
(5h �6� OH\PDQ �dHW L QVD\D � ø O H W L ú LP � )DN� O WHV L �8\JX ODPD �*D]HWHV L < Õ O � � 6D\ Õ ���$UD O ÕN ��� ��

}*H]JLQOL÷LQ�0L]DK�+DOL��
³dRN�*H]HQWL´ S10

ERÜ Çocuk 
-CTFK[QNQINCTÆ����
MI�CþÆTNÆþÆPFCMK�
��C[NÆM�DGDGþKP�
MCNDKPFGMK�FGNKþK�
COGNK[CVUÆ\�
[ÑPVGONG�
MCRCVVÆ�

)GPÁ�DCNGV�$QTC�#ECT�
<ÑPI×Tŏ×P�[CĩCOÆ�
MCVÆNFÆþÆ�DKT�VWTPG�
FÑP×ĩ×�VCOCOGP�FGþKĩKT�
XG�ÑPEG�UQU[CN�OGF[CFC�
GPIGNNKNGT�KÁKP�ÁGMVKþK�
XKFGQNCTNC�HGPQOGP�QNWT��
CTFÆPFCP�KUG�DKT�UKPGOC�
ſNOKPFG�TQN�CNÆT��

/LPRQODUÕ��
/LPRQDWD\D�

'|Q�úW�UPHQLQ�
+LND\HVL

S8-9

ERÜ’de
Dünyada
%LU�øON

S04

KampüsKampüsgazete

7�UNL\H�&XPKXUL\HWL¶QLQ�NXUXFXVX�0XVWDID�.HPDO�$WDW�UN��
|O�P�Q�Q�����\ÕOG|Q�P�QGH�(5h¶GH�DQÕOGÕ�

(5h¶GH����7HPPX]�'DUEH�*LULúLPL�YH�<HQL�7�UNL\H¶QLQ�LQúDVÕ�DGOÕ�
SDQHO�JHUoHNOHúWL��3DQHOGH�GDUEH�JLULúLPL�JHFHVL�oÕNDUÕODQ�VRQXoODU�
NRQXúXOXUNHQ��7�UNL\H¶QLQ�EXQGDQ�VRQUDNL�GXUXPX�WDUWÕúÕOGÕ�

µdRN�*H]HQWL¶�DGÕQÕ�YHUGLNOHUL�SURJUDPGD��HúL\OH�VH\LUFL�NDUúÕVÕQD�oÕNDQ�
\ÕOODUÕQ�PL]DK�PHWLQ�\D]DUÕ�%XUDN�$NNXO��SURIHV\RQHO�ELU�NDPHUD�\HULQH�HúL�
6HGD�$NNXO¶XQ�oHNLPOHULQH�\HU�YHUL\RU��

'TEK[GU�¯PKXGTUKVGUK�
'4¯��
4GMVÑTN×M�DKPCUÆ�#VCV×TM�#PÆVÆ�
ÑP×PFG�[CRÆNCP�VÑTGPG�'4¯�
4GMVÑT×�2TQH��&T��/WJCOOGV�
)×XGP���4GMVÑT�;CTFÆOEÆUÆ�/WTCV�
&QþCP��FGMCPNCT��ÑþTGVKO�×[GNGTK�
XG�ÑþTGPEKNGT�MCVÆNFÆ��2TQITCO��
#VCV×TMŏ×P�����;ÆN�0WVMWŏPWP�
QMWPOCUÆ�KNG�DCĩNCFÆ��'4¯�

4GMVÑT×�2TQH��&T��/WJCOOGV�
)×XGP�#VCV×TM�#PÆVÆŏPC�ÁGNGPM�
UWPWOWPFC�DWNWPFW��7NW�©PFGTŏG�
UC[IÆ�FWTWĩWPWP�CTFÆPFCP�)×\GN�
5CPCVNCT�(CM×NVGUK�/×\KM�)TWDW�
GĩNKþKPFG�MCVÆNÆOEÆNCT��ćUVKMNCN�
/CTĩÆŏPÆ�QMWFW��#POC�VÑTGPK��
DC[TCMNCTÆP�[CTÆ[C�KPFKTKNOGUK�KNG�
UQPC�GTFK�

'TEK[GU�¯PKXGTUKVGUK�
'4¯��
5CDCPEÆ�-×NV×T�5KVGUKŏPFG�
IGTÁGMNGĩGP�RCPGNFG�MQPWĩCP�
6$//�$CĩMCP�8GMKNK�#[ĩG�0WT�
$CJÁGMCRÆNÆ��FCTDG�IKTKĩKOKPKP�
UCFGEG�QTFWFC�DKTMCÁ�MKĩK[NG�
IGTÁGMNGĩVKTKNOKĩ�DKT�QNC[�
QNOCFÆþÆPÆ�XG�KPUCPNCTÆP�('6©�
6GTÑT�ÑTI×V×P×�M×TGUGN�I×ÁNGTKP�
DKT�CRCTCVÆ�QNCTCM�IÑTOGUK�

IGTGMVKþKPK�KHCFG�GVVK�����6GOOW\�
IGEGUK�UQMCMVCMK�KPUCPNCTÆ�
IÑT×PEG�;GPK�6×TMK[GŏPKP�KPĩCUÆPÆ�
IÑTF×þ×P×�UÑ[NG[GP�$CJÁGMCRÆNÆ��
DÑ[NG�DKT�FCTDG�IKTKĩKOKPKP�VCTKJVG�
KNM�FGHC�QNFWþWPW�CMVCTFÆ��8CNK�
5×NG[OCP�-COÁÆ�KUG��ő$W�\COCPC�
MCFCT�V×O�\QTNWMNCTÆP�×UVGUKPFGP�
IGNFKM�DWPFCP�UQPTC�FC�×UVGUKPFGP�
IGNGEGþK\�Œ�FGFK��

$WDW�UN¶��DQPD�W|UHQL
µ'DUEH�*LULúLPL�YH�<HQL�
7�UNL\H¶QLQ�øQúDVÕ¶

03

03

$CFGONGT�-Ñ[�6K[CVTQUW��
6×TMK[GŏFGMK�KNM�MÑ[�
VK[CVTQUW�QNOCUÆPÆP�[CPÆ�
UÆTC��DKTÁQM�RTQHGU[QPGN�
KUOK�FG�CþÆTNCOÆĩ�
UCJPGNGTFGP�DKTK��6K[CVTQ�
UCJPGUKPG�MÑ[�JCNMÆPFCP�
IGNGP�KNIK��DKPCPÆP�DWPEC�
[ÆN�C[CMVC�MCNOCUÆPFC�
D×[×M�TQN�Q[PW[QT��

Bademler
Köyü’nde
sanat

\HúHUL\RU

S12

}

sayfa 16

Kampüs’te Kariyer

L O H W L V LP �HUF L\HV �HGX � WU



Kampüs02Aralık 2016 Üniversiteden

ERÜ’de 
‘Çanakkale 

Ruhu’ 
k l

ERÜ’de 
kan 

a ı ı

Kayseri’nin 
görsel ve 

l 
ar  

l r l r
ERİHA

Galip Ezberci

ra  r  
 r ak ı

 a  rk  ara ı a  l  
k l k  l  ak l  r l r  

ka  a ı ı a l  
ERÜ Kan Merkezi tarafından her sene 
yeni eğitim öğretim hayatının başında 
düzenlenen ve bu sayede insanlarda 
farkındalık uyandırmayı hedefleyen 
etkinliğe İletişim Fakültesi öğrencileri 
katılım gösterdi. Kan bağışı hakkında 
bilgi veren Donör Kazanım Uzmanı 
Ozan Binici, yılda ihtiyaç duyulan 
27 bin ünite kanın, 17 bini gönüllü 
ekip alanından sağladıklarını belirtti. 
“Bunun bir kısımını gönüllü öğrenci 
arkadaşlarımızdan alıyoruz.” diyen 
Binici, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Öğrencilerimiz kan bağışı konusunda 

gayet hassalar. 50 kilo üzeri olan 
ve hayat kurtarmak isteyen herkesi 
kan bağışına davet ediyorum. Formu 
doldurduktan sonra belli kriterler 
aranıyor.  Kan 
bağışında bulunduktan sonra o kişi, 
üç kişinin hayatını kurtarıyor ve 
biz onlara ‘kahraman’ diyoruz. Kan 
bağışında bulunmak isteyen kadınlar 
dört ayda bir, erkekler ise üç ayda 
bir yapabiliyor. Gazetecilik Bölümü 
1. sınıf öğrencisi Sait Türmen; “Bağış 
yaparak en az bir kişinin hayatını 
kurtarabiliriz. Yarın çok geç olmadan 
sağlık durumu el veren herkes kan 
bağışında bulunmalı” dedi.  Gazetecilik 
Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Durdu ise 
her insanın kan vermesi gerektiğini 
söyleyerek hastalarla empati yapmak 
gerektiğini belirtti.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansa ERÜ Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitim Ana Bilim 
Dalı Başkanı Önder Çağıran, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 
Okutmanı Ahmet Nedim Kilci ve 
öğrenciler katıldı. Çanakkale’yi hedi-
yelik eşya alma yeri olarak görmemek 
gerektiğini söyleyen Ahmet Nedim 
Kilci, şehit ruhunun sadece sosyal 
medyada hatırlanmaması gerektiğini 
dile getirdi. Kilci, savaş döneminde 
ülkeyi ele geçirmeye çalışan askerlerin 
yakaladıkları insanları; kadın, çocuk 
demeden öldürdüklerini belirtti. O 
dönemdeki kadın ve kızların sorum-
luluklarının çok fazla olduğunu ifade 
eden Nedim Kilci, bunun sebebini ise 
kadınların cepheye eşlerini, çocuk-
larını gönderdikleri için namuslarını 
koruyup yaşam mücadelesi vermek 
durumunda kalmaları olarak açıkladı. 

Kilci, “Yetmedi cepheye koşup yemek 
yaptılar, Kızılay’da sağlıkçı oldular. 
İşte böyle yiğit bir millet ancak böyle 
yiğit analardan gelebilirdi.” dedi.
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Okutman Kilci, Çanakkale’nin 
Kurtuluş Savaşı’na ilham kaynağı 
olduğunun altını çizdi. “Çanakkale, 
imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle 
destanların yazıldığı yerdir.” di-
yen Ahmet Nedim Kilci, Çanakkale 
ruhunun gelecek nesillere aktarıl-

masının önemli olduğunu anlattı. 
Konuşmasına Çanakkale Harbi’nin 
en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın 
sözleriyle devam eden Kilci: “Mem-
leketimin toprağı döşek, gökyüzündeki 
ay ve yıldızlar yorgan, taşı ise yastık 
oldu. Bu nedenle bu vatan için can 
vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve 
minnetle anmak hepimizin borcudur. 
Bir Mehmetçik vurulduğu zaman değil, 
unutulduğu zaman ölür. Şehitleri asla 
unutmamamız gerekir. Çanakkale öyle 
bir mücadeledir ki; asırlardır yorgun 
düşmüş bir milletin varlığını, bağımsı-
zlığını devam ettirme savaşıdır.” 
şeklinde konuştu.

   a r  k r l  
ara ı a a r  r l  l 
ar  l r a k a rl  

l  ala ı
Erciyes Üniversitesi ile Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi arasında 
Kayseri’nin Görsel ve İşitsel Arşivi 
oluşturulması konusunda işbirliği 
sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nde gerçekleştirilen 
imza törenine; Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Çelik, ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Karamehmet Yıldız ile Prof. Dr. 

Mustafa Kemal Apalak, Kayseri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(KAYHAM) Müdürü Prof. Dr. Rıfat 
Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Celal Hasnalçacı ile daire 
başkanları ve müdürler katıldı. 
İmza töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
“Erciyes Üniversitesi’nden böyle bir 
teklif gelince hemen kabul ettik. 
Kayseri’nin hafızasının, tüm bilgi 
ve belgelerin oluşması, bunların 
değerlendirilmesi ve yayınlanması 
şehrimiz açısından çok değerli bir 
çalışma olacaktır. İmzalayacağımız 
sözleşmenin ardından bu iş için uygun 
mekânın oluşması, uygun kadroların 
yeniden dizayn edilmesi konularında 

çalışacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum.” diye konuştu. 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven ise üniversite kampüsünde 
faaliyet gösteren Kayseri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin çalışmalarını 
daha kurumsal bir kimliğe kavuşturup 
Kayseri’ye mâl edileceğini ve Kayseri 
ile ilgili araştırmalarda tüm dünyanın 
kullanımına açmak istediklerini 
söyledi. “Bu sözleşme üniversitemizin 
bilimsel desteği, belediyemiz ve diğer 
kurumlarında katkısıyla Türkiye’ye 
örnek bir proje olacaktır.” diye 
konuşan Rektör Güven ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
işbirliği sözleşmesine imza attı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. 
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük 
binası Atatürk Anıtı önünde yapılan 
törene ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven,  Rektör Yardımcısı 
Murat Doğan, dekanlar, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program, 
Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun 
okunması ile başladı. ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumunda bulundu. 
Ulu Önder’e saygı duruşunun ardından 

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Grubu 
eşliğinde katılımcılar, İstiklal Marşı’nı 
okudu. Anma töreni bayrakların yarıya 
indirilmesi ile sona erdi.
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Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, 
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete göçtüğü gün. Onu her 
geçen gün büyük bir özlem ve 
saygıyla yad ediyoruz.”  dedi. Rektör 
Güven, Atatürk’ün Türk halkına 
düşmanlardan kurtarılmış büyük 

bir devlet bıraktığının altını çizerek, 
devleti daha ileriye götürmek 
ve geliştirmek için çok çalışmak 
gerektiğini vurguladı. Türk halkına 
baş sağlığı dileyen Muhammet Güven, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Türk 
halkı olarak, onun bıraktığı yolda daha 
hızlı bir şekilde güven ile ilerlemeye 
devam edeceğiz. Bugün ülkenin geldiği 
durum göz önüne alındığında bunu 
başarabildiğimizi söyleyebilirim. Tüm 
vatandaşlarımıza, barış içerisinde 
ve muasır medeniyetler seviyesinde 
dünyaya örnek ülke olma yolunda 
ilerleyen bir Türkiye diliyorum.”

Atatürk’ü 
anma 
töreni

‘15 Temmuz 
Darbe 
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi’nde gerçekleşen panele 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları 
Ahmet Selim Köroğlu, Mehmet Uçum, 
TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapılı, Vali Süleyman Kamçı, ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven,  
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nuh Naci 
Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kerim Güney, Melik Gazi Kaymakamı 
Erkaya Yırık, Kocasinan Kaymakamı 
Ali Candan, Talas Kaymakamı Zekeri-
ya Güney, ERÜ İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kamu-
sal Politika ve Demokrasi Çalışmaları 

Merkezi (PODEM) Başkanı Can Poker, 
akademisyen ve öğrenciler katıldı. 
Darbe girişiminin sadece orduda birkaç 
kişiyle gerçekleştirilmiş bir olay olma-
dığını söyleyen TBMM Başkan Vekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı ise insanların 
FETÖ Terör örgütünü küresel güçlerin 
bir aparatı olarak görmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 15 Temmuz gecesi sokakta-
ki insanları görünce Yeni Türkiye’nin 
inşasını gördüğünü söyleyen Bahçeka-
pılı, böyle bir darbe girişiminin tarihte 
ilk defa olduğunu aktardı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dostunun olduğu ka-
dar düşmanının da olduğunu vurgula-
yan Vali Kamçı ise; “Bu zamana kadar 
tüm zorlukların üstesinden geldik 
bundan sonra da üstesinden geleceğiz.” 
dedi.  Kamçı, “Cemaat ismi altında 
devletin tüm kurum ve kuruluşlarına 
yerleşmiş FETÖ terör örgütünü tüm 
kurumlarımızdan temizleyeceğiz.” 
şeklinde konuştu.

  ası

Halkın oyuyla seçilmiş bir hükümetin 
ancak seçimle değişeceğini belirten 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven, bu darbe girişiminin demok-
rasiyi ve halkın iradesini yok saymak 
anlamına geldiğini belirtti. “Erciyes 
Üniversitesi olarak tüm kamu ve 
kuruluşlara yerleşmiş bu terör örgütü 
üyelerini temizlemekte olan devle-
timizin arkasındayız.” diyen Rektör 
Güven, devletin tüm kurumları gibi 
ERÜ’nün de dimdik duruşundan 
vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Güven, 
güçlü bir ülke olmanın önceliğinde 
ahlaklı, örf ve adetini unutmamış, 
bilimsel çalışmalara önem veren üni-
versite öğrencisi yetiştirmek olduğunu 
söyledi. Panel, konuşmacılara plaket 
takdiminin ardından sonlandırıldı.
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Vaka hakkında bilgiler veren Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin; kilo 
alamama, sık enfeksiyona yakalanma 
şikâyeti ile merkezlerine getirilen 1 
aylık İnan bebeğin yapılan kontrolle-
rinde VSD (Ventriküler Septal Defekt) 
denilen kalbin sol ve sağ karıncıkla-

rını ayıran duvarda büyük bir delik 
tespit ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Na-
rin, “Yeni doğan bebeklerde en önemli 
kalp hastalığı sorunlarından olan 
bu deliğin tedavisinin iki yolu var. 
Birincisi iki aşamalı cerrahi, ikincisi 
ise kasıktan girilerek anjiyo yönte-
mi ile deliğin kapatılması. Bebeğin 
prematüre doğması, genel durumunun 
kötü, yaşı ve ağırlığının ise uygun 
olmamasından dolayı kalpteki deliği 
açık kalp ameliyatı yerine, girişimsel 
yöntemle kapatmaya karar verdik.” 

diye konuştu. Yapılan işlemin oldukça 
zor ve riskli olduğunu anlatan Narin,  
dünyada bu ağırlıkta ve yaştaki çocuk-
larda nadir uygulanan bir yöntem 
olduğunu ifade etti. “Daha önceki 
tecrübelerimizle bu işlemi yapmaya 
karar verdik.” diyen Nazmi Narin, 
bebeğin kasığından girerek kalpteki 
VSD adı verilen deliği tek aşamada 
anjiyo yöntemi ile kapattıklarını ak-
tardı. Prof. Dr. Narin, bebeğin sağlık 
durumunun iyi olduğunu belirtti.

k r a arı a a a ıl ı
İnan bebeğe uyguladıkları ameliyatsız 
yöntemin özelliğinden bahseden Naz-
mi Narin, bu yöntemin dünyadaki en 
küçük yaş ve ağırlıktaki bebeğe yapıl-
masından dolayı bir ilk olduğunu kay-
detti.  Prof. Dr. Narin, sözlerine şöyle 
devam etti:  “Girişimsel yöntemle VSD 
kalp deliklerinin kapatılma vakalarını 
inceledik. Dünyada 3 aylıktan ve 4 
kilogramdan aşağı gerçekleştirilen bir 
vaka yok. Durum böyle olunca merke-
zimizde yine büyük bir başarıya imza 
atarak, dünyada en küçük vakanın 
VSD denilen kalp deliğini ameliyatsız 
yöntemle kapatmış olduk.”

 l k ak l  r    
r  a a r ar  al  l  
 l  ala ı a A  l  

ka a ı
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı (GEBİP) 
2016 yılı uygulamasında doğa, 
mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler 
alanında 105 başvuru arasından 
yapılan değerlendirmeler sonucunda 
toplam 31 bilim insanını ödüle 
layık gördü. Ödül sahiplerine 3 yıl 
boyunca her yıl 20 bin liralık mali 
desteğin yanında, tez aşamasındaki 

doktora öğrencileri için de ayrıca 
6 bin liralık ek destek sağlanacak. 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, TÜBA Ödül törenlerinin 2015 
yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı 
himayesine alınmasının akademi 
ve bilim insanlarımız için önemli 
bir gelişme olduğunu, himaye ve 
destekleri için ise Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini 
ifade etti. 2016 ödülleriyle TÜBA - 
GEBİP kapsamında ödüllendirilen 
üstün başarılı genç bilim insanı 
sayısının 404’e çıktığını söyleyen 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 

Akademi’nin ödül programlarının 
bilim insanlarını teşvik açısından 
önemli olduğunu ve bu programları 
geliştirerek sürdüreceklerini aktardı. 
ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses 
ise Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
alanında ödül kazandı. TÜBA - GEBİP 
Ödülleri, üstün nitelikli bilimsel 
çalışmalarıyla öne çıkan ve Türkiye’de 
çalışan genç bilim insanlarını 
araştırmalarında ve kendi araştırma 
gruplarını geliştirmede desteklemek, 
başarılı araştırmalarını Türkiye’de 
gerçekleştirmeye özendirmek amacıyla 
her yıl veriliyor.

 la a  ak l  l  
l  arkı alık  k ra ı l -

 ra a l l  l a ı  
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen konferansa konuşmacı 
olarak Davranış Bilimleri Uzmanı 
Şengül Yiğit katılırken akademisyen 
ve öğrenciler programı takip etti. 54 
yaşında, evli ve bir kız çocuk annesi 
olduğunu belirten Şengül Yiğit, za-
manı ve kendisini iyi yönetemeyenle-
rin hiçbir şeyi yönetemeyeceğini dile 
getirdi. “Kendimizi yönetmek için de 
iletişim dediğimiz o sihirli sandığa 
çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor.” 
diyen Uzman Yiğit, insanın kendi-
sinin tanımasının, mutluluğun ilk 
yasası olduğunun altını çizdi. Yiğit: 
“Eğer kendimizi yönetirsek, dünyayı 
da yönetme gücüne sahip oluruz.” 
ifadelerini kullandı.

 l kl r  r k  r  
l r a ı

Şiirle ilişkisi olmayanın hayatla 
da ilgisinin olmayacağını söyleyen 
Şengül Yiğit, “Sabah namazından 
önce uyanıyorum. İlk işim aynaya 
selam vermek oluyor. Aynaya 
bakarak Üstün Dökmen’in Selam Ver 
şiirini okuyorum.” şeklinde konuştu. 
İletişimin göz göze, kalp kalbe 
gerçekleştiğini ve duygu merkezi ile 
bağlantılı olduğunu belirten Yiğit, 
“Gözler kalbin aynasıdır ve hissiyat 
önemlidir. Bunun için ise başarıya 
giden yol iletişimden geçiyor.” 
dedi. Şeytanın, keşke ile başlayan 
cümlenin dostu olduğunu dile 
getiren Şengül Yiğit, konuşmasını 
şöyle sonlandırdı: “Başarıya giden 
yol ilk olarak kendine inanmaktır. 
Vücuttaki ve beyindeki yorgunluğun 
hiçbir önemi yoktur. Asıl olan gönül 
yorgunluğudur. Duygu çöplüklerini 
gereksiz yere doldurmayın.” 
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Erciyes Teknopark, bünyesindeki kira-
cı firmalara, akademisyenlere, girişim-
cilere ve Sera Kuluçka Merkezi’ndeki 
takımlara yaptığı çalışmalarla yenilik 
sunmaya devam ediyor. Teknopark’ın 
Hızlı Prototipleme Atölyesi Lab Erciyes 
hakkında bilgi veren Erciyes Tekno-
park A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ah-

met Hidayet Kiraz şunları söyledi:  
Toplamda 240 m2’lik bir alandan olu-
şan Lab Erciyes içerisinde prototip ça-
lışması için temel gereksinimlere yö-
nelik makine, alet, teçhizat ve üretim 
ekipmanları bulunuyor. Bunlara ek 
olarak Lab Erciyes Hızlı Prototipleme 
Atölyesi’nde bilgisayarda tasarlanan 
çalışmaların hızla ürüne dönüştürül-
mesi için 3 boyutlu baskı hizmeti de ve-
riliyor.” Atölyede yer alan kitaplıkta gi-
rişimcilerin yararlanması adına temel 
bilgisayar programlama dilleri, temel 
elektronik devre geliştirme metotları 
türünde 100’ü aşkın kitabın yer aldı-

ğını vurgulayan Kiraz, Lab Erciyes’in 
sosyal alanı Lab Cafe’de ise girişimci-
lerin çalışmalar hakkında bilgi alışve-
rişi yapmalarına ve karşılıklı olarak 
görüşmelerine olanak sağlandığının 
altını çizdi. Girişimcilerin birbirleri ile 
farklı alanlarda fikir alışverişi yapma-
ları ve güncel yayınları takip etmeleri-
ne imkan sağlandığını aktaran Ahmet 
Hidayet Kiraz, “Erciyes Teknopark ola-
rak firmalarımıza, girişimcilere ve Sera 
Kuluçka Merkezi’ndeki takımlara daha 
iyi hizmet sunabilmek adına sürdürdü-
ğümüz faaliyetlerimize hız kesmeden 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

a a a a  arlı ı ı  
l  r  k ark ara ı a  

l  A r  2016 l larara ı 
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r  k l  l

Ommer Otel’de gerçekleştirilen top-
lantıya Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan 
Teke, 12. Hava Üs Komutanı Hv. Pilot 
Tuğgeneral Selçuk Aygün, Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, 
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi 
Çolakoğlu, Savunma Sanayi Müsteşar-
lığı Başdanışmanı Özgür Özdemir ile 

çok sayıda havacılık firması yetkilisi 
ve öğrenci katıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven, Erciyes Tek-
nopark tarafından düzenlenen Aereox 
2016 etkinliğinin Kayseri’de geleneksel 
girişimciliğin sınırlarını değiştirme-
ye yönelik olduğunu söyledi.  Rektör 
Güven, “2005 yılında kurulan ve 2007 
yılında faaliyet göstermeye başlayan 
Erciyes Teknopark, bölgenin gelişim 
ve inovasyon üssü olma hedefi doğrul-
tusunda çalışmalarını yürütmektedir. 
Girişimciliği ateşleyici ve destekleyici 
projelerle Kayseri’deki geleneksel sa-
nayi anlayışının, teknoloji tabanlı sa-
nayiye dönüşümü için çalışan Erciyes 
Teknopark, geçtiğimiz yıl gelişmekte 
olan 5-9 yaş aralığındaki teknoparklar 
arasında en iyisi ve tüm teknoparklar 
içerisinde ise en iyi beşinci teknopark 
ödüllerini alarak büyüyen hedeflerle 
çalışmalarına devam etmektedir.” 
şeklinde konuştu. 

a r  a a ılık a  a a  l -
  

Konuşmasında, havacılık ve uzay 
teknolojileri konusunda Kayseri’nin 
önümüzdeki yıllarda bir merkez ha-

line gelmesi için bu tür etkinliklerin 
düzenli aralıklarla yapılması gerekti-
ğine değinen Rektör Güven, sözlerine 
şöyle devam etti: “Kayseri’de mobilya 
ağırlıklı bir sanayi var. Savaş dönem-
lerinde çok kolay vazgeçilebilecek bir 
sanayi. Kayseri sanayisinin çeşitlen-
mesi anlamında Erciyes Üniversitesi 
ve Erciyes Teknopark, sanayi işbirliği 
çerçevesinde büyük gayretler sarf edi-
yor.” Savunma ve havacılık sanayinin 
Kayseri’nin geçmişinde olan bir sanayi 
kolu olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Muhammet Güven, burada ilk Türk 
uçaklarının üretildiğini belirtti. “Bura-
da havacılık ve havacılık yan sanayisi-
nin gelişmesi için uygun bir potansiyel 
var.” diyen Rektör Güven,  bu toplan-
tıların amacının buradaki sanayicileri, 
bu tür teknolojilerle buluşturarak yatı-
rımcıya şehri tanıtmak ve bu sanayinin 
burada gelişmesini sağlamak olduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Muhammet Güven, 
Kayseri sanayisinin bu anlamda büyük 
bir kazanım elde etmesini temenni 
etti.  Açılış konuşmalarının ardından 
aralarında Aselsan, Aspilsan, TÜBİ-
TAK, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve 
birçok yerli firmanın yanı sıra Airbus 
gibi uluslararası havacılık sektörünün 
önde gelen şirketlerinin açtığı stantlar 
gezildi.

 l  ak l  l  r Aka  -
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi ve Hür Akademi Sivil Top-
lum Kuruluşu’nun birlikte hazırladığı 
‘Cennetten Bir Parça’ adlı belgesel film 
projesi, 15 Temmuz darbe girişimine 
dikkat çekerken, Kayserili şehitle-

rin de hayatını ekranlara taşıyacak. 
İlk olarak şehit polis Cennet Yiğit’in 
hayatının belgeselleştirildiği projenin 
ilk bölüm çekimleri sona erdi. İletişim 
Fakültesi Kampüs TV Koordinatör 
Yardımcısı ve projenin yönetmeni 
Olcay Oğuz, bu proje ile hem şehitle-
rin hayatını daha yakından tanıma 
ve tanıtma fırsatı bulduklarını hem 
de onları yâd ettiklerini dile getirdi. 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu 
projelerle dışarıda ve stüdyoda uygu-
lama yapma olanağı bulduğunu ifade 
eden Oğuz; “Bir Kayserili olarak şehit-

lerimize sahip çıkmamız ve ailelerini 
yalnız bırakmamamız gerekiyor. Onlar 
bu ülke için canlarını hiç çekinmeden 
feda ettiler, biz de İletişim Fakültesi 
olarak şehitlerimizin anısını yaşatma-
ya, ailelerinin acılarını paylaşmaya 
çalışıyoruz. Bu projenin gerçekleşme-
sinde desteğini hiçbir zaman esirge-
meyen ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Akdağ hocamıza ve 
Hür Akademi’ye bizi şehit aileleri ile 
buluşturduğu için teşekkür ediyoruz.”  
şeklinde konuştu.

r  r    l r
Duygu dolu anların yaşandığı çekim-
lerde şehit Cennet Yiğit’in annesi Hu-
riye Yiğit, “Kızım devletine ve milleti-
ne aşıktı. Bir Cennet gider, bin Cennet 
gelir.” dedi. Evlatsız olunacağını ancak 
vatansız olunamayacağını söyleyen 
anne Yiğit, gözyaşlarını tutamadı. Acılı 
ve gururlu babası Yahya Kemal Yiğit 
ise “Allah o günleri milletimize bir 
daha yaşatmasın.’’ diye konuştu. Baba 
Yiğit, bu vatan için bir evladı değil bin 
evladı olsa feda edebileceğini de sözle-
rine ekledi. 
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen ‘Medeniyet Gençliği’ adlı 
konferansa konuşmacı olarak Gazeteci 
- Yazar Yusuf Kaplan katılırken 
akademisyen ve öğrenciler programı 
takip etti. Açılış konuşmasını yapan ERÜ 
Yeniler Kulübü Başkanı Hanifi Zeytin’in, 
Yusuf Kaplan’ın hayatı hakkında bilgi 
vermesinin ardından Türkiye Gençlik 
Vakfı’nın (TÜGVA) misyonunu anlatan 
video izlendi. Yusuf Kaplan, insanların 
bu dünyaya hiçbir katkı sağlamadan 
yaşadığını ifade etti. Konuşulan çağ 
ve yerin içeriği belirlediğini söyleyen 
Kaplan; insanlığın dilini, yerini, 
yönünü tayin ettiğini belirtti. Kaplan, 
konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bin 
yıllık insanlık tarihini biz oluşturduk.  
Bu tarihin 700 yılında biz, kalan 300 
yılında ise Amerika var. Ancak bu durum 

insanlığın ruhunu açacak bir ahlak 
geliştirmemiştir. Aksine bir uygarlığın 
nasıl olamaması gerektiğini bize 
göstermiştir.” 

la a ı  r l 
 
Çağdaş müziğin gürültüye dayandığını, 
klasik müziğin ise düşünceyi 
yönlendirdiğini söyleyen Yusuf Kaplan; 
“Çağdaş müzikteki gürültü tek motiftir. 
İnsanlığın sessizlik arayışıdır. Sessizlik 
arayışı aynı zamanda ses arayışıdır. Bu 
ses bize nefes olamaz. Bu müzik algı 
kapılarını kapatır.” şeklinde konuştu. 
Kaplan; Mevlana’nın Pergel metodunun 
kullanılması gerektiğini, pergelin sabit 
ayağının İslam’a, diğer ayağının ise 
medeniyetlere açıldığında Türkiye’nin 
özgürleşeceğini vurguladı. Dünyanın 
insanlığa, insanlığın da hakikate gebe 
olduğunu belirten Kaplan konuşmasını 
şu sözlerle sonlandırdı: “ İnsanlar 
birbirleriyle tanış olsun ki medeniyet 
olsun. Eğer biz bu şekilde olursak bizim 
önümüzde kimse duramaz.” 
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ)  Rektörlük Binası 
Senato Salonu’nda “Türkiye’de Güneş Enerjisi 
Durumu ve Geleceği Toplantısı” gerçekleşti-
rildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Muhammet 
Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Güneş Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan,  ERÜ 
Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Koordinatörü 

Prof. Dr. Mehmet Doğan ve akademisyenler ka-
tıldı. ERÜ’de yapılan çalışma ve faaliyetler ara-
sına güneş enerjisini de almak istediğini belirten 
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven konuşması-
na şöyle başladı: “Erciyes Üniversitesi gerek alt 
yapısı gerek arazi yapısı değerlendirildiğinde gü-
neş enerjisi konusunda yeterli imkanlara sahip-
tir. Üniversite içerisinde veya üniversitemizin 
arazilerinde güneş enerjisi panelleri kurabiliriz 
diye düşündük.” Hem ülke ekonomisine hem de 
bilimsel çalışmalara katkı sağlamak istedikleri-
ni vurgulayan Prof. Dr. Güven bu çalışmaların 
ERÜ’ye önemli katkıları olacağını dile getirdi. 

ODTÜ ile ERÜ’nün ortak bir bilimsel çalışmada 
bulunacağını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Doğan 
ise Türkiye’deki enerji kaynaklarına bakıldığı 
zaman yüzde 45.4’ünün doğal gaz olduğunun 
görüldüğünü ve bu durumun dışarıya bağımlılığı 
arttırdığını belirtti.

a ı lılı ı a al ak  k  r  ka akları-
ı ı l r  r k r

Türkiye’nin ilk güneş enerji kulesinin Mersin’de 
kurulduğunu ifade eden Prof Dr. Doğan, ısınan 
sudan elde edilen buhar türbinlerinin çevirerek 
elektrik enerjisine döndüğünü vurguladı. Güneş 
enerjisinin Türkiye için nihai bir gelişme olduğu-
nun üzerinde duran Prof. Dr. Raşit Turan, konu 
ile ilgili şunları söyledi: “Bugün güneş enerjisi 
için aşağıdan ve yukarıdan büyük talep var. Po-
litikacılarımız bu durumu göz ardı edemez oldu. 
Dışarıya bağımlılığımızı azaltmak için kendi 
enerji kaynaklarımızı geliştirmemiz gerekiyor.”

rka  Arı a
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür 
Sitesi’nde, ERÜ Çağrı Kulübü tarafından 
düzenlenen ‘28 Şubat’tan 15 Temmuz’a 
Zafer’ adlı konferansa kulüp üyeleri ve 
öğrenciler katılım gösterdi. Konferansa 
konuşmacı olarak katılan Gazeteci – Yazar 
Yakup Köse, 28 Şubat döneminde yaşanan 
olayların 15 Temmuz’da da benzer şekilde 
insanların karşısına çıktığını dile getirdi. 
Darbelere, savaşlara, kıyımlara karşı 
birlik ve beraberlik şuuru içinde halkın 
birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade 
eden Yakup Köse sözlerine şöyle devam 
etti: “28 Şubat’ta cezaevine girdim. 
Askerlerin dipçiği arasında ayaklarımızda 
ve bileklerimizde kelepçelerle dayak 
yiyerek sorgulandık. Cezaevinde açlık 
grevi yaparak 28 Şubat sonrası insanların 
bilinçlenmesi için çok çaba gösterdik. 

Bu çalışmaları ise gelecek şuurunu 
oluşturmak için yaptık.”

ll k  k r l a ı  la ı

15 Temmuz darbe girişiminin halkın 
gücü ve birlikteliğiyle atlatıldığını 
vurgulayan Yakup Köse;  Malezyalı ve 
Filipinli Müslümanların dediklerinden 
yola çıkarak diğer Müslüman milletlerin 
Türkiye’nin geleceğine yönelik korku 
duyduklarını anlattı. Köse, “Daha 
çok çalışmalıyız ki ülkemizin geleceği 
için en iyi işler ortaya çıksın ve 
ülkemiz yükselsin.” dedi. Tembellikten 
kurtulunmadığı sürece geçmişte 
yaşanan olayların ileride tekrar 
başımıza gelebileceğini vurgulayan Köse: 
“Tembellikten kurtulmamız, kendimizi 
geliştirmemiz lazım. 28 Şubat süreci, 15 
Temmuz’dan daha tehlikeli bir dönemdi. 
Eğer aklımızı başımıza almazsak 
yaptığımız çalışmaları sağlam temellere 
oturtmazsak benzeri olaylar tarihte 
tekerrür edebilir.” şeklinde konuştu.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakül-
tesi tarafından “12 Ekim Dünya Artrit 
Günü Etkinliği” düzenlendi. Gevher 
Nesibe Hastanesi Başhekimlik A Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen etkin-
likte ERÜ İç Hastalıkları Romataloji 
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner 
Şenel, artrit hastalığı hakkında bilgi 
verdi. Etkinliğin toplumda farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenlendiğini dile 
getiren Doç. Dr. Soner Şenel, “Eklem 
iltihabı olarak bilinen Artrit, eklemin 
romatizmal tulumuna denir. Artrit’e 
neden olan 200’den fazla romatizmal 
hastalık vardır. Eklemlerde ağrı, şişlik, 
kızarıklık ve eklem kısıtlılığı gibi 
şikâyetlerin görülmesine neden olur. 

Romatoloji uzmanlarının kontrolünü 
gerektiren bu hastalık, zamanında ve 
doğru tedavi uygulanmadığı takdirde 
eklemlerde kalıcı sakatlıklara yol açabi-
lir.” ifadelerini kullandı.

 r a ları a k l r
Romatoit Artrit’in en sık karşılaşılan 
itihaplı romatizmal hastalık türü ol-
duğunu söyleyen Doç. Dr. Soner Şenel, 
başta el ve ayak eklemlerini etkileyen 
bu hastalığın erken tanı konulmadığın-
da insanları günlük yaşamındaki en 
basit işleri bile yapamayacak duruma 
getirdiğini aktardı. Şenel, sözlerine 
şöyle devam etti: “Eklemlerle birlikte 
kalp, akciğer ve deride de kalıcı hasara 
yol açıyor. Hastalığın tamamen ortadan 
kaldırılması mümkün olmadığı gibi 
bir uzman tarafından tedavi edilmesi 
ve gözlem altında olması gerekiyor.” 
Etkinlik, soru ve cevapların ardından 
sona erdi.

l a ı  A kara k l  r 
k   k r  r  r  a  

   ar  l  
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven’e iyi niyet 
ziyaretinde bulunan Büyükelçi Igor 
Jukic’e, Slovenya Ankara Büyükelçiliği 
Ticari Konsolosu Andrej Fercej, 
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosu 
Harun Hasyüncü de eşlik etti. Rektör 
Güven tarafından Rektörlük binası 
girişinde karşılanan Büyükelçi Jukic 
ve beraberindekiler, önce makama 
ardından ise senato salonuna geçti. 
Senato üyelerine hitap eden Büyükelçi 
Igor Jukic, ERÜ ile Ljubljana 
Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi 
muhtemel işbirliklerini konuşacaklarını 
söyledi. Kayseri’yi ve Erciyes 
Üniversitesi’ni çok beğendiklerini ifade 
eden Büyükelçi Jukic, ülkelerindeki 
yatırım olanaklarından bahsetti. ERÜ 

Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven 
ise, Büyükelçi Jukic’in ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Rektör Güven, “Slovenya’nın en 
büyük üniversitesi olan Ljubljana 
Üniversitesi ile Erasmus bağlamında 
bir anlaşmamız bulunmaktadır. Bu 
nedenle biri güz, biri bahar olmak 
üzere iki öğrencimiz orada eğitim 
görmektedir. Ljubljana Üniversitesi 
ile gerek eğitim alanında gerekse 
sağlık alanında farklı anlaşmalarımız 
gerçekleşebilir. Fakat önceliğimiz 
sağlık alanında işbirliği anlaşmaları 
imzalamak.” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Slovenya 
Ankara Büyükelçiliği Ticari Konsolosu 
Andrej Fercej, ülkesini tanıtan bir 
sunum yaptı. Rektör Güven, ziyaretin 
anısına Büyükelçi Igor Jukic’e gümüş 
tabak, Büyükelçi Jukic ise Rektör 
Muhammet Güven’e ülkesinden 
getirdiği özel kapta Adriyatik tuzu 
hediye etti.

l a 
k l  
ERÜ’de
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ra ı a  rl r l
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuş-
macı olarak Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Mehmet Ünal katılırken, akademisyen 
ve öğrenciler programı takip etti. Medeni 

Hukukun güncel sorunlarına değinen 
Prof. Dr. Mehmet Ünal konuşmalarına 
şöyle başladı: “Türkiye’de Medeni Kanunu 
hazırlanırken ilk başta mal rejimi kuralı 
getirildi. Mal rejimi; eşlerin evlilik esna-
sında sahip oldukları mal varlıklarının 
yönetimi, tasarrufu ve birbirlerinden olan 
hak ve alacakları ile sorumluluklarının 
bütünüdür.” İlerleyen yıllarda bu kanu-
nun Edinilmiş Mallara Katılma Sistemi 
kanunu olarak değiştiğini vurgulayan 

Prof. Dr. Ünal bu sistemi, “Eşlerin emek 
verip karşılığını alarak edindikleri mal 
varlığı değerlerinin, mal rejiminin sona 
ermesiyle eşler arasında kural olarak 
eşit paylaşımı kabul edilmiştir. Eşler, 
evlilik içerisinde elde edilen ve diğer eş 
adına kayıtlı bulunan malların değerinin 
yarısını isteme hakkına sahiptir.” diyerek 
açıkladı.

a ı  k a ı ı  a   a r r
Eski kanuna göre bir kadın evlendiği 
zaman, kadının mal varlığının erkeğe 
geçtiğini; erkeğe düşen görevin ise evin 
geçimini sağlamak olduğunu vurgulayan 
Mehmet Ünal, bu durumun Türk kültü-
rüne uygun olmadığı anlaşılınca ‘Edinil-
miş Mallara Katılma Sistemi Kanunu’ 
çıkarıldığını belirtti. Prof. Dr. Ünal: 
“Kadın, gücünün yettiği oranda kocasının 
muavini ve müşaviridir. Bu kanuna göre 
eğer erkek evi geçindirebiliyorsa, kadın 
milyoner dahi olsa isterse en ufak yardım-
da bulunmaz. Fakat kocası evi geçindi-
remiyorsa o zaman devreye kadın girer.” 
şeklinde konuştu. Bu sistemin pekte adil 
olmadığını savunan Prof. Dr. Ünal her iki 
tarafında yükü eşit şekilde paylaşması ge-
rektiğini vurguladı. Konferans soru cevap 
bölümünün ardından sonlandırıldı.
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24 yaşında Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olmaya hak kazanan Bora Acar Zöngür’ün, katıldığı bir turne 
dönüşü tüm yaşamı değişir. Kırmızı ışıkta geçen bir otobüs Zöngür’ün hayatını altüst eder ve kazadan sonra 

geriye kalan ömrünü tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak geçireceğini öğrenir. “Hayat sana eğer limon 
sunuyorsa ondan limonata yapmayı bileceksin.” diyen genç balet, önce sosyal medyada engelliler için çektiği 

videolarla fenomen olur; ardından ise bir sinema filminde rol alır. 

İzmir de doğan 26 yaşındaki Bora 
Acar Zöngür, anne ve babasının 1992 
yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 
ayrılması sonucu iki evin tek evladı 
olur. Annesiyle kalmaya başlayan 
Zöngür, 1998 yılında annesinin kültür-
sanat faaliyetleriyle ilgilenmesini 
istemesi üzerine ‘Tebessümler Diyarı’  
isimli bir operaya gider. Operadan 
çıktıktan sonra balet olmaya karar 
verir. Annesine dansçı olmak 
istediğini söylemesi üzerine İzmir 
Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk 
balesi kurslarına yazılır. Önce Dokuz 
Eylül sonra Hacettepe Üniversitesi’nin 
lise bölümü… Daha mezun olmadan 
İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden 
sözleşme teklifi alır ve 23 yaşındayken 
kadrolu bir bale sanatçısı olmayı 
başarır.

l  la  r    k

Bora Acar Zöngür, bugüne kadar 
sadece bale sanatçılığı üzerine eğitim 
aldığını belirtiyor ve sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Lise dönemimde maddi 
zorluklarla başa çıkmam gerekti. 
Ancak içinizdeki istek, sanat aşkı 
bu tip sorunları yenmenize yardımcı 
oluyor. Tabii mezun olduktan 
sonrada iş bitmiyor. İyinin iyisi 
olmak zorundasınız ki hayatınızı 
devam ettirebilecek maddi gelire 
sahip olabilesiniz. Birçok kez düşüp 
sakatlandım ama önemli olan 
yere düştüğünüzde pes etmemek. 
Çok sevdiğim bir sözdür; boksör 
yere düştüğünde değil yerden 
kalkamadığında yenilir.” Tam 
hayalini gerçekleştirip, hayatını 
düzene sokmuşken Devlet Opera 
ve Balesi bünyesinde katıldığı bir 
turne dönüşü, kırmızı ışık ihlali 
yapan bir aracı çarpması sonucu tüm 
yaşamı değişiyor Zöngür’ün. 6 ay 

boyunca hastanede yatmak zorunda 
kalıyor. Taburcu olduğunda ise artık 
tekerlekli sandalyeye bağımlı bir 
hayat sürüyor. Zöngür hayatının 
bundan sonraki dönemini şu sözlerle 
anlatıyor: “24 yaşındayken mesleğimi, 
sevgilimi ve evimi kaybettim. Her 
şeye yeniden başlamam gerekti. 
Bugün bale yapamıyorum ancak bale 
yapan sanatçı arkadaşlarıma perde 
arkasında yardımcı olabiliyorum. 
1.90 cm boya sahipken artık dünyaya 
farklı bir yükseklikten bakıyorum.” 
Kaza sonrasında psikolojik bir 
çıkmaza girdiğini ifade eden Zöngür, 
bu süreci annesi sayesinde atlattığını 
söylüyor ve ekliyor; “Destekçiyi 
soruyorsanız eğer, bilmediğiniz bu 
dünyaya girdiğinizde tek destekçiniz 
oluyor o da kendiniz; çünkü en 
yakınlarınız bile bu durumu daha 
önce tecrübe etmedikleri için size 
destek verme konusunda yetersiz 
kalıyor.” İnsanların içinde her zaman 
üretme isteği ve yaşama sevincinin 
olması gerektiğini vurgulayan 
Bora Acar,  sevinç ve isteğin bazen 
kaybolabileceğini; böyle durumlarda 
ise yeni arayışlara girerek hayatın 
sunduğu limonu limonataya 
dönüştürmek gerektiğini anlatıyor.

al a a  l
Sosyal medyaya yüklediği videolarla 
engelli insanların sesi olan Bora 
Acar Zöngür, zamanla fenomen 
oluyor. Türkiye nüfusunun yüzde 
15’inden fazlasının engelli olduğunu 
aktaran Zöngür: “O malum videoyu 
bu amaçla çekmemiştim. Sadece 
basit bir isyandı ve kontrolden çıktı. 
İnsanların bu videoya ilgi göstermesi 
çok hoşuma gidiyor. Bazen olumsuz 
yorum yapanlar ya da amacımı yanlış 
algılayanlar çok üzücü davranabiliyor 

ama ne yapalım beş parmağın beşi 
de bir değil.” diyor. Balet Zöngür, 
azmederek bale sahnelerinden sinema 
perdesine geçiyor ve ‘Adım Adım’ 
filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Baletliğin ve oyunculuğun birbirinden 
tamamen farklı olduğunu söyleyen 
Zöngür: “Sinema alanında da sanat 
icra ediyorsunuz. Bu beni bir nebze 
tatmin ediyor. Elbette sahne gibi 
değil. İnsanların gözlerini görmeden, 
alkışlarını duymadan oyunculuk 
sergilemek benim için kalemsiz bir 
kâğıt parçası gibi. O kâğıdı nasıl 
dolduracağımı bilmiyorum. Hep 
bir yanım eksik kalıyor.” şeklinde 
konuşuyor. Bir tarafta bale sahnesi 
diğer tarafta sinema perdesi. İki farklı 
ortamdan hangisi daha zevkli geldi 
sorusunu sorduğumuzda, “Soruya 
soruyla cevap vermek hiç hoşuma 
gitmez ama zannedersem buraya çok 
uyacak. Gerçek bir ralli pilotu olmak 
mı yoksa bilgisayar oyununda araba 
kullanmak mı? İkisinin de seven 
kitlesi farklıdır ancak benim için her 
zaman gerçek olan daha zevklidir. 
Yani gerçek bir ralli pilotu olmak.” 
cevabını veriyor genç balet.

 ll  akı
DJ’lik ve profesyonel fotoğrafçılık 
yaptığını belirten Bora Acar Zöngür, 
Engelli Yaşamı Destekleme Derneği 
(TEYAD)’ni kurduklarını ve burada 
çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. 
“Engellilerin sorunlarını çözmeye 
çalışıyorum.” diyen Zöngür, sözlerini 
şöyle noktalıyor; “Çevremdekilerin 
yardımıyla bunları yapmaya 
çalışıyorum. Böyle mutlu olabiliyorum. 
Bale yapamıyorum ama kendimi 
sporla tatmin ediyorum. Şimdilerle 
okçuluk yapıyorum. Hedefim ise milli 
takıma girmek.”

a  l a arı  kr  a lı  r a  a ı ı

“Limonları, Limonataya Dönüştürmenin Hikayesi”  
Bora Acar Zöngür
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Burak-Seda 
Akkul çifti, Çin’in 

Pekin kentine 
turistik amaçla 

gidecekken 
kendilerini 

gezi programı 
yaparken buluyor. 

‘Çok Gezenti’ 
adını verdikleri 

programda, 
eşiyle seyirci 

karşısına çıkan 
yılların mizah 

metin yazarı 
Burak Akkul, 

profesyonel bir 
kamera yerine eşi 

Seda Akkul’un 
çekimlerine 
yer veriyor. 

Bu durumun 
kendisini daha 

rahatlattırdığını 
ifade eden Akkul, 
eşiyle gidecekleri 

şehirleri 
sosyal medya 

hesaplarından 
duyurarak 

orada yaşayan 
Türkler’den 

aldıkları tavsiyeler 
doğrultusunda 

kalacakları yerleri 
belirliyor.

G e z g i n l i ğ i n  M i z a h  H a l i : 

Burak Akkul, birkaç yıldır Çok Gezenti 
programıyla ekran önünde olsa da 
aslında en sevdiğiniz şovların metin 
yazarı olan bir mizahçı. Komikaze’nin 
isim babası, Çılgın Bediş’in birkaç 
sezonluk yazarı, 1990’ların ilk kukla 
siyasi mizah şovu Pilastip Show’un, 
Beyaz’ın, Okan Bayülgen’in, Cem 
Özer’in, Metin Uca’nın, Mesut Yar’ın 
sunduğu şovların metin yazarı…  
Kırklareli doğumlu 44 yaşındaki 
Burak Akkul, Marmara Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümü’nden mezun olur 
ve yazarlık hayatına başlar. Yıllarca 
birçok televizyon programının, 
dizinin ve reklamın metin yazarlığını 
yapar ve mizah dergilerinin aranan 
isimlerinden olur. Burak Akkul, yine 
metin yazarlığı yaptığı bir televizyon 
kanalından; “İyi geziyorsun.” cümlesini 
sık sık duymaya başlayınca bir kamera 
ve mikrofon alıyor ve ‘Çok Gezenti’ 
adlı programını eşi Seda Akkul 
kameramanlığında çekmeye başlıyor. 
Kameraman olarak neden eşini tercih 
ettiğini ise Akkul, şu sözlerle açıklıyor: 
“Karşımda kameraya değil doğruca 
ona bakabileceğim biri gerekiyordu 
yoksa bu program sevilmezdi.” 2014 
yılının Ocak ayından itibaren programı 
yapmaya başlayan Akkul Çifti, 2 yılda 
toplam 20 ülke geziyor ve eğlenirken 
insanların bir ülkeye nasıl ucuz bilet 
bularak gidebileceklerini anlatıyor.  
Burak-Seda Akkul, gittikleri yerde 
ne yiyor ve nerede kalıyorlarsa 
fiyatına varıncaya dek söylüyor ve 
gidemeyenleri de kendileriyle beraber 
seyahate çıkarıyor.

  l  l  a ı ı  l  
k  

Burak Akkul, ilkokul 2.sınıftayken 
Kırklareli’ndeki evlerinin bahçesinde 
kendisine maceralar yarattığını 
ve bunları ‘Issız ormana düşen 
kardeşlerin öyküsü’ adıyla kaleme 
aldığını açıklıyor. “Harita bakmak, 
ansiklopedilerin ülke sayfalarını 
okumak en büyük zevkimdi.” diyen 

Akkul, çocukluk zamanlarından bu 
yana okuldaki tiyatro metinlerini 
kendisinin yazdığını belirterek, o 
zamanlarda gelişen bir mizah güdüsü 
olduğunun altını çiziyor. Dünyayı 
gezme macerası TV2’de tanıtım 
yazarlığı yaptığı zamanlarda başlıyor 
Burak Akkul’un. Fırsat buldukça 
eşiyle yurtdışı seyahatleri yapan 
Akkul, iş arkadaşlarının toplantılarda 
söylediği sözlere kayıtsız kalamadığını 
ve bir gün “Çin’e ucuz bilet buldum, 
hadi verin mikrofon ve kamerayı. 
Çin Seddi’nde tanıtım filmi çekmeye 
gidiyorum.” dediğini anlatıyor. 
Böylelikle 2014’ün Ocak ayında 
eşiyle ‘Çok Gezenti’ adlı programa 
başlayan Akkul, yaptığı bu programla 
sosyal medya ve televizyonda aranan 
samimiyeti, genç ve orta yaşlı kitleye 
ulaştırmayı başardığını ifade ediyor. 
Bugünlerde yirminci ülkeyi izleyiciyle 
buluşturmaya hazırlanan Akkul çifti, 
kanaldan kamera, objektif ve diğer 
ekipmanlar dışında herhangi bir 
destek almıyor. Seyahat edecekleri 
ülkeyi sosyal medya hesaplarından 
duyuruyor ve orada yaşayan Türklerin 
tavsiye ettiği ucuz otellerde kalıyorlar.

rk  a a l r lk  
ra la a ık
Gezdikleri ülkelerin listesi 
oldukça kabarık Akkul çiftinin. 
Aralarında hepimizin gitmek istediği 
metropollerin yanı sıra kafa dinlemek 
isteyenler için egzotik ülkeler de yer 
alıyor. Akkul; “New York, Londra, 
Atina, Hong Kong, Tayland, Çin, 
Portekiz, İtalya, Gürcistan, Hollanda, 
Dubai, İskoçya, Münih ve Güney 
Kore bölümlerini yayınladık, elimizde 
6 ülke’nin daha yayına hazır hali 
çekimleri duruyor.” diyor ve ekliyor; 
“Yaz aylarında Marmaris, Çeşme, 
Tekirdağ, Kırklareli ve Alaçatı 
bölümlerini çektik. O kadar ülke 
gezdik ama Türkiye’den daha güzel 
bir ülkeye rastlamadık.” Gezdikleri 
ülkeleri şöyle değerlendiriyor Burak 

Akkul; “En sevdiğim ülke rahatlıkla 
söyleyebilirim ki Hollanda’dır. İnsanlar 
teknolojinin çok gelişmiş olmasına 
rağmen bisiklet sürmekten zevk alıyor. 
Beğenmediğim ülke ise ABD. Aşırı 
insancıl yaklaştığımdan mı bilmiyorum 
ama dev led ekranlar altında 
kartonları yorgan yaparak uyuyan 
onca insan var.”

a  a arlı ı  k  k l  
rl

Eşiyle dünyayı gezmeye devam 
edeceğini dile getiren Akkul, karşında 
samimi olduğu ve şımarabileceği biri 
olması gerektiğini bunu da en iyi 
eşiyle sağlayabileceğini düşündüğü 
için kameramanlığı eşine verdiğini 
anlatıyor ve “Çekimlerde kameraya 
değil eşime bakıyorum. Tanımadığım 
biriyle çalışmak bana vakit ve enerji 
kaybettirir. Televizyon dünyasının 
vakit kaybına tahammülü yok.” 
ifadelerini kullanıyor. Akkul, mizah 
yazarlığının TV’ye aktarılmasında 
yazarlık yeteneğinin etkisi olduğunu 
belirterek sosyal medyada geçerli 
olan ifadelerin yüzde 70’inin mizah 
içerdiğini, bunu da televizyona taşıma 
yetkisi olduğu için şanslı sayıldığını 
vurguluyor. Mizah yazarlığının, 
yetenek ve kişiliğin birleşimi olduğunu 
anlatan Akkul şunları söylüyor: “Ya 
kişiliğinizi mizahla harmanlayıp 
iyi mizah yazarı olursunuz ya da 
kötü mizah yazarı olursunuz. Ancak 
unutmayalım, mizah yazarlığı komik 
adam olmak anlamına gelmez. 
Mizah, olayları zekice çarpıtıp dikkat 
çekmektir.” Yazar adaylarının 
çevrelerinde olan bitenlere dikkat 
etmeleri gerektiğini anlatan Burak 
Akkul, çok okuyup bilgi sahibi olmak 
gerektiğini vurguluyor. “Çanağında ne 
varsa kaşığına da o gelir.” diyen Akkul, 
“Bence, hayatınızı bir konuda derin 
bilgiye adamak yerine, birçok konu 
hakkında yeterli bilgi edinecek kadar 
okuyun, araştırın. İnanın yararını 
göreceksiniz.” şeklinde konuşuyor.

Akı  r r k a arı  rka  l

  “ Ç o k  G e z e n t i ”
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“Affan dedeye para saydım, sattı bana 
çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne 
de adım; bilmiyorum kim olduğumu.” 
der Cahit Sıtkı Tarancı, ‘Çocukluk’ 
adlı şiirinde. Hayal dünyamıza açılan 
penceredir oyunlarımız. Nasıl istersek 
öyleydi oyuncaklardan yarattığımız 
dünyamız. Zaman ilerliyor, çocuk-
luğumuzsa geri gelmiyor; fakat öyle 
şeyler var ki bizi alıp çocukluğumuza 
yeniden götürebiliyor. Musa ve Yılmaz 
Albükrek  kardeşlerin açtığı ‘Oyuncak 
Müzesi’ de ziyaret edenleri çocuk-
luğuna doğru yolculuğa çıkartıyor. 
Çocukluk  yılları 2. Dünya Savaşı’na 
denk gelen Albükrek Kardeşler, ne 
istedikleri gibi bir çocukluk yaşayabi-
liyor ne de tek bir oyuncakları oluyor.  
Babaları askerde olduğu için yokluk 
içinde yaşayan kardeşler, bu neden-
le oyuncaklarını kendileri yapmaya 

karar veriyor. Yaptıkları 
oyuncakları biriktiri-

yor ve 2004 yılın-
da İstanbul’un 
ilk oyuncak mü-
zesini açıyorlar. 
Doktor Musa 

Albükrek 
ile 73 

yıldır 

devam eden bu oyuncak yapıp birik-
tirme merakını ve müze açmaya doğru 
giden hikayelerini konuştuk. 

 a a kr  r  
Aslında bizden önce annemizin aklına 
gelmiş. Eski evlerde merdiven altla-
rında ardiyeler olur. Bizim Büyüka-
da’daki evimizde de vardı. Merhum 
anneciğimiz yaptığımız oyuncakları 
orada biriktirmiş. Yani evde minik 
bir müze oluşturmuş. Bizim oranın 
varlığından sonradan haberimiz oldu. 
Ağabeyim, “Biz bu evi üç katlı apart-
man haline getirelim, herkes bir katta 
oturur.” dedi. Kabul ettik ve inşaat 
başladı. Bir gün ağabeyim Victor beni 
aradı; “Evde kilitli bir oda var, gelin 
bakalım.” dedi. Merdiven dışarı alı-
nacak artık iç merdiven olmayacaktı.  
Bugün yarın derken duvar çökertiliyor 
ve bütün gemiler, uçaklar parampar-
ça oluyor. Biz sonradan tekerlekleri, 
pervaneleri toplayabildik. Onlar da 
Büyükada’daki müzede teşhir ediliyor.

k  a  r k r  -
akları  al  r k k -

 kr  ka a ak   
 a a  aal  

Benim fikrimdi. 1975’ten 
beri bir müze kurmayı 
hayal ediyordum. Bu ko-

nuda en büyük çabayı 
ben gösterdim ancak 

kardeşim Yılmaz da 
bana destek olacak 
işler yaptı. Oyun-
caklarımız ilk kez, 

karikatürist arkada-
şımız Erdoğan Bozok’un 

müdürlüğünü yaptığı ‘Karikatü-
rist Müzesi’nde sergilendi. Bir buçuk 

ay süren sergi sonrasında bu işi ciddi-
ye alıp kendi müzemizi açmaya karar 
verdik. Oyuncak Müzesi’nin büyük bir 
kısmını benim oyuncaklarım oluştu-
ruyor.  Kardeşim Yılmaz’ın ise içinde 
trenlerinin de bulunduğu büyük bir 
kasaba maketi var. Müze, 1 Ağustos 
2004’te açıldı. Başta iki odayla baş-
ladık daha sonra eklenen oyuncak-
larla oda sayısı üçe çıktı. Müzemizi 
ziyarete gelenler, oyuncaklarımıza 
büyük bir hayranlıkla bakıyor ve bize 
‘Oyuncakların Efendileri’ diyor. 

r ra   r ra ı ı ı -
kl r

ak a a a a ıl a la ı ı
Ben 1937 senesinde doğdum ve 
gözümü 1942 senesinde açtım; çünkü 
insanlarda algı beş yaşından sonra 
başlıyor. Çocukluk yıllarımız savaşla 
başladı. Babamız askerde olduğu için 
bu süreçte oldukça zor günler geçir-
dik. O zamanlar bırakın oyuncağı, 
ekmeğimiz bile yoktu. Yağ ve şeker 
karneyle dağıtılırdı. Bize oyuncak 
alan olmadığı için oyuncağımızı kendi-
miz yapmaya karar verdik. Bulduğum 
kibrit kutularına yuvarlak kartonlar 
çizip arabalar yapardım. Tabi benim 
bundan ayrı bir yokluk sebebim daha 
oldu. Babam askerden döndükten 
sonra rahata kavuştuk. 1950 senesin-
de oyuncaklar da bollaştı ama benim 
oynamama izin verilmiyordu; çünkü 
konservatuara kayıtlıydım ve keman 
çalmaya başlamıştım. Öğretmenlerim 
babama notlar yazıp, “Oğlunuz çok 
yetenekli ama çalışmıyor.” diyordu. 
Bu yüzden oyuncaklarla oynamam 
yasaklandı ama bu yasak beni dur-
duramadı tabii. Babam da benim gibi 
doktordu. Ben de atılan boş ilaç kutu-
larını alıp, gizli gizli uçaklar, gemiler 
yapıyordum.

k  kı ı ı  ar  lara 
a ak a ı ı  

ı   r  
 a ı ı a l  

l  r la ı a 
a la ır ı ı ı

Evet 
yaptım.  

Küçük ya-
tak takımları, 
yemek takım-

ları ve kol-
tuklar yaptım. 
Oyuncakları 
kırıldığında 

tamir ediyor, 
sıkıldıklarında 

da oyuncaklarını atmayıp 
saklıyordum. Başımıza 

aslında her gün ilginç bir 
şeyler geliyor diyebiliriz. 

Her uğraş,  öbür uğraşınızı 
destekliyor. İyi resim çizen, iyi tami-
rat yapar. İyi tamirat yapan oyuncağı 
iyi bitirir ve iyi oyuncak yapan kişi de 
iyi ameliyat gerçekleştirir. Mesela mu-
ayenehaneme gelen hastalar, yapmış 
olduğum maketleri görünce nedense 
içlerinin rahatladığını söylüyor ve 
gönül rahatlığıyla muayene olmak için 
teslim oluyor. Bu durum insanlarda 
garip bir güven duygusu oluşturuyor.

r a r a a arı  rk r r
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İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Bademler Köyü, yıllardır bir tiyatro binasına ev sahipliği 
yaparak, nesilden nesile sanatı aşılıyor. Bademler Köy Tiyatrosu, Türkiye’deki ilk köy 

tiyatrosu olmasının yanı sıra, birçok profesyonel ismi de ağırlamış sahnelerden biri. Tiyatro 
sahnesine köy halkından gelen ilgi, binanın bunca yıl ayakta kalmasında büyük rol oynuyor. 

 arıl a a arı   

Bademler Köyü'nde 
sanat yeşeriyor

İzmir’in Urla İlçesi’nde bir medeniyet 
yatıyor. Bademler Köyü’ne ayak 
bastığınız anda, şehirlerde arayıp da 
bulamadığınız sıcaklığı ve insanlığı 
orada bulduğunuzu fark ediyorsunuz. 
Köyün yollarında dolaşırken, sizi ilk 
kez gören insanların selamını alıp, 
yüzlerindeki tebessümü görmek, 
kendinizi oraya ait hissettiriyor. 
Sanki ilk kez gelmemişsiniz de, her 
gün oradan geçiyormuşsunuz gibi… 
Yavaş yavaş, Kayseri’den kalkıp 
İzmir’e geldiğim Bademler Köy 
Tiyatrosu’nun önüne varıyorum. 
Tiyatro binasında, tiyatronun 
yönetim kurulu üyelerinden 
Remzi Yaradan karşılıyor beni. 
Çat kapı gitmiş olmama rağmen, 
Remzi Bey sanki oraya gideceğimi 
biliyormuşçasına güler yüzle ve 
ilgiyle karşılayıp, içeri girmem 
konusunda bana yardımcı oluyor. 
Binanın içine adım attığınız anda, 
emeğin kokusunu duyabiliyorsunuz. 
O anda köye gelirken yaşadığınız 
zorluklar ve yol yorgunluğunuz bir 
anda gidiveriyor üzerinizden… 

  a l r  a r

Remzi Bey ile hem köy hem de tiyatro 
sahnesi üzerine keyifli bir sohbete 
başlıyoruz. Duyduklarım, bir kez daha 
“İyi ki geldim.” cümlesini kurmama 
neden oluyor.7’den 70’e herkesin 
sanatsever olduğu bu köyde, halkın 
bu denli sanat aşığı olması, köyde 
Kültür Sanat Derneği kurulmasının 
da bir nedeni oluyor. Bademler Köy 
Tiyatrosu’na olan ilgi de bir o kadar 
büyük. Remzi Yaradan’dan Bademler 
Köy Tiyatrosu’nun, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün görevlendirdiği,  Kurtuluş 
Savaşı Subayı Mustafa Anarat 

tarafından 1927 yılında kurulduğunu 
öğreniyorum. Öğretmen olarak 
Bademler Köyü’ne atanan Mustafa 
Anarat, Bademler Köy Tiyatrosu’nun 
ilk temellerini atan ve köy halkını 
tiyatroyla tanıştıran isim oluyor. İlk 
oyunun sergilenişini de şöyle anlatıyor 
Remzi Yaradan: “İlk oyun, ortaokul 
öğrencilerinin köy meydanında orta 
oyununu andıran tarzda sergiledikleri 
oyunla gerçekleşiyor. 1933 yılında 
sergilenen oyundan sonra, köydeki 
tiyatro aşkı o günlerden bugünlere 
kadar geldi.” O günlerde de olduğu 
gibi, şimdi de oyunlarda köy halkı 
rol alıyor, oyun seçimini ve oyun 
yönetimini yapıyor. Geçmiş dönemlerde 
henüz köylerde ışık yokken de bu 
işi yapmaktan vazgeçmeyen köy 
halkının, ne denli istekli olduğunu 
tahmin etmek zor olmuyor. Yaradan, 
o günleri anlatırken provalardan 
dönen oyuncuların, ışık olmadığı için 
ateş yakarak evlerine ulaştıklarını 
belirtiyor. Köy meydanında başlayan 
tiyatro serüveni, daha sonra okul 
bahçesinde kurulan bir sahne ile 
devam ediyor. Şimdiki Bademler Köy 
Tiyatrosu Binası’da, tüm bu çabanın 
ve emeğin ürünü olarak ortaya 
çıkıyor. 1961 yılında, Bademler Köyü 
Haldun Dormen’i ağırlıyor. Haldun 
Dormen’de köy meydanında halka oyun 
sergileyerek, halkın tiyatro ve sanat 
aşkını körüklüyor. 1963 yılında Metin 
Erksan’ın ölümsüz yapıtı Altın Ayı 
Ödülü alan Susuz Yaz’a da ev sahipliği 
yapan Bademler Köyü, adını biraz 
daha duyurmayı başarıyor. İlerleyen 
zamanlarda, Yıldız Kenter gibi 
isimlerde burada sahne alarak, Haldun 
Dormen’le beraber tiyatro sahnesinin 
kurulmasına destek sağlıyorlar… 
Böylece 1969 yılında sahne kuruluyor.

  alkı a a  a ı ı

Yaradan, “Her yıl en az bir oyun 
sergilenir burada. Onun dışında 
şiir dinletisi ve anma programları 
gibi etkinliklerde yapıyoruz. Tiyatro 
oyuncularımızın hepsi köydendir. 
Köy halkı sanat aşığı, tiyatro aşığı 
bir halk.” ifadelerini kullanıyor. 
Oyun seçiminde neredeyse herkesin 
fikrinin alındığını ifade eden Remzi 
Yaradan, kurulun toplanarak son 
kararı verdiğini ve seçilen oyunu 
gönüllülerle çıkardıklarını anlatıyor. 
Remzi Bey’den 150 kişilik bir salona 
sahip olan köy halkının, oyunlar-
da salona sığmadığını, bu nedenle 
fazladan sandalyeler taşındığını ve 
bazı zamanlarda ayakta izleyenlerin 
olduğunu duymak; her şeyi bırakıp 
böylesine sanata aşık bir yerde yaşa-
ma isteği uyandırıyor insanın içinde. 
Remzi Yaradan’a çıkarttıkları oyun-
lardan örnek sorduğumda, ‘Düzmece 
Müzikal, Deliler, Tersine Dünya, 
Buzlar Çözülmeden’ gibi birçok örnek 
sıralıyor. En İyi Genç Kuşak Erkek 
Oyuncu Ödülü, Jüri Özel Ödülü gibi 
birçok ödülü de göğüslüyor Badem-
ler Köy Tiyatrosu. Zamanında çevre 
köylerden tepki aldıklarını söyley-
en Yaradan; zamanla bu tepkinin 
desteğe dönüştüğünü ve bu konuda 
şanslı olduklarını ifade ediyor. Köy, 
sahip olduğu Musa Baran Oyuncak 
Müzesi ile sanata her anlamda önem 
verdiğini destekliyor. Her karışının 
ayrı ayrı gezilmesi gereken köyden 
çıkarken, başka bir insan olduğunuzu 
fark ediyorsunuz. Oradan ayrılmadan 
kendinize bir şeyler kattığınızı ve san-
atın olduğu yerin nasıl güzelleştiğini 
ve iyileştiğini bir kez daha anlamış 
olarak ayrılıyorsunuz.
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Sektörlerde önceliğin kâr amacı 
olduğu biliniyor; fakat maddiyatın 
ikinci planda olduğu, ilk sırayı 
manevi değerlerin ve sağlığın aldığı 
bir durumla sık karşılaşılmıyor. 
Yaklaşık 20 yıldır bu sektörle uğraşan 
Durmuş Dilli, ürettiği tüm gıdaları 
sigortalayarak ilginç bir olaya imza 
atıyor. Her türlü doğacak soruna karşı 
hazırlıklı olduklarını söyleyen Dilli, 
insan sağlığından daha önemli bir 
şeyin olmadığını ve sektörde kalitenin 
önemli bir unsur olduğunu vurguluyor.

“Önceliğimiz insan sağlığı”

Ürünlerde süt olduğu için zehirlenme 
olasılığının arttığını dile getiren 
Durmuş Dilli: “Sektörde kendimizi 
garanti altına alalım dedik. Kendimize 
‘Ne yapalım?’ diye sorduk ve olmayan 
bir şeyi yapmaya karar verdik. Herkes 
yaş pasta yapıyor, baklava yapıyor. Biz 
de bütün ürünlerimizi sigortalı yaptık. 
Burada önceliğimiz insan sağlığı. Her 
ürünümüz kaskolu ve sigortalıdır.” 
şeklinde konuşuyor. Sigortanın 
nasıl devreye girdiğini söyleyen 
Dilli: “Eğer biri benim ürünümden 
zehirlendiğini ispat ederse -ki bunu 
test sonuçlarından öğrenebiliriz- 
biz bu kişinin maddi manevi 
bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” 
açıklamalarında bulunuyor.

Sadece ürünler değil, müşteriler de 
sigortalı

İşletmedeki önlemin sadece satılan 
ürünlerde olmadığına dikkat çeken 
Durmuş Dilli, gelen kişileri de güvence 
altına aldıklarını aktarıyor. Dilli, 
“Kapıdan içeri herhangi bir müşteri 
geldi. Allah korusun ayağı kaydı ve 

kişide bir hasar oluştu. Hemen sigorta 
devreye giriyor ve aynı şekilde maddi 
manevi her türlü gereksinimini biz 
karşılıyoruz.” ifadelerini kullanıyor. 
Dilli, ürünleri alan insanların 
sigortalı olduğunu öğrenince kişilerde 
ister istemez bir rahatlık olduğunu 
ve insanların kendilerini güvende 
hissettiklerini söylüyor. Durmuş 
Dilli açıklamalarına şu şekilde 
devam ediyor: “Ürünlerimizin TSE 
onayının yanında böyle bir sigortanın 
olması müşterilerimiz tarafından 
olumlu karşılanıyor. Bizim zaten 
ürünlerimizde hiçbir sıkıntımız yok. 
Türkiye’nin hiçbir yerinde de böyle 
bir önlem yok.” Müşteriler, eğer 
ürünlerden memnun kalınmazsa geri 
getirip değiştirebiliyor ya da parasını 
alabiliyor. Ürünlerin düzenli olarak 
analize gittiğini belirten Durmuş 
Dilli, test sonucunda valilikten sorun 
olmadığına dair bir belge aldıklarını 
anlatıyor.

Normal sigorta ücretinin dört katı

Yapılan sigortanın maddi boyutunu 
açıklayan Dilli, şunları söylüyor: 
“Normal sigortaların dört katını 
buluyor bu işlem. İnsan zehirlenmesine 
göre maddi boyutu artıyor. Yani 
kişi sayısı arttıkça sigortanın maddi 
yükü de artıyor. İşletmemiz üç yıldır 
sigortalı.” İşlerini riske atmadıklarını 
ifade eden Durmuş Dilli, işçilerin 
hem normal sigortalarının hem genel 
sigortalarının olduğuna değiniyor. 
İşin tedbirlerini almak gerektiğinin 
altını çizen Dilli, ürünleri satarken işin 
maddi boyutuna önem vermediklerini 
ve bu sayede eve gittiğinde kafasını 
rahatça yastığa koyduğunu dile 
getiriyor. “5 yıl oldu burayı açalı. 
Bizden önce iki firma işletmiş. Buraya 

gelenler pekiyi gözle bakmıyordu. 
Hala eski kişiler sanıyor ve tabelaya 
bakmadan ‘Yine mi sizsiniz?’ 
diyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Fakat 
insanlar bizi tanıdıkça, önceden burayı 
çalıştıran insanlar olmadığımızı anladı 
ve fikirleri değişti.” açıklamalarında 
bulunan Dilli, ürünlerini büyük 
organizasyonlara yolladıklarını, ayrıca 
büyükşehir belediyesi, kaymakamlık, 
cezaevi, üniversite, askeriye gibi 
kurumlarla çalıştıklarını da sözlerine 
ekliyor. Durmuş Dilli: “Dışarıya hiç 
reklam vermiyoruz; çünkü insan, 
insanın en güzel reklamını yapar. 
Damak tatlarına uygun olduğu için 
kilometrelerce uzaklardan gelen 
çok sayıda müşterimiz var. İldem, 
Belsin, Talas gibi bölgelerden gelen 
müşterilerimiz sayısı azımsanmayacak 
kadar fazla. İnsanoğlu parayı istediği 
şekilde kazanır.” sözleriyle cümlelerini 
sürdürüyor.

“Ruhsatı bulunmayan kişiler 
sektörden uzak dursun”

Ürünlerde herhangi bir kalitesizlik 
olursa anında ceza verildiğine, bu 
konuda hassas olunması gerektiğine 
değinen Durmuş Dilli, “Ürün analize 
gittiğinde eğer bir problem çıkarsa 
hemen ceza veriliyor ve yetkililer 
bu konuda taviz vermiyor.” sözlerini 
aktarıyor. Gıda işinin sıradan 
bir iş olmadığına değinen Dilli, 
“Yapamıyorsan kapatacaksın.” diyor. 
Bütün ürünlerinin helal sertifikalı 
olduğunu belirten Dilli, sözlerini şöyle 
noktalıyor: “Tarım ile alakası olmayan 
ruhsatı bulunmayan kişiler sektörden 
uzak dursun. İşletmeler kaliteli 
ürün çıkarıp uygun fiyata satsınlar. 
Kâr gütme amacından ziyade insan 
sağlığına önem versinler.”

Yaş pasta, 
tatlı, kurabiye, 

şekerleme gibi 
ürünlerde gıda 

zehirlenmesinin 
olma ihtimali 

oldukça yüksek. 
Zehirlenmeye 

karşı ise herkesin 
farklı bir arayış 
içinde olduğu 

bilinmekte. 
Arayışlara yeni 

bir seçenek 
ekleyen Durmuş 

Dilli, Kayseri’de 
işletmesinde 

bulunan yaklaşık 
200’e yakın unlu 

mamullerini ve 
müşterilerini 

sigortalatarak 
insan sağlığını 
garanti altına 

alıyor. 

Tu
rkiy

e’nin llk SigortaliıUnlu
 Mamulleri ı

 r a  l
a arı  l a ara
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Alpaslan 
Mahallesi’nin 

muhtarlığını 
yapan Fatih 

Çalışkan, 
Kayseri’nin 

en genç 
muhtarı olarak 

biliniyor. 
Uzun yıllar 
Kayseri’de 

yerel bir 
radyoda 

DJ’lik yapan 
Çalışkan, ilginç 

hikâyelerle 
dolu hayatına 

bir de ‘Lordluk’ 
ünvanını katar. 

Türkiye’nin 
ilk ve tek 

lord muhtarı 
konumunda 

yer alan 
Çalışkan, şimdi 

de miletvekili 
olarak 

Kayseri'yi 
temsil etmek 

istiyor.

Oldu
LORD
Radyocuydu

Kayseri doğumlu 34 yaşındaki Fatih 
Çalışkan, evli ve 2 çocuk babası bir es-
naf; aynı zamanda da Alpaslan Mahal-
le muhtarı olarak biliniyor. Kayseri’nin 
en genç mahalle muhtarı olan Fatih 
Çalışkan’ı diğer muhtarlardan ayıran 
bir diğer özelliği ise Türkiye’nin ilk 
ve tek lord muhtarı özelliği taşıması. 
Çalışkan, muhtar olmadan önce 15 yıl 
radyo DJ’liği, 2 yıl da çiğ köfte işletme-
ciliği yapar. Kayseri’nin en işlek cadde-
lerinden birinde yaklaşık 75 metrekare 
bir dükkanı olan Çalışkan, burada çiğ 
köfte satarak geçimi sağlarken dük-
kan sahibinin kira fiyatını artırması 
sonrası bambaşka bir hayata yönelir 
ve muhtar olmaya karar verir. 2013 
yılında bir arkadaşı ile İskoçya’ya gider 
ve arkadaşı tarafından Çalışkan’a, bin 
euro değerinde 20 metrekarelik sembo-
lik bir arsa alınır. Fatih Çalışkan, Kay-
seri’nin en hareketli mahallelerinden 
olan Alpaslan Mahallesi muhtarlığına 
adaylığını koyar ve seçim telaşından 
İskoçya’daki arsayı unutur. Çalışkan’ı 
Türkiye çapında üne kavuşturacak bu 
arsa yıllar sonra karşısına lord ünvanı 
olarak gelir ve Fatih Çalışkan için yeni 
bir hayat başlar.

a l k a  arlı a 
Kayseri’de 15 yıl boyunca radyoculuk 
mesleğini icra ettiğini ifade eden Fatih 
Çalışkan, ‘’Kariyer hayatım dolu dolu 
geçti. Hayallerimi süsleyen bir mes-
lekti radyoculuk.’’ diyor. Kayseri’de o 
dönemde tanınan bir radyocu olduğu-
nu söyleyen Çalışkan, ‘’O zamanlar 
Kayseri, gerek yerleşke, gerekse nüfus 
olarak bu kadar büyük bir yer değildi. 

Zaten radyo sayısı da azdı, bu yüzden 
çok büyük bir kitleye hitap edebiliyor-
dum ama bir gün ‘lord muhtar’ olaca-
ğım benim de hiç aklıma gelmezdi.’’ 
şeklinde konuşuyor. 13 farklı adayla 
yarıştığı Alpaslan Mahalle Muhtarlığı 
seçiminde genç ve radyocu olmasının 
büyük faydaları olduğuna dikkat çeken 
Çalışkan, sözlerine şöyle devam ediyor: 
‘’2014 yerel seçimlerinde mahallemizde 
13 farklı adayla yarıştım. Radyoculuk 
deneyimimden dolayı ‘Egemen’ takma 
adıyla tanınan birisiydim. İnsanlara 
kendimi bu şekilde tanıttım. ‘Radyoda-
ki Egemen benim’ diyerek tepkilerini 
ölçtüm.” Kayseri’nin en genç muhtarı 
olan Çalışkan, radyoculukta insanların 
egolarını okşamanın önemli olduğunu 
söylüyor ve kendisinin de bu sayede 
seçim çalışmalarına devam ettiğini an-
latıyor. “Ayrıca insanlarla iyi iletişim 
kurmam gerektiğini düşünerek onlarla 
sosyal medyada ve normal hayatta 
etkileşim halinde oldum. ‘Reklamın 
iyisi kötüsü olmaz’ mantığıyla gerek 
Alpaslan Mahallesi’nde gerekse Kay-
seri merkezde bulunan bir çok noktada 
afişlerimi ve broşürlerimi astım.” diyen 
Çalışkan, mahallesinde Kayseri’nin söz 
sahibi insanları oturduğu için onların 
iş yerlerinin bulunduğu noktalara da 
pankartlarını astırdığını ve bu du-
rumunda kendisini diğer adayların 
önüne geçirdiğini söylüyor.

Kraliyet ailesinden belge ile ‘lord’ oldu
Lord ünvanı kazanmasına sebep olan 
arsanın sembolik bir arsa olduğuna 
dikkat çeken Lord Çalışkan, ‘’Bir 
arkadaşımla İskoçya’ya tatile gittik. 
Kendisi oradan bir arsa satın aldı; 
ben de merak ettim ve ona şakayla 

karışık bana da almasını istedim. Beni 
kırmadı ve 20 metrekarelik sembolik 
bir arsa satın aldı. Yaklaşık 3 yıl sonra 
kraliyet ailesinden gelen belge sonra-
sı lord ünvanı aldığımı öğrendim ve 
çok mutlu oldum. İskoçya kurallarına 
göre oradan arsa alana lord ünvanı 
veriliyormuş.’’ ifadelerine yer veriyor. 
Bu durumun çok iyi yansımalarını gör-
düğünü dile getiren Çalışkan, arkadaşı 
sayesinde milyarlarca lira vererek ya-
pamayacağı reklamı yapmış olduğunu 
dile getiriyor.

a all  ak l r  arı   
unuttu’’
Çiçeği burnunda Lord Çalışkan, ‘’Ma-
halle sakinleri tarafından yaptığımız 
çalışmalar takdir ediliyor ve olumlu 
dönüşler geliyor. Lord ünvanını aldık-
tan sonra artık mahalle sakinleri bana 
muhtarım demeyi adeta unuttu. Be-
nimle iletişime geçen mahalle sakinleri 
‘lord’ diye hitap ediyor. İlk başlarda 
ilginç gelse de artık bu yaklaşımları 
son derece normal karşılıyorum.” diye 
konuşuyor. ‘Lord muhtar’ olmanın bazı 
dezavantajları olduğuna da vurgu ya-
pan Çalışkan, birçok ulusal kanaldan 
teklif aldığını ve çok sık seyahat ettiği-
ni söylerken bu süreçte ailesini de ih-
mal ettiğini anlatıyor. Fatih Çalışkan, 
“Onlarla az vakit geçirebildim. Yakın 
çevremden de aynı şekilde tepkiler 
aldım. Bu da beni üzen tek konu oldu.” 
diyor. İlerleyen yıllardaki planlarından 
bahseden Çalşıkan bir gün milletvekili 
olarak kürsüye çıkmak istediğini ifade 
ediyor.  Lord Çalışkan, muhtarlığa 
da kendisini siyasete götüren bir yol 
olarak baktığının altını çiziyor.

Samet Sun a arı  kr  a lı
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Medya ve Din

Medya günümüzde siyasetten ekonomiye, 
sanattan edebiyata, gündelik hayatı, sosyal 
pratikleri ve küresel toplumsal ilişkileri önem-
li ölçüde etkilemekte, bireysel ve toplumsal 
hayatın tam da merkezinde yer almaktadır.

Bu genel tabloda medyanın ilişki içerisinde 
olduğu kurumlardan birisi de dindir. Medya 
işlevselliği ve çok fonksiyonlu yapısı gereği 
erken dönemlerden itibaren çeşitli dinler ve 
mensupları için önemli bir araç olmuştur. Dini 
bilgilerin dağıtımı ve yayılmasında önemli bir 
araç vazifesi gören medyatik araçlar silsilesi 
dini mesajların aktarımında etkin bir biçimde 
kullanılmıştır. Pek çok dini grup dergi, gazete 
ve diğer yayın organlarıyla etki gücünü arttır-
ma yoluna gitmiştir.

Bununla birlikte gelişen medya olanakla-
rı, geleneksel dini sosyalleşme ortamlarına 
alternatif yeni sosyallikler üretmiş ve yepyeni 
dini toplulukların doğuşuna da zemin hazır-
lamıştır. Günümüzde sadece online platform-
larda örgütlenen dini gruplara ve online davet 
topluluklarına üye olanların sayısı azımsan-
mayacak kadar fazladır.

Medya sunmuş olduğu tüm bu olanaklarla 
birlikte küresel kültürün de etkili bir taşıyıcısı 
olması sebebiyle din olgusunun bu küresel dile 
tabi olduğu yepyeni dinsellikler de üretmek-
tedir. Ramazan aylarının festival havasında 
kutlandığı programlar, iftarların tüketimle 
özdeşleştirildiği reklamlar ve ‘Talk Show’ları 
andıran sohbet programları din olgusunun 
medya ile yaygınlaşan küresel kültüre ne 
şekilde adapte olduğunun örneğidir.

Medya ile din ilişkisi bu yönleriyle farklı bakış 
açıları ve yaklaşımlarla tartışılması gere-
ken önemli bir husustur. Nitekim akademik 
camiadan pek çok araştırmacı bu ilişkiselliğe 
yönelmekte ve alana yepyeni eserler kazandır-
maktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Mete 
Çamdereli, Yrd. Doç. Dr. Betül Onay Doğan ve 
Arş. Gör. Nihal Kocabay Şener tarafından 2-3 
Nisan 2015 tarihinde organize edilen “Medya 
ve Din Sempozyumu” Türkiye’de bu ilişkinin 
tartışıldığı ilk sempozyumdur. Sempozyum, 
Diyanet İşleri Başkanı Sn. Mehmet Görmez ile 
birlikte pek çok akademisyen, araştırmacı ve 
yazarı bir araya getirmiştir.

Yine, Mete Çamdereli, Betül Onay Doğan ve 
Nihal Kocabay Şener’in editörlüğünde yayınla-
nan “Medya ve Din” adlı kitap dizilerde dinin 
temsilinden muhafazakâr moda dergilerine, 
tarikat ve cemaatlerin medya stratejilerinden 
dini müzik ve medyaya, reklamlarda dini sem-
bollerin kullanılmasından din görevlilerinin 
sosyal medya kullanım alışkanlıklarına kadar 
geniş bir perspektifte pek çok çalışmayı bir 
araya getirmiştir.

Bu kitap çalışmasını yine aynı yazarların 
editörlüğünde yayınlanan Dijitalleşen Din 
(Medya ve Din 2) isimli çalışma takip et-
miş, bu çalışmada ise din olgusu dijitalleşen 
iletişim araçları bağlamında ele alınmıştır. 
Dini organizasyonların dijitalleşmesi, dini 
kimliklerin biçimlenmesi sürecinde internetin 
etkisi, tıklama kültürü ve din, dijital oyunlar 

ve din gibi temalar çalışmayı şekillendiren ana 
unsurlardır.

Alandaki akademik ilgi bunlarla da sınırlı 
değildir ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı da Ağustos 2015’te 
yayınlanan dergisini Medya ve Din başlığıyla 
çıkartmış ve resmi bir kurum olarak alana dair 
önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Medya ve Din isimli editörlü kitapta Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Özkır tarafından kaleme alınan 
“Medyanın Din Bilgisi” adlı çalışma bu doğ-
rultuda medya ve din ilişkisine yönelik çarpıcı 
bilgiler sunmaktadır. Türkiye’de medyanın 
çok basit dini meseleler hakkında dahi çok 
yüzeysel bir bilgiye sahip olduğunu, dahası 
toplumun temel dinamiklerini oluşturan din 
gibi önemli bir hususa dair genel hatlarıyla 
dahi olsa öğrenmeye isteksiz olduğunu ifade 
eden yazar bu kanıyı çeşitli örnekler üzerinden 
desteklemektedir. Bu duruma yalnızca eleşti-
rel bir bakışla yaklaşmak yerine çeşitli öneri-
lerde de bulunan Yusuf Özkır, son tahlilde din 
bilgisi hususunda medyanın kendisini gözden 
geçirmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Özkır, 
gerek medya teorisine uygun olacak bir şekilde 
gerekse de profesyonellik adına bu tür hatala-
rın düzeltilmesi gereğine değinmektedir.

Gazetecilik öğrencileri burada sunulan öneri-
ler çerçevesinde toplumun geniş kesimlerini 
ilgilendiren bir takım hususlarda en azından 
çok genel bir bilgi düzeyine ulaşmak noktasın-
daki gereklilikleri yerine getirerek gazetecilik 
mesleğine daha yetkin bir adım atabilir.

* Gazete, radyo, televizyon ve internet haber sitelerine en az bir 
din bilgisi uzmanı profesyonel olarak istihdam edilmeli ya da bu 
hususta yapılan haberler din bilgisi uzmanlarınca da kontrol edil-
melidir.

* İletişim fakültelerinden mezun olduklarında gazeteci sıfatı kaza-
nacak öğrencilere en azından seçmeli ders kapsamında din alanıy-
la gazetecilik bilgisi irtibatının kurulmasına imkân sağlayabilecek 
bir dersin müfredata koyulması faydalı olabilir.

* İlgili devlet kurumları yahut üniversiteler bu hususta medya 
profesyonelleri için temel gereksinimlere odaklanan seminerler 
düzenleyebilir.

* Sivil toplum kuruluşları bu hususta sorumluluk alarak atölye 
çalışmaları da gerçekleştirebilir.

* Yine medya kuruluşları din bilgisi hususundaki basit hataları 
önlemek için kendi bünyelerinde özel çalışma ve önlemlere başvu-
rabilir.
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Yusuf Özkır’ın kaleme aldığı yazıda, gerek gazeteci adayları gerekse de profesyonel gazeteciler için sunulan öneriler 
şunlardır;


