
Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81’inci 
ölüm yıl dönümünde Kocaeli Üniversitesi’nde anıldı. Sayfa 10’da » 

En büyük eserim dediğin Cumhuriyet’in bekçileri olan 
gençler seni asla unutmayacak...

ATA’MIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde bu yıl 

üçüncüsü düzenlenen Karte-
pe Zirvesi 2019  “Şehircilik 
ve Mutlu Şehir” temasıyla 25-
27 Ekim tarihlerinde Kartepe 

Green Park Otelde gerçekleş-
ti. Yurt içi ve yurt dışından 
pek çok akademisyen, siya-
setçi, yazar, kültür-sanat insa-
nı, iş adamlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen Zirveye 3 gün 
boyunca 180’den fazla akade-

misyen ve uzman konuşmacı 
olarak katıldı. Zirvede gerçek-
leştirilen oturumlarda şehirle-
rin ruhu ve vizyonuna yönelik 
mesajlar verilirken mutlu şe-
hirciliğinde formülü arandı. 
Sayfa 6’da »

KARTEPE ZİRVESİ 
ŞEHİRLERİN GELECEĞİ 

İÇİN TOPLANDI

Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncu-
su Fatih Sevdi ve KOÜHA muha-
birleri birlikteliğinde 40 Saniyelik 
Hareket adında sosyal sorumluluk 

projesi çalışması gerçekleştirildi. 
Çalışmada “40 Saniyelik Hareket” 
adıyla bir kısa film çekilmesine 
karar verildi. Sayfa 3’te »

2019 Fuat Sezgin Yılı Anısına 
“Bilime Adanmış Bir Ömür: 
Prof. Dr. Fuat Sezgin” belgesel 
galası üniversitemizde büyük 
ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in 94 yıllık yaşam serü-
veninde dünyaya ve ülkemize 
kazandırdığı çalışmalarının yer 
aldığı belgesel filmi, genç nesil-
ler için bilgi kaynağı olarak atfe-
dildi. Sayfa 9’da »

TÜRK 
FUTBOLUNA 
YENİ BİR 
BAKIŞ

Türk futbolunun bulundu-
ğu konum, gelişmesi gere-
ken yönleri ve altyapıların 
durumu hakkında Gaze-
teci Ahmet Selim Kul ve 
Futbolcu gözlemcisi Mert 
Bayhan’ın değerli görüş-
leri ışığında değerlendir-
dik... Sayfa 24’te »

20
yaşında!
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KOÜHA’dan 
Sosyal Sorumluluk Projesi

Kocaeli Turizm Çalıştayı Kocaeli 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
ilk kez gerçekleştirildi. Rektör 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yaptığı 
açıklamada kentin turizm potan-
siyelini vurguladı. Sayfa 6’da »

KOÜ’de 
Fuat Sezgin 
Belgeseli

Kocaeli’nde 
Turizm 
Çalıştayı
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Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyelerinin 
katılımıyla Foto Muhabirliği söyleşisi gerçekleşti.
Neslihan KARALI

Kocaeli Üniversite İletişim 
Fakültesinde gerçekleştirilen 
söyleşiye Türkiye Foto Mu-
habirleri Derneğinden Mil-
liyet Gazetesi Foto Muhabi-
ri Ercan Arslan, Demirören 
Haber Ajansı Kocaeli Bölge 
Muhabiri ve Foto Muhabiri 
Ergün Ayaz, Anadolu Ajansı 
Foto Muhabiri Tolga Adana-
lı konuşmacı olarak katıldı. 
Çok sayıda öğrencinin katıl-
dığı söyleşiye öğrencilerin 
yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Öz-
gür Velioğlu Metin, Öğr. Gör. 
İren Dicle Aytaç, Arş. Gör. Dr. 
Neslihan Yolçu Cengiz ve Arş. 
Gör. İremcan Güngör de katı-
lım sağladı. Haber fotoğrafın 
öneminin konuşulduğu söyle-
şide konuşmacılar öğrencilere 
deneyimlerini anlattı. Ayrıca 
fotoğraf çekmenin zorlukları, 
iyi bir haber fotoğrafının nasıl 
çekilebileceği, haber yapma-
nın püf noktaları ve haberin 
nasıl fark edilebileceği öğren-
cilere anlatıldı. 
Bunların yanı sıra Anadolu 
Ajansı Foto Muhabiri Tolga 
Adanalı, kendi imkanlarıyla 
DepoPhotos adında bir fo-
toğraf ajansı oluşturduklarını 
söyledi. Adanalı, Türkiye’nin 
görsel belleği olmadığını dü-
şünerek, Osmanlı dönemin-
den itibaren fotoğrafları top-
lamaya çalıştıklarını ifade etti. 
Bu uğraş sonrasında 1900’lü 
yıllardan günümüze çekilen 
birçok haber ve özel fotoğ-
rafları topladıklarını belirten 
Adalı, devlette olmayan gör-
sel arşivin kendilerinde oldu-
ğunu söyledi.

FOTOĞRAFIN 
SINIRLARINI 
ZORLAYAN MUHABIR; 
ERCAN ARSLAN

Basında fotoğrafın çok 
kıymetli olduğuyla söze 
başlayan Milliyet Gazetesi 
Foto Muhabiri Ercan 
Arslan Ercan Arslan, artık 
maymunların bile fotoğraf 
çektiği dijital dünyada 
foto muhabirliğinin çok 
zorlaştığını belirtti. Fotoğrafın 
haberin kendisi olduğunu 
dile getiren Arslan, “Tek bir 
fotoğraf her şeyi değiştirebilir. 
Doğru yerde, doğru zamanda 
olun. Olayın içeriği ile 
bağdaşan fotoğraflar çekin” 
dedi. Fotoğrafçılığın herkesin 
yapabileceği bir iş gibi 
düşünüldüğünü söyleyen 
Arslan, öğrencilere pes 
etmeden çok çalışmaları 
gerektiğini belirtti. Sektörde 
foto muhabirlerinin yok 
sayıldığının da altını çizen 

Arslan, “Biz de kamu 
hizmeti yapıyoruz. Fakat 
yok sayılıyoruz. Fotoğraflar, 
yazı kadar önemli. Bizim 
işimiz sahada tek kare ile 
bilgi vermek. Fotoğraflar 
bu ülkenin görsel belleğidir. 
Fotoğrafları korumak bizim 
işimiz. Bu yüzden Foto 
Muhabirlerine de sahip 
çıkılması gerek” dedi. Son 
olarak öğrencilere gazetecilik 
mesleği ile ilgili tavsiyelerde 

bulunan Arslan, “Gazeteci 
kimsenin önünde eğilmemeli. 
Hep dik durmalı. Sizde öyle 
olun. Meraklı olun, tutkulu 
olun. Kimse size iş vermez. 
Kendi işinizi yaratacaksınız” 
ifadelerini kullandı.

GAZETECILIK 
AYRICALIKTIR

Konuşmasında mesleğe başla-
dığı günden bu güne yaşadığı 

Deklanşör Ustaları
 Kocaeli İletişim’de

Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Ercan Arslan

Kampüs

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nden Deklanşör 
Ustaları’nı ağırladı.
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zorluklardan bahseden De-
mirören Haber Ajansı Kocaeli 
Bölge Muhabiri Ergün Ayaz, 
öğrencilere haber yapmanın 
incelikleri ve haberi üçüncü 
gözle görmenin önemini an-
lattı. Dünya üzerinde gaze-
tecilik kadar insana tecrübe 
katan bir mesleğin olmadığını 
vurgulayan Ayaz, hayatın her 
anına tanıklık ettiklerini söy-
ledi. 
Haber Ajanslarının çalışma 
kültürleri hakkında bilgiler 
veren Ayaz, “Ben muhabi-
rim, yeri geliyor foto muha-

biri oluyorum, yeri geliyor 
kameraman oluyorum. Bazen 
hepsi aynı anda oluyor. Ajans 
sizi çok zorlar ama işinizi se-
verek yaparsanız bu zorluğun 
üstesinden gelirsiniz. Ajansta 
‘en’ olacaksınız. Her şeyin en 
iyisini siz yapmalısınız” dedi. 
Haber fotoğrafı çekerken tek 
kare ile haberin okuyuculara 
anlatılabileceğini söyleyen 
Ayaz, “Bazen öyle bir fotoğ-
raf çekeceksiniz ki haber yaz-
maya gerek kalmayacak. Fo-
toğraf çekmek için herkesin 3. 
gözünü açmasını gerek. Bak 

ve gör. Gazeteci uyanık olur. 
Herkes gibi bakmaz” dedi.

Söyleşinin sonunda konuşma-
cılara teşekkür belgesi verildi.

İletişim Fakültesi’nde düzenlenen söyleşinin sonunda konuşma-
cılara teşekkür belgesi takdim edildi.

40 saniyelik hareket
Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncusu Fatih Sevdi ile workshop gerçekleştiren KOÜHA 
muhabirleri, intiharlara karşı farkındalık yaratmak için bir kamu spotu çekti.

Devrim SANCI

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyun-
cusu Fatih Sevdi, Kocaeli 
Üniversitesi Haber Ajansı’nı 
(KOÜHA) ziyaret etti. Tiyat-
rocu Sevdi, Gazetecilik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk 
eşliğinde gerçekleştirdiği ziya-
retinde, Birleşmiş Milletler’e 
(BM) bağlı Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün (WHO) yayınladığı 
rapora değindi. Rapor, dünya-
da her 40 saniyede bir kişinin 
intihar ettiğine, buna göre her 
yıl yaklaşık 800 bin kişinin ya-
şamını sonlandırdığına vurgu 
yapıyor.

FARKINDALIK IÇIN KISA 
FILM

Tiyatrocu Sevdi, gerçekleş-
tirdiği ziyaretinde, KOÜHA 
muhabirleriyle birlikte her 40 
saniyede bir yaşanan intihar 
olaylarına dikkat çekebilmek 
adına reklam filmi ve kamu 
spotlarıyla ilgili fikir alışveri-
şinde bulundu. Sevdi, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün raporuna 
değinerek, intihar oranlarının 
çok yüksek olduğunu ve buna 
karşı bir sosyal farkındalık ya-
ratılması gerektiğini ifade etti. 
Fatih Sevdi ile KOÜHA muha-

birleri “40 Saniyelik Hareket” 
kampanyası adıyla kamu spotu 
niteliğinde kısa film çekerek 
intihar olaylarına dikkat çekme 
kararı aldılar.

ÖĞRENCILER ROL ALDI

Tiyatrocu Fatih Sevdi’nin kur-
guladığı kısa filmde KOÜHA 
muhabirleri ve Kocaeli Üni-
versitesi Gazetecilik Bölümü 
öğrencileri rol aldı. Filmde, 
intihara meyilli insanların sık 
kullandığı sözler ve insanı de-

ğerli hissettiren sözler seslendi-
rildi. İntiharlara karşı farkında-
lık yaratılması için çekilen kısa 

filmin sosyal medya üzerinden 
yayınlanacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Fatih Sevdi ve Gazetecilik Bölüm Başka-
nı Emel Baştürk etkinlik sonrası KOÜHA muhabirleri ile fotoğraf çekindiler.

Fatih Sevdi ve Prof. Dr. Emel Baştürk

Kampüs
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Füsun Hoca İletişim 
Fakültesi’ne konuk oldu
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından bugün “Medya ve Kültür 
Çalışmaları” semineri düzenlendi. Etkinliğe KOÜ İletişim Fakültesi eski Dekanlarından ve 
Gazetecilik Bölümü eski Başkanlarından Prof. Dr. Füsun Alver konuşmacı olarak katıldı.

Egemen KELLECI

KOÜ İletişim Fakültesi eski 
dekanlarından Prof. Dr. Fü-
sun Alver’in “Disiplinler 
arası çalışma” kavramını an-
lattığı seminere fakültenin 
çeşitli bölümlerinden öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıl-
dı. Açılış konuşmasını yapan 
Doç. Dr. Selma Koç Akgül, 
“Füsun hoca ile yüksek lisans 
dönemimden gelen büyük bir 
dostluğumuz var. Aynı za-
manda değerli bir hocam olan 
Füsun Alver bugün burada 
sizlerle olacak. Azami dere-
cede faydalanacağınızdan hiç 
kuşkum yok” diye konuştu.

KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 
OLMASI GEREKENE 
ODAKLANIR

Doç. Dr. Akgül’ün ardından 
kürsüye çıkan Türk-Alman 
Üniversitesi Kültür ve Sos-
yal Bilimler Fakültesi, Kül-
tür ve İletişim Bilimleri Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Füsun 
Alver, Üç yıl sonra yeniden 
Kocaeli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencileri ile bir 

arada olmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyledi. İletişim 
bilimi alanında önemli ku-
ramsal perspektiflerden olan 
kültürel çalışmalar konusuna 
değinmek istediği belirten 
Alver, “Kültürel çalışmalar 
sadece bilim alanında değil, 
daha çok günlük yaşamda da 
toplumun kültürü ve var olan 
problemlerin ortaya konulma-
sı, bunların çözüm yollarının 

bulunmasına odaklı çalışma-
lardır. Kültürel çalışmalar 
çözüm üretimi yaparken de, 
olandan ziyade olması gere-
kene odaklanıyor. Yani en iyi 
hangisi olabilir? Bunun içinde 
hem politikaya hem de günlük 
yaşama müdahale ediyor. Po-
litik alana çözüm önerisi sun-
mak gibi bir işlevi var” dedi.

GAZETECILIK 
KÜLTÜREL BIR EYLEM 
MIDIR?

Tüm dönemler için geçerli 
bir kuramın bulunamadığını 
vurgulayan Alver, “Kültürel 
çalışmalar, kültüre odaklan-
ması, her şeyi kültür ile açık-
lamaya çalışması, gazeteciliği 
de bir kültürel eylem olarak 
kabul etmesi de eleştirilebi-
lir. Kültürel bir eylem olarak 
mı görürüz gazeteciliği yok-

sa politik bir eylem mi? Ya 
da ekonomik bir eylem mi? 
Bunlar tartışılabilir belki de 
bir sıraya da tabi tutulabilir” 
diye konuştu. Prof. Dr. Füsun 
Alver, İletişim Fakültesi öğ-
rencilerinin sorularını yanıtla-
masının ardından etkinlik son 
buldu.

Prof. Dr. Füsun Alver, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerle.

Prof. Dr. Füsun Alver

Kampüs
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Ömer Faruk CANKURT

Çalıştay’a Kocaeli Valisi Hü-
seyin Aksoy, Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, Kocaeli Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Sadet-
tin Hülagü, MARKA Genel 
Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ha-
bib Korkmaz, Kocaeli Adalet 
komisyonu Başkanı Muhittin 
Paça, İl Kültür Turizm Müdür 
Vekili Ercan Yamen, TUR-
SAB Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Canatan, İMEAK 
DTO Kocaeli Şube Başka-
nı Vedat Doğusel, Başiskele 
Belediye Başkanı Yasin Özlü, 
Kartepe Belediye Başkanı 
Mustafa Kocaman, Kandıra 
Belediye Başkanı Adnan Tu-
ran, Türkiye Sağlık Turizm 
Başkanı Ergin Birdal, TEMA 
Vakfı Başkanı Nermin Tol, 
ilçe kaymakamları ve çok 
sayıda turizm temsilcisi ka-
tılım sağladı.  Turizmin her 
alanında yapılan çalışmaların 
değerlendirilerek, potansiyel 
yol haritasının belirleneceği 
çalıştayda; sektörün profesyo-
nelleri, akademisyenler, yerel 
yönetimler ve diğer paydaşlar 
bir araya geldi. Oluşturulan 
çalıştay masalarında sektörün 
sorunları değerlendirilerek 
başta Kocaeli olmak üzere, 
ülkemizin turizm planlaması-
na yön verecek bir rapor ha-
zırlanmasına yönelik çalışma-
lar yapıldı.

KOCAELI TURIZMINE 
‘MYO’ KATKISI

Açılış Kocaeli Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, kentimizin turizm 
potansiyeline vurgu yaparak, 
“Elimizde bulunan imkanla-

rı harekete geçirme yolunda 
bilimsel bir bakış açısı ile 
planlama gerçekleştirmek, 
kaynakları ve hedefleri doğru 
belirlemek büyük bir önem 
taşımaktadır. Üniversitemiz, 
4 yıllık Turizm Yüksekoku-
lunun fakülteye dönüştürül-
mesini sağlayarak daha nite-
likli bir eğitim verilmesinin 
yolunu açmıştır. Öte yandan 2 
yıllık Kartepe Turizm Meslek 
Yüksekokulumuz, başta Ko-
caeli olmak üzere ülkemizin 
turizm sektöründeki ara ele-
man ihtiyacını karşılamakta, 
nitelikli personel yetiştirilme-
sine aracılık etmektedir” İfa-
delerini kullandı.

KOCAELI’DE 
KESŞFEDILEMEYEN 
DAHA ÇOK YER VAR

Kocaeli’nin turizm potansiye-
linin henüz keşfedilemediğini 
belirten Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Bü-
yükakın, “Kocaeli Turizm po-
tansiyeli açısından önemli bir 
şehirdir. Ancak bu potansiyel 
henüz keşfedilmedi. Kocaeli 

için şimdiye kadar yapılan en 
önemli turizm çalışması 7 yıl 
önce başlatılmıştır. Orman-
ya inanılmaz bir destinasyon 
oldu. Günlük 20-30 bin civarı 
katılımcı oluyor. Kocaeli’de 
toplam 6 adet mavi bayraklı 
sahilimiz var. Kocaeli yöre-
sel yemekler kitabı hazırlandı 
basıldı. Hediyelik eşyalarla 
ilgili KOMEK ve el sanatla-
rı kurslarında ki kursiyerle-
rimizin özel tasarımları var. 
Yıllardır ilimizde 4 mevsim 
fotoğraf çalışmaları ve yarış-
maları yapılıyor. Önümüzdeki 
sene başka değerlerimizin de 
ortaya çıkması için çalışma 
yapacağız. Gebze’de Hani-
bal’ın mezarı var. Seneye 
burada çok ziyaret olacaktır. 
Hünkar Çayırı da bizim için 
önemlidir. Kocaeli’nin önem-
li turizm şehirlerinden biri 
olacağına inanıyorum” diye 
konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALAR 
TURIST SAYISINI 
ARTTIRABILIR

Kocaeli’nin turizm faaliyet-

lerini değerlendiren Vali Hü-
seyin Aksoy ise, “Kocaeli ili 
sanayi şehri olarak anılsa da 
yapısı ve konu itibariyle tu-
rizm şehri olduğunu biliyo-
ruz. Kocaeli’nin coğrafi ko-
numu, doğal değerleri, zengin 
kültürü, termal kaynakları, 
4 mevsime hitap eden spor 
olanaklarıyla turizm payının 
daha da artması mümkündür. 
Konaklama turist sayısı 10 
yıl önce toplam binde 6 iken, 
şuan yüzde 1 seviyesi aşama-
sındadır. Eylül ayı itibariyle 
ilimizde 158 konaklama ala-
nında 14 bin 399 yatak ka-
pasitesi bulunmaktadır. Son 
10 yıllık dönemde 3 katına 
ulaşmıştır. 2 adet olan 4 ve 5 
yıldızlı otel sayısı 20’ye ulaş-
mıştır. Yatak kapasitemiz 16 
bine yaklaşacaktır. İlimize en 
çok turist gönderen beş ülke 
Romanya, Suudi Arabistan, 
Almanya, Güney Kore ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 
Bu ülkelerden gelen turistler, 
Kocaeli gelen yabancı turist 
sayısının yüzde 31’ini oluş-
turmaktadır” dedi.

Kocaeli’nde Turizm Çalıştayı
Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde planlanarak yapılan Kocaeli Turizm Çalıştayı 8-9 
Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Kentin önde gelen politika, siyaset, eğitim ve STK temsilcileri 
ile birlikte Kocaeli kentinin turizm potansiyeli konuşuldu.

Kampüs
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe 
Zirvesi 2019 “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla Kartepe Green Park Otel’de, uluslararası 
çapta pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar ve aydınların katılımıyla gerçekleştirilen zirvede 
180’den fazla bildiri sunuldu. Zirvenin akademik paydaşlarını temsilen KOÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü, mutlu bir şehrin en önemli unsurunun güvenlik olduğunu söyledi.
Devrim SANCI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Kartepe Zirvesi’ne 
başta Kocaeli Üniversitesi olmak 
üzere çeşitli üniversite ve sivil 
toplum örgütleri destek verdi. 3 
gün boyunca gerçekleşen Zirve-
de İnsan ve Mekan, Akıllı Şehir, 
Kentleşme ve Kentsel Yaşam, 
Şehir ve Ulaşım, Afet ve Deprem 
Güvenli Şehirler vb. konu baş-
lıkları akademik oturumlar ger-
çekleşti.  Oturumlardaki ortak 
düşünce hem yerel yönetimlere 
hem de ulusal yönetime önemli 
mesajlar verildiği yönünde oldu. 
Oturumda şehirlerin ruhu ve viz-
yonuna yönelik mesajlar verildi. 
Kartepe Zirvesi’nin açılış ko-
nuşmasında Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın, Kocaeli Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, Birleşmiş Milletler Mu-
kim Koordinatörü Alvaro Rod-
riguez, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
konuşmacı olarak yer aldı.

AMACIMIZ INSANIN 
MUTLULUĞUNA HIZMET 
ETMEKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si Başkanı Doç. Dr. Tahir Bü-
yükakın, insanlığa ve dünyaya 
dair her konuyu, zirvenin doğal 
konusu olarak kabul ettiklerini, 
zirvede oluşturdukları ortak aklı, 
dünya kamuoyu ile paylaştıkla-
rını ifade etti. Büyükakın “Dün-
ya nüfusunun yüzde 55’ten daha 

fazlası şehirlerde yaşıyor. Her 
gün 20 bin futbol sahası büyük-
lüğünde alan şehirleşiyor. Hava, 
su, toprak kirliliği, trafik, gelir 
eşitsizliği, güvenlik, yoksulluk, 
engellilik, çocuk, genç, yaşlı, ka-
dın, tarih, kültür, sanat ve spor, 
mimari, estetik ve çevre, bütün 
bu meseleler şehirlerin, aynı 
zamanda insanların meselesidir. 
Şehri, şehirleşmeyi, şehirciliği 
konuşurken, son derece önemli 
dünya meselelerini de değerlen-
dirmiş olacağız. Zirvenin ardın-

dan yıl boyunca çalışacak yeni 
bir mekanizma kurarak, buradan 
elde ettiğimiz çıktıların hayat 
bulması için gayret göstereceğiz. 
Amacımız, insanın mutluluğuna 
hizmet etmektir. Şehir bunun 
için var, zirve bunun için var, biz 
bunun için varız” diye konuştu.

INSANI YAŞAM 
MERKEZINE KOYAN 
ÜLKE

Zirvenin akademik paydaşla-

Kartepe Zirvesi üçüncü 
kez düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekildi.

 Kartepe zirvesinin açılışında istiklal marşı ve saygı duruşu esnasında protokolden bir kare.

Fotoğraf:AA

Gündem
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rını temsilen konuşan Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Sadettin 
Hülagü, Kartepe Zirvesi’nin 
Türk entelektüel tarihine önemli 
katkılarda bulunduğunu aktara-
rak mutlu bir şehrin en önemli 
unsurunun güvenlik olduğunu 
söyledi. Rektör Hülagü, “Başta 
sınır ötesinde Barış Pınarı Ha-
rekâtında görev yapmakta olan 
tüm askerlerimiz ve güvenlik 
görevlilerimiz, barış dolu bir 
bölge, kentlerinde ve evlerinde 
huzur ile yaşayan bir toplum 
yaratmaya çabalamakta ve bu 
hedef uğruna canlarını hiçe say-
maktadırlar. Yirmi yıldan fazla 
Türk Silahlı Kuvvetlerine hiz-
met etmiş bir subay ve Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü olarak tüm 
üniversitelerimiz adına öncelik-
le kendilerini saygıyla selamlı-
yor, Allahtan yar ve yardımcılı-
ları olmasını diliyoruz” diyerek 
uluslararası konuları, konukları 
ve gündemi ile akademik yaşa-
ma damga vuran Kartepe Zirve-
si’nin gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

FARKLI DISIPLINLER 
MUTLU ŞEHIRLER VE 
MUTLU INSANLAR 
YARATACAK

Mutlu şehirlerin inşasında, sa-
dece yerel yönetimlerin değil 
tüm aktörlerin katkı vermesi 
ve yerel düzeyde katılımcılığın 
sağlandığı bir yönetişim kültü-
rünün oluşturulması gerektiğini 
vurgulayan Kocaeli Valisi Hüse-
yin Aksoy, bu süreçte en önemli 
aktörler olan yerel yönetimlerin, 
kurumsal kabiliyet ve kapasi-
telerinin öneminin yadsınama-
yacağını ifade etti. Vali Aksoy 
“Sanayileşme, göç ve benzeri 
nedenlerle kentlerde nüfus hızla 
artmaktadır. Hızla büyüyen şe-
hirlerde yaşayan insanlar büyük 
kalabalıklar içinde yalnızlaşma-
ya doğru sürüklenmektedir. Yal-
nız kalabalıkların oluşmaya baş-
ladığı bu kentlerde, insanlar arzu 
edilen oranda mutlu bir şekilde 
yaşayamamaktadır. Şehirlerde 
yaşayan insanların, birbirleriy-
le olan iletişimlerini daha iyi 
noktaya taşıyacak, mutlulukla-
rını artıracak dokunuşlar daha 
fazla önem taşıyan bir aşamaya 
gelmiştir. Bu zirve, mutlu şehir-
ler ve insanlar yaratmada farklı 

disiplinlerin ortak çalışmasıyla 
çok önemli sonuçlar ortaya ko-
yacaktır” diye konuştu.

MÜLTECILER MILLI 
DEĞIL ULUSLARARASI 
BIR MESELE

Vali Aksoy’un ardından söz 
alan BM Mukim Koordinatörü 
Alvaro Rodriguez, Türkiye’de 
sığınmacılara karşı muazzam ve 
inanılmaz bir desteğin olduğu-
nu, Suriye ve diğer ülkelerden 
5 milyon sığınmacının söz ko-
nusu olduğunu ve bu durumun 
yalnızca milli değil, uluslararası 
bir mesele haline geldiğini ifade 
etti. Rodriguez, nüfusun ciddi bir 
şekilde artacağına ve bunun bü-
tün insanları etkileyeceğine dik-
kat çekerek, “Tabii ki insanoğlu 
olarak bazı güçlüklerle karşı 
karşıyayız. Kültürlerin çatışma-
sı, toplumun ve aidiyet hissinin 
azalması hatta insanın kendini 
daha az mutlu hissediyor olması 
bazı şehir ortamlarında ne yazık 
ki yaşanan olaylar. Eminim ki bu 
zirve bunların hepsini detaylıca 
masaya yatıracaktır” dedi.

ÇAĞIMIZ DEĞIŞIM VE 
DÖNÜŞÜM ÇAĞI

Şehirlerin de tıpkı insanlar gibi 
karmaşık ve sofistike yapılar ol-
duğunu söyleyen Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, 
“Kentler dinamik yapılarıyla; 
üretimin, büyümenin, yeniliğin, 
aklın ve bilginin merkezidir. Ça-
ğımız değişim ve dönüşüm çağı. 

Hükümetimiz eğitimden sağlığa, 
sosyal güvenlikten adalete va-
rıncaya dek uyguladığımız tüm 
politikalarında bu amaca odak-
landı. Bakanlık olarak akıllı şe-
hirlere de bu yüzden özel önem 
veriyoruz. Akıllı şehircilik; sür-
dürülebilir enerji çözümleri, sıfır 
atık, yüksek hava kalitesi, hızlı 
ulaşım ve bunlar sayesinde daha 
mutlu toplumlara giden bir sü-
reci ifade ediyor. Şehirlerimizin 
daha akıllı bir geleceğe sahip 
olması için; AR-GE ve yenilik 
çözümleriyle buluşması strate-
jik önem taşıyor” dedi. Bakan 
Varank, yapılan son analizlere 
göre, akıllı şehirlerin getirdiği 
yenilikler, küresel ekonomiye 
önümüzdeki 10 yılda en az 20 
trilyon dolarlık bir katkı sağla-
yacağını ifade etti.

ŞEHIRLER SAKINLERININ 
AYNASIDIR HATTA 
AYNISIDIR

Bakan Varank’ın ardından söz 
alan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “Bizim medeni-
yetimizin şehre dair her konuya 
cevap veren bir şehircilik anla-
yışı var. Buna göre; şehirler sa-
kinlerinin aynasıdır ve hatta ay-
nısıdır. Çünkü insan; inşa ettiği 
şehirlerde, sadece bina yapmaz, 
dahası, benliğini de ortaya ko-
yar. Üç gün boyunca, birbirin-
den değerli katılımcılarımız; in-
sanın mutluluğunu, insan mekân 
ilişkisini, kültür ve sanatı, şehir 
ekonomisini, çevre ve şehircili-
ği, kısaca şehre dair her şeyi ma-

saya yatıracaklar” dedi. 

KÜRESELLEŞME 
ŞEHIRLERI 
ÇORAKLAŞTIRDI

Kartepe Zirvesi’nin açılış otu-
rumunda Onur Kurulu Başkanı 
olarak bulunan ve açılış konuş-
masında söz alan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, şehirlerin artık 
yeni sorunlarla karşı karşıya ol-
duğunu belirterek, “Bu durum, 
şehir kavramını yeniden yorum-
lamayı, trafik, ulaşım, güvenlik 
ve atık yönetimi gibi alanlarda 
yeni çözümler üretmeyi gerek-
tiriyor” dedi. İhtiyaçların hemen 
her gün farklılaştığı bir çağda 
yaşandığına işaret eden Erdoğan, 
“Şehirlerin sınırları aynı kalıyor 
fakat hafızaları ve ruhları, günün 
şartlarına göre bazen genişliyor 
bazen daralıyor çünkü şehirler, 
ruhları olan canlı organizmalar 
gibidir. Bir şehir, her gün yeni-
den inşa edilir ya da onlardan 
koparılan tarihle yıkılır. Bir şeh-
rin kimliği ile o şehirde yaşayan 
insanların kimliği daima alışve-
riş halindedir. O nedenle yeni ta-
nıştığımız kişiye ilk sorduğumuz 
soru, memleketi değil midir? İki 
şehri birbirinden ayıran, koordi-
natları değil kimlikleridir fakat 
son yıllarda görüyoruz ki şehir-
ler artık birbirlerine daha çok 
benzer hale geldi. Küreselleşme, 
kimlikleri tek tipli hale getirir-
ken, şehirleri de çoraklaştırdı” 
diye konuştu.

Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy Emine Erdoğan Hanımefendi’ye mini Hereke halısı hediye etti.

Gündem
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Zirvede deprem unutulmadı
Kartepe Zirvesinin son gününde “Afet ve Dep-
rem Güvenli Şehirler” başlıklı akademik oturum 
gerçekleşti. Konuşmacılar arasından 99 Gölcük 
Depremine değinen Dr. Ramazan Demirtaş, “99 
Gölcük Depremi bana kalırsa asrın felaketiydi. 
Fakat 20 yıl içinde ders çıkartıp ilerleyici bir so-
nuca varamadık” ifadelerini kullandı.

Neslihan KARALI
Miray ATEŞ

Deprem şehri Kocaeli’de ger-
çekleştirilen Kartepe Zirvesinde 
deprem unutulmayarak “Şe-
hircilik ve Mutlu Şehir” temalı 
akademik oturum yapıldı. Prof. 
Dr. Fadime Sertçelik moderatör-
lüğünde gerçekleşen akademik 
oturumda, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Prof. Dr. Cenk Yaltı-
rak ve AFAD’da görev alan Dr. 
Ramazan Demirtaş konuşmacı 
olarak katıldı. Prof. Dr. Fadime 
Sertçelik, Kartepe Zirvesinde 
Deprem konulu bir başlık ol-
masının kendisini mutlu ettiğini 
belirterek, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkürlerini ilet-
ti. Japonya, Türkiye örneği üze-
rinden konuşmasına başlayan 
Sertçelik, “Japonya ve Türkiye 

çok fazla karşılaştırılıyor. Onlar 
çok büyük ve sarsıcı depremler 
yaşıyorlar ve buna rağmen yıkıl-
mıyorlar. Biz neden yıkılıyoruz? 
Japonya’nın avantajlı tarafları da 
var. Japonya’da, depremler çok 
derinde meydana geliyor. Bizim 
gibi yüzeye çok yakın yerlerde 
olmadığı için enerji onlara gelene 
kadar azalıyor ve daha az hasarla 
atlatıyorlar. Dezavantajlı tarafları 
ise çok büyük depremler yaşa-
maları. Nedeniyle depremler ok-
yanusta gerçekleştiği için deprem 
sonrasında tsunami ile uğraşmak 
zorunda kalıyorlar” dedi.

99 DEPREMI TÜRKIYE’NIN 
MILADI

Oturuma konuşmacı olarak katı-
lan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Ta-
rihsel Depremler Çerçevesinde 

Marmara Deprem Riski” baş-
lıklı bir sunum yaptı. Sunumun-
da depremin bir süreç olduğunu 
söyleyen Yaltırak, “Kentin nüfus 
kapasitesi aşılmamalı. Yüksek 
binalar, beton yığınından ibaret. 
Çünkü maliyetliler, ağırlar, çev-
reyi kirletiyorlar çok fazla kala-
balık yaratıyorlar. Doğal yapının 
bozulmaması gerek. Doğa bize 
ne yapacağımızı söylüyor. Du-
racağımız yeri bilmezsek, bede-
lini ağır ödetir” dedi. Amacının 
olumsuzluklardan bahsederek in-
sanları korkutmak olmadığını be-
lirten Yaltırak, “Korkmayın, kor-
kuyla yüzleşin. Kendiniz için bir 
şey yapın” ifadelerini kullandı.

“KENTLERIMIZ DEPREME 
HAZIRLIKLI DEĞIL”

99 Gölcük Depreminin Türkiye 

açısından bir dönüm noktası ol-
duğunu söyleyen Dr. Ramazan 
Demirtaş, “99 Gölcük Depremi 
bana kalırsa asrın felaketiydi. 
Fakat 20 yıl içinde ders çıkartıp 
ilerleyici bir sonuca varamadık” 
dedi. Marmara Bölgesinde bek-
lenen depremlerin kış aylarında 
gerçekleşme ihtimalinin büyük 
felakete yol açabileceğini belir-
ten Demitaş, “Doğalgaz boruları 
patlayabilir. Can kaybı daha yük-
sek olur. Kentlerimiz depreme 
hazırlıklı değil. Deprem öldür-
mez, bina öldürür. Kötü yapıl-
mış binalar risk oluşturmaktadır. 
İnsanımız önlem almıyor. Üste-
lik riski arttırmak için elimizden 
geleni yapıyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Konuşmaların ardında oturum 
son buldu.

Kartepe Zirvesi’nde Afet, deprem ve şehirlerin güvenliği akade-
mik oturumda ele alındı.

Gündem

Prof. Dr. Emel Baştürk 
siber zorbalığı anlattı

Prof. Dr. Emel Baştürk, canlı 
olarak yayınlanan “Bizim Bura-
lar” programında siber zorbalık 
kavramını ve dijital platformlar 
üzerinden işlenen bilişim suçla-
rını anlattı. 

SIBER MEDYA KONUŞULDU

Medya çalışmaları alanında say-
gın isimlerden birisi olan Prof. 
Dr. Emel Baştürk, programda 
gençlerin internet kullanımını, 
siber zorbalığı ve yetişkinlerin 

uğradığı siber taciz konularını 
ele aldı. 

GENÇLERE NASIHAT

Prof. Dr. Baştürk, programda son 
dönemlerde medyada olumsuz 
haberlere konu olan siber zorba-
lık hakkında, akademik alanda 
yapılan araştırmalar sonucunda 
elde edilen verileri izleyicilerle 
paylaştı. Gençlere nasihatlerde 
bulunan Baştürk, internet orta-
mında dikkat edilmesi gereken 

hususlara dikkat çekerek, sanal 
alemde oluşabilecek ve kötü so-
nuçlar doğurabilecek uygulama-
ların neler olduğu ve nelerin ya-
pılmaması gerektiği konusunda 
bilgiler verdi. 
Ayrıca Kocaeli Üniversitesi İle-

tişim Fakültesi öğrencilerinin 
hazırladığı siber zorbalık konu-
lu kamu spotuna da yer verilen 
programda siber zorbalık farkın-
dalığı ve mücadele yöntemlerine 
de değinildi.

24 Ekim Perşembe günü Digitürk beIN Medya’da Aslı 
Kızmaz’ın “Bizim Buralar” programına konuk olan KOÜ 
İletişim Fakültesi (İF)  Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Emel Baştürk, siber zorbalık hakkındaki çalışmala-
rını izleyenler ile paylaştı.

Aslı Kızmaz ve Prof. Dr. Emel Baştürk
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Hülya ALTINTAŞ
Hava DEMIR 
Murat AYIRTIR

Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı Himayelerinde 
düzenlenen “Bilime Adanmış 
Bir Ömür: Prof. Dr. Fuat Sez-
gin” Belgesel Film Galası Prof. 
Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Galaya, Kocaeli Valisi Hü-
seyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyüka-
kın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
Başkanı Mecit Çetinkaya, TRT 
Teftiş Kurulu Başkanı Ayhan 

Erdönmez, TRT Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ku-
sulay, Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı, Cumhuriyet Başsavcısı 
Habib Korkmaz, Adalet Komis-
yonu Başkanı Muhittin Paça, İl 
Emniyet Müdürü Veysel Tipiop-
lu, İl Jandarma Komutanı Osman 
Aslan, İl Müftüsü Sinan Cihan’ın 
yanı sıra çok sayıda akademik 
personel ve öğrenci katıldı. Ga-
lanın açılış konuşmasını yapan 
“Bilime Adanmış Bir Ömür Prof. 
Dr. Fuat Sezgin” Belgeselinin 
Yönetmeni Hacı Mehmet Dura-
noğlu, “94 yıllık bir yaşamla kar-
şı karşıya kaldığımız bir belgesel. 
Bir insanın ne yaptığını herkes 

bilebilir ama asıl olan onu nasıl 
yaptığı ve nasıl başardığıdır. Biz 
de bu tema üzerinde durduk ve 
Fuat Sezgin Hocanın yaşamını 
işledik” dedi.

DÜNYA’NIN TANIDIĞI 
BILIM INSANI

Konuşmasında, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in ülkeden ayrılmak zo-
runda kalması ve Almanya’ya 
gidiş süreci hakkında bilgiler 
aktaran İslam Bilim Tarihi Araş-
tırmaları Vakfı Başkanı Mecit 
Çetinkaya, “Dünya’nın tanıdı-
ğı bu bilim insanını Türkiye’de 
tanıyan çok azdır. Fuat Hoca-
mız hiçbir ücret talep etmeden 
Almanya’daki eserlerinin bir 
kısmını Gülhane’deki müze ve 
kütüphaneye bağışlamıştır. Al-
manya hükümeti eserlerin sadece 
üçte birini ülkemize getirmemize 
izin verdi. Hocamız hiçbir zaman 
başka bir ülkenin vatandaşlığını 
kabul etmemiş ve Türk vatanda-
şı olarak doğmuş, yaşamış, vefat 
etmiştir. Fuat hocamızın naaşı şu 
anda müzesinin bulunduğu Gül-
hane’de bulunmaktadır” dedi.

AYDINLIĞA KAVUŞAN 
BILGILER

Belgesel sayesinde insanların 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’i daha iyi 
tanıyıp anlayabileceklerini ifa-
de eden Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, “Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Hoca İslam Bilim Tarihi konu-
sunda yürüttüğü çalışmalarla gün 
yüzüne çıkmamış, farklı bilinen 
konuları aydınlığa kavuşturmuş 
ve tüm dünyayla paylaşmıştır. 
Böylesine önemli bir şahsiyetin 
ortaya koyduğu bilgi birikiminin 
Türkiye’ye aktarılması, bir müze 
ve vakıf kurulması çok önemli. 
Bu belgeselle hocamızı daha iyi 
anlayacağımızı ve tanıyacağımı-
zı özellikle de genç bilim insanı 
olmaya karar vermiş öğrencile-
rimize ışık tutacak bir faaliyet 
olarak görüyorum. Bu vesileyle 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı 
rahmetle anıyorum” diyerek ko-
nuşmasını sonlandırdı.

GÜNÜN 17 SAATI ÇALIŞMA

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hocası 
Ritter ile yaşadığı bir anıyı ak-
tararak konuşmasına başlayan 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, “Fuat 
Sezgin hoca hayatını bilime ada-
yıp günün 17 saatini çalışarak ge-
çiren değerli bir bilim insanıydı. 
Yaptığı önemli bir araştırmanın 
18. Cildini yazarken hayata göz-
lerini yumdu. Aslında hikmet ve 
bilgi bizim yitik malımız. Her 
medeniyet başka bir medeniyete 
gebe ve her medeniyetten son-
ra bir başka medeniyet doğuyor. 
Hocamızın yapmış olduğu en 
önemli katkılardan bir tanesi şu, 
biz batı medeniyeti karşısında 
hep bir aşağılık duygusuyla ilişki 
kurmuşuz. Oysa hocamızın yap-
tığı çalışmalar ve diğer birçok 
bilim insanının yaptığı çalışma-
lar gösterdi ki aslında burada bir 
süreklilik söz konusu. Hep bir 
sonraki medeniyete çalışmalar 
yapıyoruz. Önemli olan hayata 
kalıcı ve gerçek katkılar bırak-
mak. Hocamız hiçbir zaman unu-
tulmayacak” dedi.

TÜRK’E YARAŞIR BIR 
DURUŞ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Saadettin Hülagü, geç-
tiğimiz yıl ebediyete uğurlanan 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocayı rah-
metle anarak konuşmasına başla-
dı. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in haya-
tı boyunca çok çalışarak birçok 
esere imza attığını vurgulayan 
Hülagü, “Hazırlamış olduğumuz 
bu belgesel inanıyorum ki gele-
cek kuşaklara ve toplumumuza 
hocamızı anlatma hususunda 
önemli bir hizmet sunacaktır. Bir 
bilim insanının nasıl bir profile 
sahip olması gerektiği hususun-
da bir Türk’e yaraşır duruşuyla 
bizlere örnek niteliğinde bir şah-
siyettir. İstanbul’dan Almanya’ya 
uzanan ve en son İstanbul’da ni-
hayete eren 94 yıllık hayatın her 
noktasında bu örnekten kendimi-
ze çıkaracağımız dersler ve hoca-
mızın serüveninden gerekenleri 

özümsememiz gerekmektedir. 
Hayatı boyunca birçok önemli 
esere imza atan, bir süre ülkemi-
zin gündeminden kaçması ve ça-
lışmalarına gereken değerin yurt 
dışında verilmiş olması akademik 
camiamızın geçmişi adına büyük 
bir kayıp ve ayıptır. Hocamızın 
bakış açısı ülkemizin gelecek he-
deflerini kurma, ilim noktasında 
kendini taahhüt etme konusunda 
en büyük yön göstericilerinden 
biridir.” ifadelerini kullandı. Hü-
lagü, son olarak Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in Türk toplumunun milli 
ve dini belleğinin oluşturulma-
sında ki önemini vurgulayarak 
konuşmasını sonlandırdı.

Bilime adanmış bir ömür
Kocaeli Üniversitesi’nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anısına “Bilime Adanmış Bir Ömür 
Prof. Dr. Fuat Sezgin” Belgesel Film Galası düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy

Kampüs
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ULU ÖNDERİ 81 YILDIR 
ÖZLEMLE ANIYORUZ
Devrim SANCI
Murat AYIRTIR

Kocaeli Üniversitesi Umut-
tepe Yerleşkesi Cumhuriyet 
Meydanı’nda bugün gerçek-
leşen anma törenine KOÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, fakülte dekanları, 
çok sayıda akademisyen, ida-
ri personel ve öğrenci katıldı. 
Rektör Hülagü’nün Atatürk 
anıtına çelenk bırakmasının 
ardından saat 09.05’te bir da-
kikalık saygı duruşunda bulu-
nuldu. Saygı duruşunun ardın-
dan İstiklal Marşı okundu.

Ilham Alınacak Lider

Türkiye Cumhuriyeti kurucu-
su Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatının 
81’inci yılı anma töreninde 
konuşan KOÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sadettin Hülagü, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete irtihal edişinin 
81’inci yılında kendisini an-
mak ve eserlerini hatırlayıp id-
rak etmek üzere toplanıldığını 
ifade etti. Hülagü,“Aziz mil-
letimizin kalbinde müstesna 
bir yere sahip olan Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk, askerlikle 

devlet adamlığını bağdaştır-
mış, döneminin nadir deha-
larından biri olarak tarihte de 
önemli bir yere sahiptir. Bu-
gün baktığımızda sadece bir 
devletin kurulmasına öncü-
lük etmiş bir lider değil, aynı 
zamanda; sayısız matematik 
terimini Türkçeleştirmiş, ta-
rih, kültür ve sanat alanında 
önemli kurumların temelini 
atmış, ilim irfan sahibi bir 
şahsiyeti görürüz. Benim için 
Atatürk, kendisine baktığım-

da; emekli bir subay olarak 

askeri dehanın, bir hekim ola-
rak “beni Türk hekimlerine 
emanet ediniz” cümlesindeki 
güvenin, öğretim üyesi olarak 
“başöğretmenlik” vasıflarının 
timsalidir. İlham alınacak bir 
lider, manevi şahsiyetleri hu-
zurunda saygıyla duracağım 
bir öncüdür” diye konuştu.

10 Kasımlar Esin Kaynağı 
Olmalı

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hü-
lagü, Türk milletinin, tarih 
boyu işgale yeltenen hayal-
perest emperyalist güçlere hiç 
bir şekilde boyun eğmediğini 
vurgulayarak sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Bugün, bizler de aldığımız 
miras ve sorumlulukla gele-
ceğe yönelik adımları atmalı, 
benzer karanlık günleri ya-
şamamak için gayret ve çaba 
içerisinde olmalıyız. Bunun 
için, 10 Kasım’larda manevi 
duygularla Mustafa Kemal’i 
anmakla beraber, Mustafa Ke-
mal’i aydınlık geleceğimize 

yönelik atılımlarımızın esin 
kaynağı haline getirmeliyiz. 
Kocaeli Üniversitesi Ailesi 
olarak bizler bu esin kayna-
ğından aldığımız ruhu yaşıyor 
ve yaşatıyor olmaktan gu-
rur duyuyoruz. İnanıyoruz ki 
bunu yaşatabilmenin en temel 
yolu milletimizin hizmetinde 
ve Gazi Mustafa Kemal’in 
açtığı yolda geleceğe atılacak 
güvenli adımlar için gerekli 
çalışmaları yürütmektir. Bu-
güne dek bu konuda tüm gü-
cümüzle çalıştık ve çalışmaya 
devam edeceğiz. Kocaeli Üni-
versitesi olarak, Cumhuriye-
timizin banisi büyük önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları ile vata-
nımız uğruna fedakarca şehit 
ve gazi olan tüm kahraman-
larımızı; rahmet, minnet ve 
saygıyla yad ediyor; kendisi-
nin Cumhuriyetimizi emanet 
ettiği gençleri yetiştirmekten 
büyük gurur duyuyoruz”. 
Rektör Sadettin Hülagü’nün 
konuşması ardından tören son 
buldu.

Türkiye Cumhuriyeti 
kurucusu Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, vefatının 81’inci 
yıl dönümünde Kocaeli 
Üniversitesi’nde anıldı.

KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Programı’nda konuşurken.

Kampüs



Eylül - Ekim - Kasım 2019     Sayı:75
11

Dünyanın EN BÜYÜK 
Atatürk Müzesi İzmit’te

Devrim SANCI

Kocaeli Valiliği Güzel Sanatlar 
Sergi Salonu’nda düzenlenen 
“Büyük Dahi Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk İzmit’te” müze ser-
gisi bugün büyük bir coşkuyla 
kapılarını açtı. Müze sergisinin 
açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet, Garni-
zon Komutanı Tuğamiral Yalçın 
Payal, İl Emniyet Müdürü Veysel 
Tipioğlu, İl Jandarma Komuta-
nı Kıdemli Albay Osman Aslan, 
Kocaeli CHP Milletvekili Haydar 
Akar, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Yaşar Çak-
mak, İzmit Kaymakam’ı Şevket 
Cinbir, CHP İl Başkanı Cengiz 
Sarıbay, Baro Başkanı Bahar 
Gültekin Candemir, Nikomedi-
aLions Kulübü Başkanı Ümit-
Tezgiden, Atatürk’ün manevi 
torunu, Sabiha Gökçen’in oğlu, 
Tarihçi Yazar Eriş Ülger, Kocae-
li Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Emel Baştürk ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

IÇERIDE ATATÜRK VAR

Açılış konuşmasını yapan Ata-
türk’ün manevi torunu ve Sabi-
ha Gökçen’in oğlu Tarihçi Yazar 
Eriş Ülger, “Büyük Dahi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” 

müze sergisinin çok önemli bir 
anlam taşıdığını aktarırken, “İçe-
ride Atatürk var. Atatürk’e ait çok 
sayıda objeyi göreceksiniz. Tüm 
halkımızın Cumhuriyet Bayramı 
kutlu olsun. Bu serginin açılma-
sında emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.

HÜRRIYET’TEN 
CUMHURIYET’E KADIN 
VURGUSU

Eriş Ülger’in ardından söz alan 
İzmit Belediye Başkanı Fatma 
Kaplan Hürriyet, Vali Hüseyin 
Aksoy’un önderliğinde gerçek-
leştirilen etkinliğin ve İzmit hal-
kına kısa bir süre için bile olsa 
açılan müzenin mutluluk veri-
ci olduğunu söyledi. Hürriyet, 
“Atatürk’ün maneviyatını burada 
hissettirmek, onun kişisel eserle-
rini burada gösterebilmek, bizim 
için çok ama çok kıymetli. Cum-
huriyet hepimiz için kıymetli. 
Cumhuriyet demek, demokrasi 
demek, cumhuriyet demek, uy-
garlık demek, özgürlük demek. 
Bugün ben, genç bir kadın olarak 
bu kenti yönetiyorsam eğer bu 

cumhuriyet sayesinde; Mustafa 
Kemal Atatürk sayesinde. Ve bu 
yüzden cumhuriyet demek vatan 
demek, millet demek, bir olmak, 
beraber olmak demek” dedi.

AHMET NECDET SEZER’IN 
TELGRAFI OKUNDU

Başkan Hürriyet aynı zamanda 
10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in İzmitlilere se-
lamını da iletti. Açılış öncesinde 
Sezer’in Fatma Kaplan Hürri-
yet’e yazdığı telgraf okundu. 
Sezer telgrafında, “Sayın İzmit 
Belediyesi Başkanı Fatma Kap-
lan Hürriyet, büyük dahi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te 
adlı müze sergisinin açılışı ne-
deniyle sizi ve bu sergide emeği 
geçenleri kutlar, çalışmalarınızda 
başarılarınızın devamını dilerim” 
ifadeleri yer aldı.

CUMHURIYETIMIZI IYI 
ANLAMAK ZORUNDAYIZ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 
açılacak olan müze sergisinin 
önemine vurgu yaparken “Cum-
huriyetimizi iyi anlamak ve iyi 

anlatmak durumundayız. Ne zor 
şartlar altında cumhuriyetin ku-
rulduğunu özellikle genç kuşak-
lara aktarmak ve cumhuriyetin 
değerlerinin onlar tarafından da 
benimsenmesini sağlamak du-
rumundayız. Bugün bu bayrak 
altında özgürce yaşıyorsak bunu 
ülkemizin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk, silah arkadaş-
ları ve şehitlerimize borçluyuz” 
diye konuştu. Vali Aksoy, müze 
sergisinin açılışında emeği ge-
çenlere ve Eriş Ülger’e teşekkür-
lerini sundu.
Açılışın ardından Eriş Ülger’in 
anlatımıyla müze sergi gezildi. 
Vali Aksoy ve Başkan Hürriyet 
sergide sunulan obje ve fotoğraf-
ların tamamını Tarihçi Ülger’den 
dinledi. Müze serginin ardından 
protokol ve açılışa katılan vatan-
daşlar kokteylde buluştu. Kok-
teyl ardından etkinlik son bul-
du. Dünyanın en büyük Atatürk 
müze sergisi olan “Büyük Dahi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
İzmit’te” sergisi, 150 adet özel 
obje, 300 adet orijinal fotoğraf ve 
tablo ile üç ay boyunca Kocaeli 
Valiliği Güzel Sanatlar Sergi Sa-
lonu’nda sergilenecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, dünyanın en 
büyük Atatürk sergisi olan “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” müze 
sergisinin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.

  Müze açılışında protokol açılış kurdelesini kesiliyor.

 Mustafa Kemal’e ait cep saati.

Gündem
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İLK VE TEKLERİN OKULU: 
KOKPİT KOLEJİ

Hülya ALTINTAŞ

2018 yılında eğitime başlayan 
Kokpit Koleji’ne dair soruları-
mızı KOÜHA(Kocaeli Üniver-
sitesi Haber Ajansı) ekibi olarak 
okulun kampus müdürlüğünü 
yürüten ve aynı zamanda ortakla-
rından olan Özer Büker’e sorduk. 
İzmit Ekol İktisat Kursu’nun ku-
rucusu ve 2001 yılından beri ma-
tematik öğretmenliği yapan Bü-
ker, 2019’un şubat ayında Kokpit 
Koleji’nde göreve başladı. Özer 
Büker’in, ‘Takım Arkadaşları’ 
olarak nitelendirdiği Uğur Temel 
ve Halil Arkın Sevukten ise oku-
lun kurucu isimlerinden. 

YOLA ÇIKILDIĞI GÜNDEN 
BERI DEĞIŞMEYEN TEK 
KARAR

Sohbetimize, Kokpit Koleji’nin 
eğitimdeki yeri ve önemini sora-
rak başladık. Anasınıfından lise 
düzeyine kadar eğitim verildiğini 
söyleyen Büker, “Biz bu işe baş-
larken arkadaşlarımızla beraber 
aynı masaya oturduğumuzda tek 
bir karar aldık. Bizim sekiz tane 
çocuğumuz var ve altı tanesi bu 
okulda okuyor. Biz kendi çocuk-
larımızın nasıl bir eğitim alması 
gerektiği konusunda bir fikir bir-
liğine varıp en iyi eğitimi alabi-
lecekleri bir sistem oluşturduk. 
Bu sistemde de bir yol haritamız 
var. Kendi çocuğumuzu okutmak 
istemediğimiz hiçbir yolda  baş-
kalarının çocuğunu da o sistem 
içine dahil etmemek. Birinci ve 
en önemli kriterimiz buydu.” 
ifadelerini kullandı. Anasınıfın-
dan itibaren farklı branşta dersler 
görüldüğünü dile getiren Büker, 
bu branşlara örnek olarak ‘Eğ-
lenceli Bilim’ ve ‘Robotik Kod-
lama’ derslerini verdi. Eğlenceli 
Bilim’in Türkiye’de çok az sayı-
da verilen bir ders olduğunu ve 
hafta hafta uygulanıp sertifikası 

alındıktan sonra çocukların ken-
di kendilerine köpük yaptıkları, 
ısıyı keşfettikleri bilimle ilgili bir 
ders olduğunu söyleyen Büker, 
bu ve benzer branşlardaki dersle-
rin, düzeylerine göre çocukların 
anlayabileceği oyun diliyle anla-
tıldığını bizlerle paylaştı. 

TÜRKIYE’DEKI ILK VE 
TEKLER 

İlkokulda dronlarla robotik kod-
lama eğitimi verildiğini anlatan 
Büker, “Türkiye’de tek eğitim 
dronu şu anda bizde. Sınıf içe-
risinde özel dronumuz var. Ele 
inebiliyor ve kesinlikle zarar ver-
miyor. Hava şartlarına göre dron-
larımız 30 dakika havada kala-
biliyor. Tabii bu dronları alırken 
araştırmasını da yapıyoruz. Aynı 
zamanda Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü’ne İHA pilotluk 
lisansı veren Türkiye’deki tek 
kolejiz. İHA eğitimlerine  8’inci 
sınıfta  başlıyoruz. Türkiye Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı İHA 0 ve İHA 1 pilotluk 
eğitimi veriyoruz. Sınavını biz 
yapıyoruz. Lisansını da bizden 
alıyorlar. İHA 2 eğitimine yeni 
başladık. İHA 2 lisansını Türki-
ye’de sadece 3 kurum veriyor. 
Biri Türk Hava Kurumu diğeri 
Kapoadokya Üniversitesi, üçün-
cü kurum da biz olduk. İHA 2 
eğitimleri pahalı eğitimler çünkü 
orada ticari pilot oluyorsunuz. 
İHA 2, 250 kilograma kadar olan 
insansız hava araçlarının kullan-
ma yetkisine sahip olmak demek. 
“ açıklamalarını yaparak Tür-
kiye’de ilklerin sahibi adeta bir 
marka kolej olma yolunda adım 
adım ilerlediklerini bizlere akta-
rıyor.  

ÜÇ BÖLÜMÜN BIR 
ARADA BULUNDUĞU 
TÜRKIYE’DEKI TEK OKUL 

Büker, İlkokulda ‘Yaratıcı Dra-
ma’, ortaokulda ‘Yazarlık Be-

cerisi’ gibi derslerle çocukların 
kişisel gelişimlerinin değişimine 
olumlu yönde etki etmeyi amaç-
ladıklarını, bunların yanı sıra 
Görsel Sanatlar kulüp çalışma-
ları ve satranç gibi derslerin de 
olduğunu dile getirdi. Lisede 
verdikleri eğitimler hakkında 
açıklamalarda bulunan Büker, “ 
Lisede iki bölümümüz var: Yer 
Hizmetleri Ve Tasarım Teknolo-
jileri Bölümü. Bunların haricinde 
şu an üzerinde çalıştığımız Uçak 
Bakım Bölümünü açacağız. 
Uçak bakım bölümünü de açtığı-
mız zaman bu üç bölümü hava-
cılık olarak bir arada bulunduran 
Türkiye’deki tek okul olacağız. 
Bunların yanı sıra simülatör eği-
timi veriyoruz. Bir dersliğimizde 
uçak simülatörümüz var. Çocuk-
larımız her hafta belli günlerde 
geliyorlar ve kokpit ortamında 
eğitim alıyorlar”. sözleriyle yeni 
hedeflerinden bahsetti. 

BIRINCI VE ÖNCELIKLI 
HEDEF: EĞITIM

Her zaman tek okul olma hede-
finde olduklarını söyleyen Büker, 
“Biz okulun kurucu arkadaşları 
olarak üçümüz de eğitimciyiz. 
İş adamı veya fabrikatör değiliz. 
Sene içerisinde geldiğimiz nok-
tada evet ticari amaçla yapıyoruz 
ama bizim birinci ve öncelik-
li hedefimiz eğitim. Biz eğitim 
sağlandıktan sonra ticari amacın 
kendinden geleceğini düşünerek 
hareket ediyoruz.” dedi. Büker, 
Pilotaj eğitimi ile ilgili Türki-
ye’de 2, yurtdışında da 2 tane 
okul ile protokol imzaladıklarını 
ve bunların birinin Amerika’da 
diğerinin ise Hollanda da oldu-
ğunu belirterek Pilotaj eğitimi 
için 16 yaşına basmış bir öğren-
cilerine 15 bin dolar karşılığın-
da PPL eğitimi aldırabildiklerini 
söylüyor. Hatta bir öğrencilerinin 
seneye yazın 3 aylık eğitime gi-

KOÜHA Muhabiri Hülya Altıntaş ve Kokpit Koleji Müdürü Özer Büker.

İnsansız Hava Aracı(İHA) Pilotluk Lisansı veren Türkiye’deki tek okul olma unvanına sahip, 
kayıt yaptıran her öğrenciye uçuş imkanı sağlayan ve anasınıfından liseye kadar eğitim veri-
len Kocaeli’deki Kokpit Koleji’ni ziyaret ettik.

Eğitim
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deceğini ve eğer başarılı bir so-
nuç alınırsa Türkiye’nin en genç 
kadın pilotu unvanına sahip bir 
öğrencileri olacağının sevincini 
bizlerle paylaştı.
 
STAJ VE IŞ IMKANLARI 
DA KOKPIT KOLEJINDEN 
GELIYOR

Alınan eğitimlerin yanı sıra staj 
fırsatları ve peşi sıra gelen iş im-
kanları hakkında açıklama yapan 
Büker, “Kampusun içine 9 metre 
yüksekliğinde hangar yaptırıyo-
ruz. Türk Hava Yolları’nın uçak 
motorlarının dış kaplamalarını ve 
uçak bakım işlerini yapan bir ku-
ruluşla staj protokolü imzaladık. 
Bu staj protokolü sayesinde uçak 
bakımı okuyacak çocuklarımız 
staj yapacak ve eğer kendilerini 
kabul ettirebilirlerse firma onları 
işe alacak. Aldıkları maaş da ha-
vacılık sektörü olduğu için 3 kat 
fazla olacak. Yer hizmetleri bölü-
münden mezun olan öğrencileri-
miz ise aylık 4000 dolardan işe 
başlayabilecekler. Bugün Türk 
Hava Yolları gibi bir şirkette 
hostesler yedi bin lira, kabin me-
murları ise on beş bin liradan işe 
başlıyor. Liseden mezun olup ge-
rekliliklerini sağlayan biri bu dü-
zeyde ki maaşları kazanabiliyor. 
Biz bütün öğrencilerimize iste-
dikleri takdirde hangi bölümden 
olursa olsun kabin memurluğu 
sertifikası veriyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

‘INGILIZCEYE MARUZ 
KALMA’ MOTTOSU

Özer Büker’e havacılık dilinin 
İngilizce oluşunun verilen eği-
timlere yansıyıp, yansımadığını 
soruyoruz. Aldığımız cevap ise 
her konuda olduğu gibi ingiliz-
ce eğitim konusunda da okulun 
farkını gösteriyor. Büker, ya-
bancı ve türk olmak üzere bün-
yelerinde ingilizce dersi veren 
hocaları olduğunu belirterek ek-
liyor: “Haftalık toplam 10 saat 
ingilizce eğitim veriyoruz. Bu 
10 saatin 4 saatini yabancı ho-
caların verdiği derslerle oluştu-
ruyor. Eğitimimizi, ‘İngilizceye 
maruz kalma’ mottosu üzerine 
geliştirdik ve bu derslerde türkçe 
kesinlikle konuşmuyoruz. İngi-
lizce eğitimimiz anasınıfından 
başlıyor. 3 yaşından itibaren öğ-
rencilerimiz ingilizceye maruz 
kalıyor. İlk başlarda evet zorla-

nıyorlar, iletişim kuramıyorlar. 
Fakat çevreselo faktörler çok et-
kili. Örneğin; Benim ingilizcem 
temel düzeyde hatta anasınıfında 
ki küçük oğlumla aynı düzeyde 
diyebiliriz. Bazen konuşurken 
bile oğlumun kelime dağarcığı-
nın benden daha fazla olduğunu 
düşünüyorum. Öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimizden okul dışında 
da karşı karşıya gelirlerse ingi-
lizce konuşmalarını istedik. Biz 
bu felsefeyi sunuyoruz ve bunu 
elimizden geldiği sürece devam 
ettireceğiz.” diyerek kurum ola-
rak ingilizceye verdikleri önemi 
vurguluyor.
HAVACILIK HER GÜN 
GELIŞEN VE GELECEĞI 
PARLAK OLAN BIR 
SEKTÖR

Havacılık iş imkanları ve geliş-
meleri bizlerle paylaşan Büker, 
“Havacılık yüzde 600 büyü-
mesini beklediğimiz bir sektör. 
Türk Hava Yolları’nın  350 tane 
uçağı var. 2023 yılında bu sayı-
yı 500 yapacak. Alımları yapıldı. 
Pegasus’un 150 uçağı var. Bu 
sayı 300’e çıkacak. Bu uçakların 
alınması demek personel alımı 
demek. Bu durum da bizim öğ-
rencilerimiz ve havacılık sektö-
rü için büyük bir avantaj.” dedi. 
2018 yılında aldıkları Cessna tipi 
uçağı eğitimlerinde kullanıp kul-
lanmadıklarını merak ediyoruz. 
Bu merakımıza cevaben Özer 
Büker, “Şu anda eğitimlerimizde 
kullanamıyoruz. Hangarın yapı-
mı bittiğinde uçak bakım dersle-
rinde kullanılacak. Uçak, bir nevi 
öğrencilerin ufkunu arttırmak 
amaçlanarak alındı. Biz zaten ka-

yıt olan her öğrencimizi Bursa’da 
uçuşa götürüyoruz. Kokpitte pi-
lot yanında uçuyorsunuz. Hava-
dayken pilot joystick’i size veri-
yor ve uçağı kısa süreli de olsa 
siz kullanıyorsunuz. Bunun tarifi 
imkansız. Ben kırk yaşındayım 
ve bana bu duygu tarifi imkansız 
gibi 15 yaşında ki öğrencimiz de 
kullanıyor eminim onlar içinde 
aynıdır.” diyerek verilen eğitim-
lerin sadece teoride olmadığını 
da vurgulamış oluyor.

“HER DETAYI DÜŞÜNMEK 
BIZI FARKLI KILIYOR”

Anasınıfı-ortaokul ile lise binala-
rının kampus içerisinde ki ayrımı 
üzerinden açıklamalarda bulunan 
Büker, “Anasınıfı, ilkokul ve or-
taokul binasında tavuklarımız, 
tavus kuşları ve tavşanlarımız 
var. Ayrıca topraksız tarım yap-
tığımız bir bahçemiz var. Top-
raksız tarımda fide üretiyoruz. 
Çocuklar da kendileri ürettikle-
ri fideleri bahçeye ekiyor. Çok 
büyük bir şey değil fakat amaç 
çocukların toprağa dokunması. 
Bu bile bizim için farktır. Okul 
bünyesinde aşçılarımız var. Ye-
meklerimizi kendimiz yapıyoruz. 
Yemek firmalarıyla anlaşmı-
yoruz. Yoğurdumuzu kendimiz 
mayalayıp, yağlarımızı kendimiz 
seçiyoruz. Bizim çocuklarımız 
da bu çatı altında eğitim görüyor. 
Her detayı düşünmek bizi farklı 
kılıyor.” dedi.

YAZILIM ÜZERINE 
PROJELER

İlimizin ilk ve tek havacılık ve 

yazılım kolejinden havacılık sek-
törü üzerine yeterince bilgi aldık. 
Okulun adında da var olan yazı-
lım gelişmeleri Özer Büker şöy-
le özetledi: “Yazılım konusunda 
microsoft eğitimlerine başladık. 
Yazılım eğitimi ekstra olarak bö-
lümlerin dışında olan bir eğitim. 
Tasarım teknolojisi bölümü öğ-
rencilerimiz yazılıma daha yatkın 
oldukları ve bu işi yapacakları 
için yazılım derslerini onlara ver-
meye başladık. Yazılım dersleri-
miz 4 branş: Sistem, ağ, yazılım 
ve güvenlik. Biz sadece eğitim 
ayağında varız. İleri ki seviye-
lerde yazılım üzerine sınavlara 
girmeye hak kazanacaklar. Mic-
rosoft’un sınav merkezleri var ve 
buradan alınan sertifikalar dün-
yada geçerliliği olan belgeler.” 

“ÖĞRETMENLERIMIZ, 
ÖĞRETME 
YETERLILIĞINE SAHIP 
KIŞILER...”

Son olarak öğretmen kadrosu 
ile ilgili bilgiler veren Büker, 
“Kadromuzu bu sene yeniledik. 
Diploma alan herkes alanında 
uzman ama biz eğitmenlerimizi 
ders anlattırarak, sunum yaptıra-
rak, demo dersler işleterek, o işe 
gerçekten uygun olup olmadığını 
tahtada görerek alıyoruz. Hepsi-
nin alanlarında uzmanlıkları var 
fakat sadece alanlarında uzman 
olmaları yetmiyor. Öğretmen-
lerimizin, öğretme yeterliliğine 
sahip kişiler olmasına dikkat edi-
yoruz çünkü herkes buna sahip 
değil.” diyerek son farklılıklarını 
da dile getirdi.

 Kokpit’in bünyesinde bulunan Cessna tipi uçak.  

Eğitim
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Seda NAMDAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 10 
Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gü-
nü’nde yayınladığı verilere göre, 
intihar oranları dünya genelinde 
son 45 yılda yüzde 60 arttı. Ya-
yınlanan rapora göre; dünyada 
ortalama her üç saniyede bir kişi 
intihar girişiminde bulunuyor; 
her kırk saniyede ise bir kişi in-
tihar sonucu yaşamını yitiriyor. 
İntihar gibi ciddi boyutlu bir teh-
didin her kırk saniyede bir insan 
yaşamını hedef alması, öncelikli 
olarak intihar düşüncesini tetikle-
yen etmenlerin neler olabileceği 
sorusunu akla getiriyor. Kocae-
li’de serbest uzman hekim ola-
rak görev yapan Dr. Gaye Aybar, 
intihar fikrini doğuran sebepleri, 
intihar etme eğilimi olanların 
göstermiş olduğu belirtileri ve bu 
belirtilere karşı nasıl yaklaşılma-
sı gerektiğini bizlerle paylaştı. 

“DEĞERSIZLIK DUYGUSU 
VE KUSURLUYUM ALGISI 
INTIHARA ITIYOR”

Yalnızlık, çaresizlik, umutsuz-
luk, kaygı gibi olumsuz duygu 
durumları her insanın hayatı için 
geçerlidir.  Travma, gelecek kay-
gısı, ekonomik yetersizlikler, se-
vilen birinin kaybı, biten ilişkiler, 
onurun zedelenmesi gibi birçok 

konuda herkesin karşı karşıya 
kaldığı zor etkenler vardır ve 
herkes bu etkenlere özgün tepki-
ler gösterir. Problem, bu tepkinin 
intihar gibi tehlikeli bir fikri do-
ğurmasıyla oluşuyor. Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gaye 
Aybar’a göre intihara teşebbüs 
eden kişileri intihara iten en yay-
gın nedenler değersizlik duygusu 
ve kusurluyum algısı. Bu neden-
ler aslında insana değer vermenin 
ve karşı tarafı olduğu gibi kabul 
etmenin önemini ortaya koyuyor. 
Kendini değersiz hissetmek özel-
likle bireyin kendinden mem-
nun olmamasına ve yaşamdan 
zevk almamasına neden oluyor. 
Değersizlik duygusu ise kişinin 
kendini olumsuz algılamasına ve 
kendine olan saygısını ve güveni-
ni azaltıp, kendini kusurlu hisset-
mesine sebep oluyor.

INTIHAR FIKRININ 
IPUÇLARI

Aybar, intihar düşüncesine sa-
hip birini geri kazanmak için ilk 
adımın, intihar fikrinin varlığını 
tespit etmek olduğunu söylüyor. 
Aybar’a göre kişinin kendisiyle 
ilgili hissettiklerini bizimle pay-
laşmadan, onun hakkında intihar 
fikrine sahip olup olmadığını tes-
pit etmek çok olası değil. Ama 
kişi intihar fikrini paylaşmasa da 

değişen ruhsal durumu, bizimle 
umutsuzca konuşma şekli, çare-
sizliğinden bahsedişi ve bu halin 
uzun süredir var oluşu intihar fik-
rinin ipuçları arasında.

YARDIM ELI IÇIN 
GÜVENLI BAĞ KURUN

Her hastanın intihar girişiminde 
bulunma sebebini anlamak için 
empatik bir yaklaşımda bulun-
duğunu belirten Aybar,”Karşı 
tarafı anlamanın ve bunu karşı 
tarafa yansıtmanın kişi ile gü-
venli bağ kurmada önemi büyük.  
Bu sebeple intihar fikrine sahip 
kişilere yardım eli uzatmak için 
onunla samimi ilişkiler çerçeve-
sinde güvenli bağ kurmak önem-
li” diyerek öncelikli işin güvenli 
bağ kurmak olduğunu belirtiyor. 
Hasta yakınlarına da önerilerde 
bulunan Aybar’a göre; “İntihar 
fikrine sahip kişilerin yakınları 
sakin kalmalı, dinleme becerile-
rini artırmalı, dürüst,  samimi ve 
içten ilişki kurmalı, hastayı yar-
gılamadan kabul etmeli, intihar 
edecek korkusuyla gönüllü olma-
dıkları şeylere evet dememeli, ki-
şiyi gözetmeye çalışırken kendi-
lerini ihmal etmemeliler.” Aybar, 
yakınımızda intihar fikrine sa-
hip kişilerle iletişimimizin etkin 
dinleme, samimi, içten, dürüst 
bir ilişki kurma şeklinde olması 

gerektiğini aktararak şu ifade-
lerde bulunuyor: “İntihar fikrini 
bizimle paylaşan kişiye bu pay-
laştığı bilginin saklanamayacak 
kadar önemli bir konu olduğunu, 
destek alması gerektiğini, bunun 

sorumluluğunu tek başınıza ta-
şıyamayacağınızı belirtip bunu, 
onu gözetmek adına yakınlarıyla 
paylaşmanız gerektiğini ifade et-
meniz gerekebilir.”

“DÜŞÜNCE VE 
IFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
BIREYSEL VE 
KURUMSAL ÇÖZÜMLER 
YARATILABILIR”

Eğitim ve sağlık sistemindeki 
eşitsizliklerle mücadelenin altını 
çizen Aybar, devlet, sivil toplum 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini, bu durumun her yıl 800 
bine yakın kişinin kaybı anlamına geldiği açıkladı. Küresel toplum sağlığı sorunu olan intiharla ilgili farkın-
dalığı artırmakla birlikte, intiharı önlemek için neler yapılabilir sorusuna cevap aramak için Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Gaye Aybar’ın görüşlerini aldık.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Gaye Aybar

Sağlık

Her kırk 
saniyede 
bir sönen 
hayatlar
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örgütleri, üniversiteler, eğitim 
kurumları hatta inanç kurumları-
nın konu ile ilgili birlikte el ele 
çalışarak toplum adına faydalı 
olabileceklerini ifade ediyor. Ay-
bar’a göre; “İnsanları etiketleme-
den, ötekileştirmeden, duygusal 
kabul, farklılıklara saygı, her bi-
reyin düşünce ve duygusunu ifa-
de edebilme özgürlüğü önemli. 
Bunlara dikkat ederek bireysel, 

kurumsal çözümler yaratılabilir.” 

“INTIHAR ÇÖZÜM 
YÖNTEMI DEĞILDIR”

İntihar ve intihar girişimlerini 
engellemek için medya kanadın-
da hayata geçirilmesi gereken 
müdahalelere de değinen Aybar, 
medyada intiharın çözüm yön-
temi tarzında ifade edilmemesi 

gerektiğine dikkat çekerek, “Me-
sela çaresizdi, tek çaresiydi gibi 
lanse etmemek, intihar haberleri-
ni defalarca arka arkaya medya-
da duyurmamak, girişimi gerçek-
leşmeyen intiharları ‘bu defa da 
yapamadı’ gibi yayınlamamak, 
kişiyi etiketlememek gerekir” 
ifadesinde bulunuyor. Ayrıca Ay-
bar, özellikle intihar düşüncesine 
sahip bireyler hakkında“hasta”, 

“kişilik bozukluğu var”, “zaten 
bipolarmış/şizofrenmiş” gibi ifa-
delerin kullanımının hem toplum 
bazında hem basının söyleminde 
hatalı olduğunu savunuyor. Son 
olarak gençleri, bu elzem konuda 
olduğu gibi, toplumsal konularla 
ilgili daha ön planda görmenin 
önemine değinen Aybar, gençle-
rin gelecek nesil için örnek teşkil 
ettiğini aktardı.

Herkes el ele, 
Meme Kanseri’ne güle güle

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 
KOBİDOS, SENATÜRK ve Kocaeli Meme Derneği ortaklığında 13 Ekim Pazar günü  “Herkes El Ele, 
Meme Kanseri Güle Güle” farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Radyo Ki – Buse KARAKULAK

Yürüyüşe Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hüla-
gü, Kocaeli Valisi Hüseyin Ak-
soy, Kocaeli İl Sağlık Müdürü 
Op. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli 
Üniversitesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. N. Zafer Cantürk’ün yanı 
sıra çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Yürüyüş sonrasında 1 Mart 
Vapur İskelesi’nde konuşmasını 
gerçekleştiren Kocaeli Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, “Üniversitemizin erken 
tanı ve tedavi noktasında ileri se-
viyede olduğunu düşünüyorum. 
Gerek tanı gerek ise tedavi nok-
tasında hiçbir eksiğimiz yoktur. 

İhtiyacınız olduğunda hepinizin 
emrindeyiz.” dedi.

“ÜNIVERSITE 
HASTANEMIZ, SAĞLIK 
ALANINDA ÇOK GÜÇLÜ”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 
meme kanserinde erken teşhisin 
çok önemli olduğunu vurgula-
yarak “Meme kanseri kadınların 
riskte olduğu en yüksek kanser 
türü olarak karşımızda duruyor. 
Kocaeli Valiliği olarak meme 
kanserinde farkındalığı orta-
ya koyabilmek adına bir kadın 
sağlığı eğitimi projesi başlattık. 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastaneler 
özellikle üniversite hastanemiz, 

sağlık alanında çok önemli me-
safe kat eden güçlü hastanelerin 
başında geliyor. Üniversite hasta-
nemiz bu alanda sadece Kocaeli 
değil, Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden de hasta kabul eden ve bu 
alanda bilinen bir hastanedir. Bu 
yönüyle bu alanda çalışan bütün 
hocalarımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“ERKEN TANI ILE MEME 
KANSERININ ÜSTESINDEN 
GELINEBILIR”

Çoğunlukla kadınlarda görülen 
meme kanserine dikkat çekme-
nin önemli bir nokta olduğunu 
vurgulayan Kocaeli Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-

nesi Başhekimi Prof. Dr. N. Za-
fer Cantürk, “Ülkemizde son 20 
yılda sağlık hizmetlerinde çok 
büyük değişiklikler oldu. Ancak 
tanı ve tedavi olanaklarındaki 
gelişmelere rağmen meme kan-
seri özellikle kadınlar için ilk 
sırada yer alıyor. Meme kanse-
rinin üstesinden erken tanıyla 
gelinebilmektedir. Farkındalık 
yaratabilmek için de bugün bu-
rada toplanmış bulunmaktayız. 
Bize destek veren katılımcılara 
çok teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Program, protokol üyeleri, da-
vetliler ve beraberindeki vatan-
daşlarla vapur gezintisi yapılarak 
son buldu.

Sağlık
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Devrim SANCI

Dünyanın küresel bir köy oldu-
ğu bu çağda, ülke sınırları es-
kisi kadar aşılmaz bir vaziyette 
değil. Uluslar, kendi aralarında 
yakınlıklar kurabilsinler diye 
düzenlenen birçok çalışma var 
artık. Bunlardan biri, 1987 yı-
lından beri devam eden Avrupa 
Birliğinin faaliyeti olan Eras-
mus. Erasmus, ülkeler arasın-
da öğrenci değişim programı 
olarak biliniyor. Avrupa’dan, 
Asya’dan, Afrika’dan, Ortado-
ğu’dan birçok ülkenin yükse-
köğrenim öğrencisi, öğrenimi-
nin bir kısmını başka bir ülkede 
yapıyor, bu sayede ülkeler ara-
sında bir takım ilişkilerin geliş-
tirileceği planlanıyor. Ülkemiz 
de 2004 yılından beri Erasmus 
kapsamında çeşitli ülkelere 
öğrenci gönderiyor. Türkiye, 
şimdiye kadar Erasmus kap-
samında öğrenim görmesi için 
500 bine yakın öğrenciyi yurt-
dışına gönderdi. Bende, Kocae-
li Üniversitesi’nden Erasmus’la 
Polonya’ya gitmiş Elif’i ve Lit-
vanya’ya gitmiş Berkan’ı bir 
akşamüzeri yakalıyor ve soru-
yorum:

- Erasmus hikâyeniz nasıl 
başladı?

Elif, oturduğu sandalyesinden 

doğrulup yanıtlıyor:
- Liseyi Darüşşafaka’da okur-
ken bazı arkadaşlarım çeşitli 
programlarla yurtdışına gitmiş-
ti. Bende o zamandan beri hep 
yurtdışına gitmek istedim. Ama 
hep kendime “senin zamanın 
üniversitede” dedim. Üniversite 
ikinci sınıfta herhangi bir engel 
yoktu, ben de sınavına girdim 
ve kazandım. Ama gidene ka-
dar gidebileceğini idrak edemi-
yorsun.

- Gittiğinizde sizi nasıl 
karşıladılar?

Berkan yanıtlıyor:
-İyi ama çok yaşlıları zaten İn-
gilizce bilmiyorlar. Çok da sı-
cakkanlı değiller. Gençlerde de 
bizdeki samimiyet yok.

Tekrar Berkan’a soruyorum:

- Üniversite öğrencisi olarak 
Litvanya’da yaşamak nasıl?

- Çok iyi! Bütün erişimleri biz-
den daha iyi! Biz, Türk kültü-
ründe belli bir eğitim sistemin-
den geliyoruz. Ders çalışmayız. 
Ezbere bir sistem var. Litvan-
ya’da insanlar canı sıkılınca 
bizdeki gibi okey oynayalım 
demezler. Ya gider müzik ça-
lar, ya bir etkinliğe katılır, ya 

da kitap okur. Kütüphanede za-
manını değerlendirir. Mutlaka 
İspanyol, Alman ya da İtalyan 
bir arkadaşı vardır onların. Halk 
şöyle bakıyor: kaybedecek beş 
dakikamız yok, bir şeyler yapa-
lım. Gereksiz işlerle uğraşmaz-
lar.

- Okulları, eğitim sistemini ve 
eğitimcileri merak ediyorum. 
Okulun nasıldı Berkan?

- Vilnius Üniversitesi Amerikan 
sistemini benimsemiş çok kök-
lü bir okuldu. Eğitim sistemleri 
öğrenmeye dayalı, öğretmeye 
değil. Dersi hocanın değil öğ-
rencinin anlattığı bir ortam ora-
sı. Konuları öğrenciler sırayla 
anlatır, öğrenci seçtiği konuyla 
da bu sebepten dolayı derin-
lemesine bilgi sahibi oluyor. 
Hocalar ise öğrencinin üstüne 
düşüyor. Öğrenmen için uğraşı-
yorlar. En fazla otuz kırk kişilik 
derslikler olduğu için öğren-
ci-hoca iletişimi çok iyi.

- Ülke ve okulların fiziki 
şartları nasıldı?

Elif, “buradakinden çok bir far-
kı yok” diyor. Berkan ise anla-
tıyor: İngilizlerin bir sözü var: 
yaptığın bir şeyi bozulana kadar 
kullan. Okulları yapmışlar, eski 

ama hala kullanıyorlar. Çünkü 
kullanılabilir. Kütüphaneleri 24 
saat açık. Kütüphane dediğin 24 
saat açık olacak zaten.

Erasmus’un size 
kazandırdıkları nelerdir?

Elif yanıtlıyor:
- Erasmusa gitmeden önceki 
insanla gidip geldikten sonraki 
insan olarak ben asla aynı deği-
lim. Daha bireyci oldum. Ben 
öncesinde yalnız yaşamaya yel-
tenebilecek biri değildim. Ben 
yalnızken ders çalışamayan 
biriydim mesela. Ama Eras-
mus’da istemeseniz de bir öz-
güven geliyor insana. Erasmus, 
hayallerinizi kurmanıza yar-
dımcı oluyor, gerçekten. Benim 
Erasmus’a gitmeden önce ha-
yalim Cumhuriyet gazetesinde, 
Fox Tv de çalışmaktı. Ama şim-
di benim hayallerim daha çok 
yurtdışı odaklı olmaya başladı. 
Çevrem oluştu. Bu bir şekilde 
hayallerinizi büyütüyor. Benim 
hayallerim büyüdü.

Berkan ise, “Çok şey kazandır-
dı. Erasmus, insanı baştan yara-
tan bir şey. Gittiğinle geldiğin 
sen değilsin zaten. Çünkü orada 
seksen doksan milletten insanla 
bir aradasın. Hepsi farklı kültür, 
hepsi farklı dil. Herkes birbiri-

Erasmus’u yaşayanlardan 
dinlemek

Solda Berkan Meşe, ortada Devrim Sancı, sağda Elif Su Metinkale. 

Elif Su Metinkale, Polonya’da 
Erasmus yaparken yabancı 
arkadaşlarıyla birlikte.

Gezi
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ne aşina oluyor. Her milletten 
insanla yaşamayı öğreniyorsun. 
Erasmus, eğitiminden çok ora-
da yaşadıkların sana bir şeyler 
katıyor. Mesela ben diplomasi 
nedir çok iyi bilirim. Çünkü 
Erasmusta pasaportumu kay-
bettim. Konsoloslukla çok faz-
la muhatap oldum. Ben artık 
kendimi dünya vatandaşı olarak 
görüyorum” diyor.

Fakat hep güzel şeylerden 
bahsediyorlar. Sahi, bu 
Avrupa denilen coğrafya 
gerçekten sanıldığı kadar 
tozpembe mi? 

- Hiç olumsuz bir durum 
yaşamadınız mı?

Cevap gecikmiyor. Elif, kendi 
yaşadığı bir olayı anlatıyor:
-Üniversite hocası tarafından 
ırkçılığa uğradık. Bir gün sınıf-
ta, ders esnasında öğrencinin 
biri hocaya bir şeyler sordu ve 
gülümseyerek hoca da öğrenci-
ye bir şeyler söyledi. Sonrasın-
da Hoca bize dönüp bombanız 
var mı diye sordu. Bu bize çok 
dokundu ve küçük bir tartışma 
yaşadık. Sonra biz danışman 
hocamıza bu durumu şikâyet et-
mek için gittik. Gittik ancak ho-
camız, sınav döneminin yaklaş-
tığını ve böyle bir şey yaparsak 
düşük not alacağımızı söyledi.

Berkan, kendisi yaşamasa da, 
Litvanya’daki Türk arkadaşla-
rının yaşadığı bir olaydan şöyle 
bahsediyor:
- Şehir merkezinden yurda ge-
lirken otobüste birisi onlara 
karşı “Gidin buradan. Litvanya 
Litvanlarındır. Sizi istemiyo-
ruz” diye bağırıyor ve otobüste 
kimse buna tepki göstermiyor. 
Bizim arkadaşlarda otobüsten 
mecburen inmek zorunda kal-
mışlar.

Peki hiç memleket özlemi 
duydunuz mu?

Berkan, “Yemekleri çok özle-
dim. Türk yemekleri dünyanın 
en güzel yemekleriymiş. Orada 
yabancı arkadaşlara da yemek-
lerimizi tanıttık zaten. İsken-
derci vardı ama çok pahalıy-
dı. İstanbul’u da çok özledim. 
Memleket hasreti çektim ama 
alışıyorsun” diyor.

Elif ise daha çok özlemiş ol-
malı ki “Ben mantıyı sevdiğimi 
bilmiyordum. Buradayken de 
Türk kahvesi içmediğim günle-
re de lanet okudum. İnanılmaz 
bir özlem çektim. Kocaeli’ni 
çok özledim” diye yanıtlıyor.
Anlıyorum ki Erasmus, bir genç 
için büyük bir tecrübe sahası. 
Hem eğitim anlamında hem de 
sosyal konular bakımından. Bu 

nedenle iki arkadaşıma “Eras-
mus sonrası sizde değişen şey-
ler nelerdir” diye sorduğumda 
aldığım yanıt aynı: Yurtdışında 
yaşayacağım.

“Çünkü” diyor Berkan ve de-
vam ediyor: 
Türkiye yaşanacak bir yer de-
ğil. Bunu Erasmus’a gidip 
geldikten sonra daha iyi anlı-
yorsun. Burada insanlar mutlu 
değil. Toplum baskısı, hüküme-
tin baskısı, cezalar, trafik, vergi, 
bunlar insanı yoruyor. Orada da 
vergi var, yasalar var ama in-
sanlar baskı altında değil daha 
özgürler.

Elif ise daha duygusal bir yanıt-
la karşılık veriyor.
- Kariyer hedefimi tamamen 
yurtdışı odaklı planlıyorum 
artık. Alçaklarda hayal kurmu-
yorum. En tepedeyim artık. En 
yüksek neresiyse oradayım. 
Ama yine de, ne kadar yurtdı-
şında yaşamak istesem de, ben 
ülkemde ölmek istiyorum. Öle-
ceksem burada öleceğim. 

Son olarak diyorum ki: 
Erasmus yapmamış birine, 
Erasmus’u tavsiye eder 
misiniz?

Berkan “Tabi ki” diyor büyük 
bir heyecanla ve şöyle devam 
ediyor: “Çünkü Erasmus, dün-
yaya bakış açını değiştiren bir 
şey. O kadar çok farklı insanla 
yaşıyorsun ki, kabullenmeyi 
öğreniyorsun, önyargıları kal-
dırıyorsun. Yurtdışında çevre 
edinmek, bunlar güzel şeyler”.

Elif, “Elbette tavsiye ederim. 
Eğitim açısından çok bir fay-
dası olduğunu düşünmüyorum. 
Ama dil konusunda, mecburi-
yetten dolayı konuşulduğu için 
bir şekilde yabancı dili kolay-
lıkla öğreniyorsunuz. Ayrıca 
Avrupa’yı gezmenin nesi kötü? 
İmkânı olan herkes gitmeli”.

İki genç, iki üniversite öğrenci-
si… İkisi de Erasmus sayesinde 
Avrupa’yı görmüş. Onlara te-
şekkür ediyor, başarılar diliyor 
ve başka hayatları dinlemek 
için yanlarından ayrılıyorum.

Solda Berkan Meşe, ortada Devrim Sancı, sağda Elif Su Metinkale.

 Berkan Meşe Litvanya’da Erasmus yaparken yabancı arkadaşlarıyla birlikte.

Gezi
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Devrim SANCI

Okumanın artık bir külfet gö-
rüldüğü zamanlardayız. Oku-
manın ve okutmanın zorlukları 
karşısında zaman zaman isyan 
etmiş, bıkmış, tükenmiş insanla-
rın sesleri duyuluyor medyadan. 
Eğitimin ve eğitimcinin değer-
sizleştiği aşikâr… Ancak böyle 
bir zamanda ve böyle bir ruh hali 
içerisinde olan toplumumuzda 
bile okumaktan zevk alan hatta 
sınavlara girmekten, sınav heye-
canını yaşamaktan haz duyan in-
sanlarda var. Bir arkadaşım vası-
tasıyla kendisine ulaştığım Fikret 
Güngör, 52 yaşında, Amasya’nın 
Taşova ilçesinde bir sanayi esna-
fı ve üç çocuk babası bir öğrenci. 
Kendisiyle kısa bir tanışma soh-
betimizin ardından soruyorum:

- Uzun yıllardır üniversite 
sınavlarına giriyormuşsunuz?

- Evet. Çok severim sınavlara 
girmeyi.

- Kaç yıldır devam ediyor 
sınavlara girme alışkanlığınız?

- 27 yıldır. 1991 yılında başladım 
sınavlara girmeye. Tekel’in sına-
vına girmiştim. 98 puan aldım 
ama gitmedim.

- Sınavlara girme amacınız 
nedir acaba?

 - Normalde ben liseyi bitirdim 
diye biliyordum. Ancak bitirme-
mişim. Kaldığım ders ise beden 
eğitimi. Ve lise sonda bir derse 
daha girmemiştim. Askerde ça-
vuş talimgâhından sonra Gazi-
antep’e gönderdiler. O yıllarda 
karakol komutanı olarak çavuşlar 
atanıyordu. Biz bir süre karakol 
komutanı kursu gördük. Kurs 
bitip karakollara atandığımızda 
bölük komutanı bana ne mezunu 
olduğumu sordu. Ben lise mezu-
nu olduğumu söyledim ama ko-
mutan lise diploması almadığım 
için ortaokul mezunu olduğumu 
söyledi. Bu olay benim çok ağ-

rıma gitti. Kendime -ilk işim bu 
diplomayı almak olacak- dedim. 
Askerlik bitti, Taşova lisesine 
geldim. Oradaki hocalar dışarı-
dan bitirme sınavına gireceğimi 
söylediler ama yine giremedim. 
1991’de Tekel sınavlarına gir-
dim. Orada tanıştığım birisi dışa-
rıdan liseyi okuduğunu söyledi. 
Bir şekilde öğrendim, başladım 
sınavlara. Liseyi bitirdiğim sene 
üniversite sınavlarına müracaat 
ettim. Sınava girdim. Tabi şimdi 
aldığım puanı tam hatırlamıyo-
rum ama iyi bir puandı. O zaman 
yeğenlerimde üniversite sınavla-
rına giriyordu. Ben hem onlara 
da örnek olurum düşüncesiyle bir 
daha hiç bırakmadım sınavlara 
girmeyi. Zaten okumayı da sevi-
yorum.
28 yıldır devam eden bir alış-
kanlık söz konusu olunca Fikret 
Bey’in duygularını merak ediyo-
rum.
- Sınavlara girdiğinizde 
kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz?

- Sınava girdiğimde gençlik yıl-
larıma geri dönmüş gibi oluyo-
rum. Kendimi 52 yaşında değil 
de liseden yeni mezun olmuş fa-
kat tecrübeli biri gibi hissediyo-
rum. Tabi sınavdan çıktıktan son-
ra etrafıma bakıyorum. Benim 
yaşlarımda olan bir var mı diye 
gözlerim aramıyor değil. 

Ve hemen ilave ediyor, ince bir 
tebessüm ile:

- Yaşı kırk olmuş elli olmuş alt-

mış olmuş fark etmez; ben bu 
yaşa gelmişlere de sınavlara gir-
melerini tavsiye ediyorum. Gir-
sinler ve bu heyecanı bir yaşa-
sınlar. Çoluğuna çocuğuna örnek 
olsunlar. 

- Bunca sınav deneyimi ve 
bunca yıldır öğrencilikten 
sonra neleri gördünüz, neleri 
tecrübe ettiniz? 

- Ben çocukları artık yarış atı gibi 
görüyorum. Anaokulundan baş-
lıyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, 
üniversiteye kadar habire koştur 
koştur. Çocuklarımızın da kafa-
larını allak bullak ediyoruz. Ben 
aynı zamanda üç çocuk okuttu-
ğum içinde bazı şeylere tanık 
oluyorum. Bazı öğretmenler de 
eğiticilik vasfı var öğreticilik vas-
fı yok, bazılarında öğreticilik var 
eğiticilik yok. Bizim zamanımız-
da böyle değildi. Bizim öğretme-
nimizle diğer sınıfın öğretmeni 
kavga ederlerdi. “Ben sınıfımdan 
Anadolu lisesine şu kadar öğren-
ci gönderdim, askeri liseye bu 
kadar öğrenci gönderdim, polis 
kolejine bu kadar öğrenci gön-
derdim” diye birbirleriyle yarışır-
lardı. Şimdiki öğretmenler “Be-
nim çocuğum şurayı kazandı” 
diyor. Bakar mısınız şuraya: Bu 
öğretmen sadece kendi çocuğuna 
bir şeyler verebilmek için oraya 
gelmiş. Ben öğretmenlerime say-
gı duyuyorum ama şimdiki öğret-
menlere bakıyorum, aynı zaman-
da ticaretle de uğraşıyorlar. Bu 
sebepten öğretmen okula adapte 
olamıyor, öğrenciye adapte ola-

28 YILDIR SINAV HEYECANINI YAŞAYAN BİRİ: 

Fikret Güngör

Fikret Güngör (Soldan ikinci) AM-Amasya-Taşova sanayisinde, 
dükkanının önünde arkadaşlarıyla birlikte otururken.

Fikret Güngör (Solda, ayakta)

Yaşam
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mıyor. Biz öğretmenlerimizi 
kendi anamız gibi babamız gibi 
bellemiştik. Şimdiki öğretmenler 
öğrencisiyle sigara bile içiyor. Bu 
öğretmenin yetiştirdiği öğrenci 
yarın öğretmen olduğunda kendi 
öğrencisini daha farklı şekilde 
yetiştirecektir. Onun için öğret-
menin kendi yerini bilmesi lazım.

- Bundan sonra devam edecek 
misiniz sınavlar girmeye?

- 4 sene ara veriyorum. Orta üçte 
okuyan çocuğum üniversite sına-
vına girerken bende onunla bir-
likte gireceğim. Ama belli olmaz. 
Bu bende bir hobi haline geldi. 

Sınav gördüğümde mutlaka o 
sınava girmeliyim diye düşünü-
yorum.

Hali hazırda iki üniversite okudu-
ğunu öğreniyorum Fikret Bey’in. 
Kamu Yönetimi Bölümü üçüncü 
sınıf öğrencisi olduğu gibi aynı 
zamanda Ulaştırma ve Trafik 
Hizmetleri Bölümü’nün de çiçe-
ği burnunda öğrencisi o. Şimdiye 
kadar girdiği tüm sınavlardan bir 
üniversite kazanacak kadar puan 
almış ancak o her sene tercih 
yapmaktansa sınava girmek ve 
o yılki sınavın heyecanını yaşa-
makla yetinmiş. Bir hobi haline 
getirdiği sınavlar, Fikret Bey’e 

zamanla yaşamın içinde tutuna-
cak bir dal olmuşlar. Hayata fark-
lı bir pencereden bakmayı, sessiz 
bir köşeye çekilip kitap okuma-
nın tadını, küçük şeylerle mutlu 
olmanın felsefesini aşılamışlar. 
Her soruma verdiği heyecanlı ya-
nıtlar, kimi gençlerin nefret ettiği 
sınavların Fikret Bey’e bir müca-
dele azmi bıraktığını düşündürü-
yor bana. 

- Gençlere bir öğüdünüz, bir 
tavsiyeniz var mı?

- Gençler 12 yıl boyunca sade-
ce bir gün için; üniversite sına-
vı için okuyorlar. İstiyorum ki 

gençlerden, o bir günü ciddiye 
alsınlar. Okusunlar gençlerimiz; 
annelerini babalarını sevindirsin-
ler. Kardeşlerini sevindirsinler, 
kendilerini sevindirsinler. Daha 
sonra çocuklarını, eşlerini sevin-
dirsinler. Gençler şimdiden on 
sene sonrayı yirmi sene sonrayı 
hesap etsinler. 

Gençlere örnek olmak ve geç-
mişte yaşadığı bir olayın onda 
bıraktığı hisle yıllardır üniversite 
sınavlarına giren Fikret Bey’e, 
kendisiyle konuşmanın bende 
bıraktığı memnuniyetle veda edi-
yorum. 

Salih TURAN

Kocaeli Üniversitesi Haber Ajan-
sı (KOÜHA) olarak Cast Ajans 
22’nin sahibi Veli Hamdi Uluz ile 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Muhabirlerimizin sorularını iç-
tenlikle yanıtlayan Uluz, öğren-
ciler hakkındaki görüşlerinden, 
ajanstaki çalışma ortamına kadar 
birçok soruyu yanıtladı. Payitaht 
Abdülhamid dizisine ve birçok 
belgesele figürasyon oyuncu yol-
layan Cast Ajans 22’nin sahibi 
Hilmi Uluz, Kocaeli Üniversitesi 
öğrencilerinin birçoğu tarafından 
bilinen ajans olduklarını, birçok 
öğrencinin de dizilerde figüras-
yon yaparak geçimlerini sağla-
dığını söyledi. Veli Hamdi Uluz, 
Cast Ajans 22’yi 2017 senesinde 
kurduklarını ve Es Film Yapım 
Şirketi ile çalıştıklarını belirtti. 
Oyunculuk ajanslarının Kocae-
li’de birçok insanı dolandırdığı-
nı da anlatan Uluz, Cast Ajans 
22 olarak vatandaşların güvenin 
kazanmak, daha güvenilir olmak 
ve şehre heyecan katmak için bu 
yola çıktıklarını ifade etti. Ajans-
larında şu an aktif olarak 5 bin 
kişinin çalıştığını söyleyen Uluz, 
“Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci şu 
an Ajansta aktif görev almakta. 
Bunların arasında okulunu bitirip 

hala ajansta görev alan arkadaş-
larımız da var” dedi.  

ÖĞRENCILERE HEM 
MADDI KAYNAK HEM DE 
GÜVEN KAYNAĞI 

Radyo ve Televizyon okuyan öğ-
renciler için çok büyük bir dene-
yim olduklarını söyleyen Uluz, 
öğrencilerin kamera karşısında 
oynayarak set ortamını tanıdık-
larını ve hatta orda işe başlayıp 
ekiplerle birlikte çalıştıklarını 
belirtti. Öğrencilerin Cast Ajans 
22’yi tercih etmelerinin iki sebe-
bi olduğunu söyleyen Uluz, “Öğ-
renciler hem maddi açıdan  hem 
de ekip samimiyeti ve güvenirli-
ği açısından  bizleri tercih ediyor. 
Örnek olarak da 28 günlük bebe-
ğe sigorta yaptık. Bazı ajanslar 
sigorta dahi yapmıyor. Çalıştık-
tan sonra ajanslardan parasını 
alamayan arkadaşlar da var. Bu 
sektörün güvensizliğini gösterir. 
Ama bizde kimsenin parası kal-
maz” dedi. 

ÜNIVERSITE 
ÖĞRENCILERI YILDIZ 
OLUYOR

Ajanslarında Payitaht Abdülha-
mid dizisinde Cupur ve Hamza 

karakterinde oyuncularının ol-
duğunu belirten Uluz, bunların 
bölüm oyuncusu olarak başlayan 
oyuncular olduğunu ifade etti. Bu 
karakterlerin dışında da oyuncu-
larının olduğunu söyleyen Uluz, 
“Örnek verecek olursak eğer Ya-
ren ile Erhan isimli iki öğrenci 
arkadaşımız var. Bunlar ilk baş-
ta Payitaht Abdülhamid dizisi-
ne figürasyon olarak başladılar. 
Sonra eğitim alarak kendilerini 
geliştirdiler. Erhan arkadaşımız 
Müjdat Gezen Sanat Akademi-
sinde eğitim aldı. Kısa filmler, 
belgesellerde oynadı. Yaren ise 
Bodrum’da Miss koza yarışma-
sına katılarak üçüncü oldu. Şim-
di ise Miss Turkey yarışmasına 
katılmak için hazırlık yapıyor” 
dedi. Hayatını bu sektöre göre 
planlayan öğrencilerin olduğunu 

söyleyen Uluz, “Payitaht Abdül-
hamid dizisi başladığından bu-
güne bizimle çalışan asker, halk 
ve özel tip gibi figürasyon oyun-
cuları vardı. Şimdilerde ise bu 
arkadaşlar dizide yardımcı oyun-
culuğa yükseldiler. Ajans olarak 
onlara her imkanı sağlıyoruz. 
Belli bir noktadan sonra kendi-
lerini geliştirmek onların elinde” 
diye belirtti. Payitaht Abdülha-
mid dizisi bitse de başka diziler 
başlayacağını ifade eden Uluz, 
“Payitahttan önce Filinta, Benim 
Adım Osman, Osmanlı Kıyamı 
gibi diziler çekiliyordu bu plato-
da. Dizi olmadığı dönemlerde ise 
sinema filmleri, belgeseller ve 
kısa filmlerin çekiliyor. Kocaeli 
film platosu daima sirkülasyon 
halinde ve bundan sonra da de-
vamlı dolu olacaktır” dedi.

Kocaeli Film Platosu’nda çekilen, son yılların başarılı yapım-
larından Payitaht Abdülhamid dizisine oyuncu sağlayan Cast 
Ajans 22, kurulduğu günden beri yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye 
görev verdi.

Cast Ajans 22’nin sahibi Veli Hamdi Uluz muhabirimizin sorula-
rını yanıtlıyor.

Yaşam

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 
televizyona açılan kapısı 
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Neslihan KARALI

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi mezunu, Belgesel-Sine-
ma Yönetmeni Hacı Mehmet Du-
ranoğlu ile Kocaeli Üniversitesi 
Haber Ajansı (KOÜHA) olarak 
belgesel- sinemacılık hakkında 
bir söyleşi gerçekleştirdik. “Yüz-
yılın Ozanı: Aşık Veysel, Garip: 
Neşet Ertaş, İmzaların İzinde, 
Bırakın Çocuk Oynasın” gibi bir-
çok esere imza atan Duranoğlu, 
son belgeselinde, 2018 yılında 
vefat eden Prof. Dr. Fuat Sez-
gin’in hayatını konu alıyor. Aynı 
zamanda Kocaeli Üniversite-
si’nde Öğretim Görevlisi olarak 
çalışmaya başlayan Duranoğlu, 
belgesel- sinemacılık hakkında 
sorularımızı yanıtladı.

BIR GARIP AŞIK 

Bozkırın Tezenesi, saz ustası 
Neşet Ertaş hayattayken belge-
selini çeken ve tanışma fırsatı 
yakalayan Hacı Mehmet Dura-
noğlu, bize süreci şu cümlelerle 
aktarıyor: “Aslında hikaye şura-
da başlar: Neşet Ertaş , kendisi 
bir halk ozanıdır. Takdir edilir 
ki Anadolu’da ‘abdallar’ diye 
bildiğimiz bir ustalar grubu var-
dır. Bu insanlar asırlar öncesinde 
Horasan’dan yola çıkıyor. Diğer 
Türk soylarıyla birlikte Anado-
lu’ya yerleşmiş bir soydur. Ne iş 
yapar abdallar? Abdallar, içinde 
bulundukları toplumun her tür-
lü eğlencesinin baş aktörleridir. 
Acınızı, sevincinizi kendi yete-
nekleriyle saza, söze dökerler. 
Onlar bu toplumun yapıtaşıdır, 
mayasıdır. Çünkü, insana dair 
insanlık durumlarını şiirleştir-
miş sonra bunları insanlara ça-
lıp söylemişlerdir. Ben , ilkokul 
beşi bitirdiğimde ‘saz çalacağım’  
diye evi birbirine katardım. Niha-
yetinde ablam bana bir saz aldı. 

Böylelikle ailem benim derdim-
den kurtulmuş oldu. Dolayısıyla 
oradan Türk halkıyla ve abdallar-
la bir bağım var. Sonra İletişim 
Fakültesi bitirip belgesel yapma 
amacını önümüze koyarsak ; ben 
belgesel-sinema yapacağım ama 
ne yapacağım?  İşte cevabı buy-
du. Tanıdığım, bildiğim kişileri, 
kültürleri daha geniş kitlelere 
aktaracaktım. Belgesel yaparak 
araştıracağım. Öncelikle Aşık 
Veysel belgeseliyle yola çıkmış 
olduk. Sonrasında 2005 yılında  
Neşet Ertaş hayattayken çekimi-
ni yaptık. “Garip- Neşet Ertaş” 
belgeseli Ulusal bir kanalda ya-
yınlandı. O vesile ile kendisiyle 
bizzat tanışmış oldum.”

ÇUKUROVA’NIN BÜYÜSÜ

Usta kalem Yaşar Kemal’in top-
raklarından , pamuk diyarından 
gelen Duranoğlu’nun belgesel 
filmlerinde, daha çok değerler 
konusu yer alıyor. Çukurova top-
raklarının bir etkisi var mı diye 

sorduğumuz da bu toprakların 
insanın hayal gücünü zenginleş-
tirdiğini söyleyen Hacı Mehmet 
Duranoğlu, şunları da ekliyor: 
“Çukurova toprakları çok ilginç-
tir. Çukurova dediğinizde akla iki 
şey gelir. Birincisi sarı sıcak dedi-
ğimiz müthiş sıcaktır. İkincisi ise 
bir döneme kadar Çukurova eşit-
tir pamuk demekti. Dolayısıyla o 
tarıma bağlı üretim biçimi insan-
ların hem gündelik yaşamını hem 
de hayal dünyasını etkiliyordu. 
Yaşar Kemal’den örnek verelim. 
Yaşar Kemal, Türkiye’nin dünya 
çapındaki büyük yazarlarından-
dır. Allah rahmet eylesin. Yaşar 
Kemal, Ceyhan nehrinin güney-
batı kıyısından bizim köyün karşı 
tarafındandır. Yaşar Kemal’i Ya-
şar Kemal yapan neydi? Çiftçi-
lik yapmıştır, bekçilik yapmıştır, 
tarla işleriyle uğraşmıştır. Burada 
hayatın içinde ıstırap  çeken insa-
nı görmüş hatta kendisi de bizzat 
ıstırap çekmiştir. Bu toprakların 
insan eşittir doğa ilişkisinden 
kaynaklı  bir yapısı var. Benim 

anladığım bu. Siz zaten yaşadı-
ğınız bölgede bir değerler sistemi 
içeresinde büyüyorsunuz. Ben de 
o kültürün içine doğdum. Daha 
sonra bununla birlikte size yakın 
hissettiğiniz kültürleri,  tarihleri 
araştırma gayreti içine giriyorsu-
nuz. En azından benim yapmaya 
çalıştığım şey oydu. Ben de has-
belkader saz çalarak dedim ki: 
‘Benim, kendi kültürümüzü  daha 
çok insana anlatabilmem gerek.” 
sözleriyle doğduğu toprakların 
üzerindeki kültürü iliklerine ka-
dar hisseder anlatıyor.

ÇÖZÜM  ÖZÜMÜZDE

Sohbetimize değerler sistemi 
ile devam ediyoruz. Duranoğlu, 
Anadolu kültürünün, Türk kül-
türünün derinliğini anlatıyor. Bu 
toprakların öz engin bilgilerin-
den bahsederken bir sitemini de 
dile getiriyor. Bilim insanımıza, 
düşünürlerimize, sanatçıya, ta-
rihimize, kendimize verdiğimiz 
değerin azlığından yakınıyor. So-

Yüzyılın Ozanından, Fuat 
Sezgin’e uzanan yolculuk

Hacı Mehmet Duranoğlu belgesel-sinemacılık hakkındaki tecrübe ve düşüncelerini aktarıyor.

Yüzyılın Ozanı: Aşık Veysel, Ah Yalan Dünyada, İmzaların İzinde gibi başarılı belgesellerin yönet-
meni Hacı Mehmet Duranoğlu son olarak Porf. Dr. Fuat Sezgin belgeseli için yönetmen koltuğuna 
oturdu. Belgesel-Sinema Yönetmeni Duranoğlu bizimle belgesel-sinemacılık hakkında tecrübe ve 
düşüncelerini paylaştı.

Özel Haber
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runlarımızın çözümlerini sürekli 
dışarıda aramak yerine çözümün 
aslında içimizde olduğunu söylü-
yor. Günümüz Türkiye toplumu-
nun özüne yabancılaştığını ifade 
eden Duranoğlu, ”Bir toplumu 
yok etmek istiyorsanız o toplu-
mun bireylerini kendi kültürüne 
yabancılaştırın” vurgusuyla dik-
kat çekiyor.   
 
“AŞK ILE ÇALIŞAN 
YORULMAZ”

Çekilen her film bir hikayeyi an-
latıyor. Bunları hazırlamak, belki 
de işin en zor boyutu. Engin bir 
araştırmaya dayanan sürecin hi-
kayesi Duranoğlu için ne anla-
tıyor ? Onun gözünden bu hika-
yeyi okuyalım :  “Cümle şudur: 
İnsana demişler ki: Sen bu eseri 
kaç günde hazırladın? O da demiş 
ki: Somutta üç gün ama ardında 
30 yıllık bir emek var. Belgesel 
demek, özellikle dokümanter 
belgesel demek tamamen araş-
tırmaya, okumaya dayalıdır. Bu 
da aşk ister. Neşet Ertaş’tan alıntı 
yapalım. “Aşk ile çalışan yorul-
maz.”  Bu hayatın her alanında 
geçerlidir. Eğer siz işinizi aşk 
ile yapmıyorsanız o size külfet 
gibi gelir ama aşk ile yapıyorsa-
nız zaman orada izafi bir kavram 
olarak kalır. 17 saat geçmiştir, siz 
farkında olmazsınız ama işinizi 
aşk ile yapmıyorsanız 17 dakika 
geçse size 17 yıl gibi gelir. Bu 
işin esası araştırmaya dayalı bu 
da aşk ister. Aşık Serdari’nin, 

‘Kefensiz kalacak ölümüz bizim’ 
diye bir dizesi var. Bunu neden 
demiş merak ettiğiniz zaman o 
ozana dair toplumsal, kültürel 
ve tarihsel malzemesini  ortaya 
çıkarıyor. İşin somut kısmından 
örnek verelim. Siz gazete çıkarı-
yorsunuz,  grafik tasarımını yapı-
yorsunuz. Bir haberin tasarımını 
yapmak müthiş kreatiftir. Fakat 
asıl olan, o tasarımdaki bilginin 
içeriği ne ? Oradaki öykü ne ? 
Öyküyü çıkarmadan şeklen ne 
yaparsanız yapın bir süre sonra 
yıkılmaya mahkumdur.”

BU YIL PROF. DR. FUAT 
SEZGIN YILI

Duranoğlu, araştırma sürecinde 
telkinlerde bulunurken bizlere 
gelecek projesini de müjdeliyor. 
Duranoğlu, “2019 yılı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin yılı. Türkiye’nin hat-
ta İslam aleminin dünya çapın-
daki bir duruşu.  Batı’nın bu top-
raklara bakışıyla 60 yıl savaşmış. 
2018 yılında kaybettik. Şimdi 
onunla ilgili bir belgesel hazırlı-
yorum. Yazıp, yönettim. Projenin 
içerisinde çok kıymetli isimlerle 
çalıştık. Bir yıla yakın bir geç-
mişi var belgeselin ve ben o sü-
reçte hep Fuat Sezgin okuyorum. 
Onun hakkında çıkan haberler , 
yazılar,  makaleler , anılar, gün-
lükler... Televizyon programları-
nı izliyorum. Frankfurt’ta geçir-
diği 50 yıl. Neyi neden yaptığı? 
Neye karşı savaştığı? Dolayısıyla 
bu bir yıllık süreç insana o kadar 

çok şey öğretiyor. Bu sayede 
kendi değerlerinizin kıymetini 
biliyorsunuz. Kısaca,  belge-
sel-sinema eşittir araştırmak,  
okumak, öğrenme demek. Bunu 
yapmadan belgesel-sinema yap-
maya çalışırsanız ilk rüzgarda bir 
yaprak gibi savrulup gidersiniz.” 
belirtiyor. Film çekmek birçok 
kişinin rüyası. Mehmet Hoca’nın 
yalnızca yeni nesil belgesel-sine-
macı adaylarından değil herkes-
ten kısa bir ricası var : “Her ne 
iş yapıyorsanız isteyerek yapın. 
Diyelim ki siz, ben iyi gazeteci 
olmak istiyorum, diyorsunuz. 
Bunun gerekçelerini yerine getir-
mek zorundasınız. Yaradan öyle 
bir denge kurmuş ki... Eğer inanı-
yorsanız dini olarak da böyledir. 
Tabiatla ilişkiniz varsa doğa ge-
reği de böyledir. Bunu okuyacak 
bir kardeşim dahi varsa ona de-
rim ki : Her ne iş yapıyorsanız is-
teğiniz oranında lütfen çalışınız.” 

IYILIĞI AMAÇLAMAK 

Kısa filmlerde adını görmeye 
alıştığımız Hacı Mehmet Dura-
noğlu, uzun metraj film için de 
yönetmen koltuğuna oturacak 
mı sorusunu yönelttiğimizde 
bize film çekmenin bir amaç ol-
duğunu vurgulayan  Duranoğ-
lu, ”Düşünüyorum, evet. 12, 13 
tane projem var.  Bunların çoğu 
yazıldı taslak halinde duruyorlar. 
Fakat sinema filmi çekmek  iki 
türlüdür. Birincisi, piyasa şartla-
rında çekmek. Yani popüler ol-

mak için. İnsanlar beni tanısın, 
her akşam bir TV programında 
gezeyim ertesi gün bütün gaze-
teler benden bahsetsin vs. Bu 
amaçla çekilen filmler hep çöp. 
Kibriti çakarsanız yanar, 20 sa-
niye sonra kül olur. İkinci türde 
ise bir şeyi dert edinirsiniz ken-
dinize ve bunu insanlarla paylaş-
mak istiyorum, dersiniz. Yaşar 
Kemal’in söyle bir sözü vardır 
hani , ‘Benim romanlarımı oku-
yanlar insan öldüremesin, Benim 
romanlarımı okuyanlar insan 
olabilsinler.” İşte, bu bir amaçtır. 
Ben de insanların daha iyi insan 
olmasını kendime amaç edindim. 
diyor. 

ÖNCE AILE 

Hangi konuda film çekmek is-
tediğini sorduğumuzda, birçok 
konuda film çekmek istediğini 
fakat  önceliğinin insan ilişkileri 
ve aile bağları olduğunu belirten 
Hacı Mehmet Bey, “Çünkü top-
lumdaki sorunun kaynağı aileden 
geliyor.” İfadelerini kullandı. 
Gerçekleştirdiğimiz keyifli soh-
beti Hacı Mehmet Duranoğlu, 
şu sözlerle noktalıyor : “Son bir 
şey demek istiyorum. Değere 
kıymet verdiyseniz, anlattığım 
şeylere kıymet verdiyseniz te-
şekkür ederim. Bunu okuyacak 
insandan kendisi için isteğim 
dileğim şudur: Ne olur her ne iş 
yapıyorsanız en iyisini yapmaya 
çalışın. Kendiniz, aileniz, çevre-
niz, vatanınız ve milletiniz için. 
Şunu da kimse aklından çıkar-
masın: Bugün başka bir ülkenin 
başına bir iş geldiğinde göçmen-
leri alacak bir Türkiye vardır ama 
Türkiye’nin başına bir iş geldi-
ğinde Türkleri alacak hiçbir yer 
yoktur.”

Hacı Mehmet Duranoğlu

saltonline.org sadibey.com

medyamentoru.com

Özel Haber
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“Sanayi Ve Teknoloji Fuarı 
Santek 2019” kapılarını açtı
Devrim SANCI
Veli Bayram GÜLCE
Murat AYIRTIR

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. 
tarafından Kocaeli Sanayi Oda-
sı işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
İzmit Belediyesi, Kocaeli Tica-
ret Odası, Gebze Ticaret Oda-
sı, Körfez Ticaret Odası, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, TÜ-
BİTAK, Kocaeli Üniversitesi ve 
KOSGEB’in desteğiyle gerçek-
leştirilen “SANTEK 6’ncı Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı” Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Uluslararası Fuar Mer-
kezi’nde bugün başladı.
Sanayinin Gözdeleri Bu Fuarda
Açılış konuşmasında konuşan 
Tüyap Genel Müdürü Cihat Ala-
göz, açılacak olan fuarda birliğin 
ve beraberliğin Kocaeli’ne ve 
bölgeye katabileceği güzellik-
lerden bahsetti. Alagöz, “6 yıl 
önce çıkılan yolda varılmak is-
tenen istikamete gelmiş olmanın 
mutluluğunu burada yaşıyoruz. 
Bugün kapısını açacak olduğu-
muz fuarımız savunma sanayine 
hizmet veren ve hizmet verme 
adayı olan Kocaeli ve bölge 
sanayicilerimizin, otomotiv ve 
otomotiv yan sanayinin, elekt-
rik, elektronik, robotik otomas-
yon, kaynak teknolojileri, üretim 
makinaları, metal ve sac işleme 
makinaları ve demir çelik sana-
yimizin en gözde temsilcilerimi-
ze ev sahipliği yapıyor. Bir nevi 
bölgenin üretimi mutfağa taşını-
yor” diye konuştu.
Tüyap Genel Müdürünün ar-
dından konuşan Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, bu seneki fu-
arda 111 tane katılımcı firmanın 
olduğunu, firmaların 53 tanesi-
nin Kocaeli’nden 56 tanesinin 
diğer illerden geldiğini belirtti. 
Zeytinoğlu, fuarın sadece sana-
yiye değil, Kocaeli turizmine de 

katkısı olduğunu söyledi.

Ekonomi Başkenti Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, 6’ncı-
sı düzenlenen fuarın Kocaeli’nin 
sahip olduğu en önemli değer-
lerinden olduğunu ifade etti. 
Büyükakın, “Kocaeli, büyük bir 
şehir. Kocaeli, güçlü bir şehir. 
Önümüzdeki süreçte hem büyü-
mesi hem güçlenmesi daha güçlü 
olacak bir şehir. Emin adımlarla 
ve güçlü bir şekilde geleceğe 
doğru yürüyoruz. Kocaeli Tür-
kiye için ekonomi başkenti olma 
idealini gerçekleştirmek için de 
inanılmaz bir merkez. Biz buna 
yürekten inanıyoruz. Ben bu 
tür organizasyonların şehrimize 
zenginlik kattığını inanıyorum” 
diye konuştu.
Tahir Büyükakın’ın ardından 
söz alan Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. 

İsmail Demir “Her daim istik-
lal davasında olan milletimizin 
istikbali için üzerimize düşen 
görevi layığıyla yerine getirebil-
mek amacıyla bugün geldiğimiz 
aşama itibariyle savunma sana-
yimiz diğer sektörler ve diğer 
yapılanmalar için örnek gösteri-
len başarılara imza atmıştır. Ama 
en önemlisi yüce milletimizin 
gurur duyduğu bir aşamaya ulaş-
mıştır” dedi.

Vali Aksoy’dan Sanayi 
Değerlendirmesi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 
Kocaeli’nin Türkiye’de sana-
yinin kalbinin attığı önemli bir 
kent olduğunu vurgulayarak top-
lamda 13 organize sanayi bölge-
sinde 110 binden fazla çalışanıy-
la Türkiye’nin en önemli sanayi 
kuruluşlarına sahip kentlerin ba-
şında geldiğini ifade etti. Vali 
Aksoy, “Türkiye geneline bak-

tığımızda Kocaeli, yabancı ser-
mayeli yatırımcılara sahip bir il. 
236’sı yabancı sermayeli olmak 
üzere 2 bin 588 sanayi kapasiteli 
işletme Kocaeli de faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. 5 teknoloji 
geliştirme bölgesine sahip olan 
Kocaeli de şuan itibariyle 127 
AR-GE merkezi ve 17 tasarım 
merkezi bulunmaktadır. Türki-
ye de tüketilen sanayideki enerji 
miktarına baktığımızda 9.28’lik 
bir payla Kocaeli ilk sırada yer 
almaktadır.Bu durum bölge-
mizdeki sanayi kuruluşlarının 
varlığını göstermesi bakımın-
dan oldukça önemlidir. Kocae-
li Gümrüklerine baktığımızda 
Türkiye dış ticaretinin yaklaşık 
olarak yüzde 17’si Kocaeli güm-
rükleri üzerinden gerçekleştiril-
mektedir. Böylesine önemli bir 
kentte sanayi fuarıyla yapılacak 
çalışmalar daha iyi bir noktaya 
taşınacaktır” diye konuştu.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen “SANTEK 2019 Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı” Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde başladı.

Sanayi Ve Teknoloji Fuarı Santek 2019 açılış töreninde Val Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir 
Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. dr. İsmail Demir 
ve tüm protokol açılış kurdelesini keserken.

Teknoloji
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Egemen KELLECI

Fransa ve İzlanda’nın olduğu 
rekabetçi 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri H Gru-
bu’nda birinciliği devam ettir-
mek Türk futbolunun gelişimi 
açısından önemli bir başarı. Türk 
futbolcuların Avrupa’nın önem-
li kulüplerinden olan Juventus, 
Roma, Lille, Wolfsburg Milan, 
Schalke Leicester City ve Ever-
ton’da başarıyla ülkemizi temsil 
etmeleri göğsümüzü kabartmaya 
devam ediyor.. Milli takımlarda 
ve oyuncu bazındaki başarıları 
kazanmak için neler yaptık, neler 
yapmalıyız ki daha da ileri taşı-
yabilelim. Bu başarıyı daha da 
ileri taşımak istiyorsak ciddi eği-
timler ve altyapıya maddi desteği 
arttırmak konusunda herkes hem-
fikirdir. Bu konuyu futbolsever 
herkes dile getiriyor ancak Altı-
nordu kulübü dışında altyapıya 
ciddi yatırımlarda bulunan hiç-
bir kulüp sivrilmiyor. Türk Mil-
li Takımı’nın başarısını herkes 
sahiplenebilir ancak bu başarının 
gerçek nedenleri nelerdir, sadece 
Şenol Güneş’in antrenörlüğü sa-
yesinde mi bu seviyeye gelindi 
yoksa altında başka nedenler de 
var mı? Var ise bu nedenler ne 

kadar etki ediyor? 
Türkiye A Milli Takımı’nın son 
zamanlardaki başarılı sonuçlarını 
HaberTürk muhabiri Ahmet Se-
lim Kul ve Futbolcu gözlemcisi 
Mert Bayhan’la değerlendirdik. 
Türk futbolunun gelişimi, alt 
yapılar, başarının altında yatan 
nedenler ve neler yapılabilir so-
rularına cevap aradık. 

“DÖNÜŞÜM LUCESCU ILE 
BAŞLADI”

HaberTürk’ün başarılı gazetecisi 
Ahmet Selim Kul, milli takımın 
son zamanlardaki başarısındaki 
hakkında dönüşümü sağlayan 
faktörün Lucescu olduğunu ve 
bu dönüşümün kolay olmadığı-
nın altını çizdi. Avrupa’nın da 
öneminden bahseden Kul, “Şe-
nol Güneş elbette elde edilen 
başarıda en büyük pay sahiple-
rinden biri ama mevcut durumun 
güzelliğine baktığımızda bunu 

tek kişi üzerinden konuşmamız 
elbette doğru olmaz. Lucescu 
belki yaptığı açıklamalar ve al-
dığı sonuçlar sebebiyle çok fazla 
tepki görmüş olsa da bu dönüşü-
mü sağlayan isim o oldu. Bazı 
şeyler gerçekleşmiş olduğu için 
kolay görünebilir ama yeni milli 
takımın oluşması asla kolay bir 
iş değildi ve Rumen teknik adam 
bunu başarıp görevden ayrıldı. 
Ayrıca genç oyuncularımızın İs-
tanbul’un şampiyonluk yaşamış 
takımlarına uğramadan direkt 
Avrupa yolunu tutması, gerek 
maddi durumların yarattığı mec-
buriyet, gerekse bazı kulüpleri-
mizin genç oyunculara gerçekten 
şans vermesi de mevcut tablonun 
ortaya çıkmasında etkili oldu.” 
diye ifade etti.

“KULÜPLERIMIZ ÇOK 
KÖTÜ YÖNETILIYOR”

Türk futbolunun gelişimi hakkın-
daki yorumlarını aktaran dene-
yimli gazeteci, “Türk futbolunun 
gelişimini iki açıdan ele almak 
gerekiyor. Birincisi bireysel 
temsil bir diğeri ise takımların 
temsili. Bireysel açıdan özellikle 
takımlarımızın yaşadığı maddi 
zorlukların etkisiyle öz kaynakla-
rına, genç oyuncularına daha çok 
şans vermesiyle futbolcu ihraç 
eden bir ülkeye dönüşmeye baş-
ladık. Bu anlamda Türk oyuncu-
ların eskiden en önemli özelliği 
gibi görünen tutkulu oyun, teknik 
beceri artık futbolcularımızın çok 
iyi temel özelliklerinin yanında 
ekstra özellikleri noktasına geldi. 
Bir de üstüne Türk oyuncunun 
sosyal medya cazibesi gibi mo-
dern futbolda çok önemli yeri 

olan pazarlama konusunda da bir 
fark yaratınca, bireysel temsil an-
lamında çok iyi bir noktaya doğ-
ru yol almaya başladık. Ayrıca 
bu durum altyapılarımızdaki so-
runlarının en büyüğünün yeterli 
kapasiteli oyuncu değil, üst yapı-
ya geçişi sağlayacak sağlıklı bir 
sistem eksiği olduğunu görme-
mizi sağladı. Takımların temsili 
anlamında ise hala aynı noktalar-
dayız. Bu alanda maalesef kulüp-
lerimiz hala çok kötü yönetildiği 
için futbolumuz ekonomik an-
lamda büyüse bile maalesef aynı 
doğrultuda gelişmiyor.” diyerek 
sitemini belirtti.

“YABANCI SINIRI 
KESINLIKLE 
KISITLANMAMALI”

Sadece 2 yıldır oyuncu gözlem-
ciliği yapan, bu sürede sayısız 
karşılaşmayı stadlarda ve vide-
olardan izleyip analizini yapan, 
bu kısa sürede ‘En Çok Analizi 
İzlenen Scout’ ödülünü alan ba-
şarılı oyuncu gözlemcisi Mert 
Bayhan, genel hatlarıyla milli 
takımdan bahsederken, yoğun 
olarak ilgilendiği altyapılar ko-
nusunda önemli detaylara vurgu 
yaptı. Bayhan, altyapıdaki önem-
li problemleri ve yabancı sınırı 
hakkında yorum yapan Bayhan, 
“Milli takımın iyi oyun sergile-
mesinde yabancı sınırının etkisi 
çok büyük, tabi Şenol hocanın 
da etkisi var. Ben şuna kesinlik-
le katılmıyorum hani diyorlar ya 
‘Türk futbolcular süre bulmuyor, 
yabancı sınırını kısıtlayalım’ ta-
mamen yanlış ve bu bir sorun. 
Türk futbolcular süre bulamı-
yorsa bizim altyapımız, oyuncu  Futbol Gözlemcisi Mert Bayhan ödül alırken.

Türk futbolunda başarılar 
ve altyapı
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geliştirme yeteneğimiz diğer ül-
kelere göre çok kötü demek ki. 
Bunun üzerine düşmeyip yabancı 
sınırını kısıtlarsak çözüm olmaz. 
Türk futbolcular oynayamıyorsa 
kötü oldukları için oynayamıyor-
lar. 26 27 yaşına gelmiş bir ada-
ma, sınırı kısıtlayıp süre vererek 
geliştiremezsiniz, futbolcu de-
diğin 20-21 yaşına kadar gelişir. 
Yabancı sınırı kesinlikle kısıtlan-
mamalı.” ifadelerinde bulundu.

“ÇOK DAHA IYIYE 
GIDEBILIRIZ”

Altyapılardaki sistemin yanlış ol-
duğunu belirten Bayhan, oyuncu-
ların gelişmesi için yeterli eğiti-
mi alamadığı ve potansiyellerini 
ortaya koyamadığından yakın-
dı. İzlediği maçlarda yetenekli 
oyuncular olduğunu aktaran ba-
şarılı scout, antrenörlerin aynı 
zamanda üç dört takım çalıştır-

dıklarını, sporcuların çoğunun 
göbekli olduğunu ve antrenörle-
rin bilgi birikimlerini yeterince 
sporculara aktaramadığına sitem 
etti. “Çok Daha İyiye Gidebili-
riz” diye olumlu pencereden de 
bakan Bayhan, azımsanmayacak 
bir nüfusumuz olduğunu ve doğ-
ru planlamayla başarıyı tamamen 
yakalayabileceğimizi belirtti.

Genel olarak bu yapıda gelişmek 

zor hale geldi ama pazarlama 
çok kolaylaştı. Futbol gelişiyor, 
futbolcular bu ortamda sürekli 
kendini yenilemek zorunda. Türk 
futbolcular şu anda futboldaki 
gelişim sürecine kendini adapte 
etmiş durumda ancak uzun vadeli 
düşününce bireysel çabalarla çok 
daha fazla ileri taşıyabilecekleri 
görünmüyor. Bu işte tek çözüm 
yolu var; altyapılara yatırım, iyi 
bir planlama ve doğru eğitim. 

Egemen KELLECI 

Muharrem Kaymaz, 56 ya-
şında atletizm, basketbol ve 
futbolun içinde faal olarak 
bulunan ve görevlerini yeri-
ne getiren iyi bir spor adamı. 
Atletizmde antrenörlük, ha-
kemlik ve koordinatörlük; 
basketbolda ve futbolda saha 
komiserliği ve sağlık me-
murluğu görevlerini yapmış, 
yorulmak nedir bilmeyen bir 
sporsever. Şu anda faal olarak 
atletizm hakemliği, basketbol 
ve futbolda saha komiserliği 
yürüten aynı zamanda da Ko-
caeli Spor İl Müdürlüğü’nde 
memur olarak çalışan Kay-

maz, spor hayatını ve spora 
başlama serüveni hakkında 
KOÜHA’ya önemli açıklama-
larda bulundu.

3 BRANŞ, SAYISIZ 
GÖREV ve BAŞARI!

Muharrem Kaymaz, daha 
önce Avrupa’da aldığı görev-
leri, devam ettiği branşları 
ve tecrübeleri hakkında genel 
olarak şu açıklamalarda bulu-
nuyor: “Ana branşım atletizm, 
ondan sonra futbol geliyor ve 
en son olarak da basketbol 
branşında görev yapıyorum. 
5 sezondur basketbolda saha 
komiserliği yapıyorum. Bu-
nun dışında futbolda 20 yıldır 
saha komiserliği yapıyorum. 
Futboldaki görevimin on yılı 
masörlük olarak, üç yılı Meh-
met Ali Kağıtçı Stadı’nda 
sağlık memurluğu olarak ve 
kalan yıllarında ise Yenido-
ğan, Kanlıbağ, Kadıköyspor 
ve Kocaspor’da masörlük ola-
rak geçti. Normalde masörüm, 
1994 yılında İzmir’de masör-
lük kursuna girdim, orada ilk 
yardım ve masörlük diploma-
mı aldım, ondan sonraki aşa-
mada sağlık memuru olarak 
da görev aldım. 

Tecrübeli spor adamı Kaymaz, 
1999 Gölcük Depremi’nden 

sonra Saha Komiserlikleri-
ni kurduklarını ve denetim 
kurullarında yer aldığını, 20 
yıldan beri saha komiserliği 
yaptığını belirtiyor. 
Yurtiçinde bir branş ve Ata-
pazar Belediyespor, Rabaks-
por gibi birçok takımda görev 
yapan Kaymaz, Avrupa’da 
üstlendiği görevler hakkında 
bilgiler verdi. Kaymaz, “Ko-
caeli Büyükşehir Belediye At-

letizm Kros Takımı’nda 4 yıl 
koordinatörlük yaptım. Ko-
ordinatörlük sürecimde 2 kez 
Avrupa’da 2.lik, 1 kez 3.lük 
ve 2 kez 4.lük başarısı elde 
ettik. 1984 yılından beri atle-
tizm hakemliği yapıyorum, şu 
anda ise uluslararası atletizm 
hakemi olarak faaliyet göste-
riyorum. Atletizmde 2 Avrupa 
Şampiyonası ve 10-15 civarı 
Balkan Şampiyonası’nda ha-

Güler yüzlü, çalışkan, disiplinli ve aynı zamanda örnek bir spor adamı. Ağzından kötü bir söz çıkarken 
veya sinirlenirken görmek imkansız. Lise eğitiminden başlayarak devam eden üç spor branşında sayısız 
görev, sayısız oyuncunun sağlığı ve gurur verici geçmiş! İşte Muharrem Kaymaz’ın spor kariyeri, bu kısa 
ama hikayesi bitmek bilmeyen cümleyle özetlenebilir.

Muharrem Kaymaz, para dolu çantayı yetkililere teslim ettiği 
için, Kocaelispor yönetimi forma hediye ediyor.

Üç branş, sayısız başarı!

 Muharrem Kaymaz

Spor
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kem olarak görev yaptım. Ko-
caeli’nin tek üst klasman ha-
kemi olarak görev yapıyorum. 
Uluslararası düzeydeyim” 
diye konuştu.

ILK AVRUPA 
ŞAMPIYONASI

Spor hayatındaki mutlu anlar-
dan bahseden Kaymaz, döne-
min Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Atletizm Sorumlusu 
Barbaros Firal’a teşekkürleri-
ni iletti. Avrupa Şampiyonala-
rı’ndaki ilk hakemlik görevini 
almasına ön ayak olan Firal’ı 
asla unutamayacağını belirtti. 
Görev teklif edildiği anlarda 
çok duygulandığının ve unu-
tamayacağının altını çizdi.

KOCAELISPOR ÖRNEK 
DAVRANIŞINDAN 
DOLAYI 
ONURLANDIRDI

Tecrübeli spor adamı Muhar-
rem Kaymaz, 2018 yılında 
Kocaeli Stadyumu’nun açılı-

şında Kocaelispor-Fatsa Be-
lediyespor karşılaşmasında 
görev yaptığı esnada bulduğu 
para dolu poşeti kulübe teslim 
ederek örnek bir davranışta 
bulunmuştu. Kocaelispor yö-
netimi ise bu örnek davranı-
şa kayıtsız kalmayarak Kay-
maz’a adının yazılı olduğu bir 
forma hediye etti.

“SPOR HAYATININ 
BITMESINE ENGEL 
OLUYORUM”

Spor müsabakalarında kendi-
sini en çok kızdıran olaylardan 
ve sporcularının sağlığını teh-
likeye atan durumlardan bah-
seden deneyimli spor adamı, 
“Müsabakalarda beni en çok 
sıkıntıya sokan olay, sakatlık 
durumunda antrenörlerin mü-
dahalesi. Öteden beri gelen 
yanlış uygulamaları yaparak, 
sporcuların bileği döndüğün-
de özellikle ayakkabı bağla-
rını sıkarak bilekteki oluşan 
ödemi daha da büyütüyorlar 
ve kan akışını durduruyorlar. 

Ödemin daha da büyümesini 
engellemek için olağanüstü 
mücadele ederek antrenörle-
ri asla bu işe sokmuyorum, 
doğru müdahale ederek spor-
cunun gelecekteki spor ha-
yatının bitmesine engel olu-
yorum. Benim bu noktada 
dikkat ettiğim konu bu oluyor, 
sporcuları antrenörlerin yanlış 
uygulamalarından korumak.” 
diye konuştu.

Spor müsabakalarında ya-
şanan sakatlık ve yaralanma 
olaylarından bahseden Kay-
maz, müdahale ettiği bir olayı 
şöyle anlatıyor: “Profesyonel 
kadın basketbol müsabaka-
sında sakatlanan yabancı bir 
oyuncunun burnunda kana-
ması vardı, tampon yapılması 
gerekliydi, yardımcı antrenöre 
söyleyip soyunma odasına al-
dım. Bir an oyuncunun kana-
ması fazla olduğu için panik 
yaptım, çok şükürler olsun 
tamponu başarıyla gerçekleş-
tirerek kanamayı durdurup, 
yabancı oyuncunun oyuna gir-
mesini sağladım. Aklımda yer 
eden olaylardan biridir bu da.”

EĞITIM HAYATI GEÇ 
OLSA DA GÜZEL DEVAM 
EDIYOR

Eğitim hayatı ile ilgili de bil-
giler veren Kaymaz, lise ikide 

okulu bıraktığını ancak son-
rasında devam edip lise dip-
lomasını aldığını belirtti. Lise 
diplomasını aldıktan sonra ye-
terli bulmayan çalışkan spor 
adamı, yüksek öğrenimde de 
halkla ilişkiler ve iktisat bö-
lümlerini tamamladı. 2008’de 
memuriyeti dahilinde girdiği 
sınavda bin kişi içerisinden 
dördüncü olarak önemli bir 
başarı yakaladı. Spora başla-
masında en büyük etkenin lise 
öğretmeni Yaşar hoca olduğu-
nu belirten Kaymaz “Endüst-
ri meslek lisesi birinci sınıfta 
yaşar hocamız bizi atletizm 
okul takımında sporcu olarak 
yarışmalara başlattı. Okulu 
bıraktıktan sonra da atletizme 
devam ettim. Yaşar hocamın 
bana çok katkısı oldu spor ha-
yatımda, başarılarımda” diye 
konuştu.

SPORU AILESINE DE 
AŞILADI

Muharrem Kaymaz, spordan 
kendisi kopamadığı gibi aile-
sini de sporun içinde tutmaya 
çalıştı. Kaymaz’ın kızı futbol 
ve basketbol hakemliği yapar-
ken, oğlu ise Kocaeli’de bir-
çok yerel gazetede spor muha-
birliği yaptı. Kaymaz, örnek 
bir spor adamı olmasının ya-
nında aynı zamanda örnek bir 
aile babası da.
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ATAMIZI SAYGIYLA 
VE ÖZLEMLE ANIYORUZ...


