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ERÜ Mühendislik Fakültesi 
Öğrenci Konseyi ve Mühendislik 
Fakültesi Öğrenci Kulübü 
tarafından ‘2. Erciyes 
Mühendislik Zirvesi’ düzenlendi.

‘Dünya Engelliler Günü’ 
kapsamında düzenlenen 
konferansta, iletişim kurma 
becerilerinin birçok alanda 
etkili olduğu anlatıldı.

asta e asta ak nla yla 
İletişim  a l  k n e ans 
üzenlen i

S06

ERÜ’de ‘2. Erciyes Mühendislik 
Zirvesi’
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 
bulunan ‘Şair ve Yazar Evi’ 
müzesinde, Ankara’da basılan 
edebiyat dergilerini okuyabileceğiniz 
gibi, Cumhuriyet Dönemi sonrasında 
yaşayan şair ve yazarların 
hayatlarını inceleyebilir hatta kişisel 
eşyalarını da görebilirsiniz. 

ai  e yaza la n ayatla n  yaşatan müzea al  Ça ş n n ya m as l k ay s  usta a tl
Kayseri’de yaşayan 72 yaşındaki 
Mustafa Atlı, kentin tarihi yapısıyla 
özdeşleşen Kapalı Çarşı’nın 
sokaklarında 50 yıldır çaycılık yaparak 
hayatını sürdürüyor. Eski esnaflardan 
yalnızca kendisinin kaldığını söyleyen 
Mustafa Atlı; “Mesleğimi severek 
yapmamın nedeni, sevgi ve saygıdan 
ibarettir.” diyor. S11 S14 

ü kiye İ a at la  e lisi e Ek n mi akanl n n este i ile ge ekleşti ilen ü kiye nin  üyük izmet İ a at s  a aşt mas  a klan
‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı’ araştırmasının ödül 
töreni İstanbul’da düzenlendi. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteği ile gerçekleştirilen ödül 
töreninde 17 kategori yer aldı. 
Kategori kapsamında ilk üçe giren 

firma ve kurumların ödülleri, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci tarafından verildi. Eğitim 
hizmetleri devlet üniversiteleri 
kategorisinde 3.’lük ödülünü ise 
Erciyes Üniversitesi aldı. Erciyes 

Üniversitesi’nin (ERÜ) ödülünü; 
ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Koordinatörü 
Prof. Dr. Adem Kalınlı’ya; Ulaştırma 
ve Denizcilik ve Haberleşme Bakan 
Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi takdim etti.  
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ERÜ, Eğitim Kategorisinde 3. Oldu
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ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğrenci 
Konseyi ve Mühendislik Fakültesi 
Öğrenci Kulübü tarafından ‘2. Erciyes 
Mühendislik Zirvesi’ düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz 
Yerleşkesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen zirveye, ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi 
ve öğrenciler katıldı. Erciyes 
Üniversitesi’nin sürekli yükselen bir 

grafik çizmekte olduğunu söyleyen 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven, ERÜ’nün; özellikle de sağlık, 
mühendislik ve fen bilimleri alanlarında 
ön planda olduğunu aktardı. 
Öğrencilerin yalnızca teorik bilgilerle 
yetinmemesi gerektiğine değinen Prof. 
Dr. Güven; “ Biz Erciyes Üniversitesi 
olarak öğrencilerimizin teorik bilgilerini 
pratiğe çevirme çabası içerisindeyiz. 
Nitekim kamu-kurum kuruluşları, oda 
ve derneklerle imzaladığımız işbirliği 
protokolleri, üniversite-sanayi işbirliği 
ve yurt dışı eğitimi ile öğrencilerimizi 
daha iyi yetiştirmeye gayret 
etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.  İş 
hayatında verimliliğe, nitelikli üretime, 
Dünya ile rekabete her zamankinden 
daha çok ihtiyaç olduğunun altını çizen 
Rektör Güven, üniversitelere eğitim 
konusunda önemli görevler düştüğünü 
belirtti. 

“Bizler sizlerden, gelecek nesillerden 
umutluyuz”

Mühendis adaylarına seslenen ERÜ 
Rektörü Güven, öncelikle eğitim aldıkları 

bölümü sevmeleri gerektiğini söyledi. 
Güven, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Sizler geleceğin mühendislerisiniz. 
Elektronik, makine, bilgisayar, inşaat, 
endüstri daha birçok alanda öğrenim 
gören mühendis adayları olarak da 
sizlere de büyük görevler düşmektedir. 
Karşılaştığınız zorlukları, engelleri 
daha çok çalışarak yeneceksiniz. Ülke 
menfaatlerini her şeyden önemli tutup, 
ülkemizin daha çok gelişip büyümesi 
için üzerinize düşen fedakârlığı yerine 
getirmek için sonuna kadar gayret 
göstereceksiniz. Bizler sizlerden, 
gelecek nesillerden umutluyuz.” ERÜ 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatih Altun ise, Mühendislik 
Fakültesi olarak 14 bölüm ile 
faaliyet gösterdiklerini söyledi.  
Altun: “Erciyes Üniversitesi’nin bir 
araştırma üniversitesi olması bizim 
motivasyonumuzu daha da artırmıştır. 
Biz gayret ve yoğun çalışma içerisinde, 
özellikle Dünya’daki ilk beş yüz 
üniversite arasında yer alma anlamında, 
gayretli bir şekilde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.” diye konuştu.  

Başhemşire 
Aysel Uğur, 
öğrencilere 
mesleki 
deneyimlerini 
anlattı

ERİHA

ERÜ ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası arasında ‘Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Uygulama Dersi 
İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan 
ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ 
Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Akın Ünal, 
Uygulamalı Bilimler Yükasekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO) Başkanı Anfer Yılmaz 
ve öğrenciler katıldı. ERÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven, amaçlarının 
mezunların önünü açmak ve sektörde yer 
almalarını sağlamak olduğunu kaydetti. 
Öğrencilerin üniversitede aldıkları 
eğitimlerin zamanla pratiğe dönüşmesi 
için imzalanan protokolleri önemsediğini 
söyleyen Rektör Güven, başka alanlar 
da protokollerin yapıldığını dile getirdi. 
Prof. Dr. Güven; “Öğrencilerimizin 
daha iyi yetişmesi için, hem de mesleğe 

kazandırılması anlamında ve istihdam 
anlamında büyük katkısı olacak. Belki 
de sahada öğrencilerimiz girişimciliği 
de öğrenecekler.” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin 
büyük bir kısmının devlet kapısını 
gözlediğini belirterek, Dünya’day ise 
durumun böyle olmadığına dikkat çeken 
Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“ Herkes kendi işini kurabilmeli ve buna 
cesaret edebilmelidir. Bu stajlar, sahada 
çalışmalar, sizlere bunları kazandıracaktır. 
Alternatifler bulmanızı sağlayacaktır. 
Bir kısmınız staj yaptığınız yerde iş 
bulacaksınız. Bir kısmınız da belki kendi 
işyerlerinizi açacaksınız. Bu açıdan 
protokolü önemsiyoruz.” 

Öğrenciler teorik bilgilerinin yanı sıra 
pratik bilgilerini de geliştirebilecek

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun ise, 
düzenlenen protokoldeki amaçlarının 
öğrencilere hem staj imkânı, hem de iş 
imkânı sağlamak olduğunu belirtti. Yrd. 

Doç. Dr. Boztosun; “Öğrencilerin teorik 
bilgilerinin yanı sıra pratik bilgilerini de 
geliştirebileceği, hem kendilerine, hem de 
sektöre faydalı olabileceği bir profil ortaya 
çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz iki 
gün bizde teorik derslerini görüyorlar, üç 
günde Mali Müşavireler Odası, Serbest 
Bölge ile Organize Sanayi Bölgesi’nde 
pratik bilgi ile donanıyorlar. Uzmanlaşma 
dediğimiz işi başardığımız kanaatindeyim.” 
diye konuştu. Konuşmaların ardından 
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü 
öğrencilerine staj imkânı sağlayacak 
işbirliği protokolüne, Rektör Prof. Dr. 
Muhammet Güven ile Kayseri SMMMO 
Başkanı Anfer Yılmaz imza attı.

ERÜ ile 
Kayseri 
SMMMO 

arasında 
protokol 

imzalandı
ERİHA

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, 
meslektaşları başhemşire Aysel 
Uğur ile buluştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
tarafından ‘2017-2018 Güz Dönemi 
Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf 
Öğrencilerin Meslektaşla Buluşma’ 
programı düzenlendi. Programa, 
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Meral Bayat, ERÜ Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Başhemşiresi Aysel Uğur, 
başhemşire yardımcıları, öğretim 
elemanları ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
4. sınıf öğrencileri katıldı. ERÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
başhemşire olarak görev yapan 
Aysel Uğur, sağlığın bir toplumun 
en büyük serveti olduğunu söyledi. 
Bu servetin korunmasında ve 
kazanılmasında hemşirelerin 
önemli bir yere sahip olduklarını 
dile getiren Uğur: “Hemşirelerin 
topluma kaliteli hizmet vermesinde, 
kendilerini yetkin ve yeterli kılacak 
bilinçsel davranışlar ve teknik 
beceriler kazanması zorunludur.” 
ifadelerinde bulundu.

Hemşirelik mesleği, özveri ve 
şevkat isteyen bir iştir
 Hemşire adaylarının, mesleklerinin 
önemini bilmesi gerektiğinin altını 
çizen Aysel Uğur, meslekte dikkat 
edilmesi gereken konuları da 
anlattı. “Hedefimiz daima bir adım 
ileri gitmek olsun.” diyen Uğur, 
mesleğe başladığı dönemle şu an 
ki şartların çok farklı olduğunu 
vurguladı. 30 yıl önce hangi meslek 
verilirse onu yaparım düşüncesiyle 
mesleğine başladığını anlatan 
Aysel Uğur, malzeme eksikliği 
yaşadıklarını da belirtti. Uğur: 
“O dönemde kaynatma şırıngalar 
kullanırdık. Önümüze ışık tutacak 
kişilerde yetersizdi. Ayrıca eskiden 
mesleğimizle ilgili yasalarda çok 
keskin değildi.” şeklinde konuştu. 
Hemşirelik mesleğinin özveri, 
şevkat ve sevgi isteyen gönüllü 
bir iş olduğunu söyleyen Aysel 
Uğur, bilinçli olarak mesleklerine 
sahip çıkmaları için öğrencilere 
tavsiyelerde bulundu. Program, 
Aysel Uğur’a hediye takdim 
edilmesiyle son buldu.

ERÜ’de ‘2. 
Erciyes 
Mühendislik 
Zirvesi’ 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 
‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı’ araştırmasının ikincisi 
açıkladı.

‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 

İhracatçısı’ araştırmasının ödül 
töreni İstanbul’da düzenlendi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteği 
ile gerçekleştirilen ödül töreninde 
17 kategori yer aldı. Kategori 
kapsamında ilk üçe giren firma ve 
kurumların ödülleri, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci tarafından verildi. 
Eğitim hizmetleri devlet üniversiteleri 

kategorisinde 3.’lük ödülünü ise 
Erciyes Üniversitesi aldı. Erciyes 
Üniversitesi’nin (ERÜ) ödülünü; 
ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Koordinatörü 
Prof. Dr. Adem Kalınlı’ya; Ulaştırma 
ve Denizcilik ve Haberleşme Bakan 
Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi takdim etti.  

ERÜ, eğitim 
kategorisinde 

3. Oldu
ERİHA

Erciyes Teknopark - Erciyes Melek 
Yatırım Ağı tarafından bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen ‘Yatırımcı 
Girişimci Buluşması’ etkinliği Türkiye 
genelinden girişimci ve yatırımcıların 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Erciyes Teknopark Konferans 
Salonu’nda girişimcilerin 
yatırımcılarla buluştuğu ‘Yatırımcı 
Girişimci Buluşması’ adlı etkinlik 
kapsamında, Erciyes Teknopark 
firmaları, Sera Kuluçka Merkezi 
takımları ve teknoloji odaklı iş 

fikirlerine sahip akademisyenler; 
teknoloji tabanlı, ticari değere 
sahip, nitelikli projelerine yatırımcı 
bulmak için sunum yaptı. ‘Yatırımcı 
Girişimci Buluşması’ etkinliği 
ile ilgili açıklama yapan Erciyes 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan 
şunları söyledi: “Erciyes Teknopark- 
Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) 
olarak düzenlediğimiz bu etkinlik 
ile ticari değere sahip, katma değeri 
yüksek, teknoloji tabanlı, nitelikli iş 
fikirlerinin, ürünleri ve patentlerin 
yatırıma ulaşmalarını sağlamaya 

çalıştık.” 32 yatırımcının katıldığı 
etkinlikte 18 girişimcinin de sahne 
aldığını belirten Doğan, girişimcilerin 
projelerini yatırımcılara tanıtma 
fırsatı bulduğunu dile getirdi. 
Etkinliğin devamında girişimciler ile 
yatırımcıları bir araya getirmeye ve 
yatırım süreçlerini koordine etmeye 
devam edeceklerini aktaran Prof. 
Dr. Mahmut Doğan: “Amacımız, 
bölgedeki teknoloji tabanlı işletme 
sayısını artırmak.” dedi.

Anadolu’nun ilk akredite melek 
yatırımcı ağı: ERBAN

Ağustos 2016 tarihinde Hazine 
Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım 
Yatırımcısı Ağı olarak akredite 
edilen Erciyes Teknopark- 
Erciyes Melek Yatırım Ağı 
(ERBAN) yatırımcıları tarafından 
hali hazırda 11 yatırım 
gerçekleştirildiğini söyleyen Doğan, 
13. akredite melek yatırımcı ağı 
olan Erciyes Teknopark Erciyes 
Melek Yatırım Ağı’nın Anadolu’nun 
ilk akredite ağı olduğuna da dikkat 
çekti. Prof. Dr. Mahmut Doğan, 
konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: 
“Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 
The Technology Showcase / 
Yatırımcı Girişimci Buluşması 
etkinliğini sonraki yıllarda da 
devam ettirerek, girişimcilerimizin 
fon kaynaklarına erişimlerini 
kolaylaştırmaya çalışacağız.”

Erciyes 
Teknopark 
girişimcileri 
buluştu

ERİHA



ERÜ İletişim Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen konferansa Öğr. Gör. 
Muhterem Dilbirliği katıldı. Dilbirliği, 
din ve vicdan özgürlüğü bakımından 
gerçekleşen olayları anlattı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya 
Konferans Salonu’nda Nizam 
ve Adalet Kulübü tarafından 
‘Alman Anayasası’nda Din ve 
Vicdan Özgürlüğü’ adlı konferans 
gerçekleştirildi.Konferansa; ERÜ 
Rektör Yardımcısı ve Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat 
Doğan, ERÜ Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökhan 
Şahan, ERÜ Hukuk Fakültesi Medeni 
Hukuk Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Akın Ünal, Polis Akademisi 
Başkanlığı Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü’nden Öğr. Gör. Muhterem 
Dilbirliği,akademisyenler ve 
öğrenciler katılım gösterdi.  Prof. Dr. 
Murat Doğan, Almanya’nın büyük bir 
konumda yer alması ve 3,5 milyondan 
fazla Türk vatandaşının orada 
yaşamasından dolayı bu konunun 
önemli olduğunu söyledi.

İlk din ve vicdan özgürlüğünü 
sağlayan antlaşma: Vestfalya 

Almanya ve Avrupa ülkelerinde 
yaşayarak, Türklerin haklarını 
savunmak adına gerekli çalışmalar 
yaptığını aktaran Öğr. Gör. 
Muhterem Dilbirliği, din ve 
vicdan özgürlüğü bakımından 
gerçekleşen önemli olayları anlattı. 
Dilbirliği: “Bu konu hakkındaki 
en önemli olaylardan biri de otuz 
yıl savaşlarıdır. Protestanlar ve 

Katolikler arasında yaşanan 
mezhep savaşları, 1648 
yılında imzalanan ‘Vestfalya’ 
antlaşmasıyla son buluyor.”  diye 
konuştu. O dönemden itibaren 
Katolik ve Protestanların eşit 
tutulmaya başlandığını dile 
getiren Muhterem Dilbirliği, bu 
antlaşmanın ilk din ve vicdan 
özgürlüğünü sağlayan antlaşma 
olduğunu aktardı. Alman 
Anayasası’ndaki maddelerin 
incelendiği konferans, öğrencilerin 
soruları ile son buldu.

Din ve vicdan 
özgürlüğü 

bağlamında 
Alman 

Anayasası
Ali Ünlü
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Söyleşide; dil öğrenmek için emek 
verilmesi gerektiğine değinen Burhan 
Eren, pratik yapılarak İngilizce 
konuşulabileceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya 
Konferans Salonu’nda ERÜ 
İletişim Fakültesi uygulama 
birimi ‘Dükkân’ tarafından ‘Nasıl 
İngilizce Öğrenilmez’ adlı söyleşi 
gerçekleştirildi. Düzenlenen 

etkinliğe konuşmacı olarak 
Burhan Eren katıldı. Herhangi bir 
eğitim almadan kendi geliştirdiği 
yöntemlerle 12 yıldır İngilizce 
ile ilgilendiğini söyleyen Burhan 
Eren, son 5 yılda gramersiz eğitim 
metoduyla çalıştığını ve pratiğe 
döktüğünü aktardı.  Eren; “Erciyes 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 
mezunuyum. İngilizce alanında 
kendimi geliştirdim ve şu an özel 
İngilizce dersleri vermekteyim.”dedi.

“Boş bir ceple, sıfır dille geri 
dönüyoruz dil kurslarının 
kapılarından” 
“Emek vermeden ekmek 
yiyemeyiz.” diyen Burhan Eren, 
dil kurslarının emek olmadan 
dil öğrettiğini aktardı. Gramerle 
İngilizce öğrenilmediğini de 
söyleyen Eren: “Boş bir ceple, 
sıfır dille geri dönüyoruz dil 
kurslarının kapılarından. Dil 
kitaptan değil, pratik yaparak 
öğrenilir.” ifadelerini kullandı. 
Önce telaffuzuna dikkat ederek 
çalışmaya başladığına değinen 
Burhan Eren, sonrasında kendi 
metotlarını geliştirdiğini belirtti. 
Eren; “Baktım ki geliştirdiğim 
metotlar işe yarıyor, başkalarına 
da öğretmem lazım diye 
düşündüm.” diyerek konuşmasını 
sürdürdü.  Dil öğrenmenin 
bilgiye ulaşma konusunda en 
önemli yollardan biri olduğuna 
dikkat çeken Eren, konuşmasını 
şu sözle sonlandırdı: “Dil, bana 
yepyeni ve güzel kapılar açtı.”

‘Nasıl İngilizce 
Öğrenilmez’ 
adlı söyleşi 
gerçekleştirildi

Nur Şevval Seven

Erciyes Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen seminerde; evlilikte 
yerleşim yeri kuralına bağlı olarak 
toplumsal cinsiyet konuşuldu.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Eğitim 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
‘Evlilik ve Yerleşim Kuralına Bağlı 
Olarak Toplumsal Cinsiyet’ adlı 
seminer düzenlendi. Seminere; 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Ertuğrul Taş, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. Evlilikte yerleşim 
yeri kuralına bağlı olarak toplumsal 
cinsiyet konusunu uzun yıllardır 
araştırdığını belirten Yrd. Doç. Dr. 
Ertuğrul Taş,psikoloji ve antropoloji 
dallarını birleştirerek çalışabilme 
imkânı bulduğunu söyledi. Taş; 
“Temel olarak çalıştığım kuramsal 
çerçeve ‘klinik antropoloji’ diye 
tanımlanan ve Frankof’un Dünya’da 
çok kullanılan bir yaklaşımı. Bu 
yaklaşım temel olarak klinikte 
karşılaşılan birey üzerindeki 
aksayışlar hakkında bize bilgi verir.” 
ifadelerini kullandı. Genel olarak 
Belçika’da yaşayan Türkler üzerinde 
incelemelerde bulunduğunun altını 
çizen Ertuğrul Taş, farklı tipolojilere 
ulaştığını da aktardı.

“Evli kişiler cinsiyet kimliklerinde 
şüpheye düşebilirler”

Yaptığı incelemelerde evlilik 
konusuna yöneldiğine değinen Taş, 

burada gerçekleşen evlilikleri birkaç 
kuşağa bölerek kategorize ettiğini 
açıkladı. Bu kategorilerin neler 
olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Taş; 
“Uzunca süre çalıştığım bireyleri 
kategorize ettim. Evlilikleri birinci 
ve ikinci kuşak olarak ayırdım. 
İkici kuşakta yer alan örneklerden 
bir tanesi Belçika’dan bir Türk 
asıllı eş ile evlenilmesi ya da Türk 
asıllı olmayan birisi ile karma 
evlilik, diğer tip ise Türkiye’den 
evlilik.” diye konuştu. Türkiye’den 
evlilik amacıyla göç eden erkekler 
üzerinden aktarımlar yapan Yrd. 
Doç. Dr. Ertuğrul Taş, bireylerin 
evlilikteki yerinden yola çıkarak 
kişilerin cinsiyet kimliklerinde 
şüpheye düşebildiğinin altını 
çizdi. Taş, konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı: “Bireylerin evliliklerinde 
üstlendikleri yanlış roller sonucunda 
cinsiyet kimliklerinde bir kargaşa 
yaşanmaktadır. Kargaşa sonucunda 
oluşan söylemler ise cinsiyet 
kimliğindeki algının değişmesini 
sağlayan söylemlerdir.”

Evlilikte 
yerleşim 
yerine bağlı 
olarak cinsiyet 
konusu 
tartışıldı

Ali Ünlü

Elif Karsavran



Prof. Dr. Mehtap Uysal; uyuşturucu 
satışını engelleme konusunda, Türkiye’nin  
Dünya’nın en başarılı ülkelerinden birisi 
olduğunu söyledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
Yeşilay Derneği Kayseri Şubesi ve 
Kayseri Eczacı Odası’nın desteğiyle 
‘Madde Bağımlılığı ile Mücadelede 
Eczacılığın Rolü’ adlı konferans 
düzenlendi. Konferansa; Yeşilay 
Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk 
Çöl, Kayseri Eczacı Odası yönetim 
kurulu üyeleri, ERÜ Eczacılık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Çiğdem Yüceli, İstinye Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Mehtap Uysal katıldı. Yeşilay’ın 
çalışmalarından bahseden Yeşilay 
Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk, 
sağlık camiasının halka en yakın 
parçası olan eczacıların bu konuda 
kaygı taşıdığını söyledi.

Uyuşturucu satışını engelleme 
konusunda Türkiye başarılı ülkeler 
arasında

Madde bağımlılığının her geçen 
gün öneminin arttığına değinen 
Prof. Dr. Mehtap Uysalise bonzai 
kelimesinin yanlış kullanıldığını 

ve markalaştığını söyledi. Mehtap 
Uysal; “İlk defa Avrupa’da 
internette satışı yapılmaya başlayan 
bonzai ile uyuşturucu maddelerinin 
hiçbir alakası yoktur. İnternetteki 
satışını artırmak için kullanılan 
markalaşmış bir isim haline 
gelmiştir. Bonzai aslında saksıdaki 
ağaç, tabakta yetişen bitki 
anlamına gelmektedir.”  ifadelerini 
kullandı. Uysal, uyuşturucu 
kavramının da yanlış kullanıldığını 
belirterek, aslında uyuşturucunun 
kışkırtan, hayal gördüren ve 
uyanıklık sağlayan maddeler 
için kullanılan geniş kapsamlı 
düşünülmesi gereken bir kavram 
olduğunu anlattı. Uyuşturucu 
satışını engelleme konusunda 
Dünya’nın en başarılı ülkelerinden 

birinin de Türkiye olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Mehtap Uysal: 
“Avrupa’da yakalanan uyuşturucu 
miktarından daha çok uyuşturucuyu 
Türkiye yakalayabiliyor. Ancak 
tüm Dünya’da olduğu gibi başarısız 
olunan nokta talebi azaltmaktır. 
Bizim normalde hem eczacıların 
hem sağlık çalışanlarının yapması 
gereken taleple mücadele, arz ile 
mücadele polisin, jandarmanın 
işidir.” şeklinde konuştu. Toplum 
olarak talebin ortadan kaldırılması 
konusunda çaba gösterilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Uysal, 
şu sözle konuşmasını tamamladı: 
“Talebin ortadan kaldırılması 
noktasında da en büyük desteği 
zaten Yeşilay veriyor.”

ERÜ’de madde 
bağımlılığı 

konusunda bilgi 
verildi
Elif Karsavran

ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde 
düzenlenen etkinlikte, mühendislik 
bölümünde yabancı dilin önemine 
değinildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda Mekatronik Kulübü 
tarafından gerçekleştirilen 
‘Mekatronik Günü’ etkinliklerine, 
ERÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, 
Mekatronik Mühendisliği Bölüm 

başkan yardımcıları, Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahadır 
Çetinkaya, Mitsubishi Elektrik 
Anonim Şirketi İç Anadolu Satış 
Uzmanı Mühendis Ceren Selin 
Keleşli, Mekatronik Mühendisi 
Eda Şimşek, Kilim Mobilya Genel 
Müdürü Makine Yüksek Mühendisi 
Cihat Şahin,akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. Mekatronik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, 
alanında uzman kişilerle düzenlenen 
bu tür etkinliklerin öğrenciler için 

yararlı olacağını söyledi. İngilizcenin 
mühendislik alanında önemli 
olduğuna dikkat çeken Yıldırım: 
“İngilizce, mühendisliğin saç ayağı 
niteliğindedir.” dedi.
 

“İş imkânı konusunda da çok fazla 
sıkıntı yaşamayacaksınız”

Mühendis Ceren Selin Keleşli, 
mezun olduktan sonra iş hayatına 
atılma sürecinden bahsetti. Keleşli: 
“Bende Erciyes Üniversitesi’nden 
mezun oldum. Okulunuz bittikten 
sonra iş görüşmesine gittiğiniz 
yerlerde size sorulan ilk soru 
‘Mekatronik mühendisliği nedir?’ 
sorusu oluyor. Çünkü; Türkiye’de 
çok yeni bir kavram. Pek çok 
kişi bilmiyor.” şeklinde konuştu. 
Yabancı dilin önemli olduğunu 
söyleyen Cihat Şahin ise; gelecekte 
Türkiye’nin ekonomik anlamda iyi 
noktalarda bulunacağını belirtti. 
Şahin, mekatronik öğrencilerinin 
mezun olduktan sonra neler 
yapması gerektiği konusunda 
bilgiler verdi. Cihat Şahin; “İş 
imkânı konusunda da çok fazla 
sıkıntı yaşamayacaksınız.” dedi. 
Program, konuşmacılara hediye ve 
plaket takdimi ile sonlandı. 

ERÜ’de 
‘Mekatronik 
Günü’ 
etkinlikleri 
düzenlendi

Ali Ünlü

ERREM tarafından düzenlenen ‘Evlilik 
Okulu Seminerleri’ kapsamında Evlilikte 
Celal-Cemal İlişkisi adlı konferans 
gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ERREM) tarafından gerçekleştirilen 
konferansaPsikiyatrist Dr. Mustafa 
Merter, ERÜ İlahiyat Fakültesi Din 
Psikolojisi Ana Bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ali Kuşat,ERREM 
Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Celal-Cemal ilişkisinden bahseden Dr. 
Merter, bütün psikolojik sorunların 
temelinde sevgisizliğin olduğunu 
belirtti. Sevgisizliğin çocukluk 
dönemlerinden geldiğini söyleyen 
Merter: “Biz bir şeyler anlatıyoruz 
ancak anlattıklarımızı yaşadığımız 

zaman insanlar bize inanmaya 
başlıyorlar.” dedi.

İnsan psikolojisi tükeniyor
İnsan psikolojisinin tükendiğini dile 
getiren Mustafa Merter, depresyonun 
ilk ortaya çıktığı tarihlerde yüzde 1 
veya 2 seviyelerindeyken 2015 yılında 
yüzde 18 hatta bazı araştırmalara göre 
de yüzde 40 civarında olduğuna dikkat 
çekti. Merter, depresyon artışının 
Dünya genelinde yüksek olduğunu 
belirterek şu sözlerle konuşmasını 
sonlandırdı: “Bencil insan gitgide 
öfkeli bir hale gelir. Bu şekilde de aile 
içi şiddet veya kadına yönelik şiddet 
gerçekleşir. Kısaca genel manada şiddet 
artışının varlığından söz edebiliriz.”

‘Evlilikte 
Celal-Cemal 
İlişkisi’

Demet Karakuş
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‘Ahlaki Dejenerasyon’ adlı panelde; 
teknolojik gelişmelerin neticesinde ahlaki 
değerlerin nasıl zedelendiği konuşuldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat 
Fakültesi İzzet Bayraktar Konferans 
Salonu’nda Milli Türk Talebe Birliği 
tarafından ‘Ahlaki Dejenerasyon’ adlı 
panel düzenlendi. Panele moderatör 
olarak ERÜ İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din 
Psikolojisi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. 
Dr. Ali Kuşat, konuşmacı olarak 
ise İbrahim Arslan, Aslıhan Bellek, 
Rümeysa Keleş, Halil Kaya katıldı. 
Doç. Dr. Ali Kuşat, önceden yirmi 

günde yapılan bir işin şimdi bir 
günde yapıldığını, daha uzun sürede 
gidilen bir yolunsa şimdi bir saatte 
gidildiğini söyledi. Kuşat; “Dünya 
küçülünce tabi ki kültürler, milletler 
iç içe ve yan yana kalmak zorunda 
kalıyorlar. İşçi göçleri, savaşlara 
bağlı olarak göçler farklı milletten, 
dinden, kültürden insanların bir 
arada yaşamalarına veya yakın 
ilişki içerisinde yaşamalarına 
sebep oluyor.” şeklinde konuştu. 
Bu durumun bazı kültürleri veya 
ahlaki değerleri tehdit ve tehlike 
altına aldığını ifade eden Doç. Dr. Ali 
Kuşat, Dünya’nın son yüzyılda bu 
kadar küçülmesinin nedeni olarak 

yirminci yüzyılda yaşanan teknolojik 
gelişmelerin olduğunun altını çizdi. 

 “Güler yüz göstermek bir yana 
birbirimize bir selam bile vermiyoruz”
Konuşmasına bireyin tanımını yaparak 
başlayan Rümeysa Keleş ise, insanların 
kendi benliğini yitirip başkalaşmasının 
nedeni olarak da öncelikle Kuran-ı 
Kerim ahlakını terk etmek olduğunu 
aktardı. Keleş; “Peygamberimizde 
insanlara güzel sözler söyler, güler 
yüz gösterir ve böyle davranılması 
gerektiğini söylerdi. Şimdi ise güler 
yüz göstermek bir yana birbirimize bir 
selam bile vermiyoruz.” diye konuştu.

ERÜ’de ahlaki 
dejenerasyon 

adlı panel 
düzenlendi

‘Dünya Engelliler Günü’ kapsamında 
düzenlenen konferansta, iletişim kurma 
becerilerinin birçok alanda etkili olduğu 
anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim 
Fakültesi Konferans Salonu’nda, 
ERÜ Halil Bayraktar Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileri tarafından ‘Hasta 
ve Hasta Yakınlarıyla İletişim’ 
konulu konferans düzenlendi. ‘Dünya 

Engelliler Günü’ için düzenlenen 
konferansa; ERÜ Develi Hüseyin 
Şahin Meslek Yüksekokulu Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
bölümü Öğr. Gör. Çağtay Engür, 
Öğr. Gör. Ayşegül Aydın ve Uzman 
Özel Eğitim öğretmeni Fethiye Dereli 
Gökdemir katıldı. Kelimelerin pek 
çok anlamı olduğunu aktaran Öğr. 
Gör. Çağtay Engür, aynı kelimelerin 
insanlar için farklı anlamlar ifade 

ettiğini söyledi. Engür; “Sizin için 
hasta kavramının içeriği ve anlamı 
ayrıyken, hasta olan kişi ve hasta 
yakını için daha farklı bir nüansta 
olmakta.” dedi.
 
“İşitme engellilerin sesi olmak 
istiyoruz”

Engelli bireylerin tarihsel süreç 
içerisinde çektiği sıkıntılara dikkat 
çeken Uzman Özel Eğitim öğretmeni 
Fethiye Dereli Gökdemir, genellikle 
işitme engelli öğrencilerinin olduğunu 
ifade etti. “İşitme engellilerin hem 
sesi olmak istiyoruz, hem de ne 
yapabildiklerini görmek istiyoruz.” 
diyen Gökdemir, birçok sorunun 
atlatıldığının da altını çizdi. Yaptıkları 
çalışmalardan da bahseden Fethiye 
Dereli, konuşmasını şu ifadelerle 
sonlandırdı: “O kadar güzel çalışmalar 
yaptık ki ritim çalışmasından tutun, 
şarkı söyleyemeye kadar. Ama bu 
şarkı işaret dili ile değil, normal sözel 
biçimde. Üstelik duymadan dans da 
ettiler. İmkân sağlayınca her şeyi 
yapabiliyorlar.” Program, plaket ve 
hediye takdiminin ardından son buldu.

‘Hasta ve Hasta 
Yakınlarıyla 
İletişim’ adlı 
konferans 
verildi

Ali Ünlü

Yanlış nefes almanın insanlar üzerindeki 
etkilerine değinilen konferansta; etkili 
konuşmak için doğru nefes alınması 
gerektiği aktarıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
‘Diyafram Nefesi Eğitimi’ adlı 
konferans düzenlendi. Konferansa; 

Kocasinan Belediyesi Kocasinan 
Akademi Gençlik Merkezi Müdürü 
Seyyid Bilal Kabdan, ERÜ Fen 
Fakültesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Küçük, akademisyenler ve 
öğrenciler katılım gösterdi. Bölüm ile 
alakalı olmasa da bu tür etkinlikleri 
devamlı bir şekilde sürdüreceklerini 
ifade eden Prof. Dr. İbrahim Küçük, 
genel konular hakkında bilgi sahibi 
olunması gerektiğinin de altını çizdi.

“Nefes konuşmanın yakıtıdır”

Burundan nefes almanın önemini 
aktaran Seyyid Bilal Kabdan: “Nefes, 
konuşmanın yakıtıdır.” dedi. Kabdan, 
etkili bir şekilde hitap etmek, 
diksiyonunu düzeltmek veya kendini 
daha iyi ifade etmek isteyen kişilerin 
doğru nefes alması gerektiğini 
söyledi. Bilal Kabdan: “Bugün dizel 
bir araca benzin yüklediğimiz zaman 
ne oluyor bir sıkıntı çıkıyor. Sizde 
etkili konuşmak için öncelikli olarak 

nefesinizi kontrol etmelisiniz. Çünkü 
yakıtı oradan sağlıyoruz.” diye 
konuştu. Yanlış nefes alıp verme 
durumunda insanların daha çabuk 
yaşlandığına da değinen Seyyid 
Bilal Kabdan, nefes konusunun 
araştırıldığında birçok şeyle 
karşılaşılacağına da dikkat çekti.

 “Sayılı nefes aldığımız bir hayatımız var”

“Bir insan 63 yaşında mı vefat eder 
yoksa 4 milyon 656 bin 863 üncü 
nefesini verdikten sonra mı?” şeklinde 
konuşan Kabdan, konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü: “Son nefesini 
verdiğinde vefat eder. Düşünün 
sayılı nefes aldığımız bir hayatımız 
var ama bu nefesi doğru bir şekilde 
alamıyoruz.” Diyafram nefesi 
tekniğinden de bahseden Seyyid Bilal 
Kabdan, diyaframdan nefes alırken 
karnın biraz dışarı ve yanlara doğru 
açılacağını, göğüs ile omzun da 
hiçbir şekilde hareket etmeyeceğini 
söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Nefes alma 
teknikleri 
hakkında 
konuşuldu
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Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan ‘Şair 
ve Yazar Evi’ müzesi, 2015 yılında Altındağ 
Belediyesi’nin tarihi Ankara evinde kuruldu. 
Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinin yer aldığı 
müzenin girişinde Hacı Bayram-ı Veli’nin, 
“Nagehan ol şara vardım / Ol şarı yapılır gördüm 
/ Ben dahi yapıldım / Taş-u toprak arasında” sözü 
yer alıyor. 3 sergi ve 1 söyleşi odasının bulunduğu 
müzede, Cumhuriyet Dönemi’nden bugüne kadar 
gelmiş, Türk Edebiyatı’na damga vuran 33 şair 
ve yazar dikkat çekiyor. Ankara’da çıkan 70’e 
yakın edebiyat dergisini de görebileceğiniz Şair ve 
Yazarlar Evi’nde; adı geçen şairlerin ve yazarların 
eserlerine, biyografilerine, fotoğraflarına ve 
kişisel eşyalarına da rastlamak mümkün. Müze 
hakkında bilgi veren, Şanlıurfa 22. Dönem 
Milletvekili, aynı zamanda şair ve yazar olan 
Mehmet Atilla Maraş: “Öyle bir ev yapayım ki ilk 
olsun. Hem Ankara’yı yansıtsın. Hem unutulmaz 
olanları.” diyerek dönemin Altındağ Belediye 
Başkanı Veysel Tiryaki ile görüşmeye başladığını 
söylüyor.  Altındağ Belediyesi bünyesinde 
hizmet veren hamam arkasında ki konaklardan 
birini müze için seçtiklerini ifade eden Maraş, 
2 yıl boyunca 50’ye yakın şair ve yazarın 
gerek aileleriyle gerek kendileriyle görüşerek 
araştırmalar sonucunda 27 sanatçıya müzede yer 
verdiklerini aktarıyor.

“Ankara’ya gelmiş veya Ankara’da kalmış 
yazarlar arasından seçim yaptım”
Müze fikrinin küçük bir kıvılcımla alevlendiğini 
söyleyen Atilla Maraş: “Bir fikirken Tiryaki Bey’in 

edebiyata olan yoğun ilgisi sonucunda projeye 
dönüştü. Esasen Türkiye’de tek başına şair ve yazar 
müzesi var. Ama biz istedik ki müzeden ziyade bir 
ev yapalım. Orada eskiyi tanıyalım, tanıtalım. Hep 
birlikte bilmediklerimizi öğrenip, bildiklerimize ışık 
tutalım. Bu sayede de gençlere yeni imkânlar sunalım 
istedik.” diye konuşuyor.  Cumartesi günleri müzede 
edebiyat meraklısı gençlerle, farklı mesleklerden, 
yaş gruplarından insanlarla bir araya gelerek şiir 
sohbetleri yaptığını belirten Maraş, müzeye çoğunlukla 
öğrencilerin geldiğini de söylüyor. Atilla Maraş; “Simit 
ve çaylarımız eşliğinde tarihe iz bırakmış şairlerin şiir 
tahlillerini yaparak,  fikir alışverişinde bulunuyoruz. 
Şiirlerin hiç değinilmemiş metaforlarını inceliyoruz. 
Daha sonra usta hikâyeci Rasim Özdenören’in 
koordinatörlüğünü yaptığı Hece Yayınları’na giderek 
sohbetimize orada devam ediyoruz.” şeklinde 
konuşuyor. Müzede özellikle Cumhuriyet Dönemi 
sonrası şair ve yazarlarını tercih eden Maraş, hangi 
şairlere yer vereceği konusunda epey zorlandığını ifade 
ederek, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Zaten bütün 
şair ve yazarları bu konağa sığdıramazdık o yüzden 
bugüne kadar Ankara’ya gelmiş ya da bir şekilde 
Ankara’da kalmış olanları belirleyip onların arasından 
da 70 yaşını geçmiş olanları tercih etmeye çalıştım.”

Müzede Ankara’ya ait tüm kitapları bulmak da 
mümkün 
Müzenin giriş kısmında Ankara’da basılmış 
kitapların da yer aldığına değinen Mehmet 
Atilla Maraş, bu kısımda Ankara’ya ait tüm 
kitapları bulmanın mümkün olduğunun altını 
çiziyor. Maraş; “Ayrıca dergi ve sohbet odası da 
mevcut. Bu odada yine Ankara’da çıkmış bütün 
edebiyat dergileri ve şiir seslendirmesi olan 
kasetler de bulunuyor. Haftalık sohbetler bu 

odada gerçekleşiyor.”  diye konuşuyor. Müzenin 
ilk açıldığı zamanlarda 27 şairin olduğunu 
vurgulayan Atilla Maraş, şu anda yazar sayısının 
33’e yükseldiğini dile getiriyor.

“Aynı zamanda bu müzede fikirleri sergiliyoruz”
Müzenin ziyaretçi sayısının günden güne 
arttığına dikkat çeken Mehmet Atilla Maraş, 
çocuklar için kültür ve edebiyat dolu projeler 
geliştirdiklerini de söyledi. Gençlerin sanat 
ruhuyla donatılması gerektiğine de değinen 
Maraş, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 
“Müzede yalnızca edebi eserler ve şahsiyetlere yer 
vermiyoruz. Toplumda edebiyatla uğraşan kişiler 
olarak azınlıktayız. Biz aynı zamanda bu müzede 
fikirleri sergiliyoruz. Gençlerle hayatta olan yazar 
ve şairleri buluşturarak, edebiyatla uğraşanlara, 
yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.’’ 

Şair ve yazarların 
hayatlarını yaşatan müze

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan ‘Şair ve Yazar Evi’ müzesinde, Ankara’da basılan 
edebiyat dergilerini okuyabileceğiniz gibi, Cumhuriyet Dönemi sonrasında yaşayan şair 
ve yazarların hayatlarını inceleyebilir hatta kişisel eşyalarını da görebilirsiniz. 

Haber: Nur Şevval SEVEN
Tasarım: Bilal ORHAN
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Zengin bir tarihe sahip olan Kayseri’de birbirinden farklı kültür değerlerinden oluşan Cumhuriyet 
Meydanı ve yakın çevresinde bulunan tarihi mekânların bir kısmını, plan dâhilinde yerli ve yabancı 
ziyaretçilere tanıtmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kültür Yolu’ projesi geliştiriliyor.

Kayseri
Kampüs

Anadolu coğrafyasının önemli noktalarından biri olan 
Kayseri, yaklaşık altı bin yıla uzanan tarihiyle Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet gibi dönemlere 
ait eserlerden oluşan kültürel bir mirasa sahiptir. 
Kendine has dokusuyla pek çok tarihi ve turistik 
mekânı bünyesinde bulunduran Kayseri, Selçuklu 
Dönemi’nde ikinci başkent olmuştur. Kayseri’de özellikle 
de medeniyetin en gözde eserleri olarak göze çarpan 
Selçuklu yapıları da mimari örneklerini sunmaktadır. 
Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan kent, tarih 
içerisinde yalnızca ticaretin değil; kültür ve sanatın 
da geliştiği bir merkez haline gelmiştir. Kayseri’nin bu 
tarihi ve kültürel yüzünü, yerli ve yabancı ziyaretçilere 
tanıtmak ve her tarihi dokunun hikâyesini ziyaretçilere 
sunarak farkındalık yaratmak için Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ‘Kültür Yolu’ projesi oluşturuluyor. 
Kent merkezinde oluşturulan bu projeyle, çoğunluğu 
dış kale surları içinde kalan önemli tarihi ve mimari 
yapıların yer aldığı güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi 
amaçlanmıştır. ‘Kültür Yolu’ projesi hakkında bilgi 
veren Kayseri Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz, kültür 
yolu rotasında 12. yüzyıl ve sonrasına ait yapıların yer 
aldığını söylüyor. Gündüz; Gevher Nesibe Medresesi 
önündeki gösteri meydanından başlayan ve Cumhuriyet 
Meydanı, Hunat, Yoğunburç ve Camiikebir bölgelerini 
içeren bir yol haritası olduğunu aktarıyor.

“Kayseri adeta açık hava müzesi”

Fehmi Gündüz; rota boyunca kaldırımlara döşenen 
zemin kaplamalarıyla güzergâhın fark edilebilir 
kılınarak, bilgilendirme elemanları ile rota takibinin 

kolaylaştırıldığına değiniyor. Gündüz; “Yapıların 
tarihsel bilgilerine yönelik olarak, yol boyunca bilgi 
panoları da yer almaktadır. Yine ziyaretçilerin gezileri 
boyunca ihtiyaç duyabilecekleri yönlendirmeler ve 
farklı gereksinimlere yönelik güzergâh içinde 3 farklı 
noktada da bilgilendirme binaları oluşturulmuştur.” 
diye konuşuyor. Yürüme mesafesine göre oluşturulan 
bu proje ile tarihi yapıların yer aldığı harita sayesinde 
kolayca gezileceğini söyleyen Fehmi Gündüz; “Kayseri, 
adeta açık hava müzesi gibi. Her medeniyetten yapılar 
ve bu yapıların da birbirinden ilginç hikâyeleri yer 
alıyor.” ifadelerini kullanıyor.

Başladığınız noktaya geri dönebileceğiniz bir 
harita

Tur güzergâhlarının sarı, mavi veya kırmızı çizgilerle 
oluşturulduğunu; kırmızı çizgilerin çarşıyı, mavi 
çizgilerinse müzeleri gezmeye yardımcı olan işaretler 
olduğunu belirten Gündüz; başlangıç noktası 
olan Gevher Nesibe Medresesi’nden başlayarak, 
kaybolmadan yine aynı noktaya gelinebilecek bir yol 
haritası olduğuna değiniyor. Ziyaretçilerin menkıbeleri 
sevdiğini vurgulayan Fehmi Gündüz; “Toplumumuz, 
aşk ve savaş hikâyelerine bayılır. Bizde bu tarihi 
mekânlarda geçen hikâyeleri anlatıyoruz. Mesela Hunat 
Hatun Külliyesi. Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin 
Keykubat’ın karısı ve Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev’in 
annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1237 yılında 
inşa ettirilmiştir. Alaeddin Keykubat fethetmeye 
gittiğinde canını kurtarmak için kızını vermiştir. Daha 
sonra Kayseri’ye yerleşmiş ve Müslüman olmuştur. 

İsmini de Alaeddin Keykubat Mahperi koymuştur. 
Mahperi Hunat, bu da Farsçada hatun demektir. 
Mahperi de ay perisi demektir.” diye konuşarak, tarihi 
mekânların birbirinden ilginç hikâyelerinin olduğunu 
aktarıyor.

Amaç kültürel 
mirası aktarmak

Tüm projelerin 
ve faaliyetlerin 
bilinçlendirme 
amacıyla 
yapıldığından 
bahseden Fehmi 
Gündüz, amaçlarının 
kültürel mirası 
aktararak, farkındalık 
yaratmak olduğuna 
değindi. Gündüz: 
“Siz tarihinizi, 
kültürünüzü gelecek 

kuşağa aktaramazsanız; içi boş bir nesil yetiştirmiş 
olursunuz.” şeklinde konuşuyor.  Gevher Nesibe 
Medresesi’nden Hunat Külliyesi’ne, Emir Sultan 
Türbesi’nden Seyid Burhanettin Türbesi’ne kadar 
toplam 40 tarihi mekânı görme fırsatı bulunabileceğini 
söyleyen Fehmi Gündüz, konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırıyor: “Her gün önünden geçtiğiniz o tarihi 
mekânlar hakkında bilgi sahibi olmak için ‘Kültür 
Yolu’ projesine katılabilir, birbirinden ilginç hikâyeleri 
öğrenebilirsiniz.”

Fehmi Gündüz

Tarih Kokan Şehir: 
Haber - Fotoğraf: Simge ORTAKCI / ALİ ÜNLÜ
Tasarım: Elif Nur KOÇBIYIK 

Milli Mücadele Müzesi / Kayseri Lisesi

Cumhuriyet Medyanı Saat Kulesi Şeyh Camii Hunat Camii

İç ve Dış Kale Surları - Bürüngüz Camii
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“Hayallerinizi çizip, sonsuzluğa bırakın”

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Avrupa 
Sportif Uçurtmacılık Federasyonu (STACK) Türkiye 
Milli Direktörü Mehmet Naci Aksöz, sokak oyunları 
kültürüyle büyüdüğünü dile getirerek, oyuncaklarını 
kendi imkânlarıyla yaptıklarını vurguluyor. Ekonomik 
sebeplerden dolayı uçurtma yapıp sattığını ifade 
eden Naci Aksöz; “Bir gazetenin uçurtma bayramı 
yarışmasında birincilik kazanmamla birlikte serüven 
başladı.” diyor. 1984’te Türkiye’nin ilk uçurtma 
yarışmasını düzenlediğini söyleyen Aksöz, her yıl 
400-500 civarında uçurtma yarışması olduğunu 
da aktarıyor. İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin 
kurulması ile iki sene sonra Uçurtma Gönüllüleri 
Kulübü’nü kurduğunu ifade eden Mehmet Naci Aksöz, 
okullara dernek olarak giremediklerini fakat kulüp 
olarak girebileceklerini düşünerek kulübün temellerini 
attığını kaydediyor. Türkiye haricinde de uçurtma 
müzelerinin olduğunu fark eden Aksöz, Türkiye’de de 
olması gerektiğini düşünerek 2005 yılında Uçurtma 
Müzesi’ni kuruyor.

“Uçurtma ‘üç çıta,  b ir kâğıt ’  deği ld ir ”
1997 yılında Türkiye’de ilk uluslararası festivali 
düzenleyen Aksöz, bu festivale 33 ülkeden farklı 
insanlar ve ürünleri getirdiğini söyledi. Naci 
Aksöz; “Festivallerde hep farklı farklı ülkelerden 
katılımcılar getirdim. Dolayısı ile bunların hepsi 
hem zihnimdeki bilgileri çoğalttı, hem de tecrübemi. 
Aynı zamanda sosyal çevremi de genişletti. Tüm 
bunlar, uçurtma müzesine zemin hazırlayan taşlardı.” 
ifadelerini kullanıyor. Aksöz, uçurtma kültürünün 
unutulmaması için, okullarda elişi derslerinde 
uçurtma yapımı derslerinin verilmesi gerektiğini 
savunarak dilekçe yazdığını da aktarıyor. Şu an 3. 
ve 4. sınıf okul kitaplarında uçurtma konularının 
işlendiğini de belirten Aksöz, çocuklara uçurtma 
dersinin ilkokuldayken aşılanmasının sokak oyun 
kültürüne katkıda bulunacağını kaydediyor. Aksöz, 
gelen öğrencilerden hiçbir ücret almadığını sözlerine 
ekliyor. Uçurtma Gönüllüleri Kulübü’nün Türkiye’nin 
her bölgesinde, okullarda ve sivil toplum örgütlerinde 
desteklendiğini kaydeden Aksöz; “ ‘Şeytan Uçurtması’ 
denilen kâğıt uçurtmadan 50 bin tane dağıtıldı. 
Ticari anlamda da uçurtmacıyım. Kurumsal tasarım 
uçurtması üretiyorum. Alışveriş merkezlerinde 
uçurtma atölyeleri açıyoruz. Çeşitli otel ve 
organizasyonlara gidiyoruz. Bu şekilde para 
kazanıyoruz.” şeklinde konuşarak şunları söylüyor: 
“Uçurtma kültürünün yaşatılması adına bir insanı 
etkilemenin yolunun ‘Uçurtma Müzesi’ olduğunu 
düşünüyorum. İster küçük 
ister büyük olsun 
boşuna geldik diyen 
yok. Unutmayın, 
uçurtma ‘üç 
çıta, bir kâğıt’ 
değildir.” 

“En büyük uçurtmamız 60 metrel ik Türk 
Bayrağı”
Türkiye’nin dışarıda tanınması açısından bu tür 
etkinliklerin önemli olduğunu düşünen Aksöz; 
“Dünya’da ülkeleri birbirine tanıtan en güzel 
araçlardan iki faktör; kültür ve spordur.” ifadelerini 
kullanıyor. Mehmet Aksöz, iki yanlış algının var 
olduğunun altını çizerek bunlardan birincisinin, 
uçurtmanın yalnızca çocuk oyuncağı olduğu, diğerinin 
ise sadece bahar aylarında uçurulabileceği algısının 
olduğunu söylüyor. Aksöz, kış aylarında da uçurtma 
uçurulabileceğini belirtiyor. Aile için de bir sosyal 
aktivite olduğunu belirten Aksöz, “Çocukların 
kafalarını da pozitif bir şekilde doldurmak çok 
faydalıdır.” diyor. Dünya’da on binlerce uçurtma 
olduğunu kaydeden Aksöz, uçurtmanın matematiksel 
bir işlem olduğunu aktararak, “ Uçurtma bir fiziktir 
aslında. Matematiksel ölçünün doğru yapılması 
lazım. Eğimleri, ağırlığı, kuyruk ölçüsü, iç planları 
vs. Daha farklı ülkelere bakıldığında tasarım ve 
model anlamında Uzakdoğu’da çok daha sanatsal 
uçurtmalar var. Batı’ya baktığımızda çok daha büyük 
ve profesyonel uçurtmalar görüyoruz.” ifadelerini 
kaydediyor. 6 kıta, 33 ülkeden, 2 bin 500 tane ürün 
olduğunun altını çizen Aksöz; “Bunların yaklaşık bin 
200 tanesi uçurtmadan oluşuyor. Diğerleri uçurtma 
yayınları ve uçurtma malzemeleri. Şu an elimizde en 
fazla ürünler; Çin,  Japonya, Kamboçya, Malezya’dan. 
En büyük uçurtmamız ise 60 metrelik Türk Bayrağı.” 
diye konuşuyor.

İ lk ‘Uçurtma Kütüphanesi’ni Aksöz kurdu
İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin, kuruluş amacının; 
uçurtmayı yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni 
kuşaklara öğretmek olduğuna değinen Aksöz, 30 bin 
ziyaretçinin olduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 
90’ının öğrencilerden oluştuğunu söylüyor. Müzeden 
çıkanların güzel tepkiler verdiğini ve teşekkür 
ettiklerini kaydeden Aksöz; “Bütün bunlardan 
çıkan sonuç bizim iyi bir iş yaptığımızdır.” 
diyor. 2015 senesinde kütüphane kurmaya 
karar veren Naci Aksöz, Dünya’da uçurtma 
kütüphanesinin olmadığını ve dolayısıyla ilk 
ve tek ‘Uçurtma 

Kütüphanesi’ oluşturduklarının altını çiziyor. 1984 
yılında ilk ödülünü aldığını söyleyen Aksöz, bugüne 
kadar 48 tane kupa aldığını da ekliyor. 1996 yılından 
sonra ise hiçbir yarışamaya katılmayan Aksöz, 
konuşmasını şu sözle sonlandırıyor: “Asıl amacım, 
uçurtma geleneğini kalıcı hale getirmek. Sizde 
hayallerinizi çizip, sonsuzluğa bırakın.”

Türkiye’nin ilk ve tek uçurtma müzesi olan ‘Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aksöz Uçurtma Müzesi’ 
uçurtma kültürünü ve geleneğini yaşatmak için 2005’te kuruldu. Müze, 33 ülkeden toplanmış 2 bin 500’e 
yakın parçadan oluşan koleksiyon ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Haber - Fotoğraf:Tuğçe Dinç
Tasarım: Demet Karakuş



Kayseri’de bulunan tarihi Kapalı 
Çarşı’da 50 yıldır çaycılık yapan 
72 yaşındaki Mustafa Atlı, “Her 
gün sabah erken saatlerde kalkıp 
çarşının yolunu tutuyorum. 50 yıldır 
demlediğim çaylarla güne başlayan 
esnaflarla kısa sohbetten sonra, 
çarşının tarihi sokaklarında elimde 
çay bardaklarıyla akşamın nasıl 
olduğunu anlamıyorum.” diyor. Her 
gün özenle demlediği çayı esnaf ve 
müşterilerinin beğenisine sunan Atlı, 
henüz 6 yaşındayken faytonculuk 

yaparak evini geçindirmeye çalıştığını 
ve babasına destek olmak için işe 
başladığını söyledi. Atlı, çok düşük 
miktarda para aldığını ve 3 gün 
çalıştığı parayı biriktirerek ancak bir 
ekmek alabildiğine değindi. Yokluk 
ve sefaletinin fazlalığından yakınan 
Atlı; “İlkokula giderken okuldan çıkar 
çıkmaz kahvehaneye giderdim. Gece 
12’ye kadar kahvede çalıştığım günler 
oluyordu. Çoğu günler aç yatıyorduk. 
Zor günlerdi, çocuklarımda benim 
yaşadıklarımı yaşamasınlar diye 
hâlâ çalışıyorum ve çalışmaya devan 
edeceğim.” şeklinde konuştu.

50 yıldır mesleğini sürdürüyor
Kapalı Çarşı’da 1967’den beri esnaf 
olduğunu dile getiren Atlı, “Kapalı 
Çarşı’nın en eski esnafı benim 
ve 50 yıldır çarşının içindeyim. 
Benim zamanımda burada çalışan 
esnaflardan kimse kalmadı artık, 
hepsi ölünce bir tek ben kaldım.” 
diyerek sözlerine şöyle devam etti; 
“Yanımda çalışan çıraklarım hem 
okuyup hem çalışıyorlardı kimisi 
polis oldu kimisi öğretmen, kimisi de 
imam oldu.” Mustafa Atlı, okuyan 
herkese elinden geldiğince yardımcı 
olmaya çalıştığını söyleyerek, “Benim 
de 2 kızım okuyor. Okumak insanın 
cahilliğini alır. Benim zamanımda 
okumakta zordu, biz okuyamadık 
çocuklarım okusun diye uğraşıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

“Aile gibi birbirimize destek 
çıkardık”
Eski günlere özlem duyduğunu dile 
getiren Atlı, “Burada Arif Çetin 
isminde bir ağabeyimiz vardı. 
Çay götürünce sıkıntımız varsa 
hemen anlardı. Dükkândaki çelik 
kasayı açar, arkasını da döner 

‘Ne kadar ihtiyacın varsa al’ derdi. 
Bizi kırmamak için kendisi bile 
vermezdi parayı. Biz de ihtiyacımız 
kadar alır bulduğumuzda da geri 
öderdik Arif ağabey gibi çok esnaf 
vardı bu çarşıda.” diye konuştu. 
Şimdiki esnaflıktan memnun olmayan 
Mustafa Atlı, eski esnafları baba yiğit 
olarak tanımlıyor. Yardıma ihtiyaçları 
olduğunda aile gibi birbirlerine 
destek çıktıklarını aktaran Atlı; “Bu 
devirde sözüne güvenecek adam 
bulamıyorsun.” dedi.

“Sevgi hayatın temelindedir”
Gücünün yettiği kadar çalışmak 
istediğini söyleyen Atlı, mesleğini 
severek yaptığını ve sağlığı el verdiği 
sürece yapmaya devam edeceğini 
belirtti. Mustafa Atlı konuşmasını 
şu sözlerle sonlandırdı: “Hayatta 
en önemli şey sağlık ve sevgidir. 
Bu mesleği severek yapmanın 
koşulsuz nedeni ailemin ve esnaf 
arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgi 
ve saygıdan ibarettir. Sevgi hayatın 
temelindedir, temelin sağlam olduğu 
sürece de yıkılmazsın. Bende işimi 
seviyorum ve her gün ilk günkü aşk 
ve heyecanla Kapalı Çarşı’nın yolunu 
tutup, en güzel günlerimin geçtiği 
dükkânın kapısını açarak yeni bir 
güne Bismillah diyorum.”

 Kapalı Çarşı’nın yarım 
asırlık çaycısı; Mustafa Atlı

Kayseri’de yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Atlı, kentin tarihi yapısıyla özdeşleşen Kapalı 
Çarşı’nın sokaklarında 50 yıldır çaycılık yaparak hayatını sürdürüyor. Eski esnaflardan 

yalnızca kendisinin kaldığını söyleyen Mustafa Atlı; “Mesleğimi severek yapmamın nedeni, 
sevgi ve saygıdan ibarettir.” diyor.Haber: Elif Karsavran

Tasarım: Berk TÖRER
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Suriye  Premier Ligi’nin önde gelen 
takımlarından Tischreen (Teshrin) 
ve U-21 Mili Takımı’nda futbol 
oynayan 23 yaşındaki Hael Al Badri 
Suriye’de 6 yıldır bitmek bilmeyen 
iç savaştan dolayı ülkesinden 
ayrılmak zorunda kalıyor. İlk olarak 
Lübnan’a transfer olan Al Badri, 
6 ay takımla birlikte çalıştıktan 
sonra Türkiye’ye gelme kararı 
alıyor. 2 yıl önce Türkiye’ye gelen 
Al Badri, öncelikle PTT 1.Lig 
takımlarından Mersin İdman 
Yurdu’yla çalışmalara başlıyor. 
Hael Al Badri, arkadaşının yoğun 
isteği üzerine Kayseri Şekerspor’a 
geliyor ve ardından Kayseri Amatör 
Küme takımlarından Yahyalıspor’a 
transfer oluyor.  Kurulduğu tarihten 
itibaren birçok yıldız oyuncuyu 
kadrosuna dâhil eden Yahyalıspor’un 
ilk yabancı futbolcusu olan Hael 
Al Badri ortaya koyduğu futbol 
deneyimi ve attığı gollerle adından 
çokça söz ettiriyor.

“Küme korkusu yaşarken şu an ligdeki tek 
şampiyon adayıyız”

Son  oynadığı maçta rakiplerini 10-0 
yendiklerini söyleyen Al Badri, bu 
maçta 4 gol attığını aktarıyor. Hael 
Al Badri; “6 haftada 10 gol attım. Bu 
benim için gurur verici.” diyor. 2016-
2017 sezonu devre arasında oynadığı 
ilk resmi maçın birinci dakikasında 
gol atan Al Badri, teknik heyet ve 
yöneticilerden tam not aldığını da 
aktarıyor. Yahyalıspor’a transfer 
olduğunda takım içi durumun çok 
karışık olduğunu söyleyen Hael Al 
Badri; “Transfer olduğum dönemde 
takım küme düşme hattındaydı. 
Ortaya koyduğum performansın 

üstüne çıkarak daha iyisini yaptım. 
Küme korkusu yaşarken şu an 
ligdeki tek şampiyon adayıyız.” 
diye konuşuyor. Lige çok iyi 
başladıklarına değinen Hael Badri, 
kulübünün en kötü zamanlarında 
bile elini bırakmadığını, her daim 
destek çıktıklarını aktarıyor. “Kulüp 
başkanım ve antrenörüm başta 
olmak üzere takım arkadaşlarıma 
ve taraftarlarıma teşekkürü bir 
borç bilirim.” diyen Badri, hangi 
kulübe giderse gitsin Yahyalıspor’un 
gönlünde ayrı bir yere sahip 
olduğunun altını çizdi. Takımını 
şampiyonluk yolunda da yalnız 
bırakmayacağını belirten Badri, 
birçok takımdan transfer teklifi 
aldığını da söylüyor. 

 “Arda Turan’ı çok beğeniyorum”

Hael Al Badri, Türkiye’de ki futbolun 
Suriye’ye göre daha üst düzeyde 
olduğuna değinerek, hemen hemen 
herkesin ilgi odağında futbolun var 
olduğunu da anlatıyor. Al Badri; 
“Türkiye’de futbol bir tutku, aşktır. 
Taraftarların bunu görüp ortaya 
koyduğum performansın daha 
fazlasını istediklerini düşünerek 
daha çok çalışıyorum.” dedi. 
Beşiktaş’ı severek takip ettiğini 
ifade eden Al Badri, konuşmasını 
şu sözle sürdürüyor: “Türk 
futbolunun en önemli değerlerinden 
biri Arda Turan’ı oyun stili 
bana benzediğinden dolayı çok 
beğeniyorum.” 

“Antrenörlük yapıyorum”

Antrenman ve maçlardan kalan 
zamanını boş geçirmek istemediğini 

ve insanlara yardım  etmekten 
mutluluk duyduğunu belirten 
Al Badri, “Kayseri’de bulunan 
Suriyeli öğrencilere futbol eğitimi 
veriyorum.” diyerek sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “Antrenörlük 
yapıyorum, deneyimlerimi 
öğrencilerime aktarıyorum. Şimdilik 
25 öğrencim var. Kendilerini 
geliştirmeleri ve iyi yerlere gelmeleri 
için çabalayacağım.”

Suriye 
Premier Lig 

takımlarından 
Tischreen ve 

Suriye Olimpik 
Milli Takımı’nda 

15 yıl forma 
giyen Hael Al 

Badri, ülkesinde 
yaşanan iç 

savaştan dolayı 
ara verdiği 

profesyonel 
futbol kariyerine 

Kayseri Süper 
Amatör Küme 

takımlarından 
Yahyalıspor’da 
devam ediyor.
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Haber: Mizgin DOĞAN
Tasarım: Ekrem NAZLI

Savaşın İzlerini Futbolla Gideriyor



Kastamonu merkezde bulunan Mesleki Anadolu 
Teknik Lisesi, öğrencilerin ürettikleri birçok 
proje ve prototiplere destek vererek geleceğin 
bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. 
Öncelikle iki arkadaşın robot yapımı için ihtiyaç 
duydukları 3D yazıcıyı, nokta vuruşlu eski 
yazıcıların parçalarını birleştirerek yapmasıyla 
başlayan projeler dizini, diğer öğrencilerin 
ortopedik engelli bireyler için yaptıkları akıllı 
kaşık projesi ile devam ediyor. 3D yazıcı 
projesini geliştiren Efekan Erdoğan, Akıllı 
Kaşık Projesi ekip üyeleri İbrahim Yay ve 
Harun İstenci, Danışman Öğretmeni Cumhur 
Torun’un destekleriyle projelerin üretiminin 
gerçekleştiğini söylüyor. 

“Sadece robot parçaları değil, birçok model 
tasarlayıp baskılarını aldık”
3D yazıcı üretim sürecini anlatan Efekan 
Erdoğan, öğretmenlerinin kendilerine izlettiği 
‘Sumo Robot’ yarışma videolarından ilham 
alındığını belirtiyor. Erdoğan; “Sınıfça bir 
ekip olarak bu tarz yarışmalara katılmak 
istedik ve nelerin gerekli olduğunu araştırdık. 
Öğretmenimiz, robotun elektronik kısımları 
için gerekli parçaların bölümümüz de 
olduğunu fakat robot gövdelerinin temininde 
sıkıntılar yaşayabileceğimizden bahsetti. Biz 
de bu robotların parçalarını bir 3D yazıcıyla 
basabileceğimizi öğrendik ve arkadaşım 
Muzaffer Bakırcı ile gerekli yardımları alarak 
işe koyulduk.” ifadelerini kullanıyor. Eski yazıcı 
parçaları ile ürettikleri 3D yazıcı sayesinde 
ekranda görünen görselin el ile tutulur bir nesne 
haline gelmesiyle heyecanlandıklarını açıklayan 
Efekan Erdoğan; “Sadece robot parçaları değil, 
birçok model tasarlayıp, baskılarını aldık. 3D 

yazıcılar ile bilgisayarda tasarladığınız ve sadece 
ekranda görebileceğiniz bir modeli elinizde tutma 
imkânınız var. Bizi ve diğer arkadaşlarımızı da 
en çok heyecanlandıran şey bu oldu.” şeklinde 
konuşuyor. Başarıya ulaşmak noktasında 
bireylerin kendi alanları ile alakalı gelişmeleri 
takip etmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, 
her konu hakkında bilgi sahibi olmak yerine ilgili 
konular hakkında bilgi sahibi olmanın başarıya 
ulaşmada etkisi olacağına inandığını aktarıyor.

“Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırdığımız 
için mutluluk duyuyoruz”
Ortopedik engelli bireyler için üretilen ‘Akıllı 
Kaşık’ projesi hakkında bilgiler veren İbrahim 
Yay; “Ortopedik engelli bir akrabamın kaşığı 
tutarken zorluk çektiğini gözlemledim. Ardından 
bu konu hakkında neler yapabiliriz diye yurtta 
kaldığım oda arkadaşım Harun ile fikirlerimi 
paylaştım. Sonra bir ön çalışma yaparak neler 
gerekli, bu sorunu nasıl düzeltebiliriz dedik ve 
bölüm öğretmenimiz Cumhur Torun ile görüştük. 
O da bize izlememiz gereken yolu gösterdikten 
sonra bir plan dâhilinde çalışmalarımıza 
başladık.” diye konuşuyor. Kaşığın elektronik 
aksamında 2 adet servo motor, 1 adet konum 
sensörü, 1 adet arduino, 1 adet lipo pil 
kullandıklarını belirten Harun İstenci, ilerleyen 
süreçte kaşığı geliştirerek hastaların da önerileri 
ile daha kullanışlı hale getireceklerine değiniyor. 
Ürettikleri projelerin genellikle sorun çözme 
odaklı olduğunu vurgulayan Yay ve İstenci; 
“Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Böyle bir proje yaptığımız 
için çok mutluyuz ve bu projeyi devam 
ettireceğiz.” diyorlar.

“Merak duygusu insanın ve bilimin ilerlemesinde 
itici güçtür”
Üretilen projelerden elde edilen başarının 
öğrenciler üzerinde oluşturduğu merak 
duygusundan kaynaklı olduğunu anlatan 
Danışman Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
Cumhur Torun sözlerine şöyle devam etti; 
“Bilişim teknolojileri alanı teknolojinin 
merkezinde olan bir alan olup tüm disiplinlerle 
bağlantısı bulunmakta. Ben de, öğrencilerimle 
farklı alanlarda projeler üretmeye ve onlara 
yeni teknolojileri tanıtmaya çalışıyorum. 
Merak duygusu hem insanın hem de bilimin 
ilerlemesinde itici bir güçtür. Ben de 
öğrencilerimin merak duygusunu taze tutarak 
yeni şeyler bulmalarını, farklı düşünce biçimleri 
geliştirmelerini sağlamaya çalışıyorum. Yapılan 
projeler işte bu merak duygularının taze 
olmasından kaynaklanmaktadır.” Amaçlarının 
öğrencileri çağın gereklerine uygun eğitimi 
vererek alanlarında nitelikli bireyler haline 
getirmek olduğunu söyleyen Torun; “Kastamonu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu’da 
açılmış ilk sanayi mekteplerinden. 148 yıllık 
mesleki eğitim tecrübesi olan bir okul. Biz 
de yıllardır süregelen ve edindiğimiz bu 
mesleki tecrübeyi öğrencilerimize aktararak, 
mesleklerinde başarılı bireyler olmalarını 
arzuluyoruz. Bu bağlamda birçok yarışmaya 
katılıyoruz. Son olarak, “Ortopedik Engelliler İçin 
Kaşık” projemiz ile FATİH Eğitim Teknolojileri 
Zirvesi Geleceğin Eğitimine Katkı ödüllerine 
öğrenci kategorisinde başvurduk ve Türkiye 
ikincisi olduk. Bundan sonra da yarışmalara 
katılıp, başarılarımızı devam ettireceğiz.” 
şeklinde konuşuyor. 
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Ürettikleri projeler ve
    prototiplerle dikkat çekiyorlar

 Haber: Ali ÜNLÜ
 Tasarım: Makbule ASLANTAŞ

Kastamonu Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri robot yapımı için ihtiyaç duydukları 3 boyutlu 
yazıcıyı kendileri üretmeye başlıyor. Ortopedik engelli bireyler için üretilen kaşık projesi geliştirdiklerini 
söyleyen Danışman Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cumhur Torun;  “Öğrencilerimizi çağın gereklerine 
uygun eğitimi vererek alanlarında nitelikli bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.” diyor.
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Taşıdıkları iz onlara engel 
değil; sevgi oluyorHaber: Furkan ARICAN

Tasarım: Bilal ORHAN

Üniversiteye gitmeden önce dövmecilik sektöründe çalışmaya başlayan Hakan 
Demir, bu mesleği topluma faydası dokunacak bir iş haline getirmek istiyor. 
Bu fikirle yola çıkan Demir, ilk olarak engelli bireylerin kaybolduğu zaman 
bulunması için bileklerine ailelerine ulaşılabilecek telefon numarası yazıyor.

18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

mezunu olan Hakan Demir, üniversiteye 

başlamadan önce dövme sektöründe işe başlıyor. 
İlk dövme tecrübelerini Çanakkale’de geçirdiğini 
ifade eden Hakan Demir, o dönemlerini şu 
sözlerle anlatıyor; “Kendi çabalarımla geçirdiğim 
o dönemlerde hep dövmeci olmak istiyordum. 
İlk başta Çanakkale’de denedim daha sonra 
Kayseri’ye gelerek burada kendime dükkân 
açtım.” Dövmecilik işini sadece meslek olarak 
görmeyen Hakan Demir, bu mesleği topluma 
faydalı kılacak bir meslek haline getirmek istiyor. 
Bunun için ise engelli bireylerin bileklerine dövme 
yaparak onların yaşadıkları herhangi kötü bir 
olayda kolaylık sağlayacağını düşündüğü ‘Sevgi 
İzi’ projesine katılıyor. Sevgi İzi Projesi’nden önce 
kendi çabalarıyla bir şeyler yapan Hakan Demir; 
“Sevgi İzi henüz ortada yokken biz zihinsel engelli 
bireylerin ve alzheimer hastalarının bileklerine 
telefon numarası veya ad soyad yazardık. Daha 
sonra Müge Anlı ile emniyetin ortaklaşa başlattığı 
Sevgi İzi Projesi’ne katıldık. Kaybolma riski 
yaşayacak insanlara kolaylık sağlamak amacıyla 
sistemden bir numara alınıyor ve herhangi bir 
ücret talep etmeden bu hastalara uyguluyoruz.” 
şeklinde konuşuyor.

“Sevgi İzi’ni isteyen herkese yapıyoruz”
Alzheimer hastalarına, görme engeli veya zihinsel 
engeli olan tüm insanlara Sevgi İzi Projesi’ni 

yaptıklarını ifade eden Hakan Demir, “Doktor 
raporu olan herkese bu dövmeyi yapıyoruz.” 
diyor. Bu dövmenin aslında herkese yapılması 
gerektiğinin altını çizen Hakan Demir; “Bir kaza 
anında ya da bilinç kaybı yaşandığı zaman o 
kişinin bilgilerinin yer aldığı bu dövme yapılabilir. 
Bu sayede o numaraya girildiği zaman tüm adres 
bilgileri,  kan grubu gibi tüm bilgiler sistemde 
kayıt altında tutuluyor.” ifadelerini kullandı. Sevgi 
İzi Projesi’nin Müge Anlı ile birlikte başladığını 
vurgulayan Hakan Demir, Müge Anlı’nın da bir 
Sevgi İzi’ne sahip olduğunu söylüyor. Bu dövmeyi 
sağlıklı bireylere de yaptıklarını dile getiren 
Demir, “Sevgi İzi’ni isteyen herkese yapıyoruz. 
Sağlıklı bireylere de yapıyoruz. Onlardan da 
herhangi bir şekilde ücret talebinde bulunmuyoruz 
fakat bu proje için bağış talep ediyoruz. Onlarda 
sağ olsunlar bizim bu talebimizi kırmıyorlar.” diye 
konuşuyor.

“Amacımız kimseyi damgalamak değil”
Sevgi İzi Projesi’nin sadece bu konuda faydasını 
görmediğini ifade eden Hakan Demir, konuşmasını 
söyle sürdürüyor; “İnsanların dövmeye karşı olan 
ön yargısını kırdık. Bu proje sayesinde evlatlarını, 
anne, babalarını kendi elleriyle getirip bize dövme 
yaptırıyorlar. İnsanların dövmeye olan bakış 
açısı tamamen değişti.” Mesleğini seven Hakan 
Demir, Sevgi İzi Projesi’nde yaşadığı sıkıntılara 
da değiniyor. Demir yaşadığı bir anısını şu şekilde 

aktarıyor; “Bir rehabilitasyon merkezine gittik. 
Okul müdürünün onayından sonra oradaki engelli 
öğrencilere Sevgi İzi yaptık. Akşam olduğu zaman 
bir veli çocuğunu alıp yanımıza geldi. Siz benim 
çocuğumu nasıl damgalarsınız diye bize kızdı. 
Bizim amacımız kesinlikle o bireyleri aşağılamak 
ya da damgalamak değil. Tabi biz bu tür olayla 
yüzde 1 oranında karşılaşıyoruz. İnsanların büyük 
çoğunluğu bu projeden memnun. Severek buraya 
geliyorlar.” şeklinde konuşuyor. 

Bu işi tamamen gönüllü yapıyor
Konuyla ilgili bekledikleri geri dönüşü 
alamadığını ifade eden Hakan Demir, bazı 
rehabilitasyon merkezlerin veya zihinsel engelli 
kurumlarından olumlu dönüşler aldıklarını 
dile getirdi. Bu işte tamamen gönüllü olarak 
çalıştığını vurgulayan Demir, “Herhangi bir 
şekilde maddi kazancım yok.” diyor. Konuyla 
alakalı unutamadığı bir anısını da bizlerle 
paylaşan Hakan Demir, konuşmasını bir başka 
anısını anlatarak sonlandırıyor;  “Bir gün down 
sendromlu bir kıza Sevgi İzi yapıyordum. O kadar 
korktu ve ağladı ki o an elim ayağıma dolandı. 
Normalde canının acımayacağını biliyordum ama 
canını acıtmamak için çok uğraştım. Sevgi İzi 
bittikten sonra döndüm ona bitti sana sarılabilir 
miyim dedim? O an ağlaması bitti ve bana 
sarıldı. O kadar kötü hissettim ki kendimi bende 
ağladım.” 
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Beyaz Perdeye Yansıyan Gerçekler

Film okuma ve atölye çalışmaları alanında uzmanlaşmış İsmail Doğu ile 
‘filmi doğru okumanın önemi ve yolları’ üzerine röportaj gerçekleştirdik. 
Sinemanın yedinci sanat olduğunu söyleyen Doğu, film okuma ile kitap 
okuma arasında bir fark olmadığını aktarırken film okumanın izlemekten 
farklı bir boyut olduğuna da vurgu yapıyor.

Kayseri’de dünyaya gelen İsmail Doğu, İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra birçok 
film okuma ve atölye çalışmasıyla kendinden söz 
ettiriyor. Alanı dışında yapmış olduğu ilmi, felsefi 
ve sanatsal aktivitelerin kendisini bu tür atölye 
çalışmalarına yönlendirdiğini belirten Doğu, 
İstanbul’da yaşadığını ve burada kültür sanat 
belgeselleri hazırladığını aktarıyor. Film okumanın; 
sinemanın yedinci sanat olması ve kendinden önceki 
bütün sanat dallarından etkilenmesi sebebiyle 
önemli olduğunu söyleyen İsmail Doğu: “Sinemaya 
‘yedinci sanat’ denmesinin nedeni, kendinden önceki 
bütün sanat dallarını ilkesinde barındırmasından 
kaynaklıdır. Sinema ile ilişkisi olan birinin 
edebiyat, tiyatro, musiki gibi sanat dallarıyla da 
ilişkisi olmak zorundadır.” ifadelerini kullanıyor. 
‘Film okuma’ kavramının modern dünyada pek hoş 
karşılanmadığının altını çizen Doğu, okumanın 
izlemekten farklı bir boyut olduğunu açıklıyor.

“Okumak, satırlarda göz gezdirmek anlamına 
gelmez”
Fotoğraf, sinema gibi sanatsal kavramların olmadığı 
çağlarda resim okuma diye bir terimin olduğunu 
vurgulayan İsmail Doğu; “Okuma teriminin ortaya 
çıktığı çağlarda her şey metin işlevi görür. Her 
metin okumaya değerdir veya okunarak çözülür. 
Çünkü okumak bir çeşit deşifre etmek, çözmek ve 
oradaki ayrıntıları yakalayabilmektir. Ancak bu 
söylediğimiz tarihsel açıdan mümkündür. Metodik 
açıdan baktığımızda okuma kelimesine soğuk 
bakılması yanlıştır. Dolayısıyla okumak kelimesi 
satırlarda göz gezdirmek anlamına gelmez.” diye 
konuşuyor. Okumanın, metinsel anlamda okuyup 
geçmek değil, nüfuz etmek anlamına geldiğine 
dikkat çeken Doğu, bir metnin  içerisine girildiğinde 
eleştirel bir bakış açısıyla bağlantılarına 
ayrılabileceği gibi roman yazarının da doğru bir 
şekilde değerlendirilebileceğini söylüyor.

“Kalifiye seyirci olmanın yolu birikimden 
geçer”

Felsefi, sosyolojik, ilahiyat ve tarihsel birikimleri ile 
tiyatro, edebiyat, musiki gibi dalları kaynaştırarak 
film okumaları gerçekleştirdiğini belirten Doğu; 
“Sinemanın doğuşunda ilk senaryolar edebiyattan 
alınmış ve romanlardan uyarlama yapılmıştır. 
Sonrasında ise senaryolar tiyatro metinlerinin 
uyarlanması ile oluşturulmuştur ve bu durum 
sürekliliğini korumaktadır. Sinemanın, tiyatronun, 
resmin dili ayrıdır. Her birinin kendisine özgü 
teknik özellikleri vardır. Bu sebeple sinema 
senaryolarının tiyatro metinlerinden oluşması 
doğru değildir.” ifadelerini kullanıyor. Edebiyat, 
tiyatro, resim gibi sanat dallarının sinemaya nasıl 
uyarlanacağı konusunun önemine vurgu yapan  
İsmail Doğu, tiyatro metinlerinin olduğu gibi 
sinemaya aktarmasının film yapmak anlamına 
gelmediğinin üzerinde duruyor. Doğu; “Türk 
sinemasının hâlâ tiyatral özellikte olmasının 
nedeni, tiyatrodan sinemaya geçenlerin tiyatroyu 
olduğu gibi sinemaya dönüştürmeleridir. Sinemanın 
kendine ait çok boyutlu tarafı var. Sinemanın 
bu boyutlu biçimi bir sanat tarihiyle, ilahiyatla, 
sosyolojiyle eş güdümlü gider. İyi bir film yapmak 
ve iyi bir seyirci olmak için bu tür birikimlerin çok 
güçlü olması gerekir. Kalifiye seyirci olmanın yolu 
bu birikimlerden geçer.” şeklinde konuşarak Türk 
sinemasında yapılan önemli bir teknik yanlışın 
altını çiziyor.

“İzleyici hikâye sınırına hapsedilmemeli”

İzleme kavramının kendisinde çok derin bir anlamı 
olduğunu anlatan Doğu, film seyreden bireylerin 
doğru iz sürmeleri sonucunda hedefe varacaklarını 
açıklıyor ve ekliyor; “İzleyici hikâye sınırına 
hapsedilmemeli. Film, içeriğinde farklı anlam ve 
mesajlar taşımalıdır. Yönetmen, izleyiciyi kendisiyle 
birlikte arayış içerine sokabilmeli. Okuyucu 
söylenenlerden söylenemeyenleri çıkarabilmelidir. 
Zaten yönetmenin kabiliyeti de bundandır ancak 
bunu iki şekilde yapar. Biri, yönetmen izin verir 
ve kendi vardığı noktaya götürür yani birebir 
kopyası olunmasını ister. Diğeri ise izleyicinin 
kendisinin kötü bir kopyası olmasını ister, izlerin 
farklı yorumlanmasıyla okuyucu ve yönetmen 
birbirinden istifade eder. İlk değindiğim konuyu 
gerçekliğin dayatılması olarak değerlendiriyorum.”  
Günümüz kapitalist sistemi gereğince her şeyin bir 
ürün ve meta haline geldiğini belirten Doğu, bizler 
için yararlı olanın tespitinin çok okumaya bağlı 
olduğunu söylüyor. 

İyi bir okuyucu olmak için kendini tanımak şart

İsmail Doğu, “İyi bir okuyucu olmanın şartlarını 
bilmekten öte, önce bireyin kendini tanıyor 
olması gerekir.” diyor. Doğu, bireyin ihtiyacı 
doğrultusunda seçmiş olduğu filmin her karesi ve 
saniyesinin üzerinde titizlikle durması gerektiğinin 
altını çiziyor. Düşmek, düşünmek ve düşlemek 
arasındaki ilişkinin fark edilmesiyle iyi bir okuyucu 
olunabileceğini aktaran İsmail Doğu sözlerine 
şöyle devam etti; “İyi bir film okumak için kare 
kare durdurmamız değil, üstün körü geçmememiz 
ve satırları iyi okuyup anlamamız gerekiyor. Şunu 
kastediyorum; filmi yapan kişi bizi oyalıyor olabilir. 
Oyalamıyor ve ufuk veriyorsa bu ufuk yolculuğuna 
devam ederiz. Bu anlamda okumuyorsak, 

düşünmüyorsak, düşlemiyorsak filmi yapan kişinin 
bizim üzerimizde ne amaç edindiğini anlayamayız 
ve sanattan beklentimiz popüler ve ürün düzeyinde 
olur. Bir komedi filmine gideriz orada güler 
eğleniriz veya bir dram temalı filme gider ağlarız, 
filmin bize kattığı şey orada kalır. Ancak eğer 
düşler, düşünür, filmin bizi oyalamadığını tespit 
edersek bu hayatımızın her anlamında yanımızda 
olur.”
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