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öðrenci

Yýldýz Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öð-
rencilerin birçoðu Beþiktaþ Yýldýz Kampüsü’
nde okuma hayali kuruyorlardý ki kayýt zamaný
sizin kampüsünüz Davutpaþa deninceye kadar.
Birçoðumuz için bu durum içimizde bir uhde o-
larak kalmýþtýr. Alýþtýðýmýz her hayal kýrýklýðý gi-
bi Davutpaþa’ya da alýþýldý. Tabi sabahlarý o-
tobüste ezilme tehlikesi yaþaya yaþaya. Da-
vutpaþa neden bir eziyet olarak görüldü. Bu
soruya cevap bulabilmek için bu yazýda Davut-
paþa’nýn sorunlarýný ve avantajlarýný irdeledik. 

Öncelikle, Davutpaþa kampusüne ulaþýmýn
zor olmasý (ki buna yollarýn kalabalýklýðýndan
tutun da otobüslerin azlýðýna kadar) öðrenciyi
bezdiriyor. Anadolu Yakasý’nda oturan bir öð-
rencinin sabah 9 da ki derse yetiþmesi için
kalkmasý gereken saat 6. 30. Tabi bunun bi de
dönüþü var. Otobüslerin azlýðýnýn da bu çileye
eklenmesi öðrencilerin kampüsten soðumasý i-
çin yeterli bir sebep aslýnda. Ayný sorun Avru-
pa tarafýnda oturanlar için de geçerli. Metro-
nun ve otobüslerin taþýttan çok konserveye
benzediði, insanlarýn balýk istifi gibi taþýtlara
bindiði malum Ýstanbul trafiðinde öðrencilerde
daha derse girmeden yorgunluk belirtileri gö-
rülüyor. Bu da doðal olarak derslerden alýnan
verimi büyük ölçüde etkiliyor. 

Davutpaþa’da kalabalýk nüfusa oranla kan-
tinlerin ve yemekhanenin yetersizliði de diðer
bir problem. 10 dakikalýk bir ders arasýnýn 3–4
dakikasýný kantin sýrasýnda yada 1 saatlik ye-
mek arasýnýn 20 dakikasýný yemekhane kuyru-
ðunda beklemek sinir bozucu bir durum. Buna
yemekhanenin sýnýrlý kapasitede olmasý, boþ
masa bulmanýn zorluðu, yemekhane ve kantin
ücretlerinin pahalý olmasý, alternatiflerin ye-
tersizliði gibi sorunlarda eklenebilir. 

Son zamanlarda, sýnýflardaki barkavizyon ve
projektörlerin çalýnmasýný önlemek amacýyla sý-
nýflar kilitlenmeye baþladý. Tabi sýnýflarýn kilit-
lenmesindeki asýl nedenin, duvarlara kopya
yazan öðrencileri engellemek olduðunu düþü-
nenlerin sayýsý da hiç de az deðil. Bu durum,
her yeni dersin baþlangýcýnda öðrencilerin ka-
pý önünde kuyruk oluþturmasýna neden oluyor.
Bundan þikayetçi olan bizlere ise; “bizde kü-
çükken su kuyruðunda bekliyorduk” diye saç-
ma cevaplar veriliyor. Sebebi ne olursa olsun
öðrencilerin sýnýflara girmesini engellemek son
derece yanlýþ bir uygulama. 

“Diðer bir yandan, Davutpaþa’nýn çok geniþ
bir alana sahip olmasý, ileride tüm fakültelerin
burada toplanmasý ve iletiþimin daha kolay
kurulmasý Davutpaþa’nýn avantajlarý arasýnda
yer alýyor. Davutpaþa’nýn ileride bir kampus-
þehir olma fikri herkes tarafýndan benimseni-
yor. Böylece öðrenciler derslerine girerken di-
ðer bir yandan da saðlanan imkanlarla sosyal
hayatlarýný daha verimli yaþayabilecekler. 

Sonuç olarak; Davutpaþa’nýn birkaç yýl sonra
Türkiye’nin en iyi kampuslerinden biri olma o-
lasýlýðý yüksek olmasýna karþýn, þu anki durum
itibari ile öðrenciye bir iþkence niteliði taþýyor.
Bu durumun böyle devam etmemesi ve yakýn
zamanda Davutpaþa Kampusü’nün de bir üni-
versite adýna yakýþacak þekilde eðitim ve öð-
retimine devam etmesi en büyük temennimiz.
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