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öðrenci

ÝTÜ’de, temel mühendislik dersleri havuz de-
nilen sistem ile veriliyor. “Havuz” diye adlan-
dýrdýðýmýz sistem, okula giren bütün öðrencile-
rin ayný dersi alarak, ayný çatý altýnda toplan-
masýna yardým eden bir sistem. Avantajý; çok
fazla kiþiye birden ders verme imkaný saðla-
masý olarak gözükürken, öðretim görevlile-
rine zaman kazandýrarak yayýn çý-
karmalarýna kolaylýk saðlýyor.
Dezavantajlarý ise; öðretim
sistemine göre görünmese
de, öðrencilerin içine düþ-
tüðü durumdan biraz an-
laþýlabilir. 

Bir öðrenci, okula geldi-
ðinde mecburen aldýðý
havuz derslerinde yüzer
kiþilik sýnýflara giriyor. Anfi
kývamýndaki sýnýflarda veya
anfilerde ders dinleyebilmesi
için, önden yer kapmasý gereki-
yor. Bazý derslerde yer kapmak için
sabahýn altýsýnda sýnýfa gelip sýraya defter ko-
yulduðu efsane olarak yerleþkelerde konuþu-
luyor. Üstelik yüz kiþinin çýkaracaðý uðultu ve
anfi sýnýflardaki yankýlanma sorunu, dersin or-
ta sýralardan bile dinlenmesini imkansýzlaþtýrý-
yor. Derste bu uðultuyu durduramayacaðýný
bilen öðretim görevlisi de elindekileri tahtaya
yazýp, dersten çýkýyor. Dersin verimi sadece
öðrencinin üstün çabasýna kalmýþ oluyor. Ayrý-
ca, bu þekildeki bir derste toplanan insanlar
birbirleriyle diðer derslerde görüþemediðin-
den, kuracaklarý arkadaþlýklara önem vermi-
yorlar. Arkadaþ olsalar bile, bir derslik arka-
daþlýk yaþýyorlar. Genelde bu arkadaþlýk da,
not isteme ödev isteme gibi çýkarlarýn üstüne
kuruluyor. Çoðu öðrenci haftalar geçmesine
raðmen kendi bölümünden insanlarla tanýþa-
mýyor. 

Havuz sistemiyle beraber kullanýlan çan sis-
teminden dolayý da öðrenciler; derste tuttuk-

larý notlarý, yaptýklarý ödevleri ve öðrendiði
her türlü bilgiyi kendine saklamaya yöneliyor.
Bu da öðrenci toplumunu iyice birbirinden ayý-
rýyor ve insanýn tek baþýna yaþadýðý bilincini i-
yice akýllara sokarak, ileride sistemin yarattýðý
insan tipini (haklarýný koruyamayan, herhangi

bir durumda yalnýz kalacaðýný düþünüp geri
adým atan, sadece iþini ve ailesini

düþünen) oluþturuyor. Bu deza-
vantajlar, içinde yaþayan biz-

ler tarafýndan bile çok zor
görülüyor. 

ÝTÜ öðrencileriyle bu ko-
nuda yaptýðýmýz söyleþi-
lerde çok farklý tepkiler
ortaya çýkýyor. Bazý öð-
renciler: “Ne yapalým? Sis-

tem bu bitirmek lazým oku-
lu. . . “ fikrine sahipken,

“farkýnda olmadan havuz sis-
temi içinde boðulduklarýný” düþü-

nenlerin sayýsýnýn da azýmsanmaya-
cak sayýda olduðu görülüyor. Gerçek arkadaþ-
lýðýn anlamý ise, üçüncü sýnýfta bölüm dersleri
alýnmaya baþlandýðý zaman anlaþýlýyor. Öð-
renciler, sosyal aktivitelere katýlmak ve arka-
daþlýk kurmak için bir takým kulüplere sýðýný-
yorlar. ÝTÜ’de kulüp sayýsýnýn bir hayli fazla ol-
masýnýn sebebi olarak gösterilebilir havuz sis-
temi. 

ÖSS’ ye hazýrlanýrken çözdüðümüz havuz
problemlerinden çok daha farklý bir problem
gibi gözüküyor havuz sistemi. . . Çünkü tama-
men öðrencinin sosyal hayatýný etkileyip, öð-
renciyi birlik olamayan sistem insaný haline
getiriyor.

“far-
kýnda olmadan

havuz sistemi içinde
boðulduklarýný” düþünen-
lerin sayýsýnýn da azým-
sanmayacak sayýda ol-

duðu görülüyor.
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