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Kayseri Bilim 
Merkezi,  bilimsel 
ve teknolojik alt 
yapısıyla bireylerin; 
yaşayarak, 
deneyerek, 
dokunarak 
bilimsel süreçleri 
anlamalarını  ve 
öğrenilen bu 
bilgilerin kalıcı hale 
gelmesini hedefliyor. 
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Birçok içeceğin 
tadını belirleyen en 
önemli maddenin su 
olduğunu düşünen 
29 yaşındaki Alican 
Akdemir, Almanya’ya 
giderek ‘su tadımı’ 
üzerine eğitim alır. 
Akdemir, dünyada ‘su 
someliyesi’ eğitimini 
başarı ile bitiren 100 
kişiden biri olur.

Suyun 
lezzeti 
ondan 

soruluyor
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ERÜ e  a t Çanakkale a e i nin y l nümü ne eniyle  l n a 
Çanakkale Ru u  k nulu k n e ans üzenlen i
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen 
konferansa; ERÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Adnan Öztürk, Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile 
çok sayıda davetli katıldı.Konferansın 
konuşmacısı ise Okt. Ahmet Nedim 
Kilci oldu. 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’ni anlatan Kilci, milli ve manevi 
değerlerine her zaman sahip çıkan 
gençlerin yapılan bu etkinliğe ilgi 

göstermesinin sevindirici olduğunu 
söyledi. Kilci, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu vatan için şehitlerimizin 
neler yaptıklarını, kanını, canını ve 
gözyaşını dökenlerin bu vatan için 
neler verdiklerini anlamaya çalışalım. 
Unutmayalım ki bir Mehmetçik o 
tertemiz alnından vurulduğu gün değil, 
unutulduğu gün ölür. Mehmetçiklerimize 
hak ettiği değeri verelim ve onların 
tüm yaptıklarını, bu vatan için neler 
çektiklerini gelecek nesillere aktaralım.”

ERÜ e  l n a Çanakkale Ru u  anlat l
03
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ERÜ Öğretim 
Üyesi Halıcı, 
ikinci kez 
Antarktika’da

ERİHA ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Gökhan Halıcı, Antarktika’da Türkiye’ye 
ait bilim üssü kurulma çalışmalarında 
bulunmak üzere bilim ekibi ile birlikte 
ikinci kez Antarktika’ya gitti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, 
Antarktika’da yaptıkları bilimsel 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Halıcı, 
“Antarktika kıtasındaki araştırmalar 
günümüzde son derece popüler. 

Türkiye Cumhuriyeti, Antarktika’da 
bir bilim üssü kurmaya çalışıyor. 
Bunun için Türkiye yoğun çaba 
gösteriyor. Tabi bizim burada bilim 
üssü kurabilmemiz için Antarktik 
Danışma Kurulu’nda danışman ülke 
statüsüne ulaşmamız gerekiyor.” 
şeklinde konuştu. Şu an Antarktika’da 
29 ülkenin danışman ülke statüsünde 
olduğunu belirten Prof. Dr. Halıcı, 
Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi 
olabilmesi için öncelikle kıta ile 
ilgili çalışmalar yapması gerektiğini 
ifade etti. Ekibiyle birlikte 2016 
yılında Antarktika’ya ilk seferlerini 
gerçekleştirdiklerini aktaran Halıcı, 
burada Ukrayna’nın Vernetsya 
Üssü’nde 15 günlük bir çalışma 
yaptıklarını ve başarı ile ayrıldıklarını 
anlattı. 

40 gün boyunca bilimsel araştırma 
yaptılar

Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, 
ikinci  seferi 28 Aralık tarihinde 
gerçekleştirdiklerini, Antarktika’daki 
hava şartları nedeniyle 20 Ocak 
2017 tarihine kadar Antarktika’nın 
güneyindeki bir şehirde beklemek 

zorunda kaldıklarını açıkladı. 
Halıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Antarktika’da 40 gün bilimsel 
araştırma yaptık. Ben burada James 
Ross Adası ve çevresinde 500’e 
yakın liken ve kara yosunu örneği 
topladım. Bu topladığım örneklerin bir 
kısmının sınıflandırılmasını araştırma 
yaptığımız bölgede gerçekleştirdim. 
Geri kalanını da laboratuvarda 
araştırıp makale üretmeye çalışacağız.”

Amaçları Antarktika’da Türk Bilim 
Üssü’nün kurulması

Yapılan çalışmalardaki tüm 
amaçlarının Antarktika’da  Türk 
Bilim Üssü’nün kurulması olduğunu 
belirten Prof. Dr. Halıcı, Türk 
bilim insanları olarak kıtayla ilgili 
yapabildikleri kadar bilimsel makale 
üretmek istediklerini ve Antarktika’da 
Türklerin de kıtada söz sahibi olması 
gerektiğini dile getirdi. Halıcı, “Söz 
sahibi olan ülkelere baktığımızda 
bizden çok farklı olmadıklarını 
görüyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz 
dolayısıyla Antarktika’da da söz sahibi 
olmamız gerekir.” diye konuştu.

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde Rektörlük 
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı 
tarafından ‘Kırsalda Kadın ve Çocuk’ 
konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ 
dolayısıyla düzenlenen fotoğraf 
sergisini Talas Belediye Başkanı 
Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan 
Kaymakamı Ali Candan, ERÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet 
Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güzel 

Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim 
Görevlisi Nihal Şengün ve ERÜ Genel 
Sekreter Yardımcısı Fikret Kara 
ziyaret etti. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 
Elemanı Okt. Uğur Aydın ülkemizde 
kadına verilen değerler hakkında 
konuştu. Kadınlar gününde böyle 
bir organizasyonun içinde olmaktan 
gurur duyduğunu belirten Aydın, “8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısı ile bu sergiyi düzenledik. 
Bu özel günde bu etkinliğin içinde 
bulunduğum için mutluyum.” dedi. 

Kadınlar sadece bir gün önemsenmemeli

Aydın, sergide; köylerde, kasabalarda, 
tarlalarda  çalışan kadınları 
göreceğimizi dile getirirken köylerde 
büyüyen çocuklara dair birkaç 
karenin de olduğunu ve sergide 
toplam 35 fotoğrafın bulunduğunu 
belirtti. Sergide yer alan fotoğrafların 
farklı bölgelerde farklı zamanlarda 
çekildiğini söyleyen Aydın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sergide bulunan 
fotoğraflar birkaç aylık çalışmanın 
sonucudur. Çekimler için farklı 
mekânlara gittik. Örneğin Sultan 
Sazlığı’na, Develi’ye, Ağırnas’a, 
Yozgat’a, Afyon’a gittik. Farklı 
mevsimlerde farklı görüntüler sunan 
kırsal yaşam içinde bazı çekimlerimizi 
aralık ayında bazılarını ise temmuz 
ayında gerçekleştirdik.”Aydın, 
kadınların sadece bir gün 
önemsenmesini ve değer görmesini 
yanlış bulduğunu belirtti. Kadınsız bir 
toplumun var olabileceğine inanmayan 
Okt. Uğur Aydın, “Kadın eştir, annedir, 
bence bir yuvadır. Bunlar kadar önemli 
olan bir başka özelliği de bir birey 
olmasıdır.” diyerek sözlerini noktaladı.

‘Kırsalda Kadın 
ve Çocuk’ 
sergisi

Duygu Koç

Nevruz Bayramı, ERÜ Sabancı Kültür 
Sitesi’nde coşkuyla kutlandı. Kayseri 
Valiliği ve ERÜ’nün birlikte düzenlediği 
etkinlikte birlik ve beraberliğin önemine 
dikkat çekildi.

Sabancı Kültür Sitesi önünde 
gerçekleştirilen kutlama etkinliğine 
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Vali 
Yardımcısı  Baha Başçelik, AK Parti 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel, ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Akdağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İsmet Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü 
Osman Elmalı’nın yanı sıra çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik 
kapsamında Kartal Şehitliği’nde 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua 
edildi. Bayram, fidan dikiminden sonra 
Sabancı Kültür Sitesi’nde devam etti. 

Nevruz, Türkiye’nin kültürel bağlarını 
güçlendiriyor

Baharın gelişini, doğanın uyanışını 
temsil eden nevruzun binlerce yıldır 

coşkuyla kutlandığını belirten 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven, sadece Anadolu’ya değil, 
dünyanın başka ülkelerinde de 
kutlanmakta olduğunu ifade 
etti. Güven, dünyada farklı 
geleneklerle, kültürlerle yapılan 
etkinliklerin Nevruz Bayramı’nın 
coşkusuna renk kattığını söylerken 
söylerken Nevruz’un dünyada 
kardeş ülkelerle, Türkiye’nin 
birliğini, beraberliğini, milli 
ve kültürel bağlarını daha da 
pekiştirerek güçlendirmekte 
olduğuna değindi.  ERÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız 
ise milletlerin birliği ve bütünlüğü 
için milli günlerin önemli olduğunu 
vurguladı. Yıldız, “Nevruz; bereket, 
birlik ve bütünlük demektir. Ülkemiz 
içinde Nevruz; bereketli, insanların 
huzur içinde yaşayacağı günlerin 
başlangıcı olsun.” diye konuştu.

“Nevruz, dostluğu ve kardeşliği 
simgelemektedir”

Orta Asya’da, Balkanlar’da, Anadolu’da 
21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak 
kutlanmakta olduğunu belirten İl 

Kültür ve Turizm Müdürü İsmet 
Taymuş şunları söyledi: “Nevruz Türk 
bayramıdır. Baharın geldiğini müjdeler, 
aynı zamanda dostluğu ve kardeşliği 
simgelemektedir.Türk Milleti’ne 
bakıldığında nevruz insanları birbirine 
bağlıyor.” Nevruz Bayramı kapsamında 
öğrenciler bilek güreşi müsabakası 
yaptı. Müsabakalarda dereceye giren 
Türk Cumhuriyetleri’nden gelen 
öğrencilere teşekkür belgesinin 
verilmesinin ardından bayrak gösterisi 
gerçekleşti. Geleneksel Nevruz ateşinin 
yakılması, demir dövülmesinden sonra 
Türk dünyası öğrencilerinin yöresel 
danslarını sergilenmesiyle bayram 
kutlaması sona erdi. 

ERÜ’de 
Nevruz 

kutlaması
Elif Yazıcı 
Nimet Nur Çelik
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ERÜ’de 18 Mart Çanakkale 

Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle 
‘102. Yılında Çanakkale Ruhu’ konulu 
konferans düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde 
düzenlenen konferansa; ERÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Karamehmet Yıldız, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Adnan Öztürk, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kurtuluş Karamustafa 
ile çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın konuşmacısı ise 
Okt. Ahmet Nedim Kilci oldu. 
18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’ni anlatan Kilci, milli ve 
manevi değerlerine her zaman 
sahip çıkan gençlerin yapılan 
bu etkinliğe ilgi göstermesinin 
sevindirici olduğunu söyledi. 
Kilci, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu vatan için şehitlerimizin 
neler yaptıklarını, kanını, canını 
ve gözyaşını dökenlerin bu vatan 
için neler verdiklerini anlamaya 

çalışalım. Unutmayalım ki bir 
Mehmetçik o tertemiz alnından 
vurulduğu gün değil, unutulduğu 
gün ölür. Mehmetçiklerimize hak 
ettiği değeri verelim ve onların 
tüm yaptıklarını, bu vatan için 
neler çektiklerini gelecek nesillere 
aktaralım.”

Balkanlarda 55 günlük yemek ile 
156 gün geçirildi

Aradan bir asır değil, asırlar 
geçse de Çanakkale’nin 
unutulmayacak bir destanın 
adı olduğunu vurgulayan Kilci, 
Balkan harbinde yaşanılan 
olayları anlattı. “Allah kimseyi 
açlıkla terbiye etmesin açlık 
hiçbir şeye benzemez.” diyen 
Okt. Ahmet Nedim Kilci, 
Balkanlarda 55 günlük yemek ile 
156 gün geçirildiğini belirterek 
kiminin açlığa dayanamadığını, 
156 günün sonunda sağ 
kalanların ise ağaç kabuklarını 
yediğini söyledi.

Çanakkale 
ruhu 
anlatıldı

ERİHA

THE 2017 Asya Üniversiteleri sıralaması 
açıklandı. En iyi 250 üniversite aralığında 
olan ERÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 
11. devlet üniversiteleri arasında ise 7. 
sırada yer aldı.

Dünyanın üniversite derecelendirme 
organizasyonlarından birisi 
olan ‘Times Higher Education 
(THE) 2017 Asya Üniversiteleri 
Sıralaması’ açıklandı. 2015 yılına ait 
kurumsal veriler dikkate alınarak 
gerçekleştirilen THE Asya 2017 
sıralamasında Türkiye’den 17 
üniversite en iyi 300 Asya üniversitesi 
arasında yer aldı. Sonuçlara göre, 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) en iyi 201-
250 üniversite aralığında sıralanarak 
önemli bir başarı gösterirken, Türkiye 

üniversiteleri arasında 11. devlet 
üniversiteleri arasında ise 7. sırada 
yer aldı.

Sıralamada Türkiye’den 17 üniversite 
yer aldı

THE Sıralama Sistemi, Asya 
üniversitelerini dünya üniversiteleri 
sıralamasında kullandığı Öğretim, 
Araştırma, Atıflar, Endüstri Geliri 
ve Uluslararası Görünürlük olmak 
üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye 
göre derecelendirdi. Toplam 
puan belirlenirken ise; Öğretim 
göstergesinin yüzde 25’i, Araştırma ve 
Atıflar kısmının yüzde 30’u, Endüstri 
Geliri ve Uluslararası Görünürlük 

unsurununsa yüzde 7,5 oranında 
ağırlığı alınarak hesaplamalar 
yapıldı. THE Sıralama Sistemi 
tarafından 2013-2016 yılları 
arasında 4 kez yayımlanan Asya 
üniversiteleri sıralamasında 2016 
yılında Türkiye’den 11 üniversite 
bulunurken, bu yıl açıklanan 
sonuçlara göre Türkiye’den 17 
üniversite sıralamada yer aldı. 
Yapılan sıralamalar, açıklandığı 
yıldan iki yıl öncesine ait 
kurumsal veriler kullanılarak 
gerçekleştirildi. THE Asya 
üniversiteleri değerlendirmesi 
kapsamında üniversiteler alanlara 
göre sıralandı. Buna göre ERÜ 
dikkate alınan 31 alandan 12’sinde 
sıralamalarda yer aldı.

ERÜ’den 
yeni başarı

ERİHA

Gazete
Kampüs
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Bingöl’deki 
ilkokula giyim 
ve kırtasiye 
yardımı

ERİHA

ERÜ Hukuk Fakültesi akademisyen, idari 
personel ve öğrencileri Bingöl Solhan 
İlçesi Tarhan Köyü İlkokulu’nda eğitim 
gören öğrencilere giyim ve kırtasiye 
yardımında bulundu.

Yardım faaliyetini organize eden 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk 
Fakültesi Arş. Gör. Arif Kalkan, 
gerçekleştirdikleri kampanya ile 

Bingöl Solhan İlçesi Tarhan Köyü 
İlkokulu’nda eğitim gören tüm 
öğrencilere giyim ve kırtasiye 
yardımında bulunduklarını belirtti.
Arş. Gör. Arif Kalkan, “Bingöl Solhan 
İlçesi’nde görev yapan bir öğretmen 
arkadaşım vasıtasıyla Tarhan 
Köyü’nde eğitim gören öğrencilerin 
ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. 
Hemen harekete geçerek hukuk 
fakültesindeki akademisyen, idari 
personel ve öğrencilerin katılımı ile 

yardım kampanyası başlattık.” diye 
konuştu.

“Böyle bir sosyal projeye imza atmaktan 
memnuniyet duyduk”

Bir hafta süren kampanya sonucunda 
topladıkları parayla öğrencilere kazak, 
pantolon, kaban, gömlek, ayakkabı 
ve kırtasiye malzemelerinden oluşan 
yardım kolileri aldıklarını söyleyen 
Arif Kalkan; “Giyim ve kırtasiye 
malzemesinden oluşan yardım 
malzemeleri okuldaki tüm öğrencilere 
dağıtıldı. Yaptığımız yardımdan 
öğrenci, veli ve öğretmenler çok 
memnun kaldı. Böyle bir sosyal projeye 
imza atmaktan memnuniyet duyduk.” 
şeklinde konuştu. Arş. Gör. Kalkan, 
hukuk fakültesi olarak bu tür sosyal 
sorumluluk projelerini Kayseri’de 
de sürdürme gayretinde olduklarını 
belirtirken, Melikgazi İldem 
Bölgesi’nde Fatih Sultan Mehmet 
Han İlkokulu’na da kütüphane 
yaptırdıklarını sözlerine ekledi.

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlik-

leri kapsamında ERÜ Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda yazar Sevinç 
Çokum ile söyleşi gerçekleşti. Söyleşi-
de kadının toplumdaki yeri ve yazarın 
son kitabı konuşuldu.

8 Mart etkinlikleri kapsamında Erci-
yes Üniversitesi (ERÜ) Türk  Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, Kadın Araştırma 
ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle 

ERÜ Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferansa 
ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Karamehmet Yıldız, Edebiyat Fakül-
tesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya 
Argunşah, yazar Sevinç Çokum, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Etkinlik çerçevesinde yazar Çokum’un 
son çıkan kitabı ‘Gözyaşı Çeşmesi: 
Kırım’da Son Düğün’ konuşuldu.Prof. 
Dr. Hülya Argunşah, günün anlam ve 
önemine binaen kadınların ezilmişliği 
ve mağduriyetinin tarih boyunca hep 
var olduğuna değinerek, hak arama 
mücadelesinin 200 yıldan fazla bir 
zamandır sürdüğünü anlattı. Hülya 
Argunşah, kadınların sadece Türki-
ye’de değil tüm dünyada hak mücade-
lesi verdiğini ifade etti. 

“Kadının seviyesi ülkenin seviyesini 
belirler”

Argunşah, dünyada kadının  
analık, eşlik, ablalık, kardeşlik gibi 
kutsallaştırılmış görevleri olduğunu 

belirtti. Kadınların okuma yazma 
oranının erkeklerden daha düşük 
olduğunu ve iş hayatındaki rolünün 
yetersiz olduğunu vurgulayan Hülya 
Argunşah, “Kadının seviyesi ülkenin 
seviyesini belirler.” dedi. Yazar 
Sevinç Çokum, ‘Gözyaşı Çeşmesi: 
Kırım’da Son Düğün’ kitabında kadını 
aşkın öznesi olarak betimlediğini 
söyledi. ‘Hilal Görününce’ adlı 
kitabında ilk kez işlediği Kırım 
meselesine bu yeni kitabında daha 
çok bahsettiğinden söz eden Çokum, 
Kırım’daki sembol yapılardan birisi 
olan Gözyaşı Çeşmesi’nin aslında 
romandaki Dilara Bikem karakterinin 
gözyaşları olduğunu açıkladı. Yaptığı 
tarihi araştırmaları aktaran yazar, 
kitabı 1.5 yılda bitirdiğini ifade 
ederek kadınların başarılarından 
övünç duyduğunu da sözlerine 
ekledi. ERÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, yazar 
Sevinç Çokum’a plaket takdim etti. 
Etkinlik, yazarın öğrencilere kitap 
imzalamasıyla sona erdi.

Yazar Sevinç 
Çokum, 
kitabını 
anlattı

Ayşegül Kalkan

Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine 
katkı sağlamak amacıyla TÜSİAD 
tarafından başlatılan ‘Bu Gençlikte 
İş Var!’ konulu proje yarışmasında 
ERÜ, bararısı ile 3. sırada yer aldı. 
Yarışmaya Türkiye genelinde 152 
üniversiteden 3 bin 706 öğrenci katıldı.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (TÜSİAD) tarafından 
vizyoner üniversite öğrencilerine iş 
dünyasının deneyimlerini sunma 
amacıyla ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş 
Var!’ adlı proje yarışması düzenlendi. 
Geçen yıl 70 il, 144 üniversiteden 
3 bin 195 üniversite öğrencisinin 
katıldığı yarışmaya, bu yıl Türkiye 

genelinde 73 il ve 152 üniversiteden 
3 bin 706 üniversite öğrencisi, bin 
426 projeyle yarışmaya başvurdu. 
Yarışmaya en çok başvuru yapılan 
3 üniversite 235 öğrenciyle İzmir 
Ekonomi Üniversitesi, 173 öğrenciyle 
Fırat Üniversitesi ve 151 öğrenciyle 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) sıralandı. 
Yarışmanın ön eleme etabında 
üniversite öğrencilerinden oluşan 
ekiplerin iş fikirleri, yarışma ön 
jürisi tarafından incelenecek.

Ödül töreni 17 Mayıs’ta

Ön elemeyi başarıyla tamamlayan 
30 ekip, 15-18 Mart tarihleri 
arasında İstanbul’da eğitim 
kampında bir araya gelecek. 

Kampa katılan yarışmacılar, etkili 
sunum tekniklerinden, pazara çıkış 
stratejilerine kadar girişimcilik 
hakkındaki temel konularda eğitim 
alacak. Yarışmacılar 20 Mart-15 
Mayıs tarihleri arasında Türk iş 
dünyasına yön veren isimlerin 
bulunduğu rehberler ile çalışarak iş 
fikirlerini geliştirme ve iş planlarını 
oluşturma fırsatı yakalayacak. Tüm 
üniversitelerin ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine açık olan 
yarışmanın ödül töreni, final jürisi 
Erol Bilecik, Güler Sabancı, Esin 
Güral Argat, Buğra Kavuncu ve 
Nevzat Aydın’ın katılımlarıyla 17 
Mayıs 2017’de İstanbul’da yapılacak. 
Yarışmanın birincisine 75 bin TL, 
ikincisine 50 bin TL, üçüncüsüne ise 
25 bin TL para ödülü verilecek.

TÜSİAD‘ın 
yarışmasına 

ERÜ’den 

151 öğrenci 
başvurdu

ERİHA
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‘4. İstihdam 
ve Kariyer 
Günleri’

Furkan Arıcan

ERÜ Turizm Fakültesi’nin düzenlediği 
‘4. İstihdam ve Kariyer Günleri’ 
Konferansı’nda öğrencilerle işverenler 
bir araya geldi. Konferansta 
öğrencilerin mezun olduktan sonra 
nasıl bir yol izlemesi gerektiği 
konuşuldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm 
Fakültesi Cengiz Utaş Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansa 
ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Murat Doğan, Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kurtulmuş 
Karamustafa, KAYTEK Başkanı Ali 
Koray Özardıç, Kayseri İl Kültür 
ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, 
İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ömer 
Çanga, akademisyen ve öğrenciler 

katıldı. Her yıl düzenli olarak kariyer 
günleri düzenlendiğine değinen 
ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa; 
“Amacımız özel sektörle öğrencileri 
bir araya getirerek hem staj için 
gerekli bilgileri edinmelerini hem 
de bilgi, görgü ve deneyimlerini 
arttırmalarını ön görüyoruz. 
Öğrencilerimiz bu işletmeler ile 
birebir görüşerek merak etikleri her 
şeyi öğrenecekler.” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Karamustafa, kariyer 
gününün aslında bir informal öğrenme 
yeri olduğunun altını çizdi. Öğrenci 
ile sektör bir araya gelmediği vakit 
mezun olan öğrencilerin sektöre 
atıldığında zorlandığını dile getiren 
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İsmet Taymuş: “Öğrencilik hayatımda 

hiç unutamadığım tek anım halının 
nasıl üretildiğini öğrenmek için halı 
fabrikasına gitmiştik.” dedi.

Zorunlu stajın yapılmasına imkân 
sağlanıyor

Görevinin işverenle iş arayan 
arasında köprü görevi yapmak 
olduğunu belirten İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanı Ömer Çanga ise CV 
hazırlama konusundan, öğrencilerin 
mülakatta neler yapmaları 
gerektiğine kadar her alanda yardımcı 
olduklarını ve üretim sürecini 
bizzat görerek öğrencilere mesleki 
deneyim ve tecrübe kazanmasını 
sağladıkları aktardı. Tecrübe 
eksikliğini gidermeye çalıştıklarını 
vurgulayan Çanga, zorunlu stajın 
yapılmasına imkân verdiklerini 
açıkladı. Bu tür yardımlardan 
kimlerin yararlanabileceğini de ifade 
eden Ömer Çanga sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu uygulamadan, 15 
yaşını doldurmuş ve 3 ayda 10 günü 
aşmamış sigortası olmayan lisans 
ya da ön lisans öğrencilerin hepsi 
faydalanabilir. Amacımız istihdam. 
İstihdamı ne kadar artırmışız bizim 
için önemli olan bu.” Konferans, plaket 
takdiminin ardından öğrencilerle özel 
sektörden katılan kişilerin bir araya 
gelmesiyle sonlandı.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 
akademisyen ve öğrencileriyle 
birlikte ‘3. Büyük Efes Sanat Günleri’ne 
katıldı. ERÜ, etkinliğe davet edilen tek 
üniversite oldu.  

Swiss Otel Büyük Efes İzmir’de 
bu yıl 3.sü düzenlenen ‘Büyük 
Efes Sanat Günleri’ pek çok 

galeri, inisiyatif ve kuruluşlarla 
sanatçılara, eserlere, panel ve 
söyleşilere ev sahipliği yaptı. 
Etkinlik kapsamında Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi akademisyen ve öğrencileri 
de eserlerini sergilemek üzere 
Efes Sanat Günleri’ne davet edildi. 
Etkinlikte ERÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nden 

Prof. Nurdan Karasu Gökçe, ERÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nizam 
Orçun Önal, Öğretim Elemanı 
Mahmut Karatoprak, Öğr. Gör.  
Ayla Koçer, Öğr. Gör.  Nazım 
Mammadov, Öğr. Gör.  Pınar Baklan 
Önal, Öğr. Gör.  Maged Zaky Hassan 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Sınıf 
öğrencisi Gözde Çiçek yer aldı. 
İzmir’den ve pek çok farklı şehirden 
galerilerin, koleksiyonerlerin, 
sanat izleyicilerinin ziyaret ettiği 
ve yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 
davet edilen tek üniversite olarak 
ERÜ’nün de tanıtımı yapıldı. 
Sanatın ustalarının, yeni yetişen 
öğrencilerin bir arada eserlerini 
izleyiciye sunma fırsatı bulduğu 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi standı, eser seçkisiyle 
tüm galeriler, izleyiciler ve 
koleksiyonerler arasında akademik 
ağırlık ve sanatsal bakış açısı ile 
düzenlenmiş galeri olarak ilgi gördü.

Efes Sanat 
Günleri’nde 
Erciyes’in 
başarısı

ERİHA

ERÜ’de Hava İşletmecileri Kulübü 
tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ve Havacılıkta Kadının Yeri’ adlı 
konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Konferans Salonu’nda ERÜ Hava 
İşletmecileri Kulübü tarafından 
düzenlenen etkinliğe konuşmacı 
olarak Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Erkilet Havalimanı 
memurlarından Makbule Koçoğlu, 
Sevil Aslan Baran, Refiye Oğuz; AIM 
memuru Ebru Karaca, Elektronik 
Mühendisi Haviye Altundal; 
Çelebi Holding İstasyon Şefi Betül 
Satıcı, Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Eda Çınaroğlu katılırken 
akademisyenler  ve öğrenciler 
programı takip etti. Konferansın 
açılışında 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün tarihteki öneminden 
bahsedildi. Kadının iş hayatında 
dezavantajları olduğuna değinen 
İstasyon Şefi Betül Satıcı; “Bugün 
birçok erkeği arkamda bırakarak 

bu pozisyona geldim, benim 
için bu bir başarıdır. Bir kadın 
inandığında başaramayacağı 
bir şey yok.” dedi. Atatürk’e 
minnet duygularını dile getiren 
Satıcı, Mustafa Kemal’in 
kadına verdiği değerlerden ve 
tanıdığı haklardan bahsetti.

Bir ülkenin gelişmesi; kadınına 
verdiği değerde saklı

Erkilet Havalimanı 
memurlarından Makbule 
Koçoğlu ülkemizde ve dünyada 
giderek artan kadına şiddet ile 
taciz olaylarını kınadı ve şiddete 
kurban giden kadınları saygıyla 
andı. Koçoğlu, “Çalıştığım ortamda 
kadın haklarını sonuna kadar 
savunuyorum. Arkadaşlarıma da 
bunu tavsiye ediyorum. Kadına 
şiddet, taciz gibi olaylara son 
verilmesine katkımız olursa 
kazanılmış olacaktır.” şeklinde 
konuştu. Bir ülkenin gelişmesi, 
o ülkenin kadınına verdiği değer 
ile eğitim düzeyi ve iş gücüne 
katılımıyla doğru orantılı olduğuna 

değinen AIM memuru Ebru Karaca, 
cinsiyet rolleriyle farklılaşmaların 
eşitsizliğe dönüşmesinin kabul 
edilemez olduğunu belirtti. Karaca, 
toplum içinde yer alan klişe sözlerin 
önüne geçip verilen rolü ortadan 
kaldırmak için yılmadan çalışmak 
gerektiğini kaydetti ve “Ülkemizi 
kurtarmada etkili olan Şerife 
bacıları, Nene hatunları, Halide 
Edip Adıvar’ları şükranla anıyorum.” 
dedi. Etkinlik sonunda Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eda Çınaroğlu 
konuşmacılara plaket takdim etti.

Elif Yazıcı 

‘Havacılıkta 
Kadının 

Yeri’
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ERÜ Kültür Sanat Komisyonu tarafından 
düzenlenen programa 70 ve 80’li yılların 
ünlü isimleri Ercan Turgut, Semiha Yankı, 
İskender Doğan ve Hakan Eren katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Sabancı Kültür Sitesi Konferans 
Salonu’nda ERÜ Kültür Sanat 
Komisyonu tarafından düzenlenen 
‘70’ler 80’ler Müzikli Söyleşi’ adlı 
programa, ERÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Muammer Hakan Poyrazoğlu, ERÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Adnan Öztürk, akademisyenler 

ve öğrenciler katıldı. Müzikseverler 
ile bir araya gelen ünlü yorumcular 
Ercan Turgut, Semiha Yankı, İskender 
Doğan o yıllardaki müzik sektörünü ve 
yaşadıkları hikâyeleri anlattı. ‘Gülmek 
İçin Yaratılmış Gözlerde Yaşlar Niye’ 
ve ‘Seninle Bir Dakika’  şarkısıyla 
hafızalarda yer eden Semiha Yankı da 
şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz 
dakikalar yaşattı. İskender Doğan ve 
Ercan Turgut da canlı performansları 
ile müzikseverlerden alkış aldı. 
Etkinliğin sonunda ise Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet 
Yıldız, katılımlarından dolayı ünlü 
sanatçılara teşekkür ederek plaket 
taktim etti.

ERÜ’de 
70’ler, 80’ler 
rüzgarı

ERİHA

Türkiye Diyanet Vakfı, ERÜ İlahiyat 
Fakültesi’nde hem toplum için hem de 
sivil toplum kuruluşları için gönüllü 
olmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ)  İlahiyat 
Fakültesi’nde ‘Gönüllülüğü Anlatıyoruz’ 
adlı konferans düzenledi. Konferansa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Sarıbıyık, ERÜ İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel 
Yeşilyurt, Kayseri İl Müftüsü Doç. 
Dr. Şahin Güven, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. Program TDV 
öğrencisi Senegalli Housseynou 
Sankanou’nun yaptığı Kur’an tilaveti 
ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, “Bir 
ülkenin manevi hayatı inşa edilmeden, 
maddi hayatı inşa edilemez.” dedi. 
Diyanet ve ilahiyat fakülteleri 
arasında bir fark görmediğini ve 
diyanetin insan kaynaklarını ilahiyat 
fakültelerinin oluşturduğunu sözlerine 
ekleyen Sarıbıyık, ilahiyat fakültesi 
öğrencilerinin kariyer hedeflerinde 

diyaneti ilk sıralara koymaları 
gerektiğine dikkat çekti. İyi 
yetişmiş kadın personellere 
ihtiyaç olduğunu belirten Mustafa 
Sarıbıyık, “Manevi alanı inşa 
etmek adına İslam dini ile ilgili 
güvenilen ve referans olabilecek 
bir kurum olmayı hedefliyoruz 
ve hedefimizin yolu kadınlardan 
geçiyor.” açıklamasını yaptı. 
Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, 
dünyaya ve çağa söz söylemesi 
gereken Müslümanların çağdan 
uzaklaştırıldığını da sözlerine 
ekledi.

Gönüllü olmak sadece maddi yardım ile 
kısıtlı değildir

TDV merkezinden Handegül 
Teken Kabakçıoğlu, gönüllü 
olmanın önemini gönüllülüğün 
ne olduğunu düşünerek anlamak 
gerektiğini söyledi. Kabakçıoğlu, 
gönüllülük kavramı için “İyilik 
yolunda yetenek zaman ve emek 
vakfeden kişidir.” tanımını yaptı. 
Handegül Kabakçıoğlu, Türkiye’nin 

istatistiklere göre gönüllülükte 
son sıralarda olduğuna dikkat 
çekerek her konuda gönüllülüğe 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çağın 
gerektirdiği ölçüde gelişmek 
gerektiğinin altını çizen Kabakçıoğlu, 
toplumda çok iyi dil bilen sosyal 
medyayı çok iyi kullanan gönüllülere 
ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Diyanet, 
gönüllülüğün 

önemini 
anlattı

Ayşegül Kalkan

ERÜ’de 
girişimcilik 
konferansı

ERÜ Turizm Fakültesi’nde girişimcilere 
yönelik ‘Geleceğine Yön Ver’ adlı 
konferans düzenledi. Etkinlikte 
öğrencilere istihdam konusunda bilgi 
verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm 
Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
‘Geleceğine Yön Ver’ konulu etkinliğe, 
ERÜ İzzet Bayraktar Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Genç 
Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Gülsoy, Eğitim 
Proje Danışmanı Kişisel Gelişim 
Uzmanı Yusuf Ağırdağ katılırken, 

akademisyen ve öğrenciler programı 
takip etti. ERÜ Girişimciler Kulübü 
tarafından düzenlenen konferansta 
Mehmet Gülsoy, son 5 yıl içinde 
katıldığı en kalabalık etkinlik 
olduğunu belirterek konuşmasına 
başladı. Gülsoy, Aristo’nun 
‘mükemmellik bir eylem değil, 
alışkanlıktır’ sözünden alıntı yaptı. Bu 
tür eğitimlere önem verdiğini söyleyen 
ERÜ İzzet Bayraktar Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Derviş 
Boztosun ise, amaçlarının sanayi ile 
beraber çalışmak olduğunu söyledi. 
3. ve 4. sınıfların sanayiye şimdiden 
atılmalarının önemine değinen 
Boztosun, mezun olmadan önce 
tecrübe edinmenin mezun olduktan 

sonra kolay iş bulunmasına yardımcı 
olduğunu, ülke olarak ise girişimcilere 
ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“Geleceğin işsizi olmamak için ne 
yapılmalı?”

Eğitim Proje Danışmanı Kişisel 
Gelişim Uzmanı Yusuf Ağırdağ’a 
yöneltilen ‘Geleceğin işsizi olmamak 
için ne yapmalıyız ?’ sorusuna 
Ağırdağ, şöyle cevap verdi: “İş 
sizde bitiyor. İçinde bulunduğunuz 
sosyal statü neyse buna karar 
vermeniz lazım ve eğer gerçekten 
alanınızda iyiyseniz sizi bulurlar. 
Yalnız bundan önce kendinizi 
keşfetmeniz gerekiyor.” Kayseri 
Genç Girişimciler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy ise 
6 yaşındaki çocuğunun bile gelecekte 
bir planı olduğunu dile getirdi 
ve öğrencilere yapabileceklerinin 
en iyisini yapmaları gerektiğini 
kaydetti. “Denemekten hiçbir şey 
kaybetmezsiniz. Denemediğiniz 
zaman ortaya bir sonuç 
çıkaramazsınız.” diyen Gülsoy, 
başarıyı insanın arzuladığı 
takdirde hiçbir şeyin önünde 
engel olamayacağını söyleyerek 
konuşmasına son verdi.

 Elvan Kandemir
 Said Türkmen
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Afrikalıların gözünden Türkiye'de öğrenci olmak...
Avrupa’dan 
olduğu kadar farklı 
kıtalardan da 
öğrencilerin tercih 
noktası olan ERÜ’de 
okuyan 3 Afrikalı 
öğrenci Abdoulaye, 
Housseynou ve 
Tsega ,Türkiye’deki 
eğitim sistemini 
ve insanların 
kendilerine olan 
bakışını anlattı. 
Öğrenciler, 
Türkiye’nin köklü 
tarihinden dolayı 
burada tüm dinleri 
yaşamanın mümkün 
olduğunu ifade etti.   

Haber – Fotoğraf: Ayşegül Kalkan Tasarım: K. Serkan Özoğlu

Son yıllarda Türkiye’de çeşitli öğren-
ci değişim programları ve Yabancı 
Öğrenci Sınavı’yla (YÖS) gelen öğrenci 
sayısı artıyor. Her ülkeden olduğu gibi 
Afrika’dan da ülkemize birçok öğrenci, 
üniversite eğitimi için geliyor.Afrikalı 
öğrencilerin sayısı da günden güne 
artış gösteriyor. Peki bu artışın sebebi 
nedir? Bizi nasıl görüyorlar? Bambaş-
ka bir coğrafyadan gelip Türkiye’ye 
nasıl uyum sağlıyorlar? Erciyes Üni-
versitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi’nde  
okuyan Senegalli Abdoulaye (Abdul-
lah) Mballove, Housseynou (Hüseyin) 
Sankano ve Mühendislik Fakültesi’nde 
Biomedikal Mühendisliği okuyan Eti-
yopyalı Tsega (Lily) Mengistuise ile bu 
sorulara cevap aradık. 

Türkiye’de tüm dinleri 
yaşamak mümkün

Öğrencilerle sohbetimizi 
gerçekleştirmek için modern şehir 
hayatına meydan okuyan eski Talas’ta 
buluşuyoruz. Afrikalı arkadaşlar kendi 
etnik kıyafetleri içinde muhteşem 
bir ahenkle karşılıyor beni. Hem 
renkler hem desenler hayran bırakıyor 
kendilerine, gözlerimi alamıyorum. 
Muhabbete, dumanı üstünde,  ince 
belli bardakta tavşan kanı çay ve 
kokusuyla keyif katan Türk kahvesi 
eşliğinde başlıyoruz. Eğitim için 
Türkiye’yi tercih etme sebeplerini 
merak ediyorum. Housseynou 
Sankanou; “Türkiye, Osmanlı 
Devleti’nin kurulduğu ve köklü bir 
tarihin yaşandığı bir yer. Müslüman 
olduğum için bu ülkeye gelip tarihi 
hissetmek istedim.” diyor. Etiyopyalı 
Tsega ise Müslüman olmadığını bu 
yüzden bu ülkeye gelirken tereddüt 
ettiğini belirterek geldikten sonra 
ise Türkiye’de her dini yaşamanın 

mümkün olduğunu yaşayarak tecrübe 
ettiğini belirtiyor.

Türkiye’de iyi eğitim alıyoruz

Afrika ve Türkiye’nin eğitim sistemi 
arasında ki farkları konuşurken öğren-
ciler, Türkiye’de üretilip Afrika’ya ge-
len ürünlerin kaliteli olduğunu ve bu 
yüzden akla kalite geldiğini dolayısıyla 
alacakları eğitimin de aynı kalitede 
olacağına dair bir güvenceyle geldik-
lerini sözlerine ekliyorlar. Aslında 
derslerin Türkiye’de çok zor olmadı-
ğını ama okulların ve derslerin kendi 
ülkelerine oranla burada daha düzenli 
bulduklarını paylaşıyorlar benimle. 
İyi bir eğitim aldıklarını, bu eğitimin 
hedeflerine giden yolda çok büyük 
katkıları olduğunu anlatıyorlar. 

“Çocukların kalbiyle davranabil-
sek dünya muhteşem olurdu”

Öğrenciler, siyahi oldukları için çok 
ilgi çektiklerini söylüyor. Türkiye’de 
ırkçılık ve negatif ayrımcılığın be-
yazlarla dolu bir ülke için gayet alt 
seviyede olduğunu söylüyorlar. Ancak 
Türkiye’deki insanlar tarafından ‘zen-
ci’ kelimesinin siyahiler için hakaret 
anlamında olduğunun bilinmediğini de 
dile getiriyorlar.  Abdoulaye, “Türkler 
iyi niyetli yaklaşıyor, ilgi gösteriyor 
ama bizi çok üzen ve rahatsız eden 
‘zenci’ kelimesinin gerçek anlamını 
bilmiyor. Bu kelimeyi sadece siyah 
insan anlamında kullanıyorlar. Onlara 
gerçeği anlattığım da üzülüp özür dili-
yorlar.” diye konuşuyor. Zaman zaman 
rahatsız edici sorulara ve bakışlara da 
maruz kaldıklarını anlatan Tsega, en 
çok çocukları sevdiğini dile getirerek 
sözlerine şunları ekliyor: “Onlar bize 
asla rahatsız edici bakmıyor ya da 

ırkçılık yapmıyor. Hatta bazen bizi çok 
mutlu eden şeyler duyuyoruz çocuklar-
dan. Onların kalbiyle davranabilsek 
dünya muhteşem bir yer olurdu.”

Afrika gelişmemiş, fakir ve 
ormanlık bir yermiş gibi lanse 
ediliyor

Afrika’nın Türkiye’de bir ülke gibi 
algılandığını anlatıyor Afrikalı 
öğrenciler. Housseynou, Afrika’da 54 
ülkenin olduğunu sadece Nijerya’da 
yüzün üstünde dilin konuşulduğunu 
kaydediyor ve Afrika’nın kültürel 
olarak çok zengin bir dokuya sahip 
olduğunu belirtiyor. Afrika’nın 
gelişmemiş, fakir ve ormanlık bir 
yermiş gibi lanse edildiğini ve doğal 
güzelliklerinin de bilinmediğini 
söyleyen Hüseyin, Afrika’nın 
oluşturulan algının aksine çok güzel 
şehirlerinin, plajlarının olduğunu 
hatta bütün Avrupa ülkelerinin tatil 
için tercih ettiği bir yer konumunda 
olduğunu ifade ediyor. Üç dil bildiğini 
söyleyen Abdoulaye, bildiği dillerini 
önemini şu sözlerle açıklıyor: 
“Arapça bilmeliyim çünkü ben bir 
Müslümanım, Fransızca bilmeliyim 
çünkü ülkem Fransız sömürgesiydi, 
Wolofca bilmeliyim çünkü ülkemin 
dili, Pularca bilmeliyim çünkü benim 
kültürümün ailemin dili, İngilizce 
dünya dili, Türkçe ise burada 
yaşadığım için çok önemli.” Her 
biri Türkiye’ye gelirken kurdukları 
hayalleri anlatıyorlar. Fabrikalar 
kurmak, okullar açmak, bilim insanı 
olmak ve daha niceleri… Yaşadıkları 
yerlerin geleceğinin, bu gençlerin 
omuzlarında olduklarını düşünerek, 
hepsine bu yolda başarı diliyor, 
azimlerini yürekten destekliyorum…
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Bilimin eğlenceli dünyasına yolculuk

ABCçDEFGHJKLMNOÖPRSUÜVYZXQ;,.:>

ABCçDEFGHJKLMNOÖPRSUÜVYZXQ;,.:>

Kayseri Bilim Merkezi,  bilimsel ve teknolojik 
alt yapısıyla bireylerin; yaşayarak, deneyerek, 
dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını  ve 
öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini 
hedefliyor. Gelen ziyaretçilerin sürekliliğini 
sağlamak adına çalışmaların devam ettiğini 

belirten bilim merkezinin müdürü Suat Şahin, 
“Bu açıdan üniversite öğrencilerinin hem fikri 

hem de personel açısından destek vermesi 
bizim için önemli.” diyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK) bilim merkezlerini destekleme 
programı doğrultusunda oluşturdukları proje 
kapsamında, 2 Ocak’ta ‘Kayseri Bilim Merkezi’ 
aktif hale geldi. 52 milyon 350 bin TL yatırım 
yapılan Kayseri Bilim Merkezi’nin Müdürü 
Suat Şahin, 4-5 yıl süren bir çalışmanın 
sonucunda bilim merkezinin oluştuğunu 
ifade ediyor. Şahin, TÜBİTAK koordinasyonu 
ile gerçekleştirilen bir proje olsa da şu an 
merkezin yönetim süreçlerinin tamamının 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
gerçekleştiğini söylüyor ve konuşmasına şöyle 
devam ediyor; “Halen merkezimizin mevcut 
alanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi, 
içerisindeki mevcut eğitim paketlerinin 
sürdürülebilir olması noktasında TÜBİTAK’la 
iş birliğimiz ve koordinasyonumuz aktif bir 
şekilde devam etmektedir.”

“Türkiye’de yalnızca 4 bilim merkezi 
bulunmakta”
Bu zamana kadar teorik düzeyde kalan bilimsel 
uygulamaların pratiğe dökülmesi özellikle de 
gündelik hayatta karşılaşılan bilimsel olayların 
kökenini anlamaya yönelik bir merkez olduğunu 
açıklayan Şahin, “Türkiye’de yalnızca 4 bilim 
merkezi bulunmakta. Kocaeli, Konya, Bursa ve 
Kayseri olmak üzere bu merkezler aktif şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor.” diye konuşuyor. 
Kayseri Bilim Merkezi’nde biyolojiden fiziğe, 
kimyadan matematiğe kadar çeşitli alternatif 
sergi ürünlerinin bulunduğunu kaydeden Suat 
Şahin, bu sergi ürünlerinin insanlara bilimsel 

süreçlerin nasıl gerçekleştiğini hem de bunları 
gündelik hayatla nasıl ilişkilendirdikleri 
noktasında farkındalık yarattığını sözlerine 
ekliyor.

Amaç; bilimsel farkındalık oluşturmak
Bilimsel süreçleri, direkt olarak dokunarak, 
yaşayarak, deneyerek algılamaya yönelik 
oluşturduklarını ifade eden Şahin, “Esas 
amacımız bilimsel farkındalık oluşturmak.” 
diyor. Sergi ürünlerinin tek bir alana yönelik 
olmadığını kaydeden Suat Şahin, bir madde 
standına gidildiğinde fizik, jeoloji hatta 
kimyanın da etkin bir şekilde görülebildiğini 
dolayısıyla tüm disiplinlerin iç içe olduğunu 
anlatıyor. “Burası sadece bir bilim merkezi 
olarak görülmemeli.” diyen Suat Şahin, her 
hafta, her ay bir etkinlikle ya da uygulamayla 
bilim alanındaki her şeye çok rahat bir şekilde 
ulaşabilen, her yaş grubuna hitap eden bir 
merkez olduğunu kaydediyor. Robotik, sanat 
ve fen bilimleri olmak üzere 3 tane atölye 
olduğunu söyleyen Şahin, konuşmasına şu 
şekilde devam ediyor; “Fen bilimleri atölyesinde 
temel bilgiler doğrultusunda matematik, 
biyoloji, kimya noktasında etkinlikler 
gerçekleştiriliyor. Robotik atölyesindeyse robot 
kurulumundan tutun da robotlarla ilgili yazılım 
noktasına kadar ucu açık bir atölye. Sanat 
atölyesinde ise sanatsal aktivitelerin olduğu el 
becerilerine dayalı bir ortam mevcut.”

Türkiye’nin en büyük gökevi
Gerek teknoloji gerekse büyüklük olarak 

Türkiye’nin en büyük gökevinin Kayseri 
Bilim Merkezi’nde olduğunu dile getiren Suat 
Şahin, 14 metre çapında 109 koltuk kapasiteli 
gökevinde şu an 3 eğitici filmin ziyaretçilere 
sunulduğunu söylüyor. Şahin; “Mars İstilacıları, 
Kozmik Macera, Buzdan Dünyalar isimli 
filmlerle insanlarımızın astronomiyle ilgili olan 
bilgilerini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Gökevinde 
sadece filmler de izlenmiyor. Günde 2 seans 
olmak üzere astronotlarımız ile astronomi 
eğitimi veriyoruz.” şeklinde konuşuyor. Suat 
Şahin, istihdam edilen gökbilimcilerin, temel 
astronomiden, ileri düzeydeki astronomi 
bilgisine giden geniş bir yelpazeye sahip eğitim 
planlarının olduğunu vurguluyor ve ilerleyen 
zamanlarda eğitimleri gece gözlemleriyle 
pekiştireceklerini sözlerine ekliyor.

“1 yaşından 70 yaşına kadar, herkese 
hitap ediyoruz”
Yalnızca pazartesi günleri hariç her gün sabah 
9’dan akşam 5’e kadar hizmet verdiklerini 
söyleyen Şahin, okul gruplarının da randevu 
sistemi içerisinde ziyaret edebildiklerini 
belirtiyor ve şunları söylüyor; “ 7’den 70’e diye 
bir laf vardır. Biz merkez olarak 1 yaşından 70 
yaşına kadar herkese hitap ediyoruz; çünkü 
içerisindeki sergi ürünlerimizde 1 yaşına hitap 
eden, çocuklara yönelik oyun kulelerimiz de 
mevcut.” Bilim Merkezi’nin hedef kitlesinin 
yalnızca Kayseri olmadığını kaydeden Şahin, 
çevre illerden özellikle de Yozgat, Sivas,  Niğde, 
Nevşehir ve Kırşehir’den de ziyaretçilerin 
geldiğini söylüyor. Bilim merkezlerinin 
misyonunu tamamlaması açısından Türkiye’de 

eksikliklerin olduğunu kaydeden Suat Şahin, 
bu eksikliği bilim merkezlerinin kapatacağını 
söylüyor ve temel sebebini; “Dünya’da eğitim 
sistemindeki yaklaşıma bakıldığında formal 
eğitim ortamlarından çıkarak informal 
eğitim ortamlarına doğru kayış olduğunu 
görebiliyoruz. Bunun nedeni de informal 
eğitimin kalıcı olması. Dolayısıyla şu an da 
burası informal eğitim olarak teknolojik-fiziki 
alt yapısı, çalışan personelin niteliği ve tasarımı 
noktasında Kayseri Bilim Merkezi hedef 
kitlenin açığını kapatacak durumda.” olarak 
açıklıyor.

“Bilimin eğlenceli dünyasında kısada 
olsa yolculuk yapın”
Her bireyin en azından bir defa bilim 
merkezini ziyaret etmesini isteyen Kayseri 
Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, “ 
Bilimin eğlenceli dünyasında kısada olsa 
yolculuk yapın.” diyor. Üniversite ve lise 
öğrencilerinin ise ‘Gönüllü Bilim Rehberi’ 
olarak merkeze başvurabileceklerini, 
uygun zaman aralıklarındaysa rehberlik 
yapabileceklerini söylüyor. Şahin, merkezin 
açıldığı günden bu yana 3 ay geçmiş olmasına 
rağmen 60 bin kişinin ziyarette bulunduğunu 
ekliyor ve konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırıyor; “Bu rakamı ileriye yönelik 
arttırmak ve gelen ziyaretçilerin sürekliliğini 
sağlamak adına kendimizi yenilemek, 
geliştirmek üzerine çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu açıdan üniversite öğrencilerimizin 
hem fikri hem de personel açısından destek 
vermesi bizim için önemli.”

Haber: Simge Ortakcı Tasarım: Ekrem Nazlı
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GÜNDE 5 MILYON BÖCEK 
ÜRETIYORLAR

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde 
Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 10 bin kişiye faydalı 

böceklerin üretimi konusunda ücretsiz eğitim veriyor. Tatlı, ‘Biz kendi ülkemizin böceklerini 
üretmeliyiz” düşüncesiyle böcek üretimine başladıklarını belirtiyor.

Haber - Fotoğraf: Tuğçe Dinç Tasarım: Berk Törer
Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yük-
sekokulu’nda Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim Bölümü’nde görevli Öğr. 
Gör. Şahin Tatlı, Biyolojik Mücadele, 
Organik Tarım, Entomoloji ve Tarım-
sal Savaşın Yöntemleri kapsamında 

faydalı böceğin Türkiye’de ilk kez 
kitle üretimini yapıyor. Ankara 

Üniversitesi Entomoloji Ana 
Bilim Dalı Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan 
önderliğinde kurulan labo-
ratuvarda manuel olarak 
5 milyon faydalı böcek 
üretiliyor. Bunun yanı 
sıra sosyal sorumluluk 

projesi dâhilinde, Çocuk 
Şenlik Okulu’nda, çeşitli 

illerde ve yurt dışında 10 bin 
kişiye faydalı böcekler ile ilgili 

ücretsiz eğitim veriliyor.

Günde 5 Milyon böcek üretimi
Laboratuvarda günde 5 

milyon böcek üretimi yap-
tıklarını söyleyen Şahin 
Tatlı, en önemli çalış-
mayı ise mayıs ayında 
Kayseri’de ‘Elma İç 
Kurdu’ için yapacak-
larını belirtiyor. Tatlı, 

“Bu mücadelede faydalı 
arıcılık ile zararlı böcek 

yumurtasına bir yumurta 
bırakılıyor ve sonucunda fay-

dalı böcek çıkıyor. Türkiye’de ve 
Dünya’da ilk kez Kayseri’de belirle-

nen bölgeye mayıs ayında Elma 
İç Kurdu’na karşı 100 milyon 

böcek salacağız.” diyor. 
Bu böcekleri kullana-
rak, toplumda ekolojik 
farkındalığı yaratmayı 
amaçladıklarını ifade 
eden Öğr. Gör. Şahin 
Tatlı, 

böceklerin ekosisteme birçok faydası 
olduğuna değiniyor. Tatlı,  sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Adli Tıp’ta bir ki-
şinin kaç gün önce saat kaçta öldüğünü 
bulabildiğimiz gibi; Adli Entomologlar 
sayesinde de böceklerin insanların 
üzerinde oluşan yumurtayı hangi böce-
ğin bıraktığı tespit edilebiliyor.” Tatlı, 
yumurtanın rengine bakılarak kaç 
gün önce bırakıldığını ve böceğin ölüm 
saatini hesaplayabildiklerini belirti-
yor. İpek kıyafetlerin ipek böceğinden 
yapıldığını, kolaya rengini verenin 
böcek olduğunu ve bazı mobilyala-
rın cilalanmasında ise ‘komanak’ adı 
verilen böceğin kullanıldığını aktaran 
Şahin Tatlı,  böceklerin ciddi anlamda 
bilimsel araştırmalarda kullanıldığını, 
en çok kullanılan hayvanın da ‘sirke 
sineği’ olduğunu belirtiyor.
 

Biyolojik mücadele, tarımsal savaşın 
mücadelesi demek

“Biyolojik mücadele, tek başına bir 
mücadele yöntemi değildir.” diyen Öğr. 
Gör. Şahin Tatlı, tarımsal savaşın 
içinde; Kültürel Önlemler, Kanunsal 
Savaş, Mekanik, Biyoteknik, Biyolojik 
ve Kimyasal Yöntemler’in olduğunu 
söylüyor. Şahin Tatlı, biyolojik mücade-
leyi, zararlı organizmalara karşı faydalı 
organizmaların kullanılması olarak ta-
nımlıyor. Ekip arkadaşları ile toplam 9 
tane proje hazırladıklarını dile getiren 
Tatlı, her kişinin farklı böcek ürettiğini 
ve Ankara Üniversitesi Teknopark’ında 
6, Fethiye’de ise 2 olmak üzere toplam 
8 tane firmalarının olduğunu, bu saye-
de biyolojik mücadele ile savaştıklarını 
belirtiyor. Öğr. Gör. Tatlı, amaçlarının, 
biyolojik mücadelenin faydalı etmen-
lerinin halkla ve çiftçiyle buluşmasını 
sağlamak olduğuna değiniyor. Şahin 
Tatlı, faydalı böcek üretimi fikrinin 
nasıl ortaya çıktığını ise insanlarda 

kanser vakaları artması sonucu 

ihraç edilen ürünlerin ülkeye dönmesi 
ve tarım ilacı kalıntılarının çoğalması 
olarak açıklıyor. Bu kalıntıların birçok 
sebebe neden olduğunu dile getiren 
Tatlı, maske kullanılmadan ilaçlama 
yapıldığını, bunu şu anda fark edeme-
yeceklerini ve ileriki dönemlerde kanse-
re dönüştüğünde ya da Akut gibi çeşitli 
deri hastalıkları oluştuğunda anlayabi-
leceklerini ileri sürüyor. “Bizim böcek 
üretme fikrimiz buradan geldi.” diyen 
Tatlı, ‘Niye biz kendi ülkemizin böcek-
lerini üretmeyelim’ düşüncesiyle böcek 
üretimine başladıklarını belirtiyor. 

Tarımda çok fazla kimyasal ilaç 
kullanılıyor

Faydalı böcek üretimini danışman 
hocası Prof. Dr. Cem Özkan önderli-
ğinde yürüttüklerini ve kitlesel üretim 
yaptıklarını söyleyen Tatlı, faydalı 
böceklerin kitle üretim şeklinin çoğu 
ülkede bir sır olarak saklandığını ak-
tarıyor. Öğr. Gör. Tatlı,  faydalı böcek 
türlerinin; seralarda, meyve-sebze bah-
çelerinde etkili olduğunu ifade ediyor. 
Böcek üretmenin zor bir iş olduğunu 
dile getiren Tatlı, “Bir böceğe bakmak, 
bir bebeğe bakmaktan çok daha zor.” 
ifadesini kullanıyor.  Şahin Tatlı, yurt-
dışında 1 böcek için 7 uzman gerektiği-
ni kendilerinin ise 4 kişi olarak 7 farklı 
böceğe baktıklarını belirtiyor. Tatlı, 
tarımda çok fazla kimyasal ilaçların 
kullanılmasının bilinçsiz tarım yapıl-
masından kaynaklandığını anlatıyor 
ve çiftçinin bu ilaçları ne kadar, ne 
süreyle ve hangi bitkiye uygulaya-
cağını, dozunun ne oranda olduğunu 
bilmediğini  vurgularayak bu yüzden 
yanlış uygulama yapıldığını söylüyor. 
Atılan ilaçların yüzde 1’nin o rganizma-
ya gittiğini söyleyen Tatlı,  kalan yüzde 
99’unun ise havaya ve suya karıştığını 
dile getiriyor.
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100 Kalem

İstanbul’da 1984 yılında dünyaya 
gelen Yasin Kurt, işi gereği Ankara’da 
yaşıyor. Özel bir firmada makine 
mühendisi olan Kurt, ‘yarı zamanlı 
bir gezgin’ olduğunu ve bunu eşiyle 
beraber gerçekleştirdiğini söylüyor. 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışan eşi Şeyda Koçak 
Kurt ise doktorasına devam ediyor. 
Kurt çifti, geri kalan zamanlarında 
yeni yerler görmek ve farklı kültürler 
keşfetmek adına gezdiklerini belirtiyor. 
Belli bir zamandan sonra bu rutinlikten 
çıkmak isteyen çift, gittikleri ülkelere 
kırtasiye malzemeleri götürerek 
çocukların sevinçlerini fotoğraflamaya 
başlıyor. Kurt çifti, çocukların değişen 
ifadelerini, umutlarını ve neşelerini 
ise sosyal medya hesapları üzerinden 
takipçileriyle paylaşıyor. 

“Hayatın kendisini bir yolculuk, 
kendimizi de serüvenciler olarak 
görüyoruz”

Seyahat etmeyi sevenlerin kendilerini 
anlayacaklarını söyleyen Yasin Kurt, 
dünyanın hızına ayak uydurmak için 
gezdiklerini dile getiriyor ve “Hayatın 
kendisini bir yolculuk, kendimizi 
de serüvenciler olarak görüyoruz.”  
diyor. Kurt çifti, her seyahatlerinde 
birilerinin hayatına dokunduklarını ve 
bunun karşılıklı bir durum olduğunu 
belirtiyor. Kurt çifti, bir süre sonra 
dışarıdan bakarak değil, gittikleri 
yerdeki hayatlara dahil olarak seyahat 
etmeyi planlıyor. Bu düşüncelerini ise 

‘100 kalem 1000 gülüş’ projesi etrafında 
gerçekleştiriyorlar. Kurt ailesi, 
proje kapsamında iki farklı ülkenin 
çocuklarına, kırtasiye malzemeleri 
veriyor ve bu anı fotoğraflıyor. 
Sonrasında iki farklı yüz birleştirilip 
tek bir yüz haline getiriliyor. Yasin 
Kurt, bu görüntüleri sosyal medyada 
‘Menscapes’ olan ve İngilizce kısaltması 
‘insan manzaraları’ anlamına gelen 
hesabında paylaştığını belirtiyor ve 
şöyle konuşuyor: “Günümüzün güzellik 
anlayışıyla oynayan bu proje, gülme 
eylemini sadece ağzımızla değil aynı 
zamanda gözlerimizle ve vücut dilimizle 
de yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor. 
Yaşı,dini,rengi ve cinsiyeti karma bir 
şekilde ortaya konulan çocukları görmek 
bizi de gülümsetiyor.”

Modern dünyada samimi iletişim 
yok

Bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye 
gittiklerini ve sayısız çocuğun 
kadrajlarına girdiğini söyleyen Yasin 
Kurt,  yolculuk boyunca rast geldikleri 
hemen her çocuğun amaçlarına hizmet 
ettiğini kaydediyor ve ekliyor:  “Bizi 
gördükleri anda ‘hellooo’ diye bağırmaya 
başlıyor ve gülümseyerek el sallıyorlar.” 
Yaşanılan ve modern olduğu söylenilen 
dünyada samimi bir iletişim sistemine 
sahip olunmayışını büyük bir kayıp 
olarak nitelendiren Kurt çifti, çocuklarla 
geçirdikleri zamanın çok güzel anlar 
olduğunu söylüyor. Çocuğun her yerde 
çocuk olduğundan bahseden Şeyda 
Koçak Kurt; “Dili, dini, ırkı fark 

etmiyor ve insanların niyetlerini biz 
büyüklerden daha iyi anlayabiliyorlar.” 
diyor. Modern dünyanın içinde ve 
dışında doğup, yetişen çocukların 
samimiyet kurma yöntemlerinin biraz 
farklılaştığından bahseden Kurt, 
Afrika ve Asya’daki çocukların, verilen 
hediyeleri almaya daha istekliyken 
diğer bölgelerdeki çocukların ise daha 
temkinli yaklaştığını vurguluyor.

“Tek amacımız, fotoğraflara 
yansıyan o değişen ifadeyi ve 
hissiyatı kaydedebilmekti”

Kurt çiftinin ‘100 Kalem 1000 Gülüş’  
projesinin yanı sıra ‘Kırmızı Ruj’ adı 
altında gerçekleştirdikleri bir projeleri 
daha bulunuyor. Çift, ülkenin farklı 
bölgelerinde farklı kültürdeki kendisini 
para kazanmaya adamış kadınlara 
kırmızı ruj hediye ettiklerini söylüyor. 
Yasin Kurt, “Ruj hediye etmeden önceki 
ve sonraki hallerini fotoğrafladık. 
Herkes çok güzel tepkiler verdi. Kimse 
yadırgamadı hemen sürüp nasıl 
göründüğünü sordular.” Kurt çifti, 
Kırmızı Ruj projesinin 500 binden fazla 
kişiye ulaştığını ve çok güzel dönüşler 
aldıklarını belirtiyor.  Şeyda Kurt, “Bir 
kadın olarak bu kadar çok yer ve insan 
görürken, neden kadınların kendilerini 
özel hissetmelerine sebep olmayalım 
ki dedim. Bu bir kıyafetle de olabilirdi 
ama biz biraz da kadınları şaşırtmak 
istedik. Tek amacımız, fotoğraflara 
yansıyan o değişen ifadeyi ve hissiyatı 
kaydedebilmekti. Bunu da başardığımızı 
düşünüyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Haber:Elvan Kandemir

Gezgin çift Yasin ve Şeyda Kurt, gittikleri 
ülkelerde çocukların hayatlarına dokunarak 
onları fotoğraflıyor. ‘100 Kalem 1000 Gülüş’ 
adlı proje kapsamında ellerindeki kırtasiye 

malzemelerini çocuklarla paylaşan çift, 
gülme eyleminin sadece ağızla değil 

aynı zamanda gözler ve vücut diliyle de 
yapılabileceğini belirtiyor.

Tasarım: K. Serkan Özoğlu

1000 Gülüş
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ondan soruluyor
Suyun lezzet i

.

Birçok içeceğin tadını belirleyen en önemli maddenin su olduğunu düşünen 29 yaşındaki Alican Akdemir, Almanya’ya giderek 
‘su tadımı’ üzerine eğitim alır. Dünyada ‘su someliyesi’ eğitimini başarı ile bitirerek 100 kişiden biri olmayı hakeden Akdemir, 

yurtdışından gelirken laboratuvarına çanta çanta su getirmenin, mesleğin en zor yanı olduğunu söylüyor.

1988 yılında İzmir’de doğan Alican Akdemir, 
su tadımcısı olunur mu yoksa bu doğuştan 
gelen bir yetenek midir diye düşünürken bir 
anda kendini su someliyesi (su tadımcısı)
olarak buluyor. 2014’te Almanya’nın Münih 
kentindeki Doemens Academy’de su tadımı 
üzerine eğitim verildiğini öğrenince hemen 
başvuruyor ve kursu başarıyla bitirip su 
tadımcısı sertifikası almaya hak kazanıyor. 
Su someliyesi mesleğini Türkiye’ye getiren 
Alican Akdemir, şimdilerde ise Türkiye’ye bu 
mesleği tanıtmaya çalışıyor.

Su someliyesi olmak nereden aklınıza geldi 
ve bu işin bir okulu var mı?
Someliye olunur mu, doğulur mu sorusu 
üzerine tartışırken, çay, kahve, meyve 
suyu gibi birçok içeceğin tadını belirleyen 
en önemli maddenin su olduğu kanaatine 
vardım. Bunun üzerine bir eğitim olduğunu 
duyunca hemen ilgilendim. Almanya’da 
Doemens Academy tarafından düzenlenen ve 
dünyada Water Sommelier Union tarafından 
tanınan ve başarıyla kursu bitirerek su 
tadımcısı sertifikasını almaya hak kazandım. 
Dünyada bugüne kadar yaklaşık 100 kişi  
eğitimini başarıyla tamamlamış ve içecek 
sektöründe farklı alanlarda çalışıyor. 
Su someliyesi olmanın ilk koşulu farklı 
mineral değerlerindeki suları tat ve içerik 
bakımından ayırt edebilme, farklı içeceklerin 
yanında nasıl bir uyum yakalanabileceğine 
dair kafa patlatma ve deneme isteğidir.

Mesleğinizin zor yanı nedir?
Almanya’da 500, Amerika’da 50, 
Çin’de ise neredeyse her mahallede farklı 
şişelenmiş su bulunmakta. Bu suları yerinde 
tatmak mümkün olmadığı için her seferinde 
laboratuarıma yurtdışından gelirken çanta 

çanta su getirmek mesleğimin en zor yanı 
oluyor.

Su someliye mesleği Türkiye’de biliniyor mu?
Türkiye’de su tadımı mesleği henüz 
bilinmiyor. Görüştüğümüz bazı su 
şirketleri var, onlar adına su tadımı 
yapmaya  başladım. Ayrıca ülkemizdeki 
üçüncü nesil kahve sektöründe, suyun 
kalitesinin  kahvenin lezzetini ne kadar 
etkilediğinin farkına varıldı. Bu bağlamda 
da  çalışmalarımız oluyor. Özellikle kahve ve 
çayın yüzde 95-98 oranında sudan  oluştuğu 
göz önüne alındığında uygun suyun önemi 
ortaya çıkıyor. Kahveyi  hazırlayan barista, 
üstün lezzete ulaşmak için farklı  sertlikte ve 
farklı ısılarda su kullanmaya başladı.

İyi suyun özellikleri nelerdir?
TDS denilen, içinde toplam çözülme 
katı miktarının yüksek olduğu ve 
doğal mineralli sular daha kaliteli 
oluyor. Suyun şişelenmesi, hangi 
ısıda hangi bardakta sunulacağı 
da suyun kalitesi açısından önemli. 
Şefle birlikte yemekleri tadıp 
yanında servis edilmesi gereken 
uygun suyu saptıyorum. Yemeğin 
türü ile doğru su, yemeğin lezzetini 
doğrudan etkiler.

Su içerken nelere dikkat etmeliyiz?
Suyun tadı kadar suyun doğru 
şekilde sunulması da çok önemli. 
Bardak seçimi ve sunulduğu sıcaklık 
su tipine ve kaynağına göre değişir. 
Suyun sıcaklığını düşürmek için 
buz konulması ya da bardağın içine 
çeşitli meyvelerin konulması yapılan 

en büyük yanlışlar. Zengin mineralli sular 
besleyicidir, o yüzden perhiz yapanlar düşük 
mineralli ya da nötr su tüketmeli. Ayrıca 
pratik olarak kemikler için kalsiyumu 
yüksek sular, kalp ve sinir sistemi için 
magnezyumu yüksek sular, bebekler için 
çok düşük mineralli sular, hafif yemeklerin 
yanında az gazlı ya da gazsız sular, hazmı 
kolaylaştırmak için yüksek sülfatlı ya da 
sodyum bikarbonatlı sular, çok susayınca 
gazlı ya da orta dereceli sular, güzellik 
için silikon değeri yüksek sular, su 
detoksu için de TDS oranı düşük 
mineralli sular kullanılmalı.

Haber: Furkan Arıcan Tasarım: Ekrem Nazlı
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Ankara’da yaşayan 57 yaşındaki Necati Korkmaz, dünyada sadece 3 kişinin icra ettiği ‘mikro heykel’ 
sanatıyla ilgileniyor. Korkmaz, mikroskop yardımıyla görülebilen bu eserlerini tasarlarken ilham 

kaynağı olarak doğayı baz alıyor. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten sanatçı, “En güzel 
şey de, onların hayal dünyalarına ulaşmak oluyor.” diyor.

MIKRO HEYKEL SANATININ 
TÜRKIYE’DEKI ILK VE TEK TEMSILCISI:
NECATI KORKMAZ

35 yıl önce mikro heykel sanatına 
gönül veren 57 yaşındaki Necati Kork-
maz, dünyada bu işi yapan üç kişiden 
biri, Türkiye’de ise mikro heykelci-
liğin tek temsilcisi. Şeker tozundan 
dahi küçük olan bu eserlerin yapım 
aşamasında oldukça hassas olunması 
gerekiyor. İnsan eliyle yapılmış en kü-
çük yapılar olan bu heykelciklerin her 
birinin yapımı, en az altı ay sürüyor 
ve en ufak yanlış bir harekette işlem-
ler bir daha geri alınamayabiliyor. Ani 
bir nefes alışverişin bile yapıyı tuzla 
buz edebileceğini belirten Korkmaz, 
doğadaki varlıkların sanatına il-
ham kaynağı olduğunu ifade ediyor. 
Sanata gönül veren Necati Kork-
maz, tabiattaki her şeyi bir mucize 
olarak adlandırıyor. Bunlara örnek 
olarak da minik bir kuşun gagasıyla 
kendine mükemmel bir yuva örmesi 
veya arının yaptığı peteğin adeta bir 
şaheser niteliğinde olmasını gösteri-
yor. “Doğanın mükemmelliği yanında 
bizim yaptığımız ne ki?” diyen mikro 
heykelci, bulduğu her fırsatta doğayı 
incelediğini anlatıyor. 

Mikro heykeltıraş, sanatın tanımı-
nı yaparken; “Manevi kazançlar-
dan ziyade bir kültür taşıyıcısıdır 

sanat. Her sanatçı ise gelecek 
nesillere zengin miraslar bırakan 

yoksul insanlardır. Bu yüzden 
onların zenginlikleri pek elde tutu-
labilen cinsten değildir.” ifadelerini 

kullanıyor.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor

Heykeltıraş, bu minik eserlerin insan-
ların beynini yoran ve düşündüren 
yapılar olduğundan ziyade; insanları 
hayrete düşürüp, onları gülümsettik-
lerini dile getiriyor. Necati Korkmaz, 
sanat yapmak için sanatla uğraşmadı-
ğını ve sadece görsel açıdan insanların 
ilgisini çekmek adına yapıtlar ortaya 
koyduğunu açıklıyor. Korkmaz, “Sana-
tımın ulaştığı her yerde özellikle 
çocukların yoğun ilgisiyle karşılanı-
yorum fakat belirtmek isterim ki, en 
güzel şey de onların hayal dünyaları-
na ulaşmak oluyor.” diyor.

“Severek yapılan her şeyin içinde ruh 
vardır”

Başarmak için sürekli bir şeyler 
yapan insanların amaçlarına pek 
de ulaşamadıklarını söyleyen Hey-
keltıraş Necati Korkmaz, ancak 
severek yapılan bir işte istenildiği 
kadar başarılı olunabileceğinin altını 
çiziyor. “Severek yapılan her şeyin 
içinde ruh vardır. Bu pek görünmez 
ama hissedilir.” diye konuşan Necati 
Korkmaz, yapılan her şeyin kendimiz 
için yapılması ve karşılığında bir şey 
beklenmemesi gerektiğini kaydediyor. 
Ancak bu şekilde ilerledikçe başarı-
nın yakalanabileceğine inanan mikro 
heykeltıraş, sanatın tanımını yapar-
ken; “Manevi kazançlardan ziyade bir 
kültür taşıyıcısıdır sanat. Her sanatçı 
ise gelecek nesillere zengin miraslar 

bırakan yoksul insanlardır. Bu yüzden 
onların zenginlikleri pek elde tutu-
labilen cinsten değildir.” ifadelerini 
kullanıyor.

“İyiyi ve kötüyü ayırın, bakmak 
yerine görün. Özellikle sanat-
la uğraşıyorsanız öğreticinizi 

dinleyin fakat onu aşın. Geleneğe 
saygı gösterin fakat orada takılıp 

kalmayın.”

“Kimseyi taklit etmeyin ve kimsenin 
devamı olmayın”

Mikro heykeltıraşlıktan önceki uğraş 
alanı, dervişlerin 40 günlük çile 
dönemlerinde yatıp uyumadan birkaç 
saniyelik uyuklamalarla uyku halini 
geçiştirmek için çene altına destek 
yaptıkları bir tür baston olarak tabir 
edilen mütteka yapımı olan sanatçı, 
o mesleğin kayıp bir tasavvuf hazi-
nesi olduğuna değiniyor. Korkmaz, 
müttekanın dervişlerin can yoldaşı 
olduğunu aktararak gençlere; “Kimse-
yi taklit etmeyin ve kimsenin devamı 
olmayın.” tavsiyesinde bulunuyor. 
Herkesin özgün olması gerektiğini 
vurgulayan Necati Korkmaz, konuş-
masını şu sözlerle noktalıyor: “İyiyi ve 
kötüyü ayırın, bakmak yerine görün. 
Özellikle sanatla uğraşıyorsanız 
öğreticinizi dinleyin fakat onu aşın. 
Geleneğe saygı gösterin fakat orada 
takılıp kalmayın.”

Haber: Nimet Nur Çelik Tasarım: Berk Törer
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Anadolu’nun güzel atlar diyarı olarak bilinen 
Kapadokya’ya doğru yola çıkıyorum. Güneş, 
yükseldikçe yakınlaşıyorum, peribacalarının 
misafirlerine selam durduğu Kapadokya’ya… 
En nihayetinde oradan kendimi çamurun 
can bulduğu Avanos’ta buluyorum. Bu 
coğrafyada gözünüzün gördüğü her şey birer 
sanat eseri; yol boyunca dizilmiş çömlek 
atölyeleri, duvarları süsleyen rengarenk 
çiniler, özenle işlenmiş halılar… Kızılırmak 
Nehri’nin  yoldaşlık ettiği, sallanan 
köprünün başımızı döndürdüğü bir yoldan 
varmaya çalışıyorum Galip ustanın yerine. 
Küçük kaldırım taşlarından oluşma bir 
zeminde dik bir yokuşun ardından kapıdan 
giriveriyorum. İçeriye attığım adımla 
yokuşun bizi zirveye ulaştırmaya gönüllü 
olduğunu anlıyorum. İçerisi tarihle sanatın 
koyun koyuna uzandığı bir dünya gibi. O an 
samandan yastıkların, dokuma kilimlerin, 
ayak yordamıyla çamurun işlendiği tornanın 
beni bir zaman yolculuğuna çıkardığını 
düşlüyorum. Loş bir ışıkla aydınlanan 
taştan oyma mekanda çamurdan yapılma 
bardakla sunulan elma çayımı yudumlarken 
sobanın sıcaklığını ise içimde hissediyorum. 
Tahta kapının gıcırdadığını duyuyorum 
ve Galip usta yaşanmışlıkların ağarttığı 
ihtişamlı saçlarıyla giriyor kapıdan. Sıcak 
bir merhabanın ardından başlıyoruz saç 
müzesinde dolaşmaya.

Aşık olduğu kadının saçlarından bir tutam 
istedi, müze oldu
Taştan oyma olan mekanın içine gizlenmiş 
odalarını geçtikçe şaşkınlığımı gizleyemez 

oluyorum. Birkaç oda sonrası saç müzesine 
varıyoruz; taş duvarları gizleyen binlerce 
saç… Kıvırcık, düz, sarı, simsiyah, her 
ton, her çeşit saç teli mevcut burada. Öyle 
ki içimdeki merak duygusu kabarıyor 
ve bu saçların kimlere ait olduğunu, o 
kişilerin neler yaşadıklarını düşünmeden 
edemiyorum. “Nasıl bu kadar saçı bir 
araya getirdiniz, nasıl başladı bu hikaye?” 
diye soruyorum Galip Usta’ya. Galip usta 
önce gülümsüyor sonra iç çekip başlıyor 
hikayeyi anlatmaya; “Çömlekçilik bizde 
baba mesleğidir. Kendimi bildim bileli elim 
çamurda… Bundan 36 yıl öncesiydi her 
zamanki gibi gelen yabancı misafirlerimize 
çanak sunumu yapıyordum. O yıl Fransız 
bir kadınla tanıştım, arkadaş olduk. Bir 
süre sonra aramızdaki arkadaşlık gönül 
bağına dönüştü. Ancak kendisi ülkemize 
tatil için gelmişti ve vizesi sadece 3 ay 
kalabilmesine müsade ediyordu. Hayat bu 
ya, 3 ay geçti ve gideceği gün geldi çattı. Çok 
güzel saçları vardı, saçlarından bir tutam 
istedim oda kesip küçük bir kağıda yazdığı 
bilgileriyle birlikte verdi bana. Bu tutamı 
kağıtla birlikte çömlek atölyeme astım. Bir 
süre sonra gelen ziyaretçilerin bu saçın 
yanına kendi saçlarından kesip eklediğini 
farkettim. Kadınlara ve kadın saçına çok 
kıymet verdiğim için bu artış beni onure 
etti. Böylece saç müzesi meydana gelmiş 
oldu.” Yıllar geçtikçe saç veren ziyaretçilerin 
arttığını söyleyen Galip ustanın açtığı müze, 
1998 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı’na 
giriyor. Bu durumun kendisini çok mutlu 
ettiğini ve müzenin anlamını daha da 
arttırdığını söylüyor Galip usta. Hikayeyi 

dinleyince müzenin kurulmasına vesile olan 
Fransız kadını merak edince Galip usta, ilk 
saç teli aldığım kişinin müzeden henüz bir 
kaç yıl önce haberinin olduğunu ifade ediyor 
ve şunları ekliyor: “Kız arkadaşım buraya 
gelip saç müzesiyle karşılaşınca çok şaşırdı. 
Kendi saçının nerede olduğunu sordu ancak 
onu bulmak mümkün değil.” Onun bir tutam 
saçıyla başlayan bu serüven, Amerikan 
internet sitesi olan ABCNews.com tarafından 
‘Dünyanın en ilginç 6. müzesi’ olarak 
seçilmiş.

Kapadokya tatili hediye ediyor
Galip Körükçü, her yıl yapılan çekilişle 
saç veren ziyaretçilerden 10 kişiye 
Kapadokya tatili hediye ettiğini ifade 
ediyor. Körükçü, “Çekilişi kazanan 10 kişi 
7 gün Kapadokya tatili yapıyor. İsteyen 
at sırtında Kapadokya’yı geziyor isteyen 
çamurdan çanak çömlek yapan atölyelerde 
zaman geçiyor. Kadınlara müzemizi 
yaşatıp yüceltmekteki katkıları için bu 
tatil küçük bir teşekkürdür.” şeklinde 
konuşuyor. Bütün dünyadan kadınların 
müzeye olan ilgisinden bahseden Galip 
usta, “Bir kadının saç teli beni dünyaya 
tanıttı.” diyor. Bu büyük zenginliği 
ve büyülü atmosferi gidip hissederek 
yaşamanızı tavsiye ediyorum. Deyim 
yerindeyse kalbinin ekmeğini yemiş Galip 
Körükçü…Kadına duyulan saygının böyle 
bir zenginliğe dönüştüğünü gördükten 
sonra bu zenginliği siz de ziyaret ederken 
belki de saçınızdan bir tutam bırakarak 
katkıda bulunabilirsiniz.

Haber - Fotoğraf: Ayşegül Kalkan
Tasarım: Ekrem Nazlı

“Bir kadının saç teli 
    beni dünyaya tanıttı”

Nevşehir’de yaşayan 70 yaşındaki çömlek ustası Galip Körükçü, aşık olduğu Fransız bir kadından, ülkesine dönmeden 
evvel hatıra olarak istediği bir saç tutamı sayesinde dünyanın en ilginç müzelerinden birini açar. Bu saçları çömlek 

atölyesine asan Körükçü, zamanla başkalarının da saçlarından birer tel bırakmasıyla büyüyen bu serüven ile 1998 yılında 
Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarır.   
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Vecihi Hürkuş 1895 İstanbul doğumlu. 
Bebek’te ilkokulu, Üsküdar’da ise 
Fuzuyati Osmaniye Rüştiye’sini 
ve Üsküdar Paşakapısı İdadisi’nde 
eğitimini tamamlıyor. Küçük yaştan 
beri sanata, çizime, tekniğe olan 
ilgisinden dolayı Tophane Sanat 
Okulu’na geçerek mektebi bitiriyor. 
Tayyareci olmak istiyor ama yaşı 
tutmadığı için onu makinist mektebine 
alıyorlar. Makinist olarak mezun 
olduğunda 1. Dünya Savaşı patlak 
veriyor. Osmanlı’da pek çok cephede 
savaşıyor. Yüzbaşı Mehmet Ali 
Güller ve ekibi ile Bağdat Cephesine 
gönderiliyor. Mehmet Ali Güller, test 
uçuşuna çıkarken Vecihi de o kadar 
hevesli ki onu da yanına alıyor. Test 
uçuşu sırasında uçak arıza yapıyor 
ve düşüyor. Mehmet Ali Güler 
bacaklarından Vecihi Hürkuş da 
sırtından yaralanıyor. Tedavisinden 
sonra ‘uçakların yanından bile 
geçmem’ demesi beklenirken o Yeşilköy 
Tayyare Mektebi’ne müracaat ediyor 
ve pilotaj eğitimi alıyor. Daha pilotluk 
diplomasını almadan gözlemci kursuna 
gelen subayların keşif uçuşlarında 
Vecihi Hürkuş’a uçak kullanma 
yetkisi veriliyor. Aynı zamanda uçağın 
havada takla atması anlamına gelen 
Türkiye’deki ilk lupine denemelerini 
Vecihi Hürkuş yapıyor.

Amcası sayesinde Hürkuş ile tanıştı

Avukat Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş 
Derneğini kuran kişi. Hürkuş ile ilk 
tanışma hikayesini anlatan Gürer, 
hikayeyi şöyle özetliyor: “Anne 
ve babamın vefatından sonra aile 
fotoğraflarımızı taramaya başladım. 
Daha sonra aklıma amcam geldi. 
1950-1960 yıllarında amcamın fotoğraf 
makinesi vardı ve fotoğraf çekerdi. 

Amcam İskenderun’da yaşıyor. 
Kalkıp İskenderun’a gittim. Bana 
bir kutu getirdi. Kutunun içinde 
bir fotoğraf rulosu gördüm. ‘Bu ne’ 
dedim? Tayyareci Vecihi Hürkuş’un 
fotoğrafları dedi ve anlatmaya başladı. 
Bizim İstanbul’da oturduğumuz evin 
arkasında Vecihi Hürkuş’un hangarı 
vardı. Beni de çok severdi. Çekik 
gözlerimden dolayı bana ‘Japon’ ismini 
takmıştı. Bazen amcamın hangarın 
içine girmesine bile izin verirmiş. Ben 
ilk defa amcamın bu anlattıklarından 
duydum Vecihi Hürkuşu.” Bahadır 
Gürer’in amcası, Mehmet Gürbüz 
Gürer 75 yaşındayken aklına Vecihi 
Hürkuş geliyor ve ‘Hürkuş ile ilgili 
ne tür bilgiler var’ deyip araştırmaya 
başlıyor. Dört kütüphane geziyor ancak 
kayda değer bir bilgiye rastlayamıyor. 
Ansiklopedilerde bile Vecihi Hürkuş’un 
isminin geçmediğini görünce hemen 
daktilosunun başına geçerek Vecihi 
Hürkuş’a dair hatırladıklarını 75 
yaşında yazmaya başlıyor. Bahadır 
Gürer, amcasının bir hırsla kaleme 
aldığı bu bilgileri bulunca çok 
heyecanlanıyor. Bir kopyasını alarak 
amcasına jest olsun diye bu bilgileri bir 
kitapçık haline getiriyor.

Türk Havacılık Tarihi’ne bir armağan 

Vecihi Hürkuş, pilotluk brövesini 
aldıktan sonra ilk gönderilen görev 
yeri Kafkas Cephesi oluyor. O sıralar 
hava kuvvetleri Alman ve Avusturya 
pilotlarından oluşuyordu. Alman ve 
Avusturya pilotları, keşif uçuşları 
yaparak nerede nasıl bir tehlike var 
birliklerimize bu bilgiler ışığında 
haber vermekle görevliydiler. Ancak 
bu pilotlar kendi ülkeleriyle ilgili bir 
durum olmadığı için sürekli hava 
şartlarını bahane ederek hizmete 

çıkmamayı tercih ediyorlardı. Ordu 
komutanı Vecihi Hürkuş’u çağırıp; 
‘‘Burada uçaklarımız ve pilotlarımız 
var ama biz onlardan bir yarar elde 
edemiyoruz.’’ diyor. Bunun üzerine 
Vecihi Hürkuş, ‘‘Emriniz yerine 
getirilecektir.’’ deyip keşif uçuşuna 
başlıyor. Alman ve Avusturyalı pilotlar 
bundan rahatsız olmaya başlıyor; 
çünkü bu durumda onlarında keşif 
hizmetine çıkması gerekiyor. Bir gün 
Hürkuş havalanıyor ama elli metre 
yükseklikteyken motorda bir arıza 
olduğunu fark ediyor. İniş yapması çok 
tehlikeliyken iniyor. Benzin deposunda 
motora giden mertol hortumların 
içinde Alman dergilerin parçaları 
çıkıyor. Bugüne kadar Vecihi Hürkuş’a 
ait hareketli görüntülerin olduğu 
bilinmiyordu. Tayyareci Vecihi Hürkuş 
Müzesi Derneği Başkanı Bahadır 
Gürer, Cumhurbaşkanlığı arşivinden 
bu görüntüleri bulup Türk havacılık 
tarihine armağan eder. 

Tarihin iyi bilinmesi ve dersler çıkarılması gerekli

Tarihin iyi bilinmesi, bazı derslerin 
çıkarılması ve bunun ışığında bazı 
kararların alınması gerektiğini 
söyleyen Gürer, ‘‘Biz 1960 İhtilalinden 
sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gülser’in 
talimatıyla Eskişehir’de on beş kişilik 
bir ekiple 1961 ‘de Türkiye’nin ilk 
otomobilini yaptık. İlk uçak 1923’te 
yapılmaya başlandı. 1924’de bitirildi. 
28 Ocak 1925’te ilk uçuş yapıldı. Yerde 
gideni 1961’de on beş kişilik bir ekiple 
yaparken,1924’de Vecihi Hürkuş 
ve üç yardımcısının yaptığı uçak, 
otomobilden 37 sene önce yapılıyor. 
Bence Türkiye’nin ilerlemesi adına 
yapılacak olanlar sayısal değerlerle 
ortada ben de herkes gibi yapılmasını 
umut ediyorum.” şeklinde konuşuyor. 

Göklerin Korkusuz Adamiı: Vecihi Hürkuş.

Türk havacılık 
tarihine önemli 

başarılar 
kazandıran ilk 

Türk Pilotu Vecihi 
Hürkuş’un hayatı 

birçok insana 
ilham veren 

cinsten. Yeşilçam 
filmlerine bile konu 

olan Hürkuş için 
açılan Tayyareci 

Vecihi Hürkuş 
Müzesi Derneği’nin 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahadır 

Gürer ile göklerin 
korkusuz adamını 

konuştuk.  
Haber: Derya Erhan
Tasarım: M. Volkan Özkan



Kendi alanında uzman isimlerle kariyer 
sohbetleri gerçekleştirdiğimiz ‘Kampüste 
Kariyer’ bölümümüzde bu ay; ERÜ İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Öğr. Gör. Tahsin Hasoğlu ile sosyal medyanın 
kariyer oluşturmadaki etkisini konuştuk. 
Hasoğlu; “Sosyal medya, profesyonel 
camiaya geçiş kapısıdır.” diyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi İda-
ri Birimler Fakültesi İşletme Bölümü’n-
den mezun olduktan sonra ERÜ İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptığını an-
latan Tahsin Hasoğlu, eğitimi süresince 
belediye konservatuarında tiyatro ve 
oyunculuk eğitimi aldığını belirtiyor. İlk 
aşamada sahne için yazdığı skeçlerin se-
vilmesinin ardından YouTube için skeç-
ler yazdığını belirten Hasoğlu, “Olumlu 
tepkiler ile karşılaştım. Bu olumlu 
dönüşler neticesinde yayınladığım skeç-
ler Gani Müjde’ye kadar ulaştı. Birlikte 
çalışmaya başladık. Halen Gani Müjde 
ile çalışıyoruz ve inşallah güzel işler çı-
karacağız.” şeklinde konuşuyor.Kendi 

alanında tanınmasında sosyal medyanın 
büyük rolü olduğunu ifade  eden Tahsin 
Hasoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Eğer iyi bir içerik oluşturucusu iseniz 
ve sürekli üretebilecek bir malzemeniz 
varsa hiç düşünmeden YouTube kanalı 
açın derim. Burada edineceğiniz takipçi, 
organik tanıtım sağlar. Profesyonel 
dünyaya kapı açar. YouTube, izlenme ile 
büyük paralar kazandırmaz ama reklam 
anlaşmaları ile tatminkâr sonuçlar elde 
edebilirsiniz. Sosyal medyayı her zaman 
basamak olarak görmeniz gerekmekte. 
Bir nevi büyük projelere geçiş yolu.”

“İyi bir zaman planlaması ile hepsini yürüte-
biliyorum” 

Oyunculuk, senaristlik 
ve akademik çalış-
malar gibi birçok 
alanı aynı 
anda sürdü-
ren Öğr. 
Gör. 

Hasoğlu, normalde önceliğini sena-
ristliğe ve videolara vererek çalıştığını 
aktarırken,  tecrübelerini öğrencilere 
aktarma imkânı bulduğunu anlattı. 
Hasoğlu,“Bu sene tecrübelerimi gele-
ceğin iletişimcilerine aktarmak nasip 
oldu ve ‘Reklam Senaryosu’ üzerine 
derslere girmeye başladım. ‘Oyuncu-
luk Yönetimi’ üzerine de workshop 
çalışmalarımız oldu. Genel olarak işin 
pratiği üzerine yoğunlaştık. Dinamik 
ve eğlenceli bir iş. Çok iyi dönüşler 
alıyoruz. İyi bir zaman planlaması ile 
hepsini yürütebiliyorum. Bir de uyku-
dan feragat etmek gerekli.” şeklinde 
konuşuyor. 

“Antipatik videolar çekmesinler”

Senaryo ve oyunculuk alanında kendi-
ni sosyal medya üzerinden geliştirmek 
isteyenlere önemli bilgiler veren 
Tahsin Hasoğlu, para kazan-
manın ikinci planda kalması 
gerektiğini söylüyor. Sosyal 
medyadan izlenmeye 
endeksli para kazan-
manın şu an ki 
mevcut durum-
larda hayal 
olduğu-
nu 

İslâm ve Batı’nın iç içe geçmiş tarihinin 
ana hatlarını ele alan bu çalışma, siyasî, 
askerî ve toplumsal ilişkilerin yanı sıra , 

‘ben’ tasavvuru, ‘öteki’ algısı, zaman ve mekân 
tasavvuru, sembolik dil ve imgeler üzerinden inşa 

edilen anlamlar dünyasına eğilmeyi hedefliyor. Kitap 
İslâm ve Batı toplumlarının etkileşim içinde olan ve 

tedâhül eden tarihlerinin dün ve bugün ifade ettiği anlamları 
ortaya koymak için tarihten felsefeye, teolojiden sanata uzanan 

disiplinler arası bir yaklaşımı esas alıyor. Ayrıca kitabın Çinceye 
çevrildiği de biliniyor.
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Ben, Öteki ve Ötesi

1. Daha çok geri bildirim alıyorsanız  

2. Sorular için başvuru kaynağıysanız

3. Fikriniz soruluyorsa 

4. İlk sizin kapınız çalınıyorsa 

5. Şirketinizi temsil etmeniz isteniyorsa, işinizi iyi 

yapıyorsunuz demektir.

Başarıya ulaşmak için yapılması gereken en önemli şey; 
başarısız olmaktan korkmak yerine, başarısızlığı geleceğe 
ışık tutan fener olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun 
yanı sıra hiçbir şey için geç olmadığını düşünmek ve 
çabalamak şart. Başarıya ulaşmış kişilerin üzerinde yapılan 
araştırmaların sonuçlarına göre; başarıya ulaşmanın sırrı pes 
etmeden hayallerin peşinden koşulması ve başarısızlıktan 
ders çıkarmak olduğu söyleniyor.

İngiltere’de bulunan, Sheffield Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü akademisyenleri tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda edinilen bilgilere göre, çalışma ortamında müzik 
dinlemek iş performansını artırdığı gibi aynı zamanda 

müziğin dinleyicisine de pek çok fayda sağladığı belirtiliyor. 
Tüm bunların yanı sıra çalışma ortamında müzik dinleyen 

kişilerin, fiziksel ruh sağlığına iyi geldiği gibi yaratıcılığın da 
ön plana çıkmasını sağladığı vurgulanıyor.
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Başarıya ulaşmanın sırrı Müzik, iş performansını 
nasıl etkiliyor?

belirten Hasoğlu, bu durumu 
YouTube’un Türkiye’de gelir payla-
şımı konusunda yeterli olmamasına 
bağlıyor. Ünlü olmak için antipatik 
videolar çekmemeye dikkat edilmesi 
gerektiğini anlatan Tahsin Hasoğlu, 
video paylaştıktan sonra dönüşün 
olmadığını bu sebeple en iyisini 
yapmak için çaba gösterilmesi 
gerektiğini belirterek sözlerini 
noktalıyor. 

Meslek sohbetleri 
/gazetekampüs
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