 

incelemelerde bulundum. Batman’da patlama sonrası açılan 

kuyuları gezdim. Kazılan kuyulardan tankerlerle çekilen 

benzinin çokluğu beni hayrete düşürdü. Görünüşe ve akan 

benzinin debisine bakıldığında, bu miktarın çok artacağını 

tahmin ediyorum.  
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Olay yerine gittiğimde Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz 

ile Batman Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 

Doç. Dr. Hasan Bayındır olay yerinde incelemeler yapıyorlardı. 

Aldığım bilgilere göre patlama sonrasında Vali Yrd. Ahmet 

Yılmaz ve Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Hasan Bayındır adeta 

olay yerinde karargâh kurmuşlar ve sürekli gelişmeleri rapor 

etmişler.  

Patlamanın olduğu yer Cumhuriyet ile Şirinevler 

Mahallelerinin birleştiği yerde Toptancılar Sitesi olarak 

adlandırılan bir mıntıka. Olay yeri TÜRPAŞ depolarına takriben 

150-200 metre civarında. Yanan araçlar ve kırılan camlar, olay 

yerinde sanki de savaş olduğu görüntüsünü veriyor.  

 

3 km karelik bir alan taranmış ve 80 civarında kuyu 

açılmış. 5 kuyudan sürekli benzin çekiliyor. Olay mahallinden 1 

km mesafede bulunan Batman Endüstri Meslek Lisesi civarında 

açılan kuyudan benzin çıkmamış. 16 Mayıs 2004 Pazar akşamı 

itibariyle 19 tanker, yani yaklaşık 270 ton benzin çekilmiş. 

Benzin çekilme işlemi hala devam ediyor.  

NATO boru hattı TÜRRAŞ içerisinde geçiyor. Ancak 

iddia edildiğine göre 1992’den beri bu boru kullanılmıyor. 

Patlamanın olduğu yerde de boru geçmiyor. Bu durumda bazı 

yayın organlarında söz konusu edildiği gibi benzin çalmak için 

boru delinmesi iddiası da çürümüş oluyor. O zaman kuvvetle 

muhtemeldir ki ya depolar sızdırıyor ya da depolara benzini 



gönderen borularda kaçak var. Bu kadar yüksek miktardaki 

benzin kaybın farkına nasıl varılmıyor?, hayret edilecek bir 

nokta.  

Gerçek durumlar bilirkişilerin tespitleri sonrasında 

ortaya çıkacak. Ancak bu olay yüzünden hem can kaybı ve 

yaralı, hem de maddi kayıplar oluştu. Bence en önemlisi ise 

takriben birkaç kilometre karelik yeraltı toprağı kirlendi. O 

yörede kuyulardan faydalanarak bahçe sulayanların, içme suyu 

kullananların çok dikkatli olmaları gerekir. Bence Valilik ve 

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı süratle bir proje çalışması 

başlatarak, toprak kirliliğini azaltıcı önlemler süratle almaları 

gerekir. Çok zor olmasına rağmen, toprağa emişmiş benzini 

mutlaka bir yöntemle bertaraf etmek gerekir. Kanımca Batman 

büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Ölenlere rahmet, 

yaralılara şifa ve Batman Halkına geçmiş olsun dileklerimi 

iletiyorum.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Mayıs 2004 (Çarşamba) 

 

İLETİŞİM FAKÜLTEMİZE MANSİYON ÖDÜLÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin kuruluşunun 

üzerinden daha tam 3 yıl dahi geçmedi. Ancak öğrencilerimiz 

büyük projelere şimdiden imza attılar bile. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, 

‘Geleceğin Sineması’nın yaratılmasına katkıda bulunacak 

sinema öğrencilerinin, eğitimleri sırasında yaptıkları kısa 

filmlere destek olmak amacıyla, TÜRSAK Vakfı’nın 

danışmanlığında ve üniversitelerin işbirliği ile sinema-iletişim 

öğrencilerinin film projelerini destekleme kararı almıştı.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema 

Genel Müdürlüğü Temsilcisi Asaf Koçtürk; yapımcı Leyla 

Özalp; yönetmen Barış Pirhasan; SİYAD Üyesi Yeşim Tabak; 

yönetmen Atıf Yılmaz ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu 
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Başkanı Engin Yiğitgil’den oluşan seçici kurul, 13 Mayıs 2004 

tarihinde yaptığı toplantıda `Geleceğin Sineması’ Destekleme 

Programı’nda 2. 500. 000. 000TL’lik maddi destek alan 12 

projeyi değerlendirdi.  

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve 

Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sercan Kehribar’ın `Her 

Neyse’ adlı projesi, jürinin ortak kararı ile mansiyona değer 

bulundu. Bu ödül bizim için çok büyük bir anlam taşımaktadır. 

Türkiye’deki birçok iletişim fakültesinin katıldığı bir 

yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülmemiz, iletişim 

fakültemiz için çok önemli bir gelişme… 

Kurucu dekanı olarak atandığım günden beri, iletişim 

fakültemizi layık olduğu seviyeye çıkartabilmek için ben ve 

arkadaşlarım birlikte büyük mücadeleler vermekteyiz. Bu 

bağlamda her dersimizde öğrencilerimizin daha ilk yıllardan 

itibaren eserler hazırlayarak yarışmalara katılmalarını 

önermekte ve bu bağlamda teşvik etmekteyiz.  

Sercan Kehribar’ın “Her Neyse” adlı projesi, bizim 

öğrencimiz tarafından hazırlanan bir çalışma. Bu çalışma, 

yarışmaya gönderilmeden önce Prof. Dr. Asaf Varol, Arş. Gör. 

Derya Çetin ve Arş. Gör. Sinan Altundağ’ın oluşturduğu ön 

eleme jürisi tarafından incelendi ve fakültemizi temsilen 

yarışmaya gönderilmesine karar verildi.  

Jüri tarafından ödüle layık görülen kişiler ve projeler 

şöyle. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 



Bora Altun’un belgesel projesi birinci seçildi. Ege Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi 

Selin Suar’ın `Balık’ adlı projesi `ustalıklı senaryosu’ ile 

ikinciliğe; Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf 

öğrencisi Itır Sema Ertaş’ın `Ölüm Düşleri Gerçektir’ adlı 

projesi `orijinal senaryosu’ ile üçüncülüğe ve Fırat Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü 3. sınıf 

öğrencisi Sercan Kehribar’ın `Her Neyse’ adlı projesi jürinin 

ortak kararı ile mansiyona değer bulundu.  

Ödüller, 4 Haziran 2004 Cuma günü saat 19. 30’da 

Atatürk Kültür Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 

Erkan Mumcu’nun da katılacağı `Ödül Töreni’nde sahiplerini 

bulacak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin bu törende 

adının dördüncü sırada okunacak olması, biz öğretim 

elemanlarının en büyük mutluluğu… Her zaman, başarılı 

öğrencilerimizin arkasında olacağız ve mutlaka ödül 

törenlerinde Fırat Üniversitesinin adını duyurmaya devam 

edeceğiz. Ödül kazanan öğrencimiz Sercan Kehribar’ı da 

başarısından ötürü candan kutlarız.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 20 Mayıs 2004 (Perşembe) 

 

ÜNİVERSİTE VE ELAZIĞ MEDYA GÜNDEMİNDE 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Geçen hafta sonu iletişim fakülteleri dekanları 

toplantısı ve 2003 yılı Başarılı İletişimciler Ödülü töreni 

etkinlikleri nedeniyle üniversitemiz ve Elazığ ulusal ve yerel 

medya da yeterince işlendi. İlk defa en çok katılımlı iletişim 

dekanları toplantısı yapıldı. İlk defa 13 ayrı iletişim fakültesi 

öğrencilerin oyu ile 2003 yılı başarılı iletişimciler ödülleri 

dağıtıldı. Gene ilk defa 13 iletişim fakültesi dekanlarının 

organize ettiği “Dekan Özel Ödülü” verildi.  

İlkler bitmiyor devam edecek olursak, CNN Türk ilk 

defa FIRAT RTV stüdyolarında çekim yaptı ve Elazığ’lı 

başarılı iş adamımız Sayın Süleyman Orakçıoğlu’nu konuk etti. 

Düşünebiliyor musunuz ulusal bir televizyon (CNN Türk), 

televizyonda yayımlanma süresi açısından çok uzun 
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sayılabilecek bir programı, Elazığ için ayırabiliyor. Ali Atıf 

Hoca, 9 Mayıs 2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan 

“Atıf Hoca’nın Not Defteri” isimli köşesinde Üniversiteye ve 

Kolordu Komutanlığına teşekkürlerini sunuyor ve toplantılar 

için “Rüya gibi geçen Elazığ toplantısı” tabirini kullanıyor.  

Maraton programı sunucusu Şansal Büyüka, kendi 

programlarına verilen ödülün büyüklüğünden ve öneminden söz 

ediyor. Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğunun 

konuşulduğu bir programda, Elazığ ve Üniversitemizden söz 

ettirmek, her halde çok büyük başarı olsa gerek.  

Bu yazıyı kaleme aldığımda “Ali Atıf Hoca İle Reklam 

ve Rekabet” isimli program henüz yayımlanmamıştı. Bu 

program Pazartesi günleri saat 23. 05 de CNN Türk’te 

yayımlanmakta. Eminim ki o programda da Elazığ ve Fırat 

Üniversitesi, Türkiye çapında duyurulmuş olacak.  

Hulki Cevizoğlu ve Kenan Işık da kendi 

programlarında mutlaka bu etkinliklerden bahsedeceklerdir. 

Keza diğerleri de. . . Milyarlarca ödeme yapılsaydı bu kadar 

başarılı bir tanıtım gerçekleştirilemezdi. Ama planlı ve 

programlı bir etkinlik sayesinde, tüm ülkeye kendinizi 

duyurabiliyorsanız, bu toplantı ve etkinliklerin hedefine 

ulaştığının göstergesidir.  

Bu tür etkinliklerin başarılı geçmesinde elbette ki ekip 

çalışmasının çok önemli katkıları vardır. İletişim fakültemiz 

henüz çok yeni bir fakülte. Buna rağmen çok büyük bir 



organizasyona girebilmesi, azimle çalışan ve sayıları bir elin 

parmakları kadar olan bir ekibin mücadele gücünden 

kaynaklanmıştır. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek de ancak 

alınabilecek desteklerle sağlanabilir.  

Bu etkinliklerin başarılı geçmesi için Rektörümüz Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl bizlere her konuda tam destek 

sağlamıştır. 8. Kolordu Komutanımız Sayın Ethem Erdağı, 

Orduevinin tüm imkânlarını bize tahsis etmiştir. Keza 

sponsorlarımızın her biri işin bir ucundan tutarak, başarılı bir 

etkinlik yapmamıza vesile olmuşlardır. Kanal 23, FIRAT RTV 

programı canlı yayımlamışlardır. Tek cümle ile her şey 

mükemmel cereyan etmiş ve başarılı bir etkinlik yapılmıştır. 

Katkısı olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 25 Mayıs 2004 (Salı) 

 

İL GELİŞME ANA PLANLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Bölgemizde bulunan bazı illerin il gelişme projeleri, 

Fırat Üniversitesi tarafından yapılıyor. Bu nedenle zaman 

zaman bu illerde incelemeler ve araştırmalar yapmak 

durumundayız. 13-14 Mayıs 2004 tarihlerinde Bingöl, Muş ve 

Siirt illerinde valiliklerde toplantılar yaptık.  

Bingöl’de ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantı, Vali 

Yardımcısı İbrahim Süha Karaboran Başkanlığında sürdürüldü. 

Kendilerine daha önceden gönderilen bilgilere son şeklini veren 

ilgililer, hazırladıkları dokümanlar hakkında önce kısa sunumlar 

yaptı ve bilahare tartışmalar bölümüne geçildi. Eğitim konuları 

görüşülürken de konu Bingöl’de üniversite kurulmasına geldi.  
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Bingöl’de görev yapan yöneticiler, müdürler ve sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcilerinin söz birliği etmişçesine ileri 

sürdükleri konuların başında üniversite kurulması geliyor. 

Gerekçe olarak da Üniversitelerin bacasız fabrika olduğu ve bir 

ilin sosyal yapısının değişmesinde önemli rol oynadığını 

belirtiyorlar.  

Muş’taki toplantı Vali Yıldırım Kartal, Vali Yardımcısı 

Kadir Balaban, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mesut 

Arpacık, Muş İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent 

Solmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Vali Yıldırım Kartal ile 

sohbetimizde, sonunda konu Muş Eğitim Fakültesinin bu yıl 

öğrenci alıp almayacağına getirildi. Rektörümüz Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl’ün bu konuda çok yoğun bir çalışma içine 

girdiğini belirttiğimde, İletişim Fakültesi Dekanı olarak benim 

de yönetimin bir mensubu olarak, bu konuda destekleyici 

çalışmalar yapmamın gerektiği bana hatırlatıldı.  

Siirt’te yapılan toplantı ise, Vali Yardımcısı Bilal 

Bozdemir Başkanlığında ildeki müdürler, sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Siirt 

Valiliği daha önce kendilerine gönderdiğim bilgileri tüm 

ilgililere dağıtarak, katılımcıların hazırlıklı gelmelerini 

sağlamıştı. Bilahare Vali Nuri Okutan’ı ziyaret ederek, 

çalışmalar hakkında bilgi verdik.  

İl Gelişme Ana Planlarında genelde eğitim konusu 

üzerinde aşırı bir biçimde durulmakta ve iller kurtuluşu yeni 



açılacak fakülte, yüksekokul veya üniversitelerde 

bulmaktadırlar. Kendi açılarından bir çözüm yolu gibi görülse 

de, alt yapısı oluşturulmadan fakülte veya yüksekokulları n 

açılması, eğitimin altına konulan bir bomba gibidir. Eğitimin 

kalitesinin düşürülmesine asla müsaade edilememeli ve gerekli 

ve yeterli şartları sağlamadan bir yerde bu tür okulların 

açılmalarına müsaade edilmemelidir.  

Ancak alt yapısını tamamlamış, yeterli ve gerekli 

öğretim elemanını sağlamış illerde de fakülte ve yüksekokulları 

n açılması, o illerin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli katkı 

sağlayacağı da unutulmamalıdır. Fırat Üniversitesi yönetimi 

Muş Eğitim Fakültesinin bu yıl öğrenci alması için yeterli ve 

gerekli asgari şartların sağlandığına karar verdiği içindir ki, bu 

fakültenin 2004-2005 akademik yılında eğitime bağlayacağına 

karar vermiş ve gerekli müracaatlarını ilgili makamlara 

iletmiştir. Yükseköğretim Kurulunun da onay vermesi 

sonrasında, bu yıl güz döneminde Muş Eğitim Fakültesinin 

öğrenci alacağı ümidini taşıyoruz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 07 Haziran 2004 (Pazartesi) 

 

DOĞAL AFET YARDIM PLANLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ülkemiz doğal afetler açısından büyük riskler taşıyan 

özelliklere sahip. Yakın geçmişte yaşadığımız depremler, doğal 

afetler içerisinden en önemlilerinden biri olarak görülebilir. 

Diğer doğal afetler kategorisinde yangın, sel, çığ, heyelan vb. 

sayılabilir.  

Marmara bölgesinde yaşadığımız deprem sonrasında, 

bu konularda ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gördük. Binalar 

inşa edilmeden önce zemin etütlerinin yapılması gerektiği 

konusu, önceleri yeterince dikkate alınmıyordu. Depremin 

sıcaklığı kaybolmadan, bu tür konular sık sık basında gündeme 

geldi. Ancak aradan geçen bu süre zarfında, çoğu konular ve 

verilen vaatler çabukça unutuldu. Her olayda olduğu gibi, gene 
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korkunç bir deprem sonrasında, birçok nutuklar atılacak ve 

tavsiyelerde bulunulacak.  

Deprem uzmanlarının açıklamalarına göre bölgemizde 

riski yüksek depremler bekleniyor. Tarihi için elbette ki fikir 

yürütmek mümkün değil. Bulunduğumuz bölge önemli faylar 

üzerinde yer alıyor. O nedenle her zaman depreme hazırlıklı 

olmaktan başka bir çözüm yolu yok gibi.  

Elazığ Valimiz Sayın Kadir Koçdemir imzası ile 

“Gelecekteki muhtemel doğal afetlere karşı doğal afet yardım 

planları geliştirmek” amacıyla 7 Haziran 2004 tarihinde 8. 

Kolordu Komutanlığında bir günlük bir seminer düzenleniyor. 

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının katılımları ile 

gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerin önemi çok büyük. Çünkü 

başlığından da anlaşılacağı gibi, bu seminerde doğal afet yardım 

planları üzerinde durulacak.  

Yapılacak planların ülkemizde uygulanması da ayrı bir 

sorun. Birçok konuda planlar yapılır, stratejiler belirlenir. 

Ancak iş uygulanmaya geldiğinde, plan ve programa uyan 

sayısı çok az olabiliyor. Planlı ve programlı çalışma açısından 

millet olarak başarılı olduğumuzu söyleyemem. Kanımca plan 

ve programlara uyma konusunda aldığımız eğitim yeterli 

düzeyde değildir.  

Plan, program ve strateji denildiğinde, bu konularda 

ülkemizde en iyi durumda olan kurumlardan birisi de askeri 

unsurlarımızdır. Nitekim söz konusu bu toplantının 8. Kolordu 



Komutanlığında yapılacak olması, bazı planlı ve programlı 

çalışmaları da beraberinde getirdiği görülüyor. Gönderilen yazı 

ekinde faaliyetler sıralanmış ve sorumlu kişilerin hangi tarih ve 

saatlerde toplanacağı konuları dahi detaylı verilmiştir. Bu 

sistematik çalışma programı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

sivil toplum kuruluşları tarafından da uygulanabildiği takdirde, 

planlı ve programlı çalışmak kendiliğinden oluşacaktır.  

Doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirme ve her an 

bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmanın şartlarından birisi, 

benzeri seminerlerin düzenli bir biçimde yapılması ile 

sağlanabilir. Ümit ediyorum ki seminere katılacak ilgililer 

konuya gerekli önemi vererek, bu tür seminerlerden azami 

düzeyde yararlanmayı ve kendilerinin sorumluluğunda olan 

işleri eksiksiz yapmayı hedeflerler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 9 Haziran 2004 (Çarşamba) 

 

YEREL YAZILI BASIN VE BEKLENTİLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Yerel basın, bulunduğu ilin en önemli haber iletim 

kaynağıdır. 1991 sonrasında yazılı basına ilave olarak, işitsel ve 

görsel medya unsurlarının da eklenmesi ile iletişim araçları, 

halkımızın ilgi odağı olmuştur. Ancak görsel ve işitsel basının 

illerde devreye girmesi, yazılı yerel basını (gazeteleri) olumsuz 

etkilediği de bir gerçek.  

Yerel yazılı basın açısından Elazığ şanlı bir ildir. Turan 

Gazetesi 75, Uluova Gazetesi ise tam 52 yıldır yayın hayatını 

günlük olarak sürdürmektedir. Şu anda günlük ve haftalık 

yayımlanan gazete ve dergi sayısı oldukça arttı. Ancak bu 

gazete ve dergilerimizin baskı sayıları çok düşük seviyelerdedir. 

Elazığ’da on-line denilen ve bilgisayar ağı ile web tabanlı yayın 
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yapan gazetelerimiz de var. Örneğin www. elaziz. net bunlardan 

ilki.  

Şu anda hem gazete hem de on-line yayın yapan günlük 

gazetemiz henüz yok. Yazılı basına 75 yıl önce geçmiş olmak, 

gurur verici bir durum. Ancak yazılı basında teknolojiye uyum 

açısından Elazığ’daki gazeteler (on-line olanlar hariç) bana göre 

sınıfta kalmıştır.  

Mayıs ayında Batman’da meydana gelen benzin 

sızıntısı olayı ile ilgili incelemeler yaptığımda, yerel basın 

mensupları benimle röportaj yapmışlardı. Kendilerine kartımı 

vererek, verdiğim demeç konusunu gazetelerinde nasıl 

işlediklerini görmek istediğimi kendilerine söyleyerek, bana 

birer örnek göndermelerini istedim. “Hocam, yerel 

gazetelerimiz Internet’te de var. ” dediklerinde aldığım cevap 

karşısında şaşırdım. Düşünebiliyor musunuz? Batman’da 

yayımlanan yerel gazetelerin aynı zamanda web sürümleri de 

yayında.  

Elazığ’a geldiğimde ilk işim Batman’da yayın hayatını 

sürdüren gazetelerin web sayfalarını ziyaret etmek oldu. 

Gerçekten de gazeteleri aynı zamanda web üzerinden de 

yayımlanıyor. İşte teknolojik gelişmelere ayak uydurmak buna 

derler. Kendilerini kutluyorum.  

Elazığ yazılı basınında maalesef aynı gelişmeleri 

görmek henüz daha kısmet olmadı. Yıllardır Günışığı 

gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Yazılarımı bilgisayarda 



yazdıktan sonra gazeteye fakslamak zorunda kalıyorum. 

Fakslanan yazı ikinci kez yeniden yazılıyor. Tabi yeniden 

yazılma esnasında da kelime ve harf düşmeleri olabiliyor. Oysa 

Günışığı Gazetesinin Internet bağlantısı olsaydı, yazılarımı 

word dokümanı olarak alıp doğrudan yayına sokabileceklerdi. 

Ayrıca niçin Batman yerel gazeteleri gibi bizim yerel 

gazetelerimiz de aynı zamanda web ortamında yayınlanarak 

tüm dünyaya açılmasınlar ki? 

Bu teklifime karşı bazı yerel basınımızın gazete 

sahipleri, imkânlarının olmadığını bahane edebilir. Ancak 

Internet bağlantısı ve web üzerinden yayın yapmak, küçük 

meblağlarla gerçekleştirilecek bir durum. Bence eksiklik, 

teknolojiyi takip etmemekten kaynaklanıyor. Lütfen birileri 

artık bu işi Elazığ’daki yerel yazılı medya da da başlatsın. O 

zaman rekabet nedeniyle hepsi, on-line ve internet ortamına 

kendiliğinden geçeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 17 Haziran 2004 (Perşembe) 

 

TRAFİK İŞARETLERİ VE KAZALAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Trafik kazaları ile mücadelede ülke olarak başarısız 

olduğumuz bir gerçek. Gün yok ki basında kaza haberi 

duymamış olalım. Kazalar sonucunda yok olan aileler, ömür 

boyu sakat kalan vatandaşlar ve kaybolan milli servet, içimizi 

sızlatıyor.  

Ülkemizdeki trafik işaretlerinin de bir anlamı yok gibi. 

Kavşaklarda “Stop” levhalarını takan yok. Çokgen levha 

biçimindeki stop levhasında durup kavşağı kontrol edene hiç 

rastlamadım. “Stop” işaretinin anlamı, yavaşlayarak geçmek 

değildir! Stop işaretinde tamamen durup, kavşak kontrol 

edildikten sonra geçmek anlamını, birçok sürücünün bilmediği 

kanısındayım. Bilenler ise kurala uymuyor.  
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Bir araç döner kavşağa daha önce girmesine rağmen, 

genelde sağında kalan yoldan gelen diğer bir araca yol veriyor. 

Oysa sağında kalan araç için “Stop” levhası var. Döner 

kavşaklarda trafik ihlalini görmek için birkaç dakika 

gözetlemek yeterli.  

Bunun haricinde trafik kazalarında “Hem suçlu hem de 

güçlü” misali birçok olay yaşanabiliyor. Geçenlerde bir 

tanıdığım başından geçen bir olayı anlattı. Alışveriş merkezinde 

acil bir şey alması gerekiyormuş. Yolun kenarındaki kaldırım 

üzerine park etmiş araçları görünce (Normalde kaldırımlar 

yayalar içindir), trafiği aksatmamak için o da aracını kaldırıma 

çıkartmış. Tam arabadan inecekken, arkasından bir diğer araç 

kaldırıma çıkarak aracına arkadan çarpmış. “Hocam, kaldırım 

güvenlidir diye çıktım. Gelip orada bile çarptılar” dedi. Tabi 

çarpan araç çareyi kaçmakta bulmuş. Çarpan kişi tesadüfen 

yakalanmış ve sürücü alkollü imiş.  

Aşırı alkol nedeniyle yürüyemez halde iken, bir de araç 

kullanmak isteyen trafik canavarlarını anlamakta güçlük 

çekiyorum. Yurt dışında trafik cezaları gerçekten çok ağır ve 

korku nedeniyle kolay kolay alkollü araç kullanmaya kimse 

cesaret etmez.  

Ülkemizde trafik kazasına neden olan kişiler, daha 

cüretkâr olabiliyor, baskın çıkmak için mağdur üzerine 

yürüyebiliyor ve hatta tehdit dahi edebiliyor. Mağdur vatandaş 

ise “Lanet” okuyup, davacı dahi olamıyor.  



Kanımca bundan böyle ölümle sonuçlanan trafik 

kazalarının adını “Trafik cinayeti” olarak adlandırmak daha 

anlamlı olur. Çünkü bile bile alkollü araç kullanan bir kişi, iyi 

niyetli sayılabilir mi? Ateş düştüğü yeri yakıyor. İstanbul’da 

bazı zengin ve şımarık gençlerin, Bağdat caddesinde hız 

yapmak uğruna vatandaşlara verdikleri can ve mal kayıpları 

ortada. Adına kaza denilip geçiliyor.  

Trafik kazaları yaz aylarında artıyor. Bu yaz da gene 

birçok vatandaşımız hayatlarını kaybedecek. Sakat insanlar 

çoğalacak. Milli servetimiz heba olmaya devam edecek. Bile 

bile alkollü araç kullanan trafik canavarları da “Kaza olmasını 

ister miydim?” deyip masum olduğunu iddia edecek!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 21 Haziran 2004 (Pazartesi) 

 

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Belediye başkanları seçim öncesinde birçok vaatlerde 

bulunurlar. Seçildikten sonra da seçim meydanlarında attıkları 

nutukları çabuk unutuverirler. Ancak bir sonraki seçimler 

yaklaştığında, tekrar halkın gözüne girmek için yoğun 

faaliyetlerine başlarlar. Çok fanatik partizancılık yapmayan halk 

ise, önceki başkanın tekrar seçilip seçilmemesine oyları ile 

karar verirler.  

Belediyecilik bir ekip işidir. Sadece başkanla başarılı 

sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Belediye başkanı 

koordinatör görevi üstlenmelidir. İşin takipçiliğini ise ekibe 

mensup yöneticiler yapmalıdır. Bugün Türkiye’de çok başarılı 

işler yapan belediye başkanlarının arkasında vizyonu olan 

dinamik danışmanların ve yöneticilerinin olduğu bir gerçek.  
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Elazığ Belediyesinden halkın beklentileri çok fazla. 

Şehrin gelişmesine lokomotif görevi yapacak büyük projelerin, 

Elazığ’da da başlatılması gerekir. Diğer başarılı belediyeler bu 

işleri nasıl yapıyorlarsa, onlar çok yakından takip edilmeli ve 

benzeri projeler üretilmelidir.  

Hangi parti mensubu olursa olsun Belediye Başkanı 

atandıktan sonra, o kişi ilgili ilin tüm halkının belediye 

başkanıdır. Hizmet anlayışında, şayet vatandaşlar olarak 

bizlerin de katkı sağlayabileceği konular varsa, ilimizin 

gelişmesi için ayırım yapmadan yardımcı olmalıyız. Çünkü bir 

ilde faydalı gelişmeler, netice itibariyle tüm toplumu 

ilgilendirmektedir.  

Bir şehrin çehresinin değişmesinde bence en önemli 

unsur, yeşillik (ağaçlandırma-çimlendirme) ve temizliktir. O 

nedenle belediyelerin ilk hedefi yeşil ve temiz bir kent yaratma 

olmalıdır. Hizmetler sektöründe ulaşım, diğer önemli bir 

belediyecilik anlayışı olmalıdır. Bunun için de yeni ve kaliteli 

yolların devreye alınması gerekir. Belediye Başkanı, ildeki tüm 

kamu kurum ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile 

çok iyi diyaloglar kurabilmelidir. Kurum ve kuruluşlarla 

iletişimde problem yaratılırsa, o kentte ulaşılması düşünülen 

hedeflere varmak mümkün olamaz.  

Bir Elazığlı vatandaş olarak bundan böyle Belediyecilik 

açısından Elazığ’da gördüğüm eksiklikleri, dilimin döndüğünce 

yazmaya çalışacağım. Bunu yaparken de olaylara olumlu 



yaklaşmayı ve de hatta çözüm önerilerimi de bildirmeyi 

düşünüyorum. Çünkü Elazığ bizlerin ve bir başka Elazığ’ımız 

yok.  

Elazığ’da Doğukent Mahallesi ile Salıbaba (Mornik) 

arasında açılmış stabilize eski bir yol bulunmaktadır. Ancak bu 

yol, sanki de adeta çöplük ve moloz dökülme alanı olarak 

belirlenmiştir. Yol asfaltlanıp açılmadığı için, kolay çöp dökme 

alanı olarak kullanılmaktadır. Doğukent Mahallesi sakinleri bu 

çöplerden büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu yolun açılması, 

Diyarbakır yolundan gelen araçların şehir merkezine ve 

Harput’a doğrudan geçmesinde de bir alternatif geçit 

sağlayacaktır. Çözüm, çöplerin kaldırılması ve yolun 

asfaltlanarak trafiğe açılması ile sağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlanacağı tarih: 21 Haziran 2004 (Pazartesi) 

 

ÖSS VE GÜVENLİK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

20 Haziran’da gerçekleşen ÖSS sınavı, girenler için bir 

dönüm noktasıdır. Büyük emekler vererek sınava 

hazırlananların çok az bir kısmı istediği üniversite eğitimine 

girebilecektir. Çünkü kontenjanlar çok sınırlıdır ve birçok 

gencimiz üniversiteye giremeyecek veya istediği bölümde 

okuyamayacaktır.  

Çok uzun yıllardan beri ÖSS sınavlarında sürekli görev 

alırım. Gözetmen, Salon Başkanlığı, Bina Sınav Sorumlusu, 

kente ulaşan sınav sorularının teslim alınması ve ilden tekrar 

ayrılması içi oluşturulan komisyonlarda üye vb. görevleri 

yürüttüm. Bu nedenle sınavın uygulama safhaları hakkında 

yeterli bilgiye sahibim.  
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ÖSS Sınavlarının güvenliği konusunda sık sık sorulara 

muhatap olurum. Bu sınavlarda soruların dışarı sızdırılması 

olabilir mi? diye! Unutulmamalıdır ki güvenlik konusu 

tamamen her kademedeki görevlilerin konuya ne kadar ciddi 

yaklaşması ile ilgilidir. Yani insan faktörü çok önemli.  

Türkiye’de ÖSS sınavlarının çalındığı, soruların dışarı 

sızdırıldığı dönemleri yaşadı. Ancak Türkiye genelinde yapılan 

işler açısından ele alındığında, hem çok büyük bir organizasyon 

hem de en ciddi yapılan sınavlardan biri.  

Kanımca ÖSS sınavlarında en büyük sorumluk, sınavı 

uygulatan en son bölümde görev yürütenlerindir. Yani salon 

başkanları ve gözetmenler en kritik noktada. Çünkü adayın 

kopya çekmesi, yerine bir başkasını sınava sokması, iletişim 

araçları ile soru elde etmesi, tuvalete çıkıp orada bir başka 

kişiden bir gruba ait cevapları alması, salonda kendi 

gurubundan bir başka adayın kâğıdına bakması, hep bu son 

noktada olabilecek olaylardır. Dolayısıyla eğer salon başkanları 

ve gözetmenler görev ve sorumluluklarını yerine getirip işi 

ciddi tutmazlarsa, sıkıntılar oluşabilir.  

Bina sınav sorumlularının da çok dikkatli olması 

zorunludur. Binaya dışarıdan kişilerin girmesine asla göz 

yumulmamalıdır. Bazen bina sınav sorumluları, salon 

başkanları, gözetmenler ve hatta hizmetliler, organize işbirliği 

yapıp sayıları çok az olsa da bazı adaylara dışarıdan cevapların 



ulaştırılmasında kuryelik yaptıklarını, bu ülke insanları 

yaşamıştır.  

Ancak şu kadarını söylemek gerekir ki, bu kadar büyük 

bir organizasyonda elbette münferit olaylar yaşanacaktır. 

Önemli olan bu tür olayların yüzdesidir. Bu yüzde ne kadar 

düşük olursa, güvenlik o denli artmış olacaktır. Dolayısıyla 

sınavın farklı kademelerindeki her görevlinin işini ciddiye 

alması zorunludur.  

Sınav yapıldı ve öğrencilerimiz cevaplarını basın yolu 

ile öğrendiler. Bir kısmı tahmin ettiği sonuçları elde edeceği 

için sevinçli, bir kısmı ise sınav heyecanı ile yanlış verdiği 

yanıtlara hayıflanıyordur. Öğrencilerin ailelerine düşen en 

büyük görev ise başarısız olacak çocuklarını yermek ve 

azarlamak yerine, özellikle şu günlerde kendilerine teselli ve 

destek vermeleridir. Çünkü hiçbir sınav, evlatlarımızın 

sağlıklarını bozmalarına, ruhi dengelerinin olumsuz 

değişmelerine asla neden olamamalıdır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Haziran 2004 (Perşembe) 

 

İNSANIMIZA SAHİP ÇIKMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

22 Haziran sabah erken saatlerde Elazığ’da önemli bir 

olay yaşandı. Elazığ Sarahatun Doğum Hastanesi Başhekimi 

Op. Dr. Necati Kaya ile eşi Op. Dr. Fatma Kaya’nın evlerinin 

önünde bulunan kendi araçlarına benzin dökülerek yakıldı. 

Umarım bu olayın failleri yakalanır ve bu menfur olayı 

işleyenler, Türk Adaleti önünde hesap vererek, hak ettikleri 

cezaya çaptırılırlar.  

Op. Dr. Necati Kaya Başhekim olarak geldiği günden 

itibaren yoğun bir çalışma içerisine girmiş ve hastanede ekibiyle 

yaptığı çalışmalarıyla, Elazığ halkının gönlüne taht kurmuştur. 

Bir hastanenin başarısını, bilimsel verilere dayanan anket 

sonuçları ile değerlendirmek gerekir. Sarahatun Doğum 

Hastanesinde yapılan çalışmaların halk gözü ile nasıl 

mailto:avarol@firat.edu.tr


görüldüğünü anlamak için bir anket uygulanıyor ve anket 

sonucunda vatandaş memnuniyeti %97 çıkıyor. Dikkatinizi bu 

rakama çekmek istiyorum. Türkiye’de bir hastane düşünün ki 

her 100 kişiden 97’si yapılan hizmetleri tasvip ve takdir ediyor. 

Bu durum acaba Türkiye’de kaç hastanemize nasip olabiliyor?  

Doğum esnasında bebeklerin ölüm oranı önemli bir 

istatistiksel veridir. Nitekim bu tür veriler Devlet istatistik 

Enstitüsü tarafından derlenir ve yayımlanır. Sarahatun Doğum 

Hastanesinde doğum esnasında ölen bebek sayısı sıfıra yakın bir 

değer olduğunu, basından duymuştum. Bu başarının ne demek 

olduğunu, bu sahada çalışanlar çok iyi bilir! 

Gene vatandaştan duyduğum bazı bilgileri sizlere 

aktarayım. Elazığ’da kamu kurumlarından doğum yapan 

hastaların önemli bir bölümünün Sarahatun Doğum Hastanesine 

kaydığını söylüyorlar. Bu bir güvenin ve verilen kaliteli 

hizmetin simgesi değil de nedir? Doğum sayısı önceleri 8-9 

arasında değişirken, bugün günde 17-18 doğum yaptırılıyor.  

Başhekim Op. Dr. Necati Kaya’nın diğer yaptığı önemli 

işlerden birisi de halk arasında bıçak parası olarak bilinen ve 

ameliyat öncesi alınan paralara engel olduğu ve ortadan 

kaldırdığıdır. O hastanede eşi doğum yapan birkaç tanıdığıma 

sorduğumda, bıçak parası ödemediklerini beyan etmişlerdi. 

Sarahatun borcu olmayan bir hastane ve üstelik trilyonlar 

mertebesinde nakit parası varmış.  



Necati Kaya elbette ki bu başarılarından ötürü seni 

kıskanacaklar ve buradan gitmen için her türlü çirkin oyunu 

sana tezgâhlamaya çalışacaklar. Ne gereği vardı bu kadar 

başarılı işler yapmanıza! Geldikten sonra kimseyi rahatsız 

etmeyecek işler yapsaydınız ya! Yani bıçak parasını niye 

kaldırdınız ki? Size mi kalmış hastanede günlük doğum 

oranlarını artırmak! Hiç doğum yaptırmayıp yan gelip keyif 

çatsaydınız, kimse sizin ve eşinizin arabasına sabotaj 

düzenlemek ister miydi?  

Vizyonunuz ile Elazığ’daki Sarahatun Doğum 

Hastanesine devrim niteliğinde çok yenilikler getirdiğinizi, sade 

vatandaş çok iyi biliyor ve sizi takdir ediyor. O yüzden değil 

midir ki bu çirkin ve hain sabotaj sonrasında odanız “Geçmiş 

olsun” dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar tarafından tıklım 

tıklım ziyaret ediliyor. Kaç yöneticiye böyle bir manzara nasip 

olur ki? Bu menfur sabotajı yapanlar, Sizi Elazığ’dan kaçırtmak 

isteyenlerdir. Bu oyuna gelmemelisiniz ve doğup büyüdüğünüz 

ve ekmeğini yediğiniz bu kente, bu topraklara hizmete devam 

etmelisiniz. Bu tür olaylar karşısında pes etmemenizi diliyor, 

geçmiş olsun diyor ve menfur olayı yapanları şiddetle 

kınıyorum.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 02 Temmuz 2004 (Cuma) 

 

FUAR ALANI VE BÜYÜK DÜŞÜNMEK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da fuar alanı tartışmaları yıllardır sürdürüle 

geliyor. Fuar alanı için taraflar farklı görüşlerini belirtiyorlar. 

Bu tartışmalar kısa sürede bitmeyecek gibi. Ancak fuar alanı ile 

ilgili ben de görüşlerimi belirtmek istiyorum.  

Doğukent Kooperatifler Birliğinde 80’li yılların 

sonunda ve 90’lı yılların ilk yarısında yönetim ve denetleme 

kurullarında görev almıştım. Rahmetli Temizer hoca ve bilahare 

Behçet Susmaz ile Doğukoop’ta birlikte çalışmıştık. Prof. Dr. 

Mustafa Temizer o dönemlerde Doğukent için bir fuar alanı 

projesi yaptırmıştı. Her görüşmeye gelene yarışma sonucu 

çizdirdiği projeyi gururla açıklardı. Hatta fuar alanı Doğukent’te 

kurulacak diye birçok kişi gelip kooperatiflere üye oluyordu.  
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Bazen çok ileriyi düşünmediğimizden yanlış kararlar 

verebiliyoruz. Sanırım Nailbey ve Yeni Mahalle semtleri 

oluşturulduğunda da zamanın idarecileri çok ileriyi 

göremedikleri içindir ki, iki arabanın zor geçtiği yollar 

yapmışlar. Şimdi bu sokaklardan geçmek azap değil mi? Oysa 

dönemin planlayıcıları çok değil 20-30 sene sonrasını 

düşünebilselerdi, herhalde bu yolları en az iki misli genişlikte 

yaparlardı. Vali Fahri Bey caddesinin hali ortada. Orada son 

olarak iki bina kalmış ve istimlâk edilemedikleri için yol bir 

türlü tam anlamıyla genişletilemiyor.  

Şimdi fuar için de çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Kimileri 

80 dönüme fuar alanı yapmak istiyor. Allah aşkına niçin büyük 

düşünülmüyor ki? Niye 800 dönüm değil de 80-100 dönüm 

üzerinde duruluyor? İleride niçin torunlarımız fuar alanının 

küçüklüğünden yakınsınlar! 

Önceki Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz 

Doğukent’te fuar alanı için bir proje çizdirmiş ve bu projesini 

görsel medya da açıklamıştı. Oradaki özel şahıslara ait arsaları 

nasıl çözümleyeceği konusunda bilgiler veriyordu. Bence fuar 

alanı etütleri çok ciddi yapılmalı ve gerçekten de Doğukent en 

uygun alan ise projenin kime ait olduğuna bakılmaksızın 

hareket edilmelidir. Kuruluşlarda süreklilik esas olmalı ve de 

proje iyi ise toplumun menfaatleri düşünülerek önceki projeler 

devam ettirilmeli, diye düşünüyorum.  



Fuar alanının Doğukent’te yapılması konusunda taraf 

olduğum bir gerçek. Çünkü Doğukent’in kurulduğu yıllarda ben 

de yönetim ve denetleme kurullarında görev alarak bir bakıma o 

projelere onay vermiş oluyorum. Ayrıca şu anda da Doğukent 

Kooperatifler Birliğinin Danışmanlığını yapıyorum. 

Doğukent’te fuar alanı yapılacak diye orada ev sahibi olanların 

durumu ne olacak? Fuar alanı değiştirilince bir bakıma 

aldatılmış olmuyorlar mı? 

Sonuç olarak ben fuar alanı konusunda büyük 

düşünmemiz gerektiğini özellikle vurguluyor ve en az 700-800 

dönüm üzerine fuar alanı kurulması gerektiği konusunda 

görüşümü bildiriyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 2 Temmuz 2004 (Cuma) 

 

GELECEK İÇİN EĞİTİM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

1982 yılında Almanya’dan döndüğümde ilk 

mikrobilgisayarı Elazığ’a getirmek bana nasip olmuştu. Sinclair 

ZX-81 ismini taşıyan bilgisayar ile o dönemlerde 

üniversitemizde ilk uygulamalı mikrobilgisayar derslerini 

vermiştim. 1984-85’li yıllarda ise Elazığ halkına yönelik 

bilgisayar kurslarını, Elazığ Bilgisayar Merkezi (EBM) şirketi 

aracılığı ile yürütüyordum. 1980’li yılların ikinci yarısında ise 

Elazığ Anadolu Lisesi öğrencilerine yanımda taşıdığım 

mikrobilgisayarı götürerek, 3 yıl süre ile bilgisayar 

programlama dersleri vermiştim. 1991’li yıllardan sonra da her 

yıl Elazığ halkına yönelik bilgisayar kurslarını Fırat 

Üniversitesinde düzenlemiştim.  
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1994-95’li yıllarda ilk defa Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı ile ortak iki proje düzenleyerek, Meslek Yüksek 

Okulu öğretim görevlilerine kurslar vermiştik. Bilahare 1995-98 

yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire 

Başkanlığı ile ortak projeler yürüterek, yüzlerce formatör 

öğretmen yetiştirmenin koordinatörlüğünü de gene ben 

yapmıştım.  

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü 29 Haziran 2004 günü 

“Intel Gelecek İçin Eğitim Şöleni” adı altında bir etkinlik 

düzenledi. Bu şölenin amacı, Intel Şirketi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı organizasyonları sonucu Elazığ’da ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında bilişim alanında formatör öğretmenlerin 

yetiştirilmesi projesi kapsamında, öğretmenlerce hazırlanan 

projelerin sunulmasıydı. Şölene özellikle katılmak istedim, 

çünkü öğretmenlerimizin öğrencileri ile birlikte hazırladıkları 

ve bir bakıma öğrenci merkezli eğitimin nasıl uygulandığını 

yakından görmek istemiştim.  

Şimdi bunları niye yazdığımı merak etmişsinizdir. Intel 

Gelecek İçin Eğitim Şöleninin Elazığ’da yapılmasında Milli 

Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş her türlü desteği vermiş ve bu 

tür etkinlikler konusunda teşvik edici kimliği vardır. Milli 

Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş yüksek lisans eğitimi esnasında 

benden bilgisayar dersi almıştı. Derslerde bilgisayar alanını çok 

benimsediğini, bana yönelttiği sorulardan hemen anlamak 

mümkündü. İl Milli Eğitim Müdürü olduktan sonra da bu 



alandaki çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir. 

İdarecilerin bilişim ve iletişim araçlarına yatkın olması, bu 

alandaki çalışmaların ilde hızla yaygınlaşmasına neden 

olmaktadır. Keza bilgisayar alanında Eğitici Formatör olarak 

görev yapan Remzi Solmaz ve Taner Badem de bir dönemler 

benim koordinatörlüğünü yaptığım formatör öğretmen 

yetiştirme kurslarına katılmışlardı. Şimdi kendileri formatör 

öğretmen yetiştiriyorlar. Bizim açımızdan bundan daha büyük 

mutluluk olur mu? 

Elazığ kenti bilişim ve iletişim konusunda Türkiye’deki 

birçok ilden daha ileri seviyelerde olduğunu, bu alanda 

çalışanlar çok iyi bilirler. Fırat Üniversitesinde lisans düzeyinde 

Teknik Eğitim Fakültesinde Bilgisayar Öğretmenliği Programı, 

Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 

Eğitim Fakültesinde de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Bölümü bulunmaktadır. Diğer taraftan Fırat Üniversitesine 

bağlı ön lisans programları içerisinde Bilgisayar Teknolojisi ve 

Programlama ön lisans programı, ayrıca Bilgisayar Bilimleri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile FÜ-UZEM Uzaktan Eğitim 

Merkezi yer almaktadır. Bu birimler Elazığ’da bilişim 

sektörünün canlanmasında lokomotif görevi üstlendiği biliniyor. 

Elazığ’da bilişim alanındaki sivil toplum kuruluşları ile şirketler 

de bu lokomotifin katarları arasında yer alıyor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 30 Temmuz 2004 Cuma 

 

ELAZIĞ’DA VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULMASI 

ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Ülkemizde son yıllarda vakıf üniversitelerinin sayısında 

hızla artış olmakta ve her yıl üniversite saflarına yeni 

üniversiteler katılmakta. İlk kurulduğu yıllarda bazı vakıf 

üniversitelerine yeterli güven duyulmuyordu. Toplum, birçok 

olayda olduğu gibi ilklere temkinli yaklaşmaya devam ediyor.  

1993’lü yıllarda üniversitelerde ikinci öğretim 

başlatıldığında da halkımız ilk zamanlarda ikinci öğretime sıcak 

bakmamış olmalı ki birinci ve ikinci öğretim puanları arasında 

oldukça fazla (çift rakamlı) fark bulunuyordu. Daha sonraki 

yıllarda ikinci öğretim benimsendi ve birçok öğrenci tarafından 

tercih edilmesinin sonunda programlar arasında puan farkları 

tek basamaklı rakamlara iniverdi.  
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14 Ekim 2003 tarihinde www. elaziz. net sitesinde 

“Elazığ’da Vakıf Üniversitesi” başlıklı bir yazı yazmış ve 

“Elazığlıların bir araya gelerek ve bir vakıf çatısı altında 

toplanarak, Vakıf üniversitesi kurma çalışmalarını 

şimdiden başlatmaları gerekir diye düşünüyorum. ” şeklinde 

bir yorum yapmıştım. İşte nihayet Elazığ’da bir vakıf 

üniversitesi kurulması ile ilgili ilk toplantı 14 Temmuz 2004 

tarihinde Akgün Center’de gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise 30 

Temmuz’da yapılıyor. Yani Elazığ’da bir vakıf üniversitesi 

kurulabilmesi için artık meşale yakıldı ve çalışmalar 

hızlandırılıyor.  

Vakıf üniversitesi kurulması için çok büyük emek ve 

paraya ihtiyaç bulunuyor. Neticede yeni bir üniversite 

kuruluyor. Vakıf üniversitesi kurulması ile ilgili dokümanlar 

incelendiğinde, işin altından çıkmanın hiç de kolay olmadığı 

hemen anlaşılır. 30 Temmuz’daki toplantı için hazırlıklara 

başladık. Bu toplantıda öncelikli olarak bir yürütme kurulunun 

oluşturulması gerekecek. En önemlisi ise vakıf üniversitesine 

destek sağlayacak iş adamlarına ihtiyaç olacak.  

Elazığ halkı eskiden beri eğitime büyük önem veriyor. 

Şimdi üniversite kurulması ile ilgili çalışmalara da 

işadamlarımızın destek çıkmasının zamanı. Elazığ’a bir Vakıf 

üniversitesinin kazandırılması olayı çok hayırlı bir iş olacak. Bu 

vakıf üniversitesinin maddi ve manevi destekçileri ise asla 

http://www.elaziz.net/


hatırlardan çıkmayacak. O nedenle gerçekten bu işe sahip 

çıkmak gerekiyor.  

Yapılacak ikinci toplantı sonrasında güzergâh 

belirlenmiş olacak. Tabi birçok olayda olduğu gibi bu hayırlı işe 

de çağrılmaları unutulmuş kişiler çıkabilecektir. Elazığ’da 

yaşayanlar olarak artık çağrılmadığımız için küsmeyi bir tarafa 

bırakıp, kim ne katkı sağlayabiliyorsa bizzat işe talipli olmalı 

diye düşünüyorum. Kurulacak vakıf üniversitesinin yöreye 

büyük imkânlar sağlayacağı asla unutulmamalı ve el ele vererek 

bu hayırlı işi mutlaka gerçekleştirmenin yolları aranmalı. Vakıf 

üniversitesi kurulması çalışmalarının bölgemize ve ilimize 

hayırlı olması dileği ile. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 09 Ağustos 2004 (Pazartesi ) 

 

HARPUT ÜNİVERSİTESİ YORUMLARI 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

Elazığ’da bir vakıf üniversitesinin kurulması ile ilgili 

Elazığlı bazı yazarlarımız, görüşlerini dile getiren makalelerini 

yayınlamaya başladılar. Bu gelişmeler sevindiricidir ve ne kadar 

fazla görüş gelirse, kuruluş aşamasında muhtemel olabilecek 

bazı hatalar azaltılmış ve dolayısıyla üniversitenin temeli 

sağlam atılmış olur. Mümkün olduğunca konuya ilgi duyan her 

kesimin ön yargısız bir anlayışla düşüncelerini yazmalarını 

bekliyorum.  

Hemen işin başında iken bir konuya açıklık getirmek 

istiyorum. Vakıf üniversitesinin kurulması ile ilgili teknik 

çalışmaları yapmak için kurulan komisyonda görevliyim. Yani, 

kurulması düşünülen vakıf üniversitesinin yıllar bazında her 
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türlü perspektifini ortaya koyacağız, fizibilitelerini 

hazırlayacağız. Kurulacak bölümlerdeki ders müfredatlarından 

tutun da dersleri yürütecek öğretim elemanlarına, fiziki 

mekânlara, laboratuvarların durumuna ait planları ve gelecek ile 

ilgili her türlü düşüncelerin kâğıtlara aktarılmasını yapacağız. 

Çok zor bir görev üstlendiğimizin farkındayız. Bu raporları 

mükemmel hazırlamak için ekip çalışması yapmak zorundayız. 

Ancak ekipte sadece isimler yer almamalı, her bir üye üzerine 

düşeni mutlaka yapmalı ve çok çalışmalıdır.  

30 Temmuz’da yapılan toplantıda bazı kişilerin 

serzenişleri oldu. Bu kişilerin görüşlerine saygı duyuyorum ama 

kanımca konuşulanları anlamadan yorum yaptıklarını 

sanıyorum. Çünkü benim hazırladığım teknik sunu içerisinde 

“yürütme kurulu” derken, yukarıda bahsettiğim teknik 

çalışmaları ve aynı zamanda maddi kaynakların nasıl 

sağlanabileceği konularında ön araştırmaları yapacak bir ekip 

olarak düşünmüştüm. Yürütme kurulu ifadesi bazı kişiler 

tarafından yanlış anlaşıldı ve yorumlandı. Neyse sonuçta konu 

anlaşıldı ve iki ekip görevlendirildi. Bunlardan bir tanesi 

fizibilite çalışmalarını yürütecek “Teknik Komisyon”, diğer ise 

maddi kaynaklara odaklanacak ve Elazığlı iş adamlarını bir 

araya getirecek “Tanıtım Komisyonudur”.  

Bu gelişmeler yaşanırken güzel bir fikir aklıma geldi ve 

bu fikri oluşturmak için çaba göstereceğim. Yakında Amerika 

Birleşik Devletlerine gidiyorum. Bir proje üzerinde çalışmalar 



yapmak üzere Aralık sonuna kadar orada bulunacağım. 

Gideceğim üniversite yetkilileri ile görüşüp, kurulacak vakıf 

üniversitesi konusunda ortak çalışmalar yapmayı kendilerine 

teklif edeceğim. Yani vakıf üniversitesine kaydolacak 

öğrenciler, istedikleri takdirde ABD’deki üniversitenin de 

diplomasını alabilsinler. Hatta hazırlık sınıfı ve ilk iki yıl 

Elazığ’da okuyan bir öğrenci, istediği takdirde bağlantı 

kurulacak ABD’deki üniversiteye doğrudan gidebilmeli ve 

oradan diploma alabilmeli. Bu tür bir uygulamayı yürüten bazı 

üniversitelerimiz mevcut. Yapıyı iyice inceleyip ona göre bir 

plan yapmalıyız.  

Kurulması düşünülen vakıf üniversitesinin birçok farklı 

özellikleri olmalı ki, öğrenci çekebilsin. Hocalarından tutun da 

açacağı bölümler, vereceği diplomalar ve en önemlisi ise 

mezunlarının iş bulmadaki özellikleri, önemli unsurlar olacak. 

Yükümüz çok ağır. Bu yükün altından kalkmak için çok 

çalışmalıyız ve bu konuda yardım etmek isteyenler varsa, 

aramıza katılmalarını bekliyoruz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 24 Ağustos 2004 (Salı) 

 

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARDA YAŞANAN ÇİLE  

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Bilindiği üzere birçok ülke bize vize uyguluyor. Yani 

başka bir ülkeye gitmek istiyorsanız o ülkenin vizesini almak 

zorundasınız. Üstelik vize almak günden güne çok zorlaştırılmış 

durumda. Vize işkencesine rağmen yurtdışına gitmek için 

kuyruklar oluşturuyoruz.  

Diğer ülkelerin vize uygulamasını ve özellikle de 11 

Eylül 2001 sonrasında uyguladıkları çok eziyetli güvenlik 

denetimlerine anlam vermek mümkün. Yurtdışına çıkmak 

isteyen kendi vatandaşlarına eziyet eden kaç ülke var 

bilemiyorum, ama ülkemizde yurtdışına çıkan vatandaşlara 

ızdırap çektirildiği bir gerçek.  

Başımdan geçen bir olayı size aktarmak istiyorum. Bir 

hafta önce yurtdışına çıkış için Atatürk havalimanında idim. İç 
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hatlardan dış hatlara geçerken, hemen yanınıza taşıyıcılar 

yaklaşıyor ve “Yurtdışı hatlara mı?” mı diye soruyor. Birçok 

yerde olduğu gibi orada da bir şebeke kurulduğu, hemen fark 

ediliyor. Taşıyıcı tutmak zorunda değilsiniz. Ama eğer yükünüz 

ağır ise dış hatlara gitmek için emdiğiniz süt burnunuzdan 

getiriliyor. Yukarı çıkmak için asansör kullanmak 

durumundasınız. Ancak asansörler ya çalışmaz ya da kuyruk 

nedeniyle sıra gelinceye kadar dakikalar geçer.  

Oysa taşıyıcılar bir yolunu bulup sizi en kısa yoldan ve 

çok hızlı bir biçimde dış hatlara ulaştırıyorlar. Toplam 

harcadıkları süre 10 dakika ve karşılığında 10 milyondan az 

olmamak şartı ile para vermek zorundasınız. Çok güzel bir 

gelir. O zaman acaba asansörler özellikle mi arızalandırılıyor ki 

taşıyıcılar devreye gitsin, sorusu aklınıza gelebiliyor? 

Dış hatlara giderken yarı yolda araba değiştiriyorsunuz. 

Gerekçesi o bölge başka bir şirkete aitmiş. Düşünebiliyor 

musunuz eşyaları yüklediğiniz arabayı yolun yarısında boşaltıp 

diğer bir arabaya yüklüyorsunuz.  

Dış hatlara vardığınızda gene iş bitmiyor. Bu defa 

güvenlik duvarına takılıyorsunuz. Eşyalarınız didik didik 

aranıyor. Bu işlem yapılmak zorunda ve eşyaların titizlikle 

aranması bizim güvenliğimiz için gerekli. Bu işlemden kimse 

rahatsız değil. Güvenlik sonrasında check-in işlemi yaptırmak 

için nereye gitmeniz gerektiğini gösteren işaretler yok. Bu defa 



elinizdeki yüklerle bir görevli bulup yol sormak için 

uğraşıyorsunuz.  

Arkasından pasaport kuyruğuna girmeniz gerekli. 

Orada da yeni bir usul konulmuş. Bankolar ülkelere göre 

ayrılmış. Dolayısıyla bir banko önünde uzun kuyruk varken, 

diğer banko önünde az bir kuyruk olmasına karşın diğer bir 

ülkeye gideceklerin kontrolü yapılmıyor. Bu arada zaman 

geçmiş ve uçağın normalde kalkmış olması gerekiyor. Ama 

uçak mecburen gecikmeli kalkıyor.  

İşe organizasyon, işte eziyet! Ben bulunduğum konum 

itibariyle bu kadar zorluk çektiğime göre, acaba normal bir 

vatandaşımız ne yapıyor? Muhtemelen uçağı kaçırıyordur. Bu 

işlemleri süratlendirecek ve atıl zamanı minimuma indirecek 

tedbirleri alacak bir yetkili acaba neden olaya el koymuyor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ağustos 2004 (Salı) 

 

ABD’DEKİ TÜRKLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

ABD’de genelde her üniversitede Türk Öğrenci 

Dernekleri var. Bu derneklerin başkanları ise üniversitede 

okuyan Türk gençleri. Her biri Türkiye’den farklı yerlerden 

gelmişler ve amaçları burada iyi bir eğitim yapmak. Gençler 

aralarında seçime gidiyor ve yönetim kurulu oluşturuyorlar. 

Belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Acaba tüm 

dernekler aynı amacı mı güdüyorlar derseniz, bu konuda “Evet” 

demek kolay değil. Ama burada bulunduğum geçmiş 

dönemlerden de gördüğüm kadarıyla, genellikle birçok derneğin 

amaçlarına uygun hareket ettiklerini söyleyebilirim.  

Geçen hafta sonu Morgantown’da hafta sonu Türkler 

bir araya geldik ve birlikte piknik yaptık. Sadece Morgantown 

değil, Pittsburg’dan da gelenler vardı. Herkes evlerinde yemek 
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amacıyla bir şeyler hazırlamış ve beraberlerinde getirmişti. 

Güzel bir dayanışma örneğini gördüm. Piknik yapmak, sadece 

bir araya gelmek için bir bahane idi. Amaç Türkler arasında 

güzel bir diyalog kurmak ve Türkiye’yi en iyi biçimde temsil 

etmekti.  

Söz alan konuşmacıların hepsi Amerika Birleşik 

Devletlerinde güçlü bir Türk Lobisi oluşturmak için güç birliği 

yapmaları gerektiğini söylediler. Dikkatimi çeken diğer bir 

husus ise Türk erkeklerin bazılarının Amerikalılarla evlenmiş 

olduklarıdır. Ama Türklerle evli Amerikalıların Türkçe 

öğrenemedikleri görülüyordu.  

Amerika’da güçlü bir Türk Lobisi yaratmak çok önemli 

bir konudur. Çünkü günden güne önem kazanan orta doğu 

politikalarının belirlenmesinde, ABD’deki çeşitli yabancı 

ülkelere mensup lobilerin çalışmaları elbette ki çok etkin rol 

oynayacak. Amerika’da gerek Ermeni ve gerekse Yunan 

lobilerinin çok güçlü olduklarını ve ABD’nin Türkiye 

politikalarını değiştirmede her türlü tasarrufu, ABD 

senatörlerine kabul ettirdiklerini biliyoruz.  

Türk lobisinin güçlendirilmesi için sadece burada 

yaşayan Türklerden medet ummak yeterli olmamalıdır. 

Özellikle devletimizi yöneten hükümetler, burada faaliyet 

gösteren Türk Derneklerinden Türkiye lehine çalışanları tespit 

etmeli ve bu derneklere maddi ve manevi destek sağlamalıdır. 

Ancak bu derneklerin faaliyetlerini de yakından takip etmelidir. 



Çünkü üzülerek belirtmek gerekir ki bazı dernekler; Türk 

Devletinin aleyhine çalışmalar yapmaktadır.  

Amerika’da bilinen en güçlü dernek, Assembly of 

Turkish American Associations (ATAA) adını taşıyan 

dernektir. Bu dernek 1979 da faaliyetlerine başlamış ve birçok 

eyalette şubeleri var. Şu anda Türkiye lehine faaliyet gösteren 

derneklerin başında yer aldığını izliyorum. Bu tür dernekleri 

çoğaltmanın yollarını aramalıyız. Ancak bu derneğin ABD’deki 

üye sayısına baktığınızda, ABD’de yaşayan Türklerin 

nüfusunun çok az bir kısmını oluşturduğunu görüyoruz. 

Gençlerimiz Türkiye’de derneklere hep kuşkulu bakıyorlardı, o 

alışkanlıklarını burada da devam ettiriyorlar ve baskıyı 

üzerlerinden atmalarını kısa sürede kendilerinden 

beklememeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 8 Eylül 2004 (Çarşamba) 

 

ABD’DE ALDATILMA YÖNTEMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

“Aldatılma” kelimesinin girmediği alan kalmadı gibi? 

Her sektörde şartlara uygun değişik bir aldatılma eyleminin 

yapıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde modern 

anlamda müşterilerin nasıl parasal olarak soyulduklarına bazı 

örnekler vermek istiyorum. Bu ülkede “Mail in Rebate (Posta 

ile geri ödeme)” denilen bir yöntem uygulanıyor. Bir mal 

aldığınızda geri ödeme sonrası malın kaça satılacağına dair 

ilanlar görürsünüz. Diyelim ki bir mal alıyorsunuz ve bu malın 

fiyatı 200 dolar olsun. “Rebate $50” dolar deniliyorsa, bu malın 

maliyeti size 150 dolar olacak. Ama işlem şöyle yapılıyor. 

Başlangıçta 200 doları ödüyorsunuz. Size 50 dolar değerinde bir 

“Mail in Rebate” kuponu veriliyor ve siz bu kuponu en geç 20 

gün içinde ilgili adrese göndermek zorundasınız. Bu tarihten 



sonra gönderilen kuponlar geçersiz sayılıyor. 4-6 hafta 

içerisinde size 50 dolarlık bir çek gönderiliyor ve parayı gidip 

ilgili bankadan alıyorsunuz.  

Ticari olarak düşünüldüğünde çok zekice bulunmuş bir 

yöntem olduğu muhakkak. Çünkü 4-6 hafta süresince 

vatandaşların parası çalıştırılarak, şirket daha fazla kazanç 

sağlıyor. Ama tek amaç bu değilmiş. Yapılan bir araştırmaya 

göre, küçük meblağları taşıyan indirim kuponlarının genelde 

şirketlere geri gönderilmediği veya 20 günlük süre aşıldığı için 

kuponun geçersiz olduğu, dolayısıyla şirketin bu yolla da 

kazanç sağladığı iddia edilmekte. Gerçekten de insanlar bu 

kuponları postaya vermeyi unutabiliyor veya süreyi 

geçirebiliyorlar.  

Diğer bir örnek daha vermek istiyorum. Cep telefonuna 

sahip olma hikâyesi, burada çok enteresan. Tam ticari bir oyun 

sahneleniyor. Bir veya iki yıl süre anlaşma yaparak cep telefonu 

alıyorsunuz. Ona göre gerektiğinde cep telefonu için hiçbir 

ücret dahi ödemiyorsunuz. O kadar değişik tarifeler uygulanıyor 

ki anlamak için çok emek sarf etmeniz gerekir. Telefon 

satılırken yeterince her türlü açıklama yapılmıyor. Ama 

sözleşmeyi imzalamadan da telefonu alamıyorsunuz. 

Sözleşmeler de aynen ülkemizde sigorta şirketlerinin 

evraklarında olduğu gibi hem çok uzun hem de okuyabilmek 

için büyüteç gerekebiliyor. Zaten okumaya kalksanız rahat bir-



iki saat zaman harcamanız gerekir. Ne yapıyorsunuz mecburen 

imzalayıp bir an önce telefonunuza kavuşmak istiyorsunuz.  

Sonra kabarık bir ilk fatura geldiğinde aldatıldığınızı o 

zaman anlıyorsunuz. Neymiş? sizin faturalandırma döneminiz 

ayların 24 üncü günleri imiş. Oysa söz gelimi siz telefonu ayın 

17 sinde almışsınız. Bu bir haftalık süre için, sizin hakkınız olan 

aylık ücretsiz konuşma süresi dörde bölünüyormuş. Siz de bu 

süreyi “nasıl olsa daha çok dakikam var” diye farkında olmadan 

aşmış oluyorsunuz ve karşınıza yüzlerce dolar taşıyan bir fatura 

görünce soluğu şirketin bürosunda alıyorsunuz.  

Size verilen ilk cevap ne yapalım faturalandırma 

döneminiz ayın 24’ü. Peki niye telefonu aldığım tarih değil de 

daha ileri bir tarih diye sorduğunuzda, “bilmiyorum” cevabını 

alıyorsunuz. Sonuçta sözleşmede de faturalandırma tarihi ile 

satın alınma tarihi arasının özel ücretlendirildiğini veya tarife 

dışı olduğunu o zaman öğrendiğinizde de iş işten geçmiş oluyor. 

İşte modern soyulma yöntemlerine ilişkin rüyalar ülkesi diye 

adlandırılan Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan 

aldatılma yöntemlerine iki örnek. Soyulmamanın tek yolu çok 

dikkatli ve uyanık olmak, mevzuatı çok iyi öğrenmek ve 

sözleşmeleri oturup çok dikkatli okumak! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 14 Eylül 2004 (Salı) 

 

ABD’de TÜKETİCİ HAKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde tüketiciler çok büyük 

haklara sahiptirler. Bir malı hiç tereddüt etmeden satın 

alabilirsiniz. Çünkü eğer aldığınız mal arızalı ise veya 

beğenmediyseniz, rahatlıkla götürüp geri verebilirsiniz. Geri 

verme süreci, aldığınız malın cinsine göre değişebilir. Örneğin 

elektronik cihazlarda bu süre genelde 2 hafta iken, diğer 

mallarda bir ve hatta iki ay olabiliyor.  

Wal Mart, Amerika’da mağazalar kategorisinde en 

büyük olanlardan biri. Geçenlerde mağazada dolaşırken satılan 

mallardan geri getirilenlerin oranını görünce, şaşırdım kaldım. 

Çünkü panoda %81 rakamı yazılı idi. Oldukça yüksek bir 

rakam. Yani satılan malların %81 i geri geliyormuş.  
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Geri getirilme oranı bu kadar yüksek iken, bu firma 

nasıl kâr ediyor diye düşünüyorsunuz. Bu konuda biraz 

araştırma yapınca durum anlaşılıyor. Büyük firmalar genelde 

Uzak Doğu (Çin, Tayvan, Kore, Burma) vb. ülkelerinde 

fabrikalar kuruyorlar. Çünkü bu ülkelerde işçilik çok ucuz. 

Örneğin Çin’de bir saat işçilik için ödenen para, sadece 17 sent 

(250 bin lira) imiş.  

Büyük firmalar mallarını satın aldıkları üretici firmalar 

ile de çok farklı anlaşmalar yapabiliyorlar. Her ne sebeple 

olursa olsun, üretici firma kendisine gönderilen malı kayıtsız 

şartsız geri almak zorunda. Üreticiler mallarını satabilmek ve 

emsali diğer firmalarla rekabet edebilmek için bu tür 

sözleşmeleri kabulleniyorlar. Bu tür sözleşmeler, malı satan 

mağazaya şu avantajı getiriyor. Kendilerine iade edilen bir mal 

şayet bozuk ise mağaza onu hemen üreticisine iade ediyor. Eğer 

geri iade edilen mal bozuk değilse, fiyatını düşürerek tekrar 

vitrine koyuyor ve o malı bir başkasına satabiliyor. Daha ucuza 

verildiği için de alıcısı çıkıyor.  

Satın alınan bir malı geri verebilme imkânı olduğunda, 

bu iyi niyeti suiistimal edenler de çoğalıyor. Örneğin satın 

alınan bir mantonun 1 ay giydikten sonra, iade süresi dolmadan 

götürülüp geri verildiğini ve yeniden bu defa başka bir kıyafetin 

alındığını; onun da bir süre sonra geri verilerek, kıyafet 

yenileme sürecinin artırıldığını duydum. Tabi bu yöntem de 

bana göre ahlaki sayılmaz.  



Amerika’da uygulanan yöntem, tüketiciyi korumak 

açısından çok olumlu bir sistem. Ancak unutmamak gerekir ki 

gene güçlü olanların kaybettikleri bir şey yok. Asıl kullanılanlar 

ise çok ucuza çalıştırılan insanlar. Bu sömürü düzeni güçlenerek 

sürecek. Aç olan insanlar çok ucuza çalışmaya devam edecek ve 

patronlar daha da zengin olacak.  

Tüketiciyi Koruma Kanunu Türkiye’de yürürlüğe 

girmesine karşın, garantili satışlarda arızalı çıkan bir malı tamir 

ettirmek bile ülkemizde çok uğraştırıcı bir olay. ABD’dekine 

benzer bir geri verme sisteminin Türkiye’de mağazalarda 

yürürlüğe girdiğini bir düşünsenize? Herhalde mağazaların çoğu 

kısa sürede iflas ederler ve mahkemelerimizde bu bağlamda 

açılan dava sayıları oldukça yükselir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 31 Ağustos 2004 (Salı) 

 

ABD’DEKİ TÜRKLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

ABD’de genelde her üniversitede Türk Öğrenci 

Dernekleri var. Bu derneklerin başkanları ise üniversitede 

okuyan Türk gençleri. Her biri Türkiye’den farklı yerlerden 

gelmişler ve amaçları burada iyi bir eğitim yapmak. Gençler 

aralarında seçime gidiyor ve yönetim kurulu oluşturuyorlar. 

Belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Acaba tüm 

dernekler aynı amacı mı güdüyorlar derseniz, bu konuda “Evet” 

demek kolay değil. Ama burada bulunduğum geçmiş 

dönemlerden de gördüğüm kadarıyla, genellikle birçok derneğin 

amaçlarına uygun hareket ettiklerini söyleyebilirim.  

Geçen hafta sonu Morgantown’da hafta sonu Türkler 

bir araya geldik ve birlikte piknik yaptık. Sadece Morgantown 

değil, Pittsburg’dan da gelenler vardı. Herkes evlerinde yemek 
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amacıyla bir şeyler hazırlamış ve beraberlerinde getirmişti. 

Güzel bir dayanışma örneğini gördüm. Piknik yapmak, sadece 

bir araya gelmek için bir bahane idi. Amaç Türkler arasında 

güzel bir diyalog kurmak ve Türkiye’yi en iyi biçimde temsil 

etmekti.  

Söz alan konuşmacıların hepsi Amerika Birleşik 

Devletlerinde güçlü bir Türk Lobisi oluşturmak için güç birliği 

yapmaları gerektiğini söylediler. Dikkatimi çeken diğer bir 

husus ise Türk erkeklerin bazılarının Amerikalılarla evlenmiş 

olduklarıdır. Ama Türklerle evli Amerikalıların Türkçe 

öğreneme-dikleri görülüyordu.  

Amerika’da güçlü bir Türk Lobisi yaratmak çok önemli 

bir konudur. Çünkü günden güne önem kazanan orta doğu 

politikalarının belirlenmesinde, ABD’deki çeşitli yabancı 

ülkelere mensup lobilerin çalışmaları elbette ki çok etkin rol 

oynayacak. Amerika’da gerek Ermeni ve gerekse Yunan 

lobilerinin çok güçlü olduklarını ve ABD’nin Türkiye 

politikalarını değiştirmede her türlü tasarrufu, ABD 

senatörlerine kabul ettirdiklerini biliyoruz.  

Türk lobisinin güçlendirilmesi için sadece burada 

yaşayan Türklerden medet ummak yeterli olmamalıdır. 

Özellikle devletimizi yöneten hükümetler, burada faaliyet 

gösteren Türk Derneklerinden Türkiye lehine çalışanları tespit 

etmeli ve bu derneklere maddi ve manevi destek sağlamalıdır. 

Ancak bu derneklerin faaliyetlerini de yakından takip etmelidir. 



Çünkü üzülerek belirtmek gerekir ki bazı dernekler; Türk 

Devletinin aleyhine çalışmalar yapmaktadır.  

Amerika’da bilinen en güçlü dernek, Assembly of 

Turkish American Associations (ATAA) adını taşıyan 

dernektir. Bu dernek 1979 da faaliyetlerine başlamış ve birçok 

eyalette şubeleri var. Şu anda Türkiye lehine faaliyet gösteren 

derneklerin başında yer aldığını izliyorum. Bu tür dernekleri 

çoğaltmanın yollarını aramalıyız. Ancak bu derneğin ABD’deki 

üye sayısına baktığınızda, ABD’de yaşayan Türklerin 

nüfusunun çok az bir kısmını oluşturduğunu görüyoruz. 

Gençlerimiz Türkiye’de derneklere hep kuşkulu bakıyorlardı, o 

alışkanlıklarını burada da devam ettiriyorlar ve baskıyı 

üzerlerinden atmalarını kısa sürede kendilerinden 

beklememeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 21 Eylül 2004 (Salı) 

 

ABD’de EHLİYET ALMAK 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

 Buradaki eyaletlerin kendilerine özgün yasaları var. Bir 

eyaletten diğerine kurallar değişebiliyor. Örneğin bir eyalete ait 

bir ehliyeti, genelde diğer bir eyalete gidince ancak birkaç ay 

kullanabiliyorsunuz. Daha uzun süreler kalacaksanız, 

bulunduğunuz eyaletten ehliyet almak zorundasınız. Ehliyetler 

süreli olup, son kullanma tarihi geçmiş eski ehliyetleriniz 

geçersizdir. Türk ehliyetini genelde burada 3 ay süre ile 

kullanmanız mümkün olabilir. O nedenle daha uzun süreli 

kalmayı planlıyorsanız, yazılı ve direksiyon sınavlarına girip 

yeni ehliyet almak zorundasınız  

İstenen evraklarınız tamam ise müracaat ettiğiniz anda 

bir odaya alınıp yazılı sınava giriyorsunuz. Genelde 25 soru ve 

bunlardan en az 19 nu doğru cevaplamış olmanız halinde, yazılı 
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sınavı geçiyorsunuz. Size bir-iki aylık “Öğretme Müsaadesi 

(Instruction permit)” anlamında geçici bir ehliyet tanzim 

ediyorlar. Yanınızda 21 yaşın üzerinde ehliyetli birisinin olması 

halinde, trafikte araç kullanabiliyorsunuz. En az bir ay sonra da 

gidip direksiyon sınavına giriyorsunuz.  

“Geçerli bir Türk ehliyetim var. Yazılı sınavı geçtiğim 

için hemen direksiyon sınavına giremez miyim? Daha önceden 

de süresi geçmiş Amerikan ehliyet var, ama son kullanma tarihi 

geçmiş” dediğinizde; “Bir aylık süreyi mutlaka beklemeniz 

gerekir, ya da 3 ay geçerli olan ehliyetinizi bize bırakırsanız, 

hemen direksiyon sınavına girebilirsiniz” cevabın alıyorsunuz.  

Türk ehliyetini alıkoymalarına anlam veremedim. 

Çünkü Türk ehliyetini verince direksiyona girme hakkı elde 

edebiliyorsunuz, ama ehliyeti kendilerine vermeyince önceki 

hiçbir ehliyetinizin kıymeti kalmıyor ve en erken bir ay sonra 

direksiyon sınavına girebiliyorsunuz. İşte bu noktada çok 

anlamsız bir uygulama ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir an 

için acaba yabancı olduğum için mi zorluk çıkarıyorlar diye 

düşünüyorsunuz. Fakat başka eyaletlerden gelen Amerikalılara 

da aynı kuralları uyguladıklarını öğrenince, rahatlıyorsunuz.  

Kural bir kez öyle koyulmuş. Kimse artık bu tür bir 

kuralın işlevsel olmadığını gündeme getirmiyor. Ehliyeti 

alıkoyma nedenini açıklamalarını rica ettiğimde ise cevabını 

kendileri de veremiyorlar. Bu durumu birkaç Amerikalıya daha 



sordum ama kimse bu uygulamanın amacının ne olabileceği 

hakkında fikir yürütemedi.  

Sonuç olarak mantığı zor anlaşılan kuralları içeren 

yasalar sadece bizde mevcut değil. Süper güç ve demokrasi 

beşiği diye adlandırılan ABD’de bile, cevabı verilemeyen 

maddeler içeren birçok yasa yürürlükte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 28 Eylül 2004 (Salı) 

 

TERÖRİZM VE ULUSAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Amerika’da 911 numara acil Polis çağırma için 

kullanılır. Şimdi bu numaraya bir de 9/11 eklendi. 2001 yılında 

New York ’da ikiz ticaret merkez kulelerinin çöküşü ile 

başlayan yeni süreçte, gün yok ki terörizmden bahsedilmesin. 

Görsel ve yazılı medya sürekli terörizm konularını işliyor ve 

gündemi sıcak tutmaya çalışıyor. “Terörizm ve Ulusal Güvenlik 

Önlemleri” başlığını taşıyan konferanslar dizisi de yoğun bir 

biçimde sürdürülüyor. .  

23 Eylül’de West Virginia Üniversitesi Tarih Bölümü 

tarafından düzenlenen “Terörizm ve Ulusal Güvenlik 

Önlemleri” isimli konferansı sunan kişi, Amerika Birleşik 

Devletlerinin güvenlik politikalarında görev alan önemli bir 

ismi idi. Zbigniew Brzezinski adını taşıyan bu şahıs, 1977-1981 
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yılları arasında (Jimmy Carter döneminin) Birleşik Devletler 

Cumhurbaşkanın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapmış. 

Brzezinski şu anda Washington DC’de Johns Hopkins 

Üniversitesinde Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar 

Merkezinde danışman olarak görevini sürdürüyor. Kendisi 

Polonya’da Varşova kentinde 1928’de bir diplomatın oğlu 

olarak dünyaya gelmiş. Doğu bloğu ülkelerini ve dönemin 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini çok yakından tanıyan 

bir isim. Bu kişiliği nedeniyle, çok büyük bir salonda 

gerçekleşen konferansa ilgi oldukça fazla idi.  

Konferansa genelde orta ve daha yukarı yaşlardaki 

kişilerin ilgi göstermeleri, dikkatimi çekti. Gençler bu tür 

konferanslara genelde fazla ilgi göstermiyor. Kendisinin köken 

olarak koyu bir demokrat olduğunu, ama başkanlık seçimlerinde 

bağımsız kaldığını dile getirerek, Amerika’nın dünyanın tek 

süper gücü özelliği ile dünyayı şekillendirmeye devam 

edeceğini ve bu yüzden de büyük tehlikelerle karşı karşıya 

kalacağını söyledi.  

Amerika’nın diğer ülkelerin şiddetli küresel politik 

tasarruflarının tehlikesi altında bulunduğunu belirten 

Brzezinski, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerin kerhen de olsa 

ABD’nin yanında yer aldıklarını, Ortadoğu, Afganistan ve 

Pakistan’ın içerisinde yer aldığı halka içerisinde 550 milyonu 

aşkın bir kitlenin tehdidi altında olduğunu belirtti.   



İsrail ve Filistin arasındaki savaşın sona ermesinin 

beklenmemesi gerektiğini ve Ortadoğu’da çizilen senaryolar 

yüzünden bölgenin uzun yıllar ateşler içinde kalacağından 

bahsetti. “9/11 sonrasında evrensel dayanışmadan zevk 

aldıklarını, ancak şimdilerde ise tek başına hareket etmekten 

hoşlandıklarını dile getirdi. Bunun sonucu olarak zayıf bir 

planlama ile Irak’a saldırıldığını ve orada durumun günden 

güne kötüye gittiğini belirtti. Bağdat’taki savaşta, 

Amerikalıların can kaybının arttığını ve bu savaşa Amerika’nın 

kendiliğinden son vermesi gerektiğini söyledi. “Savaşıyorsanız 

düşmanlarınızın birleşmelerini değil, dostlarınızın 

birleşmelerini sağlayınız. Fakat biz tersini yaparak, 

düşmanlarımızın bir araya gelmelerine neden oluyoruz. ” sözleri 

ise, salondan büyük alkış aldı. Sonuç olarak Irak’taki savaşın 

Amerika’ya çok pahalıya mal olacağı sinyalini veren 

Brzezinski, başkanlık düzeyinde yapılacak görüşmelerle bu 

problemin çözülebileceğini vurguladı.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 6 Ekim 2004 (Çarşamba) 

 

ABD’DE SEÇİM HEYACANI DORUKTA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com  

 

1 Ekim 2004 Cuma günü Amerikan halkının büyük bir 

bölümü, televizyonda canlı yayımlanan Bush ile Kerry 

arasındaki tartışma programına kilitlenmişti. Her iki 

Cumhurbaşkanı adayı ayakta kürsü önünde Jim Lehrer 

tarafından kendilerine yönetilen soruları cevaplıyorlardı. Miami 

Üniversitesinde gerçekleşen canlı yayını diğer ülke 

televizyonları da haberlerine taşıdılar. Sonuçta bu tartışma 

programında her iki adayın konuşmalarındaki ilgi çekici 

bölümleri, birçok televizyonda defalarca gösterildi ve yorumlar 

yapıldı. Seçim öncesi iki lider arasında yapılan ilk görüşme 90 

dakika ile sınırlıydı.  

Tartışma programında ağırlıklı olarak yabancılar 

politikası ve ülke güvenliği konuları işlendi. Adaylara yeşil, sarı 
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ve kırmızı renkli lambalarla konuşma süreleri hatırlatıldı. Her 

iki lider bu işaretlere riayet ederek seviyeli bir tartışma örneği 

gösteriler. Konuşmaya kimin önce başlayacağı yazı-tura ile 

belirlenmiş ve ilk konuşmacı Senatör Kerry olmuştu. Lehrer’in 

ilk sorusu Amerika’yı 9/11 türü diğer terörist saldırılardan 

korumak için Cumhurbaşkanı Bush’tan daha iyi bir iş 

yapacağınıza inanıyor musunuz? şeklinde idi. Kerry hiç 

tereddüt etmeden “Evet” yanıtını verdi. Daha ilk cümlesinde 

müttefiklerine ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını, 

Cumhurbaşkanının Bush’un bugüne kadar hiç yapmadığını 

söyleyerek aksine Müslüman dünyasına el uzatacağını ve 

Amerika Birleşik Devletlerini izole etmeden radikal İslami 

Müslümanları izole etmeye başlayacaklarını söyledi.  

Kerry’e göre Bush Müslüman ülkelere yeterince ilgi 

göstermemiş ve bu yüzden tepkilerini almıştı. Bush ise 11 Eylül 

olayının Amerika’nın dünyaya nasıl bakması gerektiğini 

belirlediğini ve El Kaide örgütünün liderlerinin yüzde yetmiş 

beşinin yakalanarak adalete teslim edildiğini, 

yakalanmayanların ise peşlerinde olduklarını söyledi.  

Her iki adayın konuşmalarından sonra, Amerikan 

medyası Kerry’i daha başarılı bulmuştu. Seçimlere bir aydan az 

bir zaman kaldı ve kampanyalar tüm hızı ile sürdürülüyor. 

İlgimi çeken bir husus Bush’un ve Kerry’nin kızlarının eyalet 

eyalet dolaşarak seçim propagandaları yapmaları idi. Hem 

Bush’un ikiz kızları (Barbara ve Jenna) hem de Kerry’nin kızı 



(Vanessa) West Virginia Üniversitesine gelerek seçim 

propagandalarını yaptılar. Üniversite meydanında öğrencilere 

seslenerek oy istediler.  

Teresa Heinz Kerry Mozambik doğumlu Portekiz 

kökenli. Senatör Kerry ile tanıştığında dul ve ölen eşinden üç 

oğlu var. Bu durumu Cumhuriyetçiler (Bush taraftarları) 

Kerry’nin aleyhine kullanmak istiyorlar. Burada televizyonların 

hepsi seçim çalışmalarına kilitlenmiş durumda. Seçim sonuçları 

ise çok heyecanlı bir biçimde bekleniyor. Burada yaşayan 

Türklerin önemli bir bölümü Kerry’den yana. Seçim sonucunu 

hep birlikte göreceğiz. Dünya barışını kim sağlayacaksa o aday 

kazanması ise tek dileğimiz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 15 Ekim 2004 (Cuma) 

 

AB VE MEDYA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com  

 

Avrupa Birliğine girme sürecinde son günlerde yaşanan 

olumlu gelişmeler, özellikle Avrupa medyasının Türkiye 

hakkında uzun yazılar yazmasına neden oldu. Amerika’da bu 

gelişmeler nasıl yorumlandı ve halk bu olayla ne kadar ilgili, 

merak edenleriniz olmuştur. Avrupa Birliğine girme 

mücadelemize, bazı amerikan gazeteleri haberlerinde yer 

verdiler. Görsel medya da ise bu konu ile ilgili haberler çok az 

işlendi. Şayet Amerikalı arkadaşlarınız varsa, onlar bu tür 

haberlere ilgi duyup size getiriyorlar. Nitekim üniversitedeki 

odama gelen bazı Amerikalılar, konuya değinerek gözünüz 

aydın mesajlarını bana ilettiler. Bu kişilerin Türkiye ile ilgili 

haberlere ilgi duymalarının tek nedeni, benim Türk olduğumu 

bilmelerindendir. Normalde ABD’li gençlerin büyük bir 
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bölümü Türkiye’nin dünya daki yerinden bile habersiz 

diyebilirim.  

Burada Irak savaşı ve El Kaide ile ilgili haberler o 

kadar çok işleniyor ki, acaba başka önemli konu yok mu diye 

merak ediyor insan! Televizyon haberlerinde her gün mutlaka 

konu Irak ve terörizm. Irak haritası da o kadar çok gösteriliyor 

ki, kuzeyde komşusunun Türkiye olduğu o nedenle fark 

ediliyor. Yani Amerika gençleri tarafından Türkiye’nin yeri 

biraz öğrenildiyse, o da Irak’taki savaştan ötürü gerçekleştiğini 

rahatlıkla söyleyebilirim. Geçenlerde Kerry ile Bush arasında 

ikinci canlı yayın gerçekleştirildi. Birinci görüşmede konu 

ağırlıklı olarak El Kaide ve terörizm idi. İkinci konuşmada da 

gene konu çoğunlukla hep bu alana odaklanmıştı.  

Gerçi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi olayı 

amerikan halkını niye ilgilendirsin ki? denilebilir. Bir an için 

acaba Türk halkı diğer ülkelerdeki olaylarla ne kadar ilgili diye 

düşündüğünüzde, özellikle gençler açısından pek değişen bir 

durum ortada yok bence. Yani Türk genci de dünya daki 

gelişmelerden bihaber! 

Uzaktan izlediğim kadarıyla Avrupa’daki ülkeler ve 

özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinin medyası, Türkiye’nin 

AB’ye girme mücadelesini çok yakından takip ediyorlar ve 

zaman zaman da abanın altından sopayı gösteriyorlar. Medya o 

kadar güçlü ki, komisyon üyelerini çok rahatlıkla 

etkileyebiliyorlar? Avrupa Birliğine girip giremeyeceğimiz 



konusu kanımca çok bilinmeyenli denklem misali. Belki bir gün 

Avrupa birliğine girebileceğiz ama herhalde bu gidişle 

vermediğimiz taviz de kalmayacak gibi.  

Şayet Avrupa Birliğine çabuk girmeyi planlıyorsak, 

Avrupa’daki önemli medya kuruluşlarını arkamıza almanın 

yollarını aramalıyız. Çünkü medya, bu tür konuları leyimize 

olacak şekilde sık sık işlerse, kamuoyu kendiliğinden oluşacak. 

Avrupa medyası ile işbirliğini sağlayan kişiler ise onların 

Türkiye’deki muhabirleri olup zaten çoğu Türk vatandaşıdır. O 

nedenle yabancı basının Türkiye temsilcilerinden Türk 

vatandaşı olanlara büyük sorumluluk düşüyor. Bu kişilerin, 

kalemlerini Türkiye menfaatleri doğrultusunda kullanacaklarını 

ümit ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı tarih: 19 Ekim 2004 (Salı) 

 

ABD’DE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Her yıl yüz binlerle ifade edilen sayıda yabancı, 

Amerika Birleşik Devletlerine geliyor. Ülkeye gelenlerin 

önemli bir bölümünü öğrenciler oluşturuyor. Ancak 11 Eylül 

2001 sonrasında ülkeye giriş koşullarının çok fazla 

ağırlaştırılması yüzünden, eğitim amacıyla ülkeye giren kişi 

sayısında önemli düşüşler oldu. Üniversitelerin hızlandırılmış 

İngilizce öğreten birimlerinin sorumluları, yurt dışından gelen 

öğrenci sayılarındaki önemli azalmadan şikâyetçiler.  

Her yıl yarım milyara yakın öğrenci, ABD’de eğitim 

görmek amacıyla ülkeye geliyor. Öğrencilerin önemli bir 

bölümünü, lisansüstü eğitimi yapmak için gelenler oluşturuyor. 

Kaydoldukları dil okullarında zaman zaman çeşitli etkinliklere 

katılıyorlar. Sosyal etkinlikler adı altında yapılan bu 
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faaliyetlerin bir kısmının amaçlarının farklı olduğu, etkinliğe 

katıldıktan sonra anlaşılabiliyor.  

“Uluslararası arkadaşlık” sloganı ile yürütülen 

faaliyetlerin konuları çok çeşitli olabiliyor. Ancak yurt dışından 

gelenlerin en önemli sorunları dil problemi olduğu için, en fazla 

faaliyet genelde dil alanında oluyor. Düzenledikleri dil kursları 

için herhangi bir para talep edilmiyor. Bu durum yabancılar için 

cazip geliyor. Özellikle ailece gelen yabancıların eşleri, bu dil 

kurslarına gitmekten başka çareleri de kalmıyor.  

Kiliselerin düzenledikleri dil kurslarında mutlaka 

Hıristiyanlık propagandası yapılıyor. Hıristiyanlığı yaymak için 

gerekli olan her türlü desteği sağlayan gönüllü kuruluşlar 

oldukça çoğunlukta. Genelde yaşlı Amerikalılardan oluşan 

gönüllüler, dil öğrenmeye gelenlerle çok yakından 

ilgileniyorlar. Örneğin ulaşımdan tutun da parasal yardım, aile 

toplantıları, çocuklar için özel programlara kadar birçok etkinlik 

düzenleyebiliyorlar. “Çorbalı Akşam Yemekleri ve Halk 

Dansları”, “Ev Partileri” ve benzeri adlar altında yapılan 

etkinliklerin altında yatan gerçek, misyonerlik faaliyetleridir.  

Özellikle Çinlilere karşı misyonerlik faaliyetleri çok 

yoğun bir biçimde sürdürülüyor. Çin’den gelen ailelerle 

yakından ilgileniyorlar ve Çince birçok broşür ve kitapçık 

hazırlıyorlar. En az yanaşabildikleri öğrenciler ise Müslüman 

ülkelerden gelenler. 11 Eylül sonrası, Müslüman ülkelerden 



gelen öğrencilere genelde şüpheli baktıkları ve bu ülkelerden 

gelenlerin aralarına katılmalarından çekindikleri izlenimi var.  

Burada yayın yapan televizyon kanallarının bazıları da 

adeta misyonerlik görevini sürdürüyorlar. Televizyonlarda 

yayınlanan programlarda animasyonlara çok önem veriliyor. 

Örneğin konuşması çok düzgün ve etkili olan bir bayan, 

sahnede tiyatroda rol oynar gibi sunu yaparken, sahnenin 

yanında kadınlı erkekli animasyon gurubu da anlatılanlara 

uygun dans gösterileri yapıyorlar.  

Sonuç olarak ABD’ye gelen yabancıların bir bölümü, 

bu tür misyonerlik faaliyetleri ile ister istemez karşılaşıyorlar. 

Şayet bilinçli ve istikrarlı değillerse, ülkelerine misyoner olarak 

dönebiliyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yayınlandığı Tarih: 24 Ekim 2004 (Pazartesi) 

 

ABD’DE FUTBOL FANATİKLİĞİ VE ELAZIĞSPOR 

 

 

             Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

Futbol denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen isimler, 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarıdır. Bu üç takımın 

ülke genelinde taraftarları vardır. Diğer takımları ise ait 

oldukları illerde ikamet edenler tarafından desteklenir.  

Özellikle üç büyük takımımızın tarafları arasında kıyasıya 

bir rekabet olup, bazen bu rekabet kavgaya dönüşüp insanların 

yaralanmalarına hatta ölmelerine neden olabilmektedir. 

Sporun felsefesi ile bağdaşmayan bu durum, acaba Amerika’da 

nasıl diye araştırdım.  

Amerika’da futbol denildiğinde farklı bir oyun akla 

geliyor. Amerika halkının büyük bir bölümü de Amerikan 

futbolu hastası. Amerikan futbolunu oynayabilmek için güçlü 
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olmak gerekiyor. Çünkü omuz omuza çarpışıyorsunuz ve 

rakiplerinizi elle yakalıyorsunuz.  

West Virginia Üniversitesinin futbol takımını öğrenciler 

oluşturuyor. Muhteşem bir stadyumları var. 67 bin kişi alıyor. 

İki haftada bir bu stadyum tıklım tıklım doluyor. Stadın etrafı 

daha ilginç görüntülere sahne oluyor. Arabalar diziliyor ve 

içeceğini, yemeğini alan stadyum önünde piknik yapıyor. 

Maçları bizdeki gibi 90 dakika da bitmiyor. Maç başladıktan 

sonra 4 saat civarında sürüyor.  

Maç öncesi muhteşem gösteriler yapılıyor. Bando 

takımları ve gösteri gurupları maç öncesi seyircileri coşturuyor. 

Stada baktığınızda rengârenk giysiler ile muhteşem bir görüntü 

var ve maça gelenler de çok ilginç kıyafetler giyebiliyor. Her 

yaştan kadın ve erkeğe rastlıyorsunuz. Belki ilginç gelecek ama 

gittiğim maçta, kadınların sayısı hemen hemen erkekler 

kadardı.  

Maçları Türkiye’deki gibi canlı veren televizyon kanaları 

var. Maçın oynandığı gün üniversite adeta boşalıyor. Hocalar 

bir önceki derste “Haftaya maç var. O nedenle ders 

yapmayacağız” diyebiliyorlar. Maç günü olan derslerin önemli 

bir bölümü yapılmayabiliyor. Ancak bu kadar fanatiklik olabilir! 

Maça gitmeden önce yetkililerle görüştüm ve bu sayede 

kameramla sahada çekimler yaptım. Çok ilginç görüntüler 

yakaladım. Yapılan çılgınlıkları bizzat filme aldım. Karşı takıma 

yapılan sesli ve görüntülü hakaretleri görünce hayretler içinde 

kaldım. Çünkü Elazığspor’un maçlarında türbinden karşı 

takımın futbolcularına yapılan küfürleri duydukça, şiddetle 



eleştirir ve bu durumun yalnızca bizim gibi ülkelerde 

yaşanabileceğini sanırdım.  

Maça gelmeden önce gençlerin çoğu içki kullanıyor. Yani 

zaten maçtan önce özellikle gençlerin bir bölümü sarhoş, ama 

kesinlikle stadyum içinde alkol kullanamıyorlar. Öğrencilerden 

bir kısmı ile yaptığım görüşmelerde maça gitme gayelerinin 

sadece maçı seyretmek olmadığını, maç vesilesi ile arkadaşlarla 

bir araya gelip sohbet ettiklerini, stadın dışına çıkınca da 

eğlendiklerini söylediler.  

Seyirciler isteseler sahaya çok rahat girebilirken, asla 

bizde bazen yaşandığı gibi sahalara girip futbolcu dövmek gibi 

bir alışkanlıkları asla yok. Yani fiili bir saldırı asla söz konusu 

değil. Sadece ağızlarına geleni esirgemiyorlar. Futbol fanatikliği 

ruhlarına işlemiş. Maç öncesi ve sonrası üniversite odalarında 

konuşulan önemli mevzulardan biri maç hakkında yapılıyor.  

Basın mensuplarına ilgi çok fazla. Basın mensupları için 

sahayı çok iyi gören bir konumda ayrı kapalı mekânlar yapılmış. 

Maç öncesi rezervasyon yapılıyor ve oturacakları yerler 

belirleniyor. Basın mensupları maç boyunca açık büfeden 

istediğini ücretsiz alabiliyor.  

Maç süresince sahanın kenarında animasyon ekipleri 

bando eşliğinde sürekli gösterilerine devam ediyor. Bu 

anlattıklarım bir üniversite takıma ait olduğunu tekrar sizlere 

hatırlatmak isterim. Üniversitenin toplam öğrenci sayısı 25 bin 

civarında. Stada gelenlere bakılınca, şehir halkının da üniversite 

takımını ne kadar candan desteklediğini görüyorsunuz.  



Kısmet olursa ileride yerel bir kanalda maçtan çektiğim 

ilginç görüntülerini siz okurlarıma seyrettirmek isterim. Çünkü 

televizyonlardan gösterilen bölümler sadece maç ile ilgili. Oysa 

maç süresince stadyum içinde ve dışındaki ilginç görüntüler 

yaşanıyor. Amerikalıların kendi il veya üniversite takımlarını 

desteklemek için maddi manevi yaptıklarını gördükten sonra, 

Elazığ’da yaşayanlar olarak Elazığspor’u çok cılız bir biçimde 

desteklediğimizi üzülerek belirtmek zorunda kalıyorum.  

Şu ana kadar Elazığspor oldukça başarılı sonuçlar alıyor. 

Takımımızın maddi ve manevi desteğe şiddetle ihtiyacı olduğu 

bu dönemde, Elazığ’da yaşayan her kişinin üzerine düşeni 

yapması gerekir. Birinci lig yolunda emin adımlarla yürüyen 

Elazığspor’un desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. 

Elazığspor’u tekrar Birinci Ligde göreceğimiz ümidiyle… 
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POINT OF VIEW OF FOREIGN EYES ABOUT AMERICAN 

FOOTBALL GAMES 

 

 

             Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat. edu. tr 

 

In Turkey, 

when we discuss 

a soccer game, 

we remember 

three famous 

teams: 

Fenerbahce, 

Galatasaray and 

Besiktas. These 

three teams 

have supporters 
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from all over Turkey, while other teams have supporters only 

from the people who live in the city where the teams are from.  

Very hard competitions occur between the supporters of 

the three famous teams. Furthermore, sometimes these 

competitions can result in fights that are inappropriate to the 

philosophy of the sport. In this article, I investigated this 

situation in the USA and how people deal with the football 

game.  

American football is another game that can be 

compared to soccer. Some American people like football very 

much. To be a football player, you should be very strong 

physically because players hit each other with their shoulders 

and you catch your rivals with your hand.  

The players of the West Virginia University football team 

are made up of the students from the university. They have a 

magnificent stadium that has a capacity of sixty-seven 

thousand people. Generally, every ticket for the game is sold 

for the football game, leaving very few empty seats in the 

stadium. The area surrounding the stadium is very fascinating. 

Cars, trucks, and vans park parallel to each other in massive 

parking lots and people have picnics there. Around the stadium 

they sell food; they drink alcohol with friends and celebrate the 

game. The American football game has 60 minutes on the 

clock, however, it does not end in 90 minutes like a soccer 

game, but can take as long as four hours.  

Before the game begins magnificent pre-game shows are 

presented to entertain the spectators and get the audience 

excited for the game. This consists of a show on the field 



where the marching band plays music while marching in 

formations and the cheerleaders perform stunts. The band and 

the cheerleaders dress in colorful uniforms in order to stand 

out on the field.  

An intriguing aspect of the audience is that it is 

composed of people of all ages, young and old alike who come 

together to watch the game. Another interesting aspect of 

American football is that the number of male and female 

spectators is almost equal.  

The game is broadcasted live on national television so 

people from all across the country can enjoy the game as well. 

Most of the games are played on Saturday; however, some 

games take place in the middle of the week. When this occurs 

parts of the University become empty due to students getting 

ready for the game. When classes conflict with the game some 

professors will even cancel lectures.  

I took movies of the game between the West Virginia 

Mountaineers and the Syracuse Orangemen, which was played 

on October 22, 2004. I was able to film very many interesting 

scenes form both inside and outside the stadium. I saw some 

crazy behavior displayed by some of the young people in 

attendance. Comments were made about the rival players and 

fans and some of them even used swear words.  

I met some young people before the game who were 

inebriated. They can not consume alcohol in the stadium 

because of University rules; therefore they drink before 

entering the stadium. After I interviewed some young 

spectators, I learned that some of them come to game in order 



to meet his/her friends and drink together and have a party 

near the stadium.  

The other important thing that I noticed was that there 

was not a wire fence in front of the spectators. If spectators 

wanted to enter the game field, they could jump easily from 

the stands and run onto the field. During the game the 

spectators were very respectful of the rules and they remained 

in the stands.  

Before and after the game the main topic of 

conversation is about game. Before hand the students criticize 

different aspects of the other team and their players. 

Afterwards talk about the football team continues with 

remarks about the game that just took place and anticipation 

of the next game on the schedule.  

Before and during the game the cheerleaders present 

their shows and the marching band beats their drums and 

blows their jazz. West Virginia University has about twenty-five 

thousand students, but there are more than 60 thousand 

spectators at the game. These numbers show us that the 

people who live in and around Morgantown are very 

interested to the football game, too.  

In conclusion, the American football game days are very 

interesting and the people celebrate these days as if they are a 

holiday. Every week to two weeks, this scenario is repeated 

and the people enjoy watching the game. But if their team 

loses the game, they are very upset and they behave as if they 

have lost a lot of money or as if they had an accident. It shows 



that the football celebration is a part of some American 

people’s life.  
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YEREL GAZETELER VE TEKNOLOJİ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

asaf_varol@yahoo. com 

 

Yerel gazeteler ait oldukları yörenin gözü kulağıdır. Bir 

ildeki yerel gazetelerin çeşitliliği ve çokluğu, o ilin okumaya 

verdiği önemin bir göstergesidir. Sadece gazete çıkartmış olmak 

veya bir kimlik kazanmak için yola çıkanlar olduğu gibi, belirli 

bir siyasi görüşü dayatmak amacıyla da basılan yerel gazeteler 

mevcuttur.  

Amerika’da küçük şehirlerin dahi onlarla ifade 

edilebilecek gazeteleri mevcuttur. Örneğin üniversitesinde 

çalışmalar yaptığım Morgantown şehri oldukça küçük bir şehir 

olup üniversite kenti olarak bilinmektedir. West Virginia 

Üniversitesinin öğrenci sayısı 25 bin. Bu rakam eklendiğinde 

şehrin nüfusu 60-70 bin oluyor. Nüfusu az ama burada 

yayımlanan çok kaliteli yerel gazeteleri bulunuyor. West 
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Virginia Üniversitesi bile her gün “Daily Athenaeum” isimli bir 

gazete çıkarıyor. Bu gazete on binlerce baskı yapıyor ve 

ücretsiz olarak hem kente hem de üniversitenin tüm binalarına 

bırakılıp öğrencilerin eline geçmesi sağlanıyor. Bu 

yetmiyormuş gibi gazete aynı zamanda Internet üzerinden 

yayımlanarak tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. 

Internet üzerinden bir gazetenin yayınlanmış olması çok büyük 

bir olaydır. Çünkü gazeteyi her yere gönderemezsiniz, ama 

elektronik bilgileri bilgisayar aracılığı ile dünyanın en ücra 

noktasına kadar ulaştırabilirsiniz.  

Başımdan geçen bir olayı size aktarmak istiyorum. Burada 

Ekim ayında futbol maçına gitmiş ve Amerika futbolu ile ilgili bir 

yazı yazmıştım. Bu yazı 25 Ekim tarihinde www. elaziz. net online 

gazetesinde “ABD’de Futbol Fanatikliği ve Elazığspor” başlığı ile 

yayımlanmıştı. ABD’li bazı arkadaşlarım ne yazdığımı merak 

ettiler ve İngilizceye çevirmemi rica ettiler. Ben de ana fikrine 

bağlı kalarak metni İngilizceye çevirdim ve www. elaziz. net 

gazetesinde İngilizcesinin de yayınlanmasını sağladım. Amerikalı 

arkadaşlar yazdıklarımı webte görüp birbirine göstermişler. 

Sonuçta bu yazı bir şekilde Morgantown’ın en büyük 

gazetelerinden Dominion Post Newspaper Spor İşleri Direktörü 

Bob Herztel’in eline geçiyor. Bob Hertzler 31 Ekim 2004 tarihli 

gazetede spor bölümünün baş sayfasına “No Wire Fences (Tel 

Örgüsüz)” başlığı ile benim yazıyı yorumlayan uzun bir yazı 

yazmış (Bu yazıya internet üzerinden ulaşmak için http://www. 

dominionpost. com/a/sports/2004/10/31/ad/ adresine bakılabilir). 

http://www.elaziz.net/
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Bunun haricinde yazdığım yazı Üniversitenin her gün 

yayımlandığı “Daily Athenaeum” gazetesinde de 11 Kasım’da 

yayımlandı.  

Yukarıda anlattığım olay, dünyanın ne kadar 

küreselleştiğine güzel bir örnek teşkil ediyor. Küreselleşmeyi 

sağlayan ise bu olayda Internet gazeteciliğidir. Bu noktadan yola 

çıktığımızda Elazığ’da yayımlanan yerel gazetelerimizde büyük bir 

eksiklik görüyorum. Türkiye’de birçok ilin gazeteleri aynı 

zamanda Internet’te yayımlanırken, maalesef Elazığ’da günlük 

yayımlanan basılı gazetelerden aynı zamanda online yayımlanan 

hiç yok. Bu çok büyük bir eksikliktir. Sadece www. elaziz. net ve 

Elazığ Valiliğinin (http://www. elazig. gov. tr) web sayfaları 

uzakta yaşayan Elazığlıların sınırlı da olsa bazı haberlere 

ulaşmasını sağlıyor. Hatta Elazığ Valiliği yerel gazetelerin ilk 

sayfasının resmini de yayımlıyor. Ancak sadece başlıkları 

okunabiliyor. Oysa uygun yazılım ve donanım kullanılarak, 

sayfaların hepsi okunur hale getirilebilir. Tabi Elazığ’da 

yayımlanan yerel gazetelerden beklentimiz ise normal gazete 

baskısı yanında, bir an önce online yayına da geçmeleridir.  
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