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boğaziçi’nin mütevazi “yerel” gazetesi

Nasıl bİr okul?

HaNgİ rektör?

öğrenebildiğimiz kadarıyla diğer bir 
aday da rektör yardımcısı olan, kandilli  

rasathanesi ve Deprem araştırma  
 enstitüsü eski müdürü  

Gülay BarBarosoğlu

rektör Kadrİ Özçaldıran, 
boğaziçi “İleri demokrasi”sinde
    “ustalık dönemi” için 
                  hazırlanıyor! 

“Bahçesinde ebrulii hanımelleri açan, pembe panjurlu...” Şaka şaka, 
okul zaten güzel, kediler felan da var... kilyosu mahremiyet bölgesi 
olmayan, rimediyıl öğrencilerin eziyet çekmediği, pazara panayıra 
dönüşmemiş, orası burası satılmamış, oraya buraya çekiştirilmemiş bir 
okul, hayalimiz.  İsteğimiz çok, daha akademik olanlara gelmedik bile, 
ama asıl istediğimiz, taleplerimizi yöneticilerden dilenmek yerine, söz 
yetki, karar ve denetleme haklarına kendi adımıza sahip olmak... 

öğrenciyi sevmesi yetmez, öğrenciye saygısı olan, konuşmadan 
önce dinleyen rektör. Şimdi rektörler sözde “okulu kurtarmak” 
maksadıyla öğrenciyi şirket mantığına, hamaset edebiyatına ezdi-
rebiliyor, okulu kendi öğrencilerinden korumaya girişebiliyorlar. 
böyleleri çok. biz, kendisinden bir şeyler dileneceğimiz değil, 
öğrencileri muhatap alacak, öğrenci faaliyetlerini meşru görecek,  
ciddiye alacak bir rektör istiyoruz.

baŞYaZı
Başlığa bakmayın, bu gazetenin başı da, başına 
yazılmış yazısı da yok. Ama şu var: Üniver-
sitede bir ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Nasıl 
bir ihtiyaç derseniz, öğrenciden öğrenciye, 
hocaları ve çalışanlarıyla yanyana, üniversiteyi 
adına yakışır bir hale yola koymak için verilen 
çabaların bir iletişimi. okulgastesi, bugüne kadar 
zaman zaman öğrenciler ihtiyaç duydukça çıkan 
bir yayın oldu. Bir çok sayıyı, üniversitedeki 
mevcut hareketli öğrenciler çıkarttı. Okulda bir 
çok dergi vs. çıkıyor ama okulgastesi gibisi, daha 
doğrusu okulgastesi’nin hayal ettiği gibisi hala 
yok. Şimdi de bu ihtiyaç devam ediyor. Samimi, 
mütevazi ve popüler normal sıradan yaygın çok 
parlak süslü göze batan zengin şaşaalı çok bilmiş 
etliye sütlüye karışmayan kurnaz salla başı al 
maaşı uyanık zengin artist hemfikir tabi tabi 
evet efendim sepet efendim olmayan bir iletişim 
aracına, bir “yerel gazete”ye ihtiyaç var. Hâlâ... 
Size başyazı yazmıyoruz da, merhaba diyoruz, 
hem de taa 2005 yılında “sıfırıncı sayı”mızdaki 
merhabayla sesleniyoruz:

MErHaBa!
okulda ister kuzeyde ister güneyde ister 
kilyos’ta “yaşarken”, derslere, kantine girip 
çıkarken birbirimizle ve okulla nasıl ilişki 
kurduğumuzun (hatta ilişki kurduğumuzun 
bile) hiç farkına varmayız. ancak, bir ‘sorun’la 
karşılaştığımızda, bir ‘olay’ olduğunda, bir 
‘haber’ yayıldığında birden bire okulda 
olduğumuzu ve bizi birbirimize bağlayan bir 
şeylerin olduğunu fark ederiz. kendimizce 
bazı şeyler istediğimizi ve bizden bir şeyler 
istendiğini, bazı haklarımız olduğunu ya da 
bazı konularda hak iddia edebileceğimizi 
görüveririz. İşte o zaman okul, öğrencisi, 
hocası, çalışanı, kampüsüyle; huzurlu veya 
dertli, bir ‘okula’ dönüşür. İşte iletişime, 
haberlere, olaylardan haberdar olmaya ve 
hatta ‘sorun’lara bu yüzden ihtiyaç duyarız!

ancak okulumuzda ihtiyaç duyulan iletişimi 
sağlayacak, öğrencinin sesini duyuracak, 
öğrenciye sağlıklı iletişim imkanı sunacak bir 
öğrenci gazetesi yok ne yazık ki... Yurtlardan, 
kulüplerden, bölümlerden (diğer üniversitel-
erden de) haberleri etkinlikleri duyuracak; 
sorunlarımızı hepimizin sorunları olarak sa-
hiplenecek; öğrencinin olduğu her yeri tüm 
öğrencilere taşıyacak bir gazete...
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rEKTÖrün sEçİM yaTırıMları!
rektör Kadri Özçaldıran, bir dönem daha rektör seçilmek için yollara 
asfalt dökmekten öğrencilerle toplantı yapmaya ve gazetelerde haber 
yayınlatmaya kadar her yolu denedi.
rektör kadri özçaldıran, star-
bucks karşı-işgali sırasında, başta 
öğrencilerin görüşme talebini ka-
bul etmiyordu. ancak “genel ku-
rul” adı verilen, rektörlük seçimine 
yakın propaganda için yapılan tüm 
hocaların katıldığı toplantının tek 
gündemi starbucks işgali olunca ve 
hocalar genel kurulu terkedince, spor 
salonundaki toplantıyı kabul etmişti. 
radİKal KaPaK (?!)
Her sorunu dinlediği ama önemli 
meseleleri geçiştirip önemsiz mesele-
lerin fazlasıyla üstünde durduğu, hita-
bet yeteneğini konuşturduğu geniş 
toplantı sonrasında, radikal gaze-
tesi, bütün bir kapağını rektörün altın 
rengi ile parlatıldığı bir fotoğrafla bu 
habere ayırmıştı: “boğaziçi’nde ileri 
demokrasi” (!). Şimdi  anlıyoruz ki bu 
iktidar, radikal ve kadri özçaldıran’ın 
ortaklaşa reklamla birbirinin sırtını 
kaşımasından ibaretmiş.
sÖzlEr TuTulMadı
rektör kadri özçaldıran, her ne kadar 
rektörlüğünün “ustalık dönemi” için 
hazırlansa da starbucks işgalindeki 
toplantıda verdiği sözleri tutmadı. 
shuttle ücretleri ve transcript ücretleri 
kaldırılırken, rektör tıpkı seçim öncesi 
belediyelerin yaptığı gibi okula asfalt 
döktürdü. rektörün okul içindeki 
gecekonduları, kaçak binaları da 
yıktırma sözü vermesinden korku-

luyor. (Şaka şaka, öyle bir şey yapa-
cak olsa okul diye bir şey kalmazdı.) 
öğrencilerin diğer talepleri için hiçbir 
şey yapmadı. öğrencilerin “meclis” 
ya da ötk gibi seçimden ibaret ol-
mayan bir öz örgütlenme talebine ise 
“bir haftasonu bir kaç kişi evime gelin 
konuşalım, model çıkaralım” diyerek 
yanıtladı.
saBıKası Var
bir hoca olarak bazı öğrencileri 
tarafından çok sevilen kadri 
özçaldıran, yönetici koltuğundayken 
çok fazla öğrenci yanlısı olmadı. 
rektörlüğü döneminde öğrencilere 
çok sayıda soruşturma açıldı. özel-

likle başörtülü öğrencilere ve “ekono-
mi zirvesi” protestosu sonrası rastgele 
öğrencilere cezalar verildi. geçen 
yıl 6 kasım’da erdoğan’ın gelmesi 
dolayısıyla kampüsün polis tarafından 
savaş alanına çevrilmesine izin verildi. 
bu görüntüler, “ileri demokrasi” ile 
pek uyuşmuyordu.
GüVEn VErMEdİ
rektör kadri özçaldıran öğrencilerin 
taleplerini karşılama konusunda 
yeterince güven vermedi. bazen 
tehditkar, çoğunlukla demagojik 
yaklaşımı sonrası sadece bazı kozme-
tik değişikliklerle yetinildi, beklenen 
köklü adımlar atılmadı. 

öğrenci eylemleri genelde çabucak “etkisiz” ve 
“başarısız” olarak etiketlenir. bunun sebebi, eylemlerin 
önlerine koydukları amaçlara ulaşmamaları olur. ancak 
eylemler aslında üniversitedeki hayat, kültür ve poli-
tikalar açısından ciddi ve kalıcı etkilere sahip oluyor. 
örneğin, iki dönem önce bir öğrenci eylemi rektör seçi-
minde hayli etkili olmuş, hocaların okula polisin girme-
sini engellemeyen Şevket Pamuk’a oy vermemişlerdi. 
starbucks eylemi de rektörlük seçimlerini doğrudan 

etkiliyor.
sadece rektörlük seçimi değil tabii. karşı-işgal ünivers-
itede hareketliliği arttırdı ve besledi. Mesela, remedial 
öğrenciler eylem yapıp video hazırladılar, tarlataban ini-
siyatifi üniversitede ürün yetiştirmeye başladı, kadınlar 
toplantılar yapmaya başladı ve axe firmasının okulda 
stand açmasını engellediler. İşgal döneminden beri ho-
calar da toplantılar yapıyor, birlikte hareket ediyorlar. 
İşgalin daha bir çok hareketi beslemesi beklenebilir.

starbucks İşgali ve sonrası



rektör, hükümete değil direkt cumhurbaşkanlığına 
bağlı olarak çalışan üniversite kralıdır. Çok geniş yet-
kileri vardır. ama seçimle iktidara gelmez, Yök ve 
Cumhurbaşkanı atar. seçimlerle en az 6 aday belirlenir 
ve Yök’e sunulur. Yök bunlardan hoşuna giden 3 tane-
sini Cumhurbaşkanına gönderir, o da en beğendiğini 
seçer. Yök ve Cumhurbaşkanı, oy oranlarını dikkate 
almaz, 1 oy bile yeter. boğaziçi’nde  bu adaletsizliğe karşı 
en çok oy alan lehine çekilmek gelenek olmuş. 

TaKVİM ŞÖylE:

Üniversitede yapılacak rektör adayı belirleme seçimi (14 
Haziran 2012), sonuçların Yükseköğretim kurulu’na 
gönderilmesi (18 Haziran 2012), rektör adaylarını in-
celeme komisyonu çalışması (19-26 Haziran 2012), 
Yükseköğretim genel kurulunun toplantıları (27-28-
29 Haziran 2012), sonuçların Cumhurbaşkanlığı’na 
sunulması (02 temmuz 2012).

rektör nedir? nasıl seçilir?

Gülay BarBarosoğlu da 
sEçİME Hazır

gülay barbarosoğlu, rektör adaylığı 
için rektör yardımcılığından yeni is-
tifa etti. “Deprem Dede” ahmet Mete 
ışıkara’dan sonra  kandilli rasathane-
sinin başına geçti. 2006’da söylediğine 
göre bir projeye 2 milyon dolarlık 
destek alınca erdoğan’a manalı 
manalı bakmasıyla ünlendi. Para 
işlerinden anlıyor, paydaş yönetişim 
misyon vizyon şeklinde devam eden 
yenikonuş dilinde yazılmış “şiirleri” 
de biliyor. Çalışkan ve hırslı olduğu 
kesin, rektörlük seçimi için internet 
sitesi yapıp herkesten görüş toplamış. 
(www.gulaybarbarosoglu.net)
İnTErnET sİTEsİ Var
gülay barbarosoğlu’nun sitesine gelen 
talepler ve bölümleri ziyareti sonrası 
belirlenen talepler sitede toparlanmış. 
bizim seçtiklerimiz şunlar: önce-
likle revirin yetersizliği ile ilgili so-
runlar var. engelli öğrencilere yöne-
lik düzenlemeler yetersiz bulunmuş. 
tabi ki yılların yarası, kilyos sarıtepe 
kampüsünde bulunan yurtlarda ka-
lan öğrencilerin ulaşımları. Şu an 
günde 4 sefer ile sağlanmakta. Hem 
sefer sayısının hem de araç sayısının 
artırılması isteniyor.
barbarosoğlu mahalle muhtarı dahil 
“birimlerle” de görüşmüş. onlardan 
gelen taleplerden de üniversitenin 
politikasına dair olanlardan seçtik: 

“bologna süreci” konusunda Üniver-
site görüşünün oluşturulması, “Cin-
sel taciz” komisyonunun kurulması, 
Yükseköğretim kanunun hazırlanması 
ve uygulanması aşamalarında etkin 
bir rol üstlenilmesi, mahallede kiracı 
olarak yaşayan öğrencilerin konut ka-
litesi ve kira sorununun ele alınması 
önerilmiş. 
TalEPlEr İyİ dE...
öneriler ve tartışmalar 
önemli tabi ki, ancak 
gözden kaçırılmaması 
gereken durumlar var. 
1. Taleplerin herkesçe 
paylaşılabilmesi için 
gereken organlar yok.
2. üniversite 
politikasını belirlemekte 
öğrencilerin, öğretim 
görevlilerinin 
ve çalışanların 
dahil olmasını 
sağlayacak or-
ganlar yok.
3. Paydaşlı 
yönetişimli 
yenikonuş dili, 
sorunları kaynak 
ve verimlilik so-
rununa indirgi-
yor, bu da 

politikaların nasıl belirleneceği 
konusunu sınırlıyor. 
4. sadece mevcut talepler ve vaatler-
le yetinilmemeli, bundan sonra 
da öğrenci, öğretim görevlisi ve 
çalışanların kendi örgütlerine daya-
nan bir şekilde talep oluşturmasının 
ve yönetime bu şekilde katılmasının 
yolları tartışılmalı.

Bu sayıyı hazırlarken farkettik ki, rektörlük seçimi ve idari görevler, biz öğrencilere gayet 
uzak, öğrenci arasında az ilgi gören konular. Adayları yeni öğrenen muhabirlerimizin 
araştırmaları (google) sonucu ulaştıkları sonuçları aktarıyoruz



İstİYoruZ?
Nasıl bİr ÜNİVersİte

rektör

n Remedial sorununu çözebilecek
n YADYOK’u bir yük olarak ya da öğrenci eleyip 

kontenjana ayar çekme filtresi olarak görme-
yecek,

n Kilyos’u öğrencileri 
koyabileceği bir 
depo olarak değil 
üniversite kampüsü 
olarak görecek

n Kilyos’a ücretsiz ve 
sürekli ulaşım sağlayarak ulaşım sorununu 
tümden çözecek

n Kayıt parasını tümden kaldıracak
n Ücretsiz Shuttle hizmetini garanti edecek
n Belge ücreti gibi hizmet ücretlerini tümden 

kaldıracak
n Yemekhanede ucuz ve kaliteli yemek 

sağlayacak
n Öğrenci kantinlerine önem verecek, 

ucuzluğunu ve sosyal imkanlarını garanti altına 
alacak

n Starbucks’ın 
sözleşmesini fesh 
edecek

n Okulu şirketlerin 
reklam alanına 
dönüştürmeyecek

n Okula reklam 
panoları yerleştirmeyecek

n Kampüse “mall” muamelesi yapmayacak

n Yaz okuluna değil, genel ders programına 
“yatırım” yapacak

n Taşerona yeltenmeyecek, emeğe hakkı olandan az 
vermeyi düşünmeyecek
n Reviri düzeltecek, uzman doktor sayısını 

arttıracak
n Üniversiteye hiçbir şekilde polis sokmayacak
n Okulda her sesin duyulabilmesi için eşit ola-

naklar sağlayacak
n Kampüsü ve eğitimi öncelikle engellilere uy-

gun olarak düzenleyecek
n Taciz ve ayrımılığa karşı kadınların sözlerine ku-

lak verecek, 
“etik yönet-
meliği” ile 
yetinme-
yecek
n Kulüp-
leri ve 

benzeri etkinlik ve talepleri (Tüketim Koope-
ratifi, Öğrenci kooperatifi, Tarlataban gibi) 
destekleyecek
n Öğrencilerin kendi kurdukları mekanizmalarla 

kendilerini ifade etmesini tanıyacak

n üniversiteyi bir şirket gibi “işletmeye”, bir kral 
gibi “yönetmeye” çalışmayacak; üniversitenin 
öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanıyla bir 
“akademi” olduğunun farkında olacak

n sınıf, cinsiyet, milliyet gibi eşitsizlik eksenle-
rinde “iktidar”, “güçlü” tarafında durmayacak
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Aşağıda madde madde nasıl bir okul ve nasıl bir rektör istediğimizi belirten ifadeleri madde 
madde yazdık. Bu maddeler, bugüne kadar öğrencilerin dillendirdikleri, tartışmak istedikleri 

ve bir üniversite için olmazsa olmaz olan maddelerin bir karışımı. İsteklerin hepsi değil, 
“efradını cami, ağyarını mani” de değil, ama ana fikir belli. Rektörlük seçimine katılacak 
öğretim elemanlarımızdan bu maddeleri de dikkate alarak oy kullanmalarını umuyoruz.


