
 

GAZİ 

ÜNİVERSİTESİ 

İSTATİSTİK 

BÖLÜMÜ 

YENİLENİYOR… 
Türkiye’de istatistik eğitiminde önemli bir yere sahip Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü 

daha iyi istatistik eğitimi için yenileniyor. Bölüm başkanlığı, öğretim üyeleri, istatistik topluluğu ve 

öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu bu birliktelik ilerleyen süreçte verimli, kaliteli, devamlı 

değişen ve dönüşen bir yapıyı müjdeliyor. Bologna süreciyle Lisans ve Yüksek Lisans ders 

programlarının yenilenme süreci devam ediyor. Genç akademisyenlerin en iyi şekilde yetişebilmeleri 

için gerekli gayretler gösteriliyor. Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ve Bölüm başkanlığının ortak 

görüş alışverişi ile öğrencilerin tüm sorunları masaya yatırılarak, çözüm bulunabilmesi için 

çalışmalara devam ediliyor. Bunun yanı sıra fakültede İstatistik bölümü öğrencilerine daha rahat 

çalışma ortamı yaratabilmek amacıyla, bilgisayar laboratuarlarının daha kullanışlı hale getirilmesi için 

çalışmalar sürdürülüyor. 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünde ki bu değişim ve dönüşümün hızla devam edebilmesi 

için Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu olarak sonuna kadar sürecin arkasında durduğumuzu 

belirtmek isteriz. Öğrenci topluluğu olarak bu süreçte istatistik bölümümüzde eğitim gören tüm 

arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve bu bölümde yer alan herkesin görüşleri alınarak ortak 

bir kararlılıkla sonuca ulaşılması en büyük arzumuzdur.  

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü yenileniyor. Güçleniyor. 

Hiç şüphemiz yok ki ortaya konulan hedeflere emin adımlarla yürünecek ve istatistik 

eğitiminde en yüksek “kalite”ye ulaşılacaktır. İnanıyoruz ki ülkemizde hızla gelişen istatistik biliminin 

önemli bir lokomotifi olan Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün gücü buna yeter. 

Sevgi ve Saygılarımızla… 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Yönetim Kurulu 
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Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğuna Teşekkür Belgesi 

 

Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, İstatistik Topluluğumuz yönetim 

kurulu üyelerine ve danışman öğretim üyemize çalışmalarımızdan dolayı “Teşekkür Belgesi”ni layık 

görmüşlerdir. Teşekkür belgesini topluluklardan sorumlu rektör danışmanı Sayın Prof. Dr. Emin 

Kuru takdim ettiler. Kendilerine, öğrenci topluluklarına göstermiş oldukları ilgi ve çalışmalarımıza 

olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK TOPLULUĞU 

 

EDİTÖR BÖYLE DİYORDU  

 

 Haberler 

 Röportaj: Anne Eli Değmiş Gibi – Prof. Dr. Hülya Bayrak 

 11. Uluslararası Veri Zarflama Konferansı 

 Orta Üzerine – Alican Özer 

 Ölçümöteyi* Arayan Adam – Prof. Dr. Necati İşçil 

 Hindistan – Yrd. Doç. Dr. Necla Gündüz 

 Röportaj: Aikido – Ali Uludağ 
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Dönüşüm 

Değişim ve dönüşüm dünyanın en zor işi… 

İnsan monotondan sıkılan ama bir o kadarda 

monotona bağımlı bir varlık. 

Toplumsal işleri bir kenara bırakalım, insanın 

kendisini bile değiştirmesi çok zordur. 

Demokrasi iyi ama hangi demokrasi? 

Zoraki kabullendirmeye, demokrasi diyen 

binlerce insan gördüm. 

Toplanmak, topluluk olmak, bir olmak iyi de. 

Buna her zaman bir baş gerekli midir? 

Yazmak tüm sorunları not defterlerine, 

alabildiğine konuşmak gerek değişim için. 

İstekli olmak lazım öncelikle… 

İnanıyor muyuz? ”Daha iyinin olabileceğine?” 

Öyleyse durmadan çalışmalı ve sonuca 

ulaşmalıyız. 

Mesleği: İstatistikçi. 

Bölümü: Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü. 

Mensup olduğu topluluklar Gazi Üniversitesi 

İstatistik Bölümü veya Öğrenci Topluluğu. 

Öyleyse değişim ve dönüşüme nereden 

başlanmalı, açıkça görülüyor… 

“Yaşama en iyi uyum sağlayan hayatta kalır” 

diyor adam. 

O zaman eskide devam etmeye ne hacet, hızla 

yenilenmeli organizmamız ve güçlü bir şekilde 

devam etmeli geride bıraktıklarımız… 

Geleceğimiz… 

Sevgi ve Saygılarımla… 

Alican ÖZER 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Yönetim 

Kurulu Başkanı 

ozeralican@hotmail.com 

İLETİŞİMDEYİZ… 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğunu takip 

etmek, öneri ve görüşlerinizi belirtebilmek 

için, 

İnternet sitesi:  

fenistatistik.gazi.edu.tr 

istatistiktoplulugu.wordpress.com 

e-posta: istopluluk@gmail.com 

Facebook Grubu: 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu (2010-

2011) 

Sayfa: Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

Twitter: twitter.com/gazistoplulugu 

Youtube: youtube.com/istatistiktoplulugu 

 

Bültende makale, bilgi, karikatür 

vs. yayınlayabilmek için 

çalışmalarınızı 

istopluluk@gmail.com adresine 

gönderebilirsiniz. 

 

 

 

  İstatistik Topluluğu Bülteni 

  Yayın Yönetmeni: Alican ÖZER 

Yazı İşleri Müdürü: Akay ESİN 

Düzelti: Gizem DALKIRAN 

Danışma Kurulu: İstatistik Topluluğu 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

mailto:ozeralican@hotmail.com
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Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

Habertürk Gazetesi Ankara Ekinde 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

“Üniversite Medya” Programı 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Yönetim 

Kurulu Üyesi Zekiye Menteşoğlu “Üniversite 

Medya” programında topluluğumuzu tanıttı. 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

“10. Uluslarası İstatistik Öğrenci 

Kolokyumu”nda 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 18-19 

Mayıs 2013 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek olan “10. Uluslararası 

İstatistik Öğrenci Kolokyumu”na Gazi 

Üniversitesi İstatistik Topluluğu 90 kişilik bir 

grupla katılım gösterecektir. 

 

“Girişimcilik” Paneli Gerçekleştirildi 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğunun 

Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında 

düzenlemiş olduğu “Girişimcilik” paneli 

gerçekleştirildi. Katılımcılar değerli ve 

tecrübeli konuşmacı Atila AKKAŞ’ın keyifli 

anlatımıyla genel olarak panelden mutlu 

ayrıldılar. Atila AKKAŞ Bey’e katılımından 

dolayı teşekkür ediyoruz. 

Huzurevi Ziyareti  

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Keçiören 

Belediyesi Huzurevine ziyaret gerçekleştirdi. 

 

Tiyatro 

Gazi Üniversitesi İstatistik 

Topluluğu 30 Mart 2013 

Cumartesi günü Ankara 

Devlet Tiyatrolarının 

sergilediği “Ben 

Ödüyorum” oyununu 

izledi. 
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Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’a 

Teşekkür… 

3 Şubat 2013 tarihi itibariyle 

Sayın hocamız Prof. Dr. 

Reşat KASAP’ın istatistik 

bölüm başkanlığı görevi 

sona ermiştir. İstatistik bölüm 

başkanlığı süresince göstermiş olduğu özverili 

çalışmalardan, İstatistik Topluluğumuza 

katkılarından ve öğrencilerle olan iletişiminden 

ve sorunlara hassasiyetli yaklaşımlarından 

dolayı İstatistik Topluluğu olarak 

teşekkürlerimizi sunarız. Hocamıza sağlıklı, 

başarılı günler dileriz. 

Saygı ve Selamlarımızla… 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 

TOPLULUĞU  

 

Prof. Dr. Reşat Kasap’ın Mesajı 

3 Şubat 2013 tarihi itibariyle, 3 yıldır 

yürütmekte olduğum GÜ İstatistik Bölüm 

Başkanlığı görevim sona ermektedir. Görev 

sürem boyunca desteklerinden dolayı Bölüm 

Başkan Yardımcıları Prof.Dr.İhsan Alp ve 

Y.Doç.Dr.H.Hasan Örkçü’ye, Bölüm 

Öğretim Üyeleri ve Elemanlarına, Bölüm 

Sekreterine, İstatistik Topluluğu Başkan ve 

Yönetimlerine ve Tüm Öğrencilerime içten 

teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim. 

Yeniden aday olmayarak, bundan sonra 

bölümüme, üniversiteme, üniversite sisteme ve 

ülkeme, proje ve çalışmalarımla hizmet etmeye 

devam edeceğim. Yeni Bölüm Başkanı 

hocamız Prof. Dr. Hülya Bayrak’a başarılar 

diliyorum… 

İçten selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Reşat Kasap 

 

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya 

Bayrak’a Tebrik… 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölüm 

Başkanlığına Prof. Dr. Hülya BAYRAK 

hocamız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde 

başarılar dileriz. 

Ayrıca Bölüm başkan 

yardımcılı görevlerine 

Doç. Dr. A. Yaprak 

ÖZDEMİR ve Doç. 

Dr. Fikri GÖKPINAR 

atanmıştır kendilerine 

yeni görevlerinde 

başarılar diliyoruz. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 

TOPLULUĞU 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü 

(A.İ.T.İ.A.) 30. Yıl Kutlamaları 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü ilk 

mezunlarını tam 30 yıl önce vermişti. Bu 

bağlamda 1983 yılında mezun olan istatistik 

bölümümüz öğrencileri “Gazi Üniversitesi 

İstatistik Bölümü 30. Yıl Kutlamaları” adı 

altında bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik takvimi 

ilerleyen günlerde belli olacak. Düzenleme 

komitesinde: Meral Baltacı, Şüheda Birben 

Güray, Necla Gündüz, Zekeriya Teymur, Ergin 

Ekebaş, Cemalettin Avgan, Lütfi Çolakoğlu, 

Alican Özer, M. Atila Akkaş bulunuyor. 

 

 



Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu-----------------------------------------------------------------------------------6 
 

ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Röportaj: Alican ÖZER 

 

Erkek egemen bir coğrafyada yaşıyoruz. Başta aile kurumu olmak üzere, pek çok yerde ilk ve son sözü söyleyen 

erkek figürünü görmek mümkün… KA.DER’in Dünya Emekçi Kadınlar gününde açıkladığı “Türkiye’nin 

Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizlik Karnesi” raporunda Türkiye yine sınıfta kaldı. Rakamların bile umutsuzluk 

dağıttığı zamanlarda, bazen umutlu gelişmelerde olmuyor değil. Bölüm başkanı seçim sürecinde bölümdeki pek 

çok kişinin gözünü erkek öğretim görevlilerine çevirmesi, dekanlığın Prof. Dr. Hülya BAYRAK’ı atamasıyla 

son buldu. Erkek yönetici figürüne alışmışların “kadından yönetici olmaz” sloganı Prof. Dr. Hülya BAYRAK ile 

yaptığım söyleşideki kendinden emin söylemleri ve düşünceleriyle bir kez daha yıkılmış oldu. Hararetli ve 

verimli geçen bu konuşmadan sonra edindiğim izlenimler, tıpkı bir asistanın, hoca için kullandığı tabir gibi 

“Bölüme Anne eli değmiş gibi…”    

 

Prof. Dr. Hülya BAYRAK: 1958 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesinden mezun olduktan sonra 

1980 yılında KTÜ Matematik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini KTÜ 

Matematik bölümünde tamamlayan Hülya Bayrak, 1987 yılında Gazi Üniversitesi İstatistik bölümünde 

Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında Doçentlik derecesini elde etti ve 2003 yılında Profesör 

oldu. 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümüne atanan ilk kadın bölüm başkanısınız süreç nasıl gelişti, 

neler hissediyorsunuz? 

Bölüm Başkanı seçim sürecinde ve öncesinde bölüm başkanı olma gibi bir düşüncem yoktu. Ben zaten Gazi 

Üniversitesi İstatistik Bölümü içerisinde yıllardır bölüm için çaba gösteren biriyim. Bölüme katkı sağlamak için 

illaki idari bir görevde bulunmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bölüm başkanlığı bir bayrak yarışıdır, 

zamanı gelen arkadaşlarım bu bayrağı layıkıyla taşımış ve başka bir arkadaşımıza devretmişlerdir. Şimdide 

bayrak bende, arkadaşlarım, asistanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte bu bayrağı en ileriye taşımak için çaba 

göstereceğiz. Her zaman bölüm başkanlığı görevinin sıraya tabi olarak değişimini savundum. Umuyorum 

ilerleyen yıllarda bu düşüncede birlik sağlanır ve seçimle değil sırayla bu görev yerine getirilir. 
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Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerine iki genç akademisyen Doç. Dr. A. Yaprak Özdemir ve Doç. Dr. 

Fikri Gökpınar’ı seçtiniz. Türkiye’de pek alışık olmadığımız bir durum. Bu farklılığın sebebi nedir? 

Her zaman gençlerin enerjisine, azmine ve gücüne inanırım. Akademik hayatım boyunca genç asistanları hep 

önemsedim. Onların kendilerini iyi geliştirebilmeleri için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bugün 

idareci olarakta onlara destek olmaya devam edeceğim. Akademisyen A. Yaprak Özdemir ve Fikri Gökpınar’ı 

uzun zamandır tanıyorum. Kendilerini iyi yetiştirmiş, çalışkan, dinamik, dürüst insanlar. Yapacağımız 

çalışmalarda aktif olarak çalışıp, çaba göstereceklerine olan inancım tamdır.   

Göreve geldiğiniz gün ilk olarak neler yaptınız? 

İlk olarak araştırma görevlisi arkadaşlarımla bir toplantı yaparak onların sorunlarını dinledim, ilerleyen süreçte 

bölüm içinde neler yapabiliriz bunları mütalaa ettik. Daha sonra diğer öğretim üyesi arkadaşlarımla toplantılar 

yaptık. Bu toplantılarda aldığımız notlar yeni dönemde bölümümüzü daha iyi noktalara taşımak için 

kullanacağımız stratejilerde yol gösterici olacaktır. Bu bölüme ait olan herkesi önemsiyoruz. O sebeple katkı 

sağlayan herkesin düşüncesi değerlidir, önemlidir. 

Bölümün geleceğiyle ilgili öncelikleriniz nelerdir? 

Bir eğitim kurumu olarak temel önceliklerimiz akademik hareketliliği arttırmaktır. Akademisyen ve öğrencilerin 

sempozyumlara ve diğer bilimsel çalışmalara katılımlarını arttırıcı, teşvik edici çalışmalar yapacağız. Genç 

asistanlarımıza maddi, manevi olarak desteğimizi daha da arttıracağız. En önemli yatırım geleceğimize 

yapacağımız yatırımdır, bunu önemsiyor ve kurumumuzun varlık kaynağı, öğrenci ve genç akademisyenlere olan 

katkıyı arttırmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte diğer Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör arkadaşlarımdan da bu sürece 

katkı sağlamalarını bekliyorum. Ayrıca her platformda “Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü” markasını en iyi 

şekilde temsil etmeyi ve tanıtmayı amaçlıyoruz. 

Bologna Süreciyle bölüm ders içeriklerinde yenilenme olacak. Bu süreci Gazi Üniversitesi İstatistik 

Bölümü için nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bologna sürecini başından bu yana çok önemsiyorum. Bugün bölüm başkanı olarak da Bologna Sürecinin en 

yararlı ve verimli biçimde tamamlanması için çaba sarf edeceğim. Maalesef çalışmalar üç yıldır tamamlanamadı. 

Yeni dönemde artan bir ivmeyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ders içeriklerini yenilemek zor ama Bologna 

Sürecinden başka şansımızda yok. Bu süreçte tüm bölümün görüşleri alınarak en iyi “ders içerik” programı 

hazırlanmalıdır. Bu süreci düzgün bir şekilde ilerletebilmek için bölüm hocalarımızdan oluşan bir komisyon 

oluşturuldu. Olayları enine boyuna tartışıyor, mevcut örnekleri inceliyor, öğrencilerimizin mezuniyet öncesi ve 

sonrasını düşünerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sürece akademisyenler ve öğrencilerin katkı sağlaması için 

çalışmalarımız ilerleyen zamanda da devam edecektir. 

Öğrencilerin merak ettiği soru “İngilizce eğitim kaldırılacak mı?” 

Geçtiğimiz yıllarda bölüm kurulu kararıyla normal öğretim programımıza zorunlu İngilizce eğitim sistemi 

getirilmiştir. Şimdilerde İngilizce eğitim verdiğimiz süreçteki eğitim kalitemizi ve öğrencilerimizi 

gözlemliyoruz. Kaldırılıp kaldırılmayacağı kurduğumuz komisyonda alacağımız karara bağlıdır. Benim kişisel 

görüşüm eğitim dilinin Türkçe olması yönündedir. Her zaman insanların kendini anadilinde daha iyi ifade 

edebileceğine inanıyorum. İngilizceyi eğitim dili olmaktan çıkarıp, mesleki İngilizce dersleri koyarak 

öğrencilerimizin İngilizce literatürü de okuyabilecek düzeye getirilmesi gerekir. 

Yeni ders programında seçmeli dersler ve içerikleri daha ayrıntılı düzenlenecek mi?  

Seçmeli dersler çok önemli. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren uzmanlaşabileceği rotalar oluşturmak 

zorundayız. Şuan ki programımızda bulunan seçmeli ders stratejisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 

konuda da komisyonla çalışmalarımız sürüyor. 
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11. Uluslararası Veri Zarflama 

Analizi Konferansı (DEA2013)  

 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü ve Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü önemli bir 

organizasyona ev sahipliği için hazırlanıyor. 11. Uluslararası Veri Zarflama Konferansı bu yıl Gazi 

Üniversitesi ve Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirilecek. 

Organizasyon komitesinde Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan BAL ve 

Prof. Dr. İhsan ALP, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Ali 

CENGİZ ve Prof. Dr. Faruk ALPASLAN, Temple Üniversitesinden Rajiv BANKER ve İngiltere’den Ali 

EMROUZNEJAD yer almaktadır. Gelin hep beraber konferansla ilgili ayrıntılara geçelim.  

                                                                                                                                Haber: Alican ÖZER 

Veri Zarflama Analizi Nedir? 

Veri Zarflama Analizi benzer çoklu girdiler kullanarak benzer çoklu çıktılar üreten birimlerin göreli etkinliklerini ölçmede 

kullanılan parametrik olmayan doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir.  Birimlerin performansını belirlemede kullanılarak 

en iyi performansa sahip birimi tespit ettikten sonra diğerlerinin en iyi durumdaki birime göre konumlarını belirlemeye 

yarayan bir yaklaşımdır. Girdileri ve çıktıları olan her organizasyon ile ilgili performansı belirlemede kullanıldığı için 

uygulama alanı çok geniştir.  İstatistiksel tekniklerle birlikte uygulandığı birçok çalışma bulunmaktadır.  

 

DEA Topluluğu 

DEA topluluğu, Veri Zarflama Analizinin hem teorik hem de uygulama bakımından gelişmesine öncülük eden bir 

topluluktur. Topluluk konu ile ilgili farklı ülkelerden saygın bilim adamlarından oluşmaktadır.  Bunlar arasında bu konuyu ilk 

bulan ve geliştirenlerde yer almaktadır.  Veri Zarflama Analizi konusunda düzeyli özgün bir dergi çıkmaktadırlar. Bu 

topluluk her yıl bir ülkede olmak üzere çeşitli konferanslar düzenlemekte ya da öncülük etmektedir. 

 

11. Uluslararası Veri Zarflama Analizi Konferansı’nda (DEA 2013) bizi neler bekliyor… 

DEA 2013, Veri Zarflama Analizi(VZA)’nin hem metodolojisi ve hem de kamu ve özel sektördeki uygulamalarıyla ilgilenen 

araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Her yıl farklı bir ülkede yapılan konferans bu yıl 

ülkemizde gerçekleşecektir. Konferansa VZA ve etkinlik analizi ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalar kabul edilmektedir. 

Ayrıntılı olarak, Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Finans, Bankacılık, Eğitim, Enerji, Sağlık, Ulaşım, Turizm vb. sektörlerle 

ilgili uygulama çalışmaları da beklenmektedir.  DEA 2013 konferansının ilk gününde bu uygulama konularıyla ilgili davetli 

uzmanların da katılacağı bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Daha ayrıntılı bilgiye internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 

http://www.deasociety.org/dea2013/ 

 

Konferansın Türkiye’de Yapılması Süreci 

Son dönemde gelişen ekonomisi ile Türkiye yurt dışından çok iyi görülüyor. Bunun DEA topluluğuna yansıması da aynı 

şekilde olmuş. İki yıl önce Selanik-Yunanistan da DEA 2011 konferansında bu topluluğun önde gelenlerinin Türkiye’yi 

merakıyla başlayan süreç, Prof. Dr. Hasan BAL’ın diğer çalışma arkadaşlarıyla görüşmeleri ve topluluğa teklifleri sonucunda 

Türkiye’de yapılma kararı alınmış. 

 

Konferansın Hazırlık Süreci 

Konferansın hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Hazırlık komitesi sponsor arayışı içinde. Şu ana kadar da  Gazi 

Üniversitesi, On dokuz mayıs Üniversitesi, Tübitak , iDEAs  ve   T.C. Ziraat Bankası  ile Halk Bankası gibi kurumlar 

sponsorluk desteği veriyor fakat uluslar arası olması hem de istatistiği de yakından ilgilendirmesine rağmen Türkiye İstatistik 

Kurumu(TUİK) ile Bilim ve Teknoloji genel müdürlüğü gibi kurumlar sponsorluk sağlamamışlar bu da organizasyon 

komitesini bir hayli üzmüş. 

 

Gazi Üniversitesi, Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası iDEAs topluluğunun birlikte düzenleyeceği 11. 

Uluslararası Veri Zarflama Analizi Konferansı (DEA 2013) 27-30 Haziran, 2013 tarihlerinde Samsun On dokuz Mayıs 

Üniversitesi Tepe Otelde yapılacaktır.  Organizasyon komitesi sizleri uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın 

verdiği mutlulukla, Samsun’na davet ediyor, maddi ve manevi desteğinizi bekliyorlar. 

http://www.deasociety.org/dea2013/
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Orta Üzerine 

Ortasında olmak istemedim hayatın. Gökyüzüyle, yeryüzü arasında kafesin orta yerinde, öylesine hareketsiz ve 

kusursuz biçimde parlamak istemezdim hiçbir zaman. Tıpkı orta yerde parlayan diktatörler ve kuklaları gibi. 

Kafamı her kaldırdığımda görmek istemezdim kendimi. Sınırlanan bir şeyin ortası olur. Sonsuzun bir ortası var 

mıdır ki? 

Hiç ortasında olamadım zamanın, ya azdı ya da çok. Orta boy bir fare gördünüz mü ya da zürafa? Çok olana ya 

da az olana bir şey denmez ama ortanın bir adı vardır bu dünyada. Sizin ortanız kaçtır, neyle ölçersiniz ortayı? 

Çoktur evet, ya da azdır. Hayır, inanmıyorum hiçbir zaman çok olacağına, ya da dünyada azın var olduğuna! 

Derinlerinde olmak isterdim güzel bir yağmur ormanının. Ya da yer altı olmak isterdim, toz olmak isterdim her 

ceset gibi. Kuytusunda olmak isterdim sokakların. Sevmek isterdim ama çok ya da az. Orta olsun istemezdim. 

Mesela hiç orta şekerli içmedim kahveyi, hiç orta çalışmadım. Ya azdı biraz, ya çoktu çokça. 

Kıyıda köşede kalmış bir köy kahvesinde, tam ortada oturan ve ortaya taş atan bir adam ne kadar normalse. 

Kıyıda kalmış, orta olmayan bir adamda o kadar normaldir. Tüm köy ahalisi oyunun büyüsünden kendini 

kaldırırda, bakar göz ucuyla kıyıda köşede kalana. 

Ortalar Ortaca’da iyi bir kahvede oturur. Orta değildir, baya iyidir yani. Ortalara, bir isim birde rahat bir koltuk 

lazımdır her zaman. Ortanın iyi olduğunu ve ortaların çoğalması gerektiğini anlatır birileri. Orta bir şeyler 

koyarlar ortaya. Ne Ortaca memnun, ne ortalar memnun. Ancak birlikte çoklardır çok. Zaman değişir koca koca 

zürafalar aynı, isimleri aynı. Ortalar farklı, isimleri aynı. 

Ortalıkta olan apaçık görünendir. Görür onu orta olan. Yaşar ortaya göre. Kıyıdakine bakar göz ucuyla. Çünkü 

ortada yaşamak zordur. Sağından ve solundan bazıları ölürse ki, yaşamalı onlar. Çoğalarak ve sefalet içinde… 

Yoksa devrilecektir ortadaki, ortaya oturmak tehlikelidir çünkü. Ya başköşede olacaksın ya da kıyıda köşede. 

Bir insan orta içemez. Ya çok içmiştir, ya da az. Ortası yoktur bu işin. Tam çizginin ortasında durmak filanda, 

anlayabildiğin kadarıdır o durumun. Ortadayım sanırsın ya sağa düşersin ya da sola, bazen soldayım zannedersin 

bir bakmışsın başka taraftasın. O bakınca seni orada görmüyormuş. Sanane! Oradaymışım gibi görüneyim 

kaygısı falan… Oradaydım dedim birine, ortadaydım görmedin mi? Orası nereydi ki? Boşluktaydım galiba. 

Boşluğun ortasındaydım. Boşluğun ortası olur mu ki? 

Az uçabiliyorum, az koşabiliyorum derken ortası yoktur bu işin. Uçmak ya da uçamamaktır, koşmak ya da 

koşamamaktır orta olmayana yakışan. Yalanda ortadır fazlaca. Orta karar şeyler söyleyip, oraya buraya büküp, 

yalan denilen ortaya atılmamalıdır öylece. 

Ölmek isterdim, orta değil çok ya da az. Çünkü ya ölüdür insan ya da diri. Ben ne yaşadım, ne öldüm, ne de 

kaldım. Hep ortaydı biraz. Ortada olmak istedim. Orta, işte dünya üzerinde ki isme sahip insan denilen… 

Diğerleri ölü az, eh onlarda insan biraz… 

Alican ÖZER                 

Prof. Dr. Reşat Kasap’ın deneme hakkında görüşleri: 

Normaldir, 0 ve 1 olabilir o da bir seçimdir (Bernoulli). Normal de normaldir. 

Hatta Fuzyy(bulanık), 0 ve 1 değil, 0 ve 1 arasındaki tüm değerler var. Bu da 

normaldir. Bu ve benzeri uç, az ya da çok veya orta olayların ölçümüyle var 

olan değerler. Hayat siyah-beyaz değil, olmamalı da. Mavisi, yeşili, pembesi, 

morciveti vb. her rengi taşımalı. Zaten hayatın gerçeği bu, ama onun içinde 

siyah diyen de normal, beyaz diyen de normal, morcivet diyen de... 
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Prof. Dr. Necati İşçil 

 

 

 

 

                                          Hazırlayan: Alican ÖZER 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünün koridorlarında yıllardır birinin hayaleti dolanıyor. 

Dersliklerde, akademisyenlerin odalarında, koridorlarda hep aynı adam, onu gördüğümü söylüyorum, 

arkadaşlarım inanmıyorlar bana. Tam onlara gösterecekken kayboluyor. Hep bir şeyler anlatmak 

istiyor gibi. Yolda nereye gideceğini bilemeden avare düşünürken yolu gösteriyor. Derste tahtada 

hocaların kulaklarına bir şeyler fısıldıyor. Bir gün, kütüphanede bir kitap ararken, kütüphanenin alt 

katlarında kalmış, unutulmuş bir kitaplıkta bir kitap gülümsedi bana “Ticaret Aritmetiği ve Mali 

Cebir”. Açtım sayfalarını karıştırdım. Kitabın yeşil kapağı üzerinde Prof. Dr. Necati İşçil yazıyor. Kim 

bu Necati İşçil? İnternetten arayıp fotoğrafına ulaştığımda şaşkınlığımdan küçük dilimi yutacaktım. Bu 

oydu yıllardır gördüğüm o adam, fotoğrafta öylece karşımda duruyordu… 

Sonradan Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünün kurucusu olduğunu öğrendiğim Prof. Dr. 

Necati İşçil’i yakın çalışma arkadaşlarından dinleme fırsatım oldu. Prof. Dr. Necati İşçil’in 

asistanlığını yapan Prof. Dr. Özkan Ünver, Prof. Dr. Alptekin Esin ve Doç. Dr. Mustafa Y. Ata’dan 

hocanın hayatı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldum. İşte o konuşmalardan arta kalanları da sizlerle 

paylaşıyorum. 

Akademisyenliğe ilk adım 

Prof. Dr. Necati İşçil, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okuduktan sonra bir dönem 

İtalya’da bulunuyor. O dönemde kalite yönetimiyle adından oldukça söz ettiren bilim insanı William 

Edwards Deming ile bir süre çalışıyor. İkinci dünya savaşının patlak vermesi üzerine Türkiye’ye 

dönüyor. Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşunda yer alıyor, bir dönem DİE Başkanlığı görevini 

yürütüyor. 1945 yerel seçimlerinde Burdur Belediye başkanlığı için aday oluyor. 1945 -1947 yılları 

arasında Burdur Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Ardından 1956 yılında Ankara İktisadi ve 
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Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki "İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü"de akademisyenlik 

hayatına başlıyor. "İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü" 1978 yılında "İstatistik ve Temel Bilimler 

Fakültesi"ne dönüştürülüyor. Hoca bu süreçte akademisyenliğe devam ediyor. Ta ki Gazi Üniversitesi 

kurulana kadar… 

Alptekin Esin o yılları şöyle anlatıyor: Necati Hoca, Türkiye İstatistik Enstitüsünün kuruluşunda yer 

almıştır. O dönemde örnekleme alanında en yetkin kişilerden biriydi, hatta tekti diyebilirim. 

Akademiye başlamadan önce DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü)’de çalışmasının yanı sıra, bir dönem 

İtalya’da bulunmuş ve o süreçte kalite yönetimiyle adından oldukça söz ettiren bilim insanı William 

Edwards Deming ile birlikte çalışmıştır. 

İlk defa 1962 yılında DİE’de bir sertifika eğitimi sırasında tanıştım Necati İşçil hocayla. Daha sonra 

1968 yılında akademide A.İ.T.İ.A. (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi)  asistanlığa 

başlamamla birlikte daha yakından tanıma fırsatı buldum.Necati İşçil Hoca, A.İ.T.İ.A., İstatistik 

Enstitüsü’nün ilk kurucusudur. Benim tanıştığım dönemde de bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. 

O dönemde asistan arkadaşım Özkan Ünver’le birlikte, Necati İşçil hocayla aynı odada çalışırdık. 

Necati Hocam bizi devamlı çalışmaya yönlendirir, bilemediklerimizi, anlayamadıklarımızı büyük bir 

sabırla anlatmaya çalışırdı… 

Akademide Temel İstatistik ve Örnekleme Dersleri 

Prof. Dr. Necati İşçil akademisyenlik hayatına adım attıktan sonra canla başla öğrencilerine istatistiği 

öğretmek için uğraştı. Asistanlarına her gün iki, üç saat ayırarak onların iyi yetişmelerine yardımcı 

oluyordu. 

Alptekin Esin: Akademide Örnekleme ve İstatistik derslerini anlatırdı. Ben bugüne dek o kadar 

güzel ders anlatan, o kadar güzel tahtayı kullanan, öğrencileri derse bağlayan bir hoca daha görmedim. 

Kendime hep onu örnek aldım. Sınavları tek tek kendisi okurdu. Asistanı olarak Özkan ile ben sadece 

sınav notlarını çizelgeye geçirirdik. Birde uygulama derslerine Özkan ile birlikte katılırdık. Otoriter bir 

insandı. Herkesi etkileyen bir saygınlığı vardı. Fakat öyle yapay bir saygınlık değil, gerçekten saygı 

duyardık ona. 

Mustafa Y. Ata: ODTÜ’de Yalçın TUNCER, Zeki AVRALIOĞLU gibi değerli hocalardan lisans 

eğitimi aldım. Daha sonra askerden döndükten sonra A.İ.T.İ.A., tatbiki matematik kürsüsüne yüksek 

lisans için başvuruda bulundum. O dönemde çalışıyordum fakat dinlemekten zevk duyduğum 

istatistikten ayrı kalmamak için yüksek lisansa başvurmuştum. Bu vasıtayla Necati İŞÇİL hocayı ilk 

defa enstitüde gördüm. İlk dersine girdikten sonra istatistik yolculuğumda yeni bir pencere açılmıştı. 

Necati Hoca’nın ilk dersi temel istatistik dersiydi fakat çok farklıydı herkesten. Ortalamayı bile üç saat 

anlatırdı. Önceden izlediğim derslerde beş dakikada es geçilen noktalar Necati Hocanın ışığıyla 

aydınlanıyordu. Derste tahtayı kullanımı, felsefesi, anlatımı muhteşemdi. Daha sonra asistanlığa 

başladıktan sonra Necati Hocadan diz dize eğitim aldım diyebilirim. Her gün öğleden sonra iki - üç 

saat beni çalıştırır, anlamadığım yerleri sabırla cevaplandırırdı. Sözcükler üzerine düşünmeyi ilk 

olarak o bana öğretti. Çok iyi Osmanlıca bilirdi. İngilizce ve eski Türkçe bilgisiyle istatistik 

kavramlarını inceler üzerine felsefe yapardı. 

Özkan Ünver: O zamanlar pek çok öğrenci dersinden kalmasına rağmen sınav kâğıtlarına hiç itiraz 

olmazdı. Çünkü hoca kâğıtları büyük titizlikle iki, üç kez okur, tek tek incelerdi. Adalet onun için çok 

önemliydi, her zaman adil olmaya çalışırdı. Bizde asistanları olarak onun bu erdemli davranışlarını 

kendimize örnek aldık. 
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Tesadüfî Değişken Üzerine 

Necati İşçil Hoca asistanlarının en iyi şekilde yetişmesi için oldukça çaba gösterir ve tüm soruları 

bildiği kadarıyla, sabırla cevaplandırmaya çalışırmış. Günlerden bir gün konu “tesadüfî değişken” 

kavramına gelmiş. 

Mustafa Y. Ata: Bir gün “tesadüfî değişken” kavramı üzerine konuşurken “Hocam, ben hayatta 

tesadüflere inanmıyorum” demiştim. Hiçbir şey demeden uzun uzun dalmıştı. Hiçbir şey demedi ama 

ben muhtemelen benim gibi düşündüğünü, fakat bir bilim insanı olarak bu konu üzerine konuşmak 

istemediğini anladım. Sonradan bilim felsefesi üzerine okumalarım sırasında, bu konu üzerine daha 

fazla düşünmeye ve kanaat oluşturmaya, hocamın o derin susuşuna hak vermeye başladım. 

“Oğlum biz anlayabildiğimiz kadarını aktardık.” 

O dönemde çok iyi istatistik bilgisine sahip Prof. Dr. Necati İşçil meraklı istatistik bölümü asistanları 

ve öğrencilerinin sorularını yanıtlarken “Bilmiyorum” demekten çekinmezmiş. M. Yavuz Ata onu 

“Sadece anladıklarını anlatan” adam olarak tanımlıyor. 

Mustafa Y. Ata: Bir gün bana bir soru yöneltti “Varyansın birimi var mıdır?”. Bu soru üzerine 

afallamıştım. Kem küm “evet” cevabını verdim. Daha sonra gülümseyerek varyansın birimi 

olmadığını ve nedenlerini sabırla anlatmıştır bana. Hemen hemen bilimsel her konuda tartışırdık. 

Birçoğunda doyurucu cevaplar alırdım ondan. Her zaman, gerçekten anladığı şeyleri anlatırdı. 

Anlayamadığı noktalarda bilmediğini söylerdi. Bir gün sorduğum bir soruya cevap verememesi 

üzerine “Oğlum biz anlayabildiğimiz kadarını aktardık.” demişti. O dönemde Türkiye koşullarında son 

derece iyi istatistik bilgisine sahip ve öğrencilerine bu bilgileri sonuna kadar aktarmaya çalışan 

çalışkan bir insandı. 

Nevi Şahsına Münhasır Kişilik, İlkeli Bir Yönetici 

Prof. Dr. Necati İşçil bölüm başkanlığı sırasında kuralcı ve adaletli yönetimiyle hatırlanıyor. 

Karakterinden ve davranışlarından kaynaklı bir saygınlıktan söz ediyor tanıyanlar. Herkesin ortak 

görüşü Necati Hoca “akil bir insandı” yönünde. 

Alptekin Esin: Necati Hocayı kelimelerle tarif etmek çok zor, her yönüyle adam gibi adamdı. 

Disiplinli, ilkeli, çalışkan, verdiği sözü tutan bir insandı. Ben ve benim gibi pek çok insanın yaşamını 

etkilemiştir. Kişisel olarak beni ve çevresindekileri etkileyen en önemli özelliği; kesinlikle hak 

yemezdi. Liyakate çok önem verirdi. Bu özelliği, akademide üst düzey makamlarda yer almasa bile 

önemli konularda “danışılan insan” özelliğini katmıştır. Bir dönem ABD’den burs kazanmıştım. 

Kendisine bu durumu anlatıp ABD’ye gideceğimi söylediğimde, bana karşı çıkıp, benden daha önce 

asistan olan Özkan Ünver’in bursla ABD’ye gitmesi gerektiğini, eğer buna rağmen gideceksem önce 

akademiden istifa edip gitmemi söylemişti. Başka bir olay daha geldi aklıma. Doçentlik sınavı için 

Bursa’da bulunuyoruz. Benimle birlikte Erkan Öngel arkadaşımda Doçent olacak. Sınav yapılacak 

binaya gittiğimizde Erkan’ın doçentlik jurisi hazırdı fakat benim sınavımı yapacak juriden bir kişi geç 

kalmıştı. Normalde Erkan’ın sınavını hemen yapabileceklerken, O Erkan’ın jurisini bekleterek 

Erkan’dan daha kıdemli olduğum için önce benim sınavım bittikten sonra onun sınavını başlatmıştı. 

Bu konularda öylesine hassas bir insandı rahmetli. Kıdeme ve usule çok dikkat ederdi. Hiç hak 

yemezdi, bölümdeki, akademide ki herkese eşit davranırdı. Hiçbir zaman arkadan konuşmaz hataları 

bir bir insanların yüzüne söylerdi.  
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Mustafa Y. Ata: Aydın bir insandı, ilkeliydi, kuralcıydı. Herkes onun yönetiminde ne olacağını iyi 

bilirdi. Örneğin o dönemde her yıl bir asistan yurtdışına giderdi. Orada kıdemlilere öncelik tanırdı, 

kıdem sırasına göre her yıl bölümden bir kişiyi yurtdışına göndermiştir. Verdiği işlerin layıkıyla 

yapılmasını isterdi. Bende Necati Hoca’nın asistanlığını yaptığım dönemlerde hiçbir işi aksatmamaya 

çalışırdım. Bazen gece yarılarına kadar akademide kaldığım olurdu. Yine çok çalıştığım bir günün 

sabahında yanıma geldi. Sözüne uymayacağımı bildiği halde “Mustafa, yapılacak işlerden birini bozda 

rahat edesin” dedi. 

Çok güvenilir bir insandı. Öyle ki akademiler arası kurul, doçentlik jurilerinin belirlenmesi işini ona 

verirdi. O dönemde bende jurilerin belirlenmesi için hocaya yardım etmiştim. Belirlediğimiz jurilere 

hiç itiraz gelmedi. Hep adaletli davranırdı. Yaptığımız bu çalışma sonrası, akademiler arası kurulun 

yemeğine hoca beni de çağırdı. Şaşırdım, çünkü o dönem kurulda Türkiye’nin en önemli bilim 

insanları yer alıyordu. Korkuyla hazırlanarak hocayla birlikte yemeğe gittim. Utana sıkıla masanın bir 

köşesine sığınmaya çalışırken. Necati Hoca kolumdan tutarak yanına oturttu ve ayağa kalkarak beni 

kurula tanıttı. Bu benim için akademik hayatımda yaşadığım onurların en büyüğüdür. 

Özkan Ünver: Necati İşçil, anlatması zor, ilginç bir insandı. Fakat hayatı boyunca hiç vazgeçmediği 

üç temel esası vardır ki, onlar “adalet, objektif olmak, kararlılık” bu üç özelliğinden ölene dek 

vazgeçmedi. Dürüst, güvenilir bir insandı. 

Her sabah saat sekiz’de akademiye gelir akşam beş’e kadar çalışırdı. O dönemde asistanlar az maaş 

alıyordu. O sebeple ek iş yapar, bölüme bazen uğrarlardı. Biz hocanın asistanları olarak her sabah 

dokuz’da bölümde olurduk. Dokuz’u bir dakika dahi geçse hoca çok kızardı. O konularda çok titizdi. 

Tatlı sert bir mizacı vardı. Herkes ona duyduğu saygıdan dolayı çekinirdi. Fakat bunun yanı sıra insani 

yönleri çok gelişmişti. 

Mesai Saatleri 

Prof. Dr. Necati İşçil bölüm başkanlığı sırasında mesai saatlerine verdiği önemle hatırlanıyor. 

Mustafa Y. Ata: Asistanlığını yaptığım süreçte kesinlikle çantasını taşıtmaz, paltosunu tutturmazdı. 

Çok mütevazı bir insandır. Necati İşçil her zaman benim için örnek bir insan olmuştur. O gittikten 

sonra profesör olmak için şevkimi arttıracak başka biri çıkmadı. O dönemde mesai saatlerine çok 

önem verirdi. Ben gece yarısına kadar çalıştığım için geç gelirdim. Bana bir şey demezdi ama bölümde 

diğer arkadaşlarımı mesai saatlerine uymaları konusunda uyarırdı. Yine geç geldiğim günlerin birinde 

asansörle yukarı çıkarken Necati Hocanın sesi binada yankılanıyordu. Asansörün kapısı açıldığında 

tüm bölüm asistanları tek sıra halinde dizilmiş vaziyette mesai saatlerine uymadıkları için fırça 

yiyorlardı. Hoca benimde içlerinde olduğumu düşünmüş olacak ki beni asansörden inerken görünce 

lafını bitirip odasına girdi. Herkes o dönemde çok katı olarak bilirdi hocayı, fakat o kadar katı bir 

insan değildi. Sadece verilen işlerin hakkıyla yapılmasını isterdi. 

Bilimsel Kitapları  

Prof. Dr. Necati İşçil’in akademik hayatı boyunca yayınladığı üç kitap vardır. “Örnekleme 

Yöntemleri”, “Temel İstatistik”, “Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir” 

Mustafa Y. Ata: Necati İşçil hocanın halen kitaplığımda en önde duran “Temel İstatistik” kitabı 

vardır. Kavramları muhteşem anlatır, şiirsel bir dili vardır. Fakat vefat ettikten sonra öğrencileri o 

kitabı okutmadı ve kitap atıl vaziyette kaldı. Bu durum beni çokça üzmüştür. Ayrıca birde Örnekleme 

kitabı yazmıştı. Bu eserler gerçek telif esere örnek teşkil eden çok değerli kitaplardır gerçekten. 
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Üstünden yıllar geçmesine rağmen halen eskimediğini düşünüyorum. Örneğin “Ticaret Aritmetiği ve 

Mali Cebir” kitabında “Aritmetik ve Geometrik dizi” anlatımını hiç unutmam. Tekrar tekrar açıp 

okumuşumdur. 

YÖK kurulur, Prof. Dr. Necati İşçil emekli olur  

1981 yılında YÖK’ün kurulmasıyla Prof. Dr. Necati İşçil yaş haddine gelmeden emekli olmuştur. 

Alptekin Esin: Akademi dağılıp, YÖK kurulduktan sonra yeni düzene pek alışamadı ve 

üniversiteden ayrıldı. Bizde o dönemde Gazi Üniversitesi Fen Fakültesine geçtik bölüm olarak. Yeni 

bir bölüm başkanı atandı. Bir kısım arkadaşım Gazi İİBF Ekonometri bölümünde kaldılar.  

Günlük Hayatta Necati İşçil 

Mustafa Y. Ata: Okul dışında evinde de zaman zaman ağırlamıştır. Dışarıda arkadaş gibidir. 

Sofrada ölçüyü kaçırmadan bir, iki duble rakı içerdi. Özenle yaktığı piposunu da hiç unutmam… 

Özkan Ünver: Asistanı olduğum yılları mutlulukla anımsıyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. 

Sosyal yönü çok gelişmiş birisiydi. Onunla her konuda konuşabilirdiniz. Bizlerle uzun uzun konuşur, 

tecrübelerini aktarırdı. O zamanlar gençtik onu pek fazla anlayamıyorduk ama sonradan o konuşmalar 

daha da anlamlandı. Hiç kompleksi yoktu. Çalışmak ve ilerlemek tek düşündüğü şeydi. Her zaman 

“Benden sonra gelenler beni geçmeli” derdi. Aile hayatı da tıpkı iş hayatı gibi düzenliydi. Hanımı ve 

çocuklarını mutlu etmek, başarılı kılmak için çok emek harcamıştır. Hanımefendi çok kıymetli 

birisiydi, çocukları da çok değerlidir. Necati İşçil bir semboldür. En zor zamanlarda onun görüşleri ilaç 

gibi gelir, her soruna bir çözüm önerisi mutlaka getirirdi. Çok iyi hukuk bilgisine sahipti. O sebeple 

verdiği kararlarda genelde adaletli olurdu. 

Anılar 

Alptekin Esin: Akademik çalışmaların yanı sıra bize hayatı da öğretti. Bir olay anlatayım size, her 

zaman hocanın daktilo işlerini ben yapardım. Her hafta makaleyi yazıp hocaya kontrol ettirirdim. Bir 

gün, bir şekilde yazdığım kâğıt kaybolmuş. Hoca kâğıdı bulamayınca sordu “Bu haftaki yazılar 

nerede?”. Bende yazıp verdiğimi söyledim. Fakat kâğıtlar bir şekilde kaybolmuştu. “O zaman 

kopyasını getir” dediğinde şaşırarak kopyası yok demiştim. Hocada bana bu tip makaleleri yazarken 

araya karbon kâğıdı koyarak bir kopyasını daha almam gerektiğini anlatmıştı. Bunun gibi bize hayatı 

da öğrettiği çokça örnek vardır. Otoriterdi fakat kesinlikle asistanı olarak bizlere çantasını taşıtmaz, 

paltosunu bile tutturmazdı. Çok mütevazı bir insandı. 

Özkan Ünver: Hayatımın en güzel on, on iki gününü onunla birlikte İngiltere’de geçirdim. 

Akademik bir toplantı için İngiltere’de bulunmuştuk. İngiltere’ye gittiğimde hep orta gelirli Kıbrıslı 

Türk bir ailenin evinde kalırdım. Hocayla da aynı evde kaldık. Hiç unutmam hoca oda kirasından daha 

fazlasını ödemiş, fiyata dâhil olmasına rağmen biz fazlaca tüketiriz diye yanında viski, rakı ve 

neskafe’de götürmüştü. Bonkör bir insandı. Ev sahipleri de bu jestimize karşılık bize Londra’yı 

gezdirmişlerdi. 
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Son Dönemleri 

Mustafa Y. Ata: Üzüntüyle anımsadığım son zamanlarında, beyin kanaması geçirerek uzun süre 

komada kalmıştı. Necati Hoca’nın kızı da o dönemde evlilik arifesindeydi. Hoca, umutların tükendiği 

bir anda komadan çıktı. Normal hayata döndü. Hatta bir gün onu, o dönemde konteynerda eğitim 

verdiğimiz istatistik bölümüne getirmiştim. Daha sonra hoca kızını evlendirdi ve vefat etti. Bu olayda 

geriye dönüp bakınca çok ilginç gelir bana… 

Gökyüzüne Mesajlar… 

Alptekin Esin: Necati İşçil hocam hayatımda çok önemli bir yere sahip çok saygı değer bir hocamdı. 

Her zaman saygı ve sevgiyle yâd ederim kendisini. Okul dışında dert dinleyen, bir arkadaş gibiydi. 

İstatistik bölümünün bugünlere gelmesi, istatistik biliminin Türkiye’de ilerlemesinde önemli pay 

sahibidir. Onu tanımaktan, onun asistanı olmaktan ömür boyu mutluluk duyacağım… 

Özkan Ünver: O dönemde Akademi’de ders veren hocaların birçoğu Türkiye’de üniversite 

sisteminin gelişmesinde çok büyük katkılar sağlamışlardı. Necati İşçil Hoca’da çok değerli, saygın bir 

bilim insanıydı. Kendisini her zaman saygı ve sevgiyle anıyorum… 

Mustafa Y. Ata: Her yönüyle örnek, deneyimli, adaletli bir bilim insanıydı. Keşke daha genç yaşta 

asistanı olabilseydim, keşke onu daha erken tanıyabilseydim… 

*ölçümöte: parametre 

Ockham'lı William olsa seçmeli dersleri nasıl seçerdi? 

 

Ockham'lı William deneysel bilimler dersiyle istatistikçilerin hayatına giren ve aslında usturasını çok 

sefer kullandığımız ama Pascal kadar tanımadığımız bir karakter. O der ki "her şeyin birbirine eşit 

olduğu bir ortamda, en basit açıklama doğruya en yatkın olandır"  

Ockham Düşünüyor: Neden Maliye dersini aldım? 

a) Canım öyle istedi. 

b) Çok kolay bir ders, sınavları kolay, rahat, zevkli, neşeli, eğlenceli, hocası iyi. 

Ockham a seçeneğini seçer... 
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HİNDİSTAN 
Kendimi bildiğim yaşlarda başlamıştı, başka insanları, başka yaşantıları, 

başka hayatları, başka ülkeleri kısacası başka dünyaları tanımak fikri. En 

yakın arkadaşım Nefise ile bir araya geldiğimizde ya şiir kitapları okur ya 

da görmeyi istediğimiz bir ülkeye gitmeyi hayal ederdik. Ağustos ayının 

sıcak bir öğleden sonrasında babam, ben ve kız kardeşim yine birlikteydik. 

Meslektaş olan babam ve kız kardeşim başlarından geçenleri birbirlerine 

anlatıyor bilgi ve tecrübelerini paylaşıyorlardı. Adeta benim varlığımı 

unutmuşlardı. Derken, babam birden “Kızım sen hiç bize katılmıyorsun? 

Ne düşünüyorsun” diye sordu. O anda aklımdan geçeni büyük bir 

cesaretle söyledim: İngiltere’ye gitmek istiyorum, diye. Böyle başladı, 

başka dünyalarla tanışmam. Şu anda hala dünyada görmek, tanışmak, 

teneffüs etmek, paylaşmak, anlamak, algılamak istediğim bir sürü kent, 

binlerce insan var… Bu konuşmadan bir hafta sonra Londra’daydım!! 

Son on beş yılda hayallerimde hep Hindistan ve Nepal vardı. Bu ülkede en çok merak ettiklerim  “Kutsal Şehir Varanasi”, 

“Ganj Nehri”, Hinduzim, Budizm, Tanrılar, Şiva, vs. tapınaklar, elbette ki Şah İsmail'in eşi için yaptırdığı anıt mezar Taj 

Mahal, Janpar-Tanpar. Hindistan hakkında öylesine merak içindeydim ki, isteklerimin sınırı yoktu, hepsi olmasa da bu 

seyahatte, dört önemli noktayı görme mutluluğuna eriştim ve sizlerle paylaşmak istedim(Varanasi, Jaypur, Agra, Yeni Delhi). 

Dinler renkler farklı kültürler ülkesi Hindistan 5000 yıllık geçmişi yüreğinde taşıyan, insanın içini “şoka-coşkuya-hayrete” 

düşüren bir ülke. Kimler yok ki bu ülkede: elinde bir tası, bir asası ayakları çıplak gezginler (dervişler), ülkenin her yerinde 

saygı gösterilen sadular ya da babaciler.. Ganj Nehri: ölü yakma törenleri, günahlarından arınmak için yıkanma seremonileri- 

belkide bir düş- insanı büyüleyen efsunlu nehir .. Şehirlerin pek çok yerinde hatta bir dükkânın içinde ya da yolun ortasında 

trafiği aksatmasına rağmen insanların önünde saygıyla durdukları inekler. Çatıların üzerinde gezen maymunlar, tavus 

kuşlarıyla dolu bahçeler, parklar. Keçisiyle birlikte 3 m2 de yaşayan insanlar. Kalelerde, tapınaklarda, camilerde küçük 

oyuklara yuva yapmış papağanlar. Sokakta ya da şehrin pahalı otel lobisinde bile kedilerin yokluğunu fırsat bilip kol gezen 

fareler. Yol kenarında duvar dibi ya da boş araziye doğru tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar – erkekler… Ekmek parası 

kazanmaya giderken sarılmış haşhaşlarını kamyon üstünde bile keyifle içen işçiler…. Üç tekerli bisiklet taksiler yada üç 

tekerlekli tak tuk denilen motorlar.  Kaval sesine dayanamayıp çocukların elinde bile kıvrak kıvrak oynayan yılanlar.. 

İnanılmaz korna sesi ve gürültü arasında hemen her aracın arkasında, “Blow the horn” yazıları!!! Kimi huzur ve mutluluğu 

içinize akıtan bembeyaz, kimi neşeli ve pozitif etkiler yaratan şenlik yeri gibi rengârenk adım başı küçüklü büyüklü 

tapınaklar. Öte yanda camiler, kiliseler…  

Hoşgörü ve pozitif yaşam felsefesi insanları bütün koşullara rağmen ayakta tutuyor. 1milyar 200 bin nüfuslu ülkenin 1 

milyarının yoksulluğunun yanı sıra, insanların yaşamını çok etkileyen bir sistem var: Cast Sistemi (Sınıf Sistemi)  Hangi 

sınıfta doğduysanız, ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar başarılı olursanız olun, yani ne olursanız olun,  o sınıfta 

ölüyorsunuz. Özetle, bu hayatınızda sınıf atlamak yok! Ancak, dünyaya bu gelişlerindeki koşulları çok kötü olsa bile bir 

sonrasında; hoşgörüleri ve pozitif oldukları ölçüde ödüllendirilerek daha iyi bir yaşama sahip olacaklarına inanıyorlar. 

Kısacası yeniden dünyaya gelecekleri hayat için bugünü en iyi, en güzel, en mutlu yaşama çabası içindeler, Ey Hindistanlılar!  

Kadınların hiç bu kadar “şık” ve “güzel” oldukları bir ülke görmedim. Her sınıftan kadınlar her zaman güzel ve şık! Elleri 

ayakları kınalı, kollarında bilezikler, ayaklarında halhallar, burunlarında hızma ve alınlarının ortasında durumlarını belirten 

(evli- bekar vs.) semboller, rengarenk süslü işlemelerle dolu kendilerine egzotik ve erotik bir hava katan sarileri ile güzel 

kadınlar.  

Görmenizi tavsiye ederim. Şimdi vahşi doğa diyarı İzlanda’ya gitmek istiyorum, Ateş ve buz dansı sizce de ilginç değil mi?  

Necla Gündüz  
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   George E. P. Box’ı Kaybettik… 

 

 

28 Mart tarihinde değerli istatistikçi George E. P. Box 

kaybettik.  

Saygı ve Sevgiyle uğurluyoruz… 

 

 

 

 

 

 

Dur Sende Oku! 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu “Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane”deki kitap çeşitliliğine 

dikkat çekmek ve ilerleyen yıllarda roman, hikâye ve şiir kitaplarının dolaşım ve okunma sayısının 

artması için, çalışmalara başladı. 
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AİKİDO 

ALİ 

ULUDAĞ  

Röportaj: Alican Özer, M. Güray Ünsal 

 

Dövüş sporlarını hiç sevmem, bugüne kadarda hiç öğrenmek için girişimim olmadı fakat içten içe bu sporları 

yapanları merak ediyordum hep. Değerli Hocam, M. Güray ÜNSAL ile bir gün muhabbet ederken kendisinin 

Aikido ile ilgilendiğini ve Türkiye’nin ilk aikidocularından Ali ULUDAĞ ile çalıştığını söylediğinde, heyecanla 

en yakın zamanda Ali Bey’le röportaj için söz aldım. Ankara’ya Şubat soğunun uğramadığı günlerden birinin 

sabahında Ali Bey’in Aikido salonundaydım. Salonun kapısını açarken birbirine uçan tekmeler atan insanlar 

görmeyi hayal ediyordum. Birde baktım her taraf çocuk ve velilerle dolu, yinede temkini elden bırakmadan 

masada oturan garip beyaz kıyafetlere bürünmüş adama doğru yaklaşıp usulca Ali Bey’le randevumuz olduğunu 

söyledim. Arada geçen saniyelerde kaçıncı “dan” olduğunu bilmediğim bu kişinin bir anda beni masanın 

kenarına iki seksen yatıracağını düşünürken, aniden buzlar kırıldı ve gayet sıcak bir şekilde beni Ali Bey’in 

odasına buyur ettiler. Karşımda Kumagai Shihan'ın ilk öğrencilerinden Ali Uludağ olağanca heybetiyle 

oturuyordu. Selamlaştıktan sonra yan tarafta öğrenciler aikido tekniklerini uygularken, Ali Bey bir yandan yarım 

yamalak Aikido ile ilgili bilgilerimi düzeltirken, bir yandan kariyeriyle ilgili bilgilerde verdi. İşte size o 

konuşmadan arta kalanlar. Buyurun aikido meydananına… 

*Röportaja başlamadan önce siz değerli okuyucularla birlikte biraz Aikido tarihinden haberdar 

olalım. 

Aikido 20. yüzyılın başlarında Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir Japon Savaş Sanatı'dır. Tekniklerin 

uygulanması ve altında yatan prensip açısından Aikido, diğer savaş sanatlarından belirgin olarak farklıdır. 

Teknikler saldırıya karşı saldırıyı değil, devamlı ve dengeli vücut hareketleri ile saldırganın kullandığı enerjinin 

yönlendirilmesini ön plana çıkarır. Bunlar dairesel, estetik ve yumuşak vücut hareketleri olduğu gibi, saldıran 

tarafın etkisiz hale gelmesini sağlayacak şekilde belirli sinir noktalarına veya hayati noktalara baskı 

uygulanmasını içermektedir. Bu farklılık Aikido'nun gerçek hayata da uygulanabilme potansiyeli en yüksek 

disiplin olması sonucunu doğurur. 

Yakın sayılabilecek geçmişine rağmen Aikido; dayandığı farklı anlayış, bedensel eğitimin yanı sıra ruhsal ve 

zihinsel eğitimi de gerekli kılan yapısı ve 7'den 70'e, kadın ya da erkek herkesin yapabileceği kadar anlaşılabilir 

olması nedeniyle son derece yaygın ve popüler bir savaş sanatıdır. 

Türkiye'de Aikido, Kenji Kumagai Shihan'ın önderliğinde 1982 yılında İstanbul'da başlamıştır. 

 

 



Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu-----------------------------------------------------------------------------------19 
 

Uludağ Sensei öncelikle sizin Aikidoyla ilk tanışmanız nasıl oldu? 

Savaş sanatları eğitimime 12 yaşında başladım. 1982 yılına kadar Korean Karate, Çin Boksu, Shotokan Karate, 

Kia Koshin Kai Karate başta olmak üzere pek çok savaş sanatını çalışıp, eğitmenlik yaptım. 1982 yılında değerli 

hocam Kenji Kumagai Shihan'ın Türkiye gelerek, Aikido çalışmalarının başlamasına öncülük etti, Bende o 

grubun içerisinde yer aldım. Bu bağlamda Türkiye'nin ilk Aikidocularından birisiyim. Bu tarihten sonra 

Kumagai Shihan ile beraber Aikido çalışmalarına ağırlık verdim. 2003 yılında 5..Dan seviyesine, 2009 yılında 

ise 6.Dan seviyesine yükseldim. Kurduğumuz Türkiye Aikikai Organizasyonu ile yurtiçinde ve yurtdışında 

Aikido ile ilgili faaliyetleri yürütmekteyim. Aikikai Vakfı (Honbu Dojo) ve Uluslararası Aikido Federasyonu'na 

bağlı olarak pek çok spor salonu ve üniversitede öğrenci yetiştirmekteyim. 2004 yılından beri de gönüllü olarak 

Aikido Humanitarian Active Network'ün (AHAN) Türkiye Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. 

“(Öğrencilerinden biri araya giriyor) Hocam hayatını yollarda geçiriyor yıllardır Ankara, İstanbul, İzmir 

arası mekik dokuyor..” 

Doğru mudur öğrencinizin söyledikleri? 

(Gülüyor) Evet, Türkiye ve dünyada pek çok yerde eğitimler, seminerler, yardım faaliyetleri için çokça seyahat 

ediyorum. Uzun bir zamandır Ankara, İstanbul, İzmir’deki öğrencilerime eğitimler için her hafta gidiyorum. 

Aikido yaşamınızda ne gibi değişikliklere yol açtı? 

Aikidonun diğer vuruşlu sporlardan farkı vardır. Vuruşlu sporlar duyguları yok ediyor aikido ise tam tersine 

duyguları açığa çıkararak dünyayla barışık olmanızı sağlıyor. Özgüven oluşturuyor. Bedensel olarak bir 

rahatlama sağlıyor. Vuruşlu sporlarla da uğraştığım için iyi biliyorum onlar dürtüleri, becerileri yok ediyor. 

Aikido insanları ruhsal bir rahatlama ve doyuma ulaştırıyor. 

Aikido’yu herkes yapabilir mi? 

Tabii, sağlıklı herkes yapabilir. Aikido enerjiyi yönlendirmeye yönelik kılıçtan çıkan bir savaş sanatıdır. Fiziği 

en iyi kullanan bir spordur. Bugün müsabakaları yoktur çünkü aynı zamanda tehlikelidir de. Fakat biz burada 

spor olarak birbirimize zarar vermeden sanatı icra ediyoruz. Bakın aikidoyu anlamak için hep şu örneği 

veriyorum. Uzay boşluğunda asılı bir büyükçe bir taş düşünün, birde yerde ki aynı taşı düşünün hangisini daha 

kolay hareket ettirebilirsiniz? Cevap kuşkusuz asılı olandır. Hareketli birini alt etmek her zaman daha kolaydır 

fakat duran birini kolaylıkla alt edemezsiniz. İşte aikido fiziği çok iyi kullanan bir sanat olması sebebiyle duran 

bir taşıda kolayca hareket ettirmenizi sağlar. 

Aikidonun Türkiye’de ki durumunu nasıl görüyorsunuz? 

Aikido dünden bugüne ülkemizde gayretlerimizle çokça gelişti. Fakat bu işi sanat olarak yapan çok az kişi var. 

Son dönemde herkes aikido eğitimcisi oluyor. Oysaki bence bir eğitimcinin en az 15 yıl tecrübesi olması lazım. 

Etik ölçütlerde bir eğitime başlaması için hocasından izin alması gerekiyor fakat bunlara ülkemizde pek 

uyulmuyor ve bu sanat ticarileştirilip yozlaşıyor. O yüzden eğitimi gerçek bir hocadan almak önemli.  
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Prof. Dr. Necati İşçil’i saygı ve 

sevgiyle anıyoruz… 

 


