
sahipliği yapan Dekan Pösteki, “2 sahipliği yapan Dekan Pösteki, “2 sahipliği yapan Dekan Pösteki, “2

Fakültesini de çok önemsiyoruz.” 
dedi. Festivale ev sahipliği ya-
pan Dekan Pösteki, “2 yıllık bir 
aradan sonra festival ile birlikte 
olmak bizleri çok mutlu etti.” 
ifadelerini kullandı. Sepaş Ener-
ji sponsorluğunda düzenlenen 
İletişim Festivali’nde iletişim, 
sinema, teknoloji, spor ve kül-
tür sanat alanlarında etkinlikler 
gerçekleştirildi. 
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KOÜ İletişimde Festival Rüzgarı EstiKOÜ İletişimde Festival Rüzgarı Esti
Kocaeli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi bünyesinde düzen-
lenen İletişim Festivali’nde 
eğitim eğlence ile harmanlan-
dı. İletişim Fakültesi Dekanlı-
ğı öncülüğünde 10-12 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşen 
festivalde sektör çalışanları 
ve öğrenciler  bir araya geldi. 
İletişim Fakültesi fuaye alanın-
da gerçekleşen açılışa Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Sadettin Hülagü Rektör Yardım-
cısı Prof Dr. Ercüment Çiftçi, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nigar Pösteki ve Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Elif 
Çelebi, bölüm başkanları, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı. 
Pandemi sonrası bu tür etkin-
likleri önemsediğini söyleyen 
Rektör Hülagü, “Biz toplum 
olarak yakın teması seven in-
sanlarız. Bu kapsamda İletişim Sayfa 8-9’da >>

Kocaeli Üniversitesi’nin son yıllar-
daki gururu, kick boks ile uğraşan 
aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) öğrencisi olan profes-
yonel dövüşçü Müge Değirmenci 
ile kadınların spor hayatında yaşa-
dığı zorlukları ve kendisinin kick 
boks hayatı hakkında keyifli bir 
konuşma yaptık.

Sayfa 15’te >>

KOÜ’denKOÜ’den
Kick Boks ŞampiyonuKick Boks Şampiyonu

İzmit’in Saklı Güzelliğiİzmit’in Saklı Güzelliği 
Değirmendere

Kocaeli’de aynı yerleri gezmekten 
sıkıldıysanız sizi eşsiz güzelliği ile 
İzmit Körfezi’nde bir sahil kasa-
bası olan Değirmendere’ye götü-
receğiz. Sanatın, doğal güzelliğin 
samimiyetin buluştuğu bu harika 
gezimize hazırsanız hep birlikte 
başlayalım. Sayfa 16’da >>

18 Yaşında Türkiye Şampiyonu

Sayfa 7’de >>

Kitap Fuarı Kendi Rekorunu Kırdı

Denizin ile Türkçe Rap’in Dinamiği Sayfa 10’da >> Dijitalde Spor Medyası Sayfa 14’te >> Mehmet Efe’nin Keyif Köşesi Sayfa 6’da >>

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik 
ve katılımcı açısından en büyük 
kitap fuarı olan, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin düzenlediği 
Kocaeli Kitap Fuarı, 905 bin 946 
ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı. 
Kitap fuarı her yıl farklı bir tema 
altında düzenleniyor. Bu yıl ana 
tema edebiyatın temel taşlarından

biri olan ‘’şiir’’ olarak belirlendi. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen 12. Kocaeli 
Kitap Fuarında Ahmet Ümit, Okan 
Bayülgen, Can Yılmaz&Zafer Algöz 
ve İlber Ortaylı gibi isimler yer 
aldı. Fuar 14-22 Mayıs tarihleri 
arasında ziyaretçilerini ağırladı. 

Türkiye Kadınlar Karting Şampiyo-
nu olan 18 yaşındaki Sude Yurdagul 
ile karting kariyerini, şampiyonluk 
hikayesini, Türkiye’deki karting 
kültürünü ve gelecek planlarını 
konuştuk. Yarışlara hazırlık sürecin-

Sayfa 3’te >>

den bahseden Yurdagul, simülas-
yondan antrenmanlar yaptığının 
yanı sıra kendi fizyoterapistinin 
olduğunu ve ağır antrenmanlarla 
çalıştığını söyledi.
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KOÜ Fest’22 Öğrencilere Sınavlar Öncesi Moral Oldu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2022 
Bahar Şenlikleri 16-17-18 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşti. 
Öğrenciler sınavlar öncesinde 
festivalde stres attılar.”
Kumsal Yürek

KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde ger-
çekleştirilen festivalin açılışında KOÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 
sosyal tesislerde açılan standları gezdi. 
Prof. Dr. Hülagü’ye Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. 
Dr. Nilgün Fığlalı ve Prof. Dr. Ahmet 
Küçük’ün yanı sıra Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanı Hasan Akpınar 
eşlik etti. Stantları dolaşan ve bilgi alan 
Rektör, kendisine sunulan ikramları da 
geri çevirmedi. Hülagü, öğrencilere 
bahar şenliği boyunca bol bol eğlen-
melerini tavsiye etti.

 İLK GÜNE YÜKSEK
BİR GİRİŞ

Festivalin ilk gününde Liderlik Kulübü 
tarafından Face to Fest ödül töreni 
gerçekleştirildi. Gün içinde kampüste 
çeşitli oyunlar oynanırken, ‘Taş Kağıt 
Makas’ ve ‘Böyleyken Böyle’ müzik 
grupları sahne aldı. Festivalin ilk günü 
DJ gösterisi ve ‘Yüksek Sadakat’ konseri 
ile tamamlandı. Düzenlenen konserde 
öğrenciler doyasıya eğlenirken, hem 
renkli görüntüler ortaya çıktı hem de 
pandemi sonrasında ilk kez tüm öğren-

FESTİVAL İKİNCİ GÜNDE
DOLU DOLU GEÇTİ
Festivalin ikinci gününde Prof. Dr. 
Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür 
Merkezinde Kocaeli Üniversitesi Türk 
Halk Müziği Korosu ve halk dansları 
gösterisi düzenlendi. ‘İçinden Tramvay 
Geçen Şarkılar’ isimli tiyatro oyununun 
sahnelenmesinin ardından, şarkı grubu 
‘Ritalin’ sahne aldı. Ardından ‘Pembe 
Kayalar’ sahnede boy gösterirken, 

günün kapanışında ise ‘Evdeki Saat’ 
müzik grubu öğrencilerle buluştu.

SON GÜNE HAVA
MUHALEFETİ

Festivalin son gününde Prof. Dr. Baki 
Komsuoğlu Kültür ve Kongre Mer-
kezinde Kocaeli Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Oda Orkestrası konseri 
gerçekleşti. Olumsuz hava koşulları 
nedeniyle sahne alacak olan ‘Onlar’ 
grubu ve Sena Şener konseri iptal edildi. 

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK 
İÇİN

Kampüste festival süresince Spor Bi-
limleri Fakültesinin hazırladığı Curling, 
mini golf, masa curling, el pençe di-
namometresi ve bilek güreşi oyunları 
oynandı. Bisiklet Kulübü tarafından 
‘En Hızlı ve En Yavaş Bisiklet Yarı-
şı’ düzenlendi. Lunapark kısmındaysa 
rodeo ve gondol öğrencilere eğlenceli 
dakikalar yaşattı. Final haftasından 
hemen önce düzenlenen festivalde 
öğrenciler streslerini atarken, bazı-
ları şimdiden seneye yapılacak olan 
festivali düşünmeye başladı.

Bilinçli Korunma Korkuyu Önler

Kocaeli Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinin organize ettiği 
‘Cinsel Sağlık Semineri’ 16  
Mayıs’da düzenlendi.

Canberk İsmet Gürel

Operatör Doktor Bilge Öğütçüoğlu ve 
Psikolog Nihal Aydemir öğrencileri 
cinsel sağlık konusunda bilgilendirdi. 
Kadın anatomisi ve kadın hastalık-
ları konularına değindiği konuşmada 
hastalıkların çoğunun erken teşhisi ve 
çok basit tedavileri olduğunu söyleyen 
Öğütçüoğlu, “Bu sebeple herhangi bir 
sorun yaşandığında muayene olunma-
sı oluşabilecek problemleri hastalık 
ilerlemeden önleyebilir.” diyerek 
öğrencileri uyardı.

GENİTAL ANATOMİ VE 
KORUNMA
Kadın anatomisi hakkında bilgilendiren 
Bilge Öğütçüoğlu, “Vajinayı koruyan 
asidik bir mikroorganizma vardır, bu 
mikroorganizmaların potansiyel hid- 

rojen (PH) değerini korumamız büyük-
bir önem taşıyor. Mikroorganizmaları 
koruma yöntemlerinin en etkilisi ise 
hijyen konusuna önem göstermemizdir.” 
dedi.  Öğütçüoğlu, kondom dışındaki 
cinsel korunma yöntemlerinin hasta-
lık konusunda yetersiz ya da etkisiz 
olduğunu söyledi.

“KAYGILAR VE 
KORKULAR SADECE 
KADINDA OLMAZ”
Seminerin ikinci yarısında cinsel so-
runların psikolojik nedenleri hakkında 
konuşma yapan Psikolog Nihal Ay-
demir, “Cinsel ilişki ile ilgili kaygılar 
ve korkular sadece kadınlarda olmaz. 
Erkeklerde de çok yüksek bir oranda 
vardır. Örneğin erkek cinselliğe her 
zaman hazırdır veya kadının hayır deme 
hakkı yoktur gibi kalıplaşmış düşünceler 
sebebiyle oluşan başarısızlık korkusu 
beraberinde cinsel problemler getirir.” 
diye belirtti. Aydemir, kötü bir cinsel 
deneyim sonrasında zihinde oluşan 
negatif benlik algısının başta erken 
boşalma olmak üzere uzun vadeli cinsel 
sorunlar yaratabildiğini dile getirdi.

UCİM İle Çocuklarımız Yalnız Değil

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü öğrencileri tarafından 15 
Nisan’da ‘Çocuklar Konuşacak 
UCİM Yanlarında Olacak’ se-
mineri düzenlendi.

Kumsal Yürek

Öğrenciler, Atölye Uygulamaları dersi 
kapsamında Saadet Öğretmen Çocuk 
İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) 
ile işbirliği yaparak çocuk istismarına 
yönelik seminer organize etti. Seminere, 
UCİM Kocaeli Eğitim Koordinatörü 
Selinay Sülün ve UCİM Kocaeli il 
Temsilcisi Avukat Pınar Eren katıldı. 

EĞİTİMLERLE 
BİLİNÇLENECEĞİZ
İlk olarak derneğe nasıl katıldığından 
bahseden Selinay Sülün, Saadet öğret-
menin hikayesini öğrendikten sonra bu 
ailenin bir parçası olmak istediğini ve 
internet sitesinden başvuru yaptığını 
söyledi. Sülün, Saadet öğretmenin bir 
grup çocuğun okul müdürü tarafında-
nistismar edilmesine şahit olması son-

rasında onları korumaya alarak UCİM 
için ilk adımları attığını hatırlattı. Sa-
adet öğretmenin bu çabaları sebebiyle 
Uluslararası Kadın Cesaret ödülüne 
layık görüldüğünü ifade eden Sülün, 
“Şu anda 11 temsilcilik ofisine sahip 
olan UCİM’in ilk ofisi İzmir’de açıldı 
ve ofis sayısı ilerde artacak.” dedi. 
Sülün, UCİM’in eğitim ayağında ebe-
veynlerin çocuk istismarı konusunda 
bilgilendirmeyi öğretmenlere ve idari 
kadroya  yaptıklarını söyledi.

SUSMAYIN! İHBAR EDİN!

UCİM Kocaeli il Temsilcisi Avukat 
Pınar Eren, 18 yaşının altında herkesin 
çocuk olduğunu ve istismar durum-
larında cezaların ağırlaştığını belirtti. 
İstismarın sadece cinsel değil fiziksel 
veya duygusal yönde olabileceğini söy-
leyen  Eren, “Bu tarz olaylara şahit 
olan kişilerin zamanında yaptığı ih-
barlar sayesinde suçlular ağır cezalar 
alabiliyor.“ ifadelerini kullandı. Ünlü 
isimlerin de destek verdiği ve bağışçısı 
olduğu UCİM, çocukları istismar,ih-
mal ve hak ihlallerine karşı korumayı 
amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Turizm Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Turizm 
Fakültesinin açtığı stantta makarna yaptı.Fakültesinin açtığı stantta makarna yaptı.

ciler bir araya gelerek konser keyfi 
yaşadı ve unutulmayacak bir gün geçirdi.
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Cevapsız Kalmayan Sorular İmzasız Kalmayan Kitaplar
Kocaeli Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 12. Kitap Fuarı 
haber spikeri, sunucu ve ga-
zeteci Ece Üner’i konuk etti.

Ece Nur Öztürk

Kitap Fuarı kapsamında konuk edi-
len haber spikeri, sunucu ve gazeteci 
Ece Üner’in söyleşisi büyük ilgiyle 
karşılandı. Günümüzde çözüm gaze-
teciliğinin yükselen trend olduğunu 
söyleyen Ece Üner, artık insanların 
bir şeylerin anlatılmasından ziyade 
çözümü beklediklerini söyleyerek, 
“Birbirimizi görmek, anlamak ona 
göre çözümler üretmek zorundayız.” 
ifadelerini kullandı.

BİR TOPLUMUN  DURUMU 
KADININ DURUMUYLA 
PARALELDİR

Üner, ‘Kadın cinayetlerini durduramayan 
bir devlet var. Bu duruma alternatif 
olarak sizin gibi aydınların bir fikri, 
projesi var mı?’ sorusuyla söyleşisine 
başladı. Bu anlamda çok fazla sivil 
toplum örgütü olduğunu, her geçen 
gün güçlendiklerini söyleyen sunucu, 
İslam’ın yanlış yorumlanmasının da

bu duruma neden olduğunu düşündüğü-
nü belirtti. “Yüzde 98’i Müslüman bir 
ülkedeyiz, camilerde hocaları dinliyo-
ruz. Oralarda kadının İslam dinindeki 
yerinin anlatılması çok önemli.” diyen 
Üner, kadınların ikinci plana atılama-
yacak, ayrıştırılmayacak kadar değerli, 
güçlü ve akıllı olduklarını vurguladı. 
Asıl önemli olan şeyin yine kadınların 
kendisinin olduğunu ve her anlamda 
bilinçlenmeleri gerektiğini belirten 
Üner,  “Kadın bilinçlenirse, anne bi-
linçlenirse toplum bilinçlenir.” dedi. 
Ataerkil sistem, kapitalizm, ırkçılık 
bütün bunların evrensel olduğunu, buna 
karşı kadın mücadelesinin de evrensel 
olması gerektiğini anlatan Üner, “Kendi 
aramızda bölünmeden, parçalanmadan 
bir araya gelip bizi ikincil hale getiren 
bu sisteme karşı kadın mücadelesini de 
evrensel hale getirmeliyiz.” şeklinde 
konuştu. 

“MUHABİRLER NASIL 
YAZIYORSA TARİHE 
ÖYLE GEÇİYOR”

Küçük bir çocuğun, ‘Siz bu işi yap-
maya nasıl karar verdiniz?’ sorusuna 
cevap  veren Üner, “Tarih ve sosyoloji 
okurken şunu fark ettim; ne tarihi ne 
sosyolojiyi iyi biliyorum. Teoride bi-
liyorum, kitaplarda yazılanı okudum

ama pratikte hiçbir şeyin farkında de-
ğilim.” diyerek özel okulda okumayı 
bir fanusun içinde büyütülmek olarak 
tanımladı. Üner, “Biz apolitize edilmiş 
bir kuşağız. ‘Aman bunlar düşünme-
sin, isyan etmesin, süt kokulu kafasını 
hiçbir şeye yormasın.’ bilinciyle ye-
tiştirilmiş bir nesiliz.” diyerek sadece 
tarihe tanıklık etmek istemediğini aynı 
zamanda tarihin taslağını yazmak is-
tediğini anlattı. Muhabirler olayı nasıl

yazıyorsa ilerde öyle hatırlandığını be-
lirten sunucu, mesleğine karar verme 
sürecinde bu durumun etkili olduğunu 
vurguladı.  Muhabirlerin alanda tozu 
toprağı yuttuğunu ama işin ekmeğini 
ekrana çıkıp onu sunanların yediğini 
söyleyen Üner, kendisinin de pişirdiği 
yemeği servis etme düşüncesiyle ekran 
önü yolculuğunun başlama hikâyesini 
anlattı.Ünlü sunucu söyleşisinin ar-
dından kitaplarını imzaladı.

Okan Bayülgen: “İtaat Etme Meselesi Beni Rahatsız Ediyor”

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 
ikinci gününde sanatçı Okan 
Bayülgen konuk edildi.

Hülya Altıntaş

‘Yeni Nesil ve Mizah’ adlı söyleşide 
Okan Bayülgen gençlerin sorularını 
cevapladı. Bayülgen, “Bilgi, görgü 
bütün hayattaki tecrübelerimizi, tec-
rübe edemediğimiz şeyleri okuyarak ve 
izleyerek birleştirdiğimizde ve bunları 
uyguladığımızda bir donanım sağlıyo-
ruz. Sadece kişisel tecrübeler hayatı 
anlamaya yetmez. İnsanları, insan

topluluklarını anlamaya yetmez.” 
ifadelerini kullandı.

POLİTİK DOĞRUCULUK 
YALANI
Hangi dilin, nasıl konuşulduğunun en 
önemli nokta olduğunu belirten ünlü 
sanatçı, bunun direkt kitaplar ile ilgisi 
olduğunu vurguladı. Gençlerin kitap 
okuma oranlarının düşüklüğünden bah-
seden Bayülgen, “Bugün gençleri çok 
etkilediğini düşündüğüm ve bize ait 
olmayan siyaseten doğruculuk veya 
‘Politically Correct’ terimleri hayatı-
mızda var.” dedi. Kendisinin de politik 
doğruculuk kelimelerinin diline pele-
senk olduğunu ve her programında, 
söyleşilerde dile getirmeye gayret et-

tiğini paylaşan Bayülgen, gençlerin 
kullandığı anlamda politik doğruculuk 
kavramını örneklendi.

“BİZİ AYAKTA TUTAN
GELENEKSELİMİZDİR”
“Herkesin kişisel platform aboneliği 
vardır değil mi?” sorusunu yönelten 
Bayülgen, Netflixte animeler olduğunu 
söyleyerek ailelerin farkında olmadı-
ğını ama bütün bu izlenen içeriklerin 
evdeki çocuklarını biçimlendirdiğini ve 
onları beslediğini aktardı. İçeriklerin 
çok küçük yaştan itibaren entelektüel 
olarak çocukları beslediğinden söz eden 
Bayülgen, “Çocuk 15 yaşına geldiğinde 
ebeveynler anlıyorlar ki kendilerinin 
büyüttüğü çocuk değil. Okula gönder-
dikleri çocuk da değil. Arkadaşlarına 
benziyor çünkü birlikte aynı animeleri 
izliyorlar. Anneye babaya benzemiyor 
çocuk. Çünkü dünya entegrasyonu çok 
fazla.” ifadelerini kullandı. Bu açıdan 
kendisinin gelenekselci olduğunu belir-
ten Sanatçı, “Gelenekseli savunuyorum. 
Eski kafa olmakla ilgisi yok bunun. 
Bizi ayakta tutan, üzerine bastığımız 
kültürel zemin gelenekselimizdir. Buna 
inançlar, yeme içme kültürü, yaşam 
kültürü de girer. Her şey bunun için-
dedir.” diyerek küreselleşmeden kaçıp 
gelenekseli savunduğunu ve eski kafa-
lılıkla, gelenekselliğin karıştırılmaması 
gerektiğini de vurguladı. Çok büyük 
bir kültürümüzün olduğunu belirtti.

GÜNÜMÜZ 
DÜNYASINDA TALEP 
ETTİKLERİMİZ
İnsanların günümüze yakın zamanlara 
kadar George Orwell’in ‘Dikta’ söyle-
mine yani fütüristtik tahminlerine daha 
yakın hissettiklerini aktaran Bayülgen, 
“Aldous Huxley, ağırlıkla diyordu ki: 
‘Kimse senin başında durup, sana silah 
zoruyla bir şey yaptırmayacak. Bunu 
sen talep edeceksin.’ Ve bizim bugün 
yaşadığımız dünya budur.” şeklinde 
konuştu. Politik doğruculuk, itaat etme 
arzusu, sosyal medya bağımlılığı ve 
özgürleşmekten söz edip hiçbir zaman 
özgürleşememek konularının bununla 
bağlantılı olduğunu paylaşan Bayülgen, 
bu açıdan  Aldous Huxley’ın dünyasında 
yaşanıldığını düşündüğünü söyledi.

Z KUŞAĞINA TEK 
SORU
Z kuşağını eleştirdiğine dair hakkında 
sürekli haberler çıktığını aktaran Sanatçı, 
“Benim Z kuşağına sorduğum tek bir 
soru var. ‘Sana Z’sin dendi ama sen 
niye hemen kabul ettin?’ itaat etme 
meselesi beni  çok rahatsız ediyor.” 
diye belirtti.  Özgürlükten bahsedildi-
ğini ama herkesin itaat etmeye hazır 
olduğunu vurgulayan Bayülgen, yeni 
nesil için “Bir işte çalışmıyorsa özgür 
ama o sabah işe başladığı andan itibaren 
bütün kurallara uymaya hazır.’’ dedi.
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Tarih Boyunca Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi Prof. 
Dr. Baki Komsuoğlu konfe-
rans salonunda 19 Nisan’da 
‘Nikomedia’dan Günümüze 
Kocaeli’nin Tarihi ve Kül-
türü’ programı düzenlendi.

İbrahim Özçetin
Kumsal Yürek
Berkay Köymen

Kocaeli’nin tarihi ve kültür mirasının 
ilk yıllarına götüren konferansa Prof. 
Dr. İbrahim Şirin, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz 
Polatel ve yazar Yavuz Ulugün katıldı. 
Programı sunan Doç. Dr. Bilsen Bilgili 
Nikomedia’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet 
döneminden seyahatnamelere kadar 
Kocaeli’nin anlatılacağını özetleyerek 
oturumu başlattı. Nikomedya’nın ku-
ruluşundan Osmanlı’ya ve günümüz 
İzmit’ine kadar kültürel ve tarihsel 
olguların ele alındığı programda Ya-
vuz Ulugün, “İzmit 48 yıl boyunca 
Roma’nın başkentliğini yaptı.” dedi.

KOCAELİ’NİN İSİM 
BELİRSİZLİĞİ

Yazar Ulugün, Nikomedia’nın kurulu-
şunu ele alarak taş tapınakların Kör-
fez’de görüldüğünü söyledi. Anadolu 
krallıklarından bahseden Ulugün, Ro-
ma’da yaşayanlara Bizanslılar demenin 
yanlış olduğunu onların asıl olarak 
Rum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Oğuz 
Polater, Osmanlı döneminde Kocaeli 

bölgesinin tarihi ve kültürü hakkında 
bilgiler paylaştı. 19.yüzyıla kadar idari 
anlamda ‘Kocaeli’ şeklinde anılmasına 
rağmen halk arasında İzmit diye anıl-
dığını aktaran Polater, “2005 yılından 
itibaren Kocaeli Belediyesi şeklinde 
idari anlamda anılıyor. Kısacası çoğu 
zaman siyasi anlamda Kocaeli olarak 
anılma söz konusudur.” diye belirtti. 

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Bu bölgenin ilk yerleşik toplumunun 
Rumlardan oluştuğunu ve Rumlar’da 
ikinci veya üçüncü kuşakta çoğunluk 
olarak Müslümanlaşma görüldüğünü 
belirten Polater, “Ermeniler ise siya-
si söylemler konusu yüzünden önem 
taşımaktadır.” sözlerini kullandı. Po-
later, Oğuzlar, Kafkas muhacirleri ve 
diğer soyların ise çoğunlukla soyut 
miraslarını getirmiş olduklarını, so-
mut mirasların çoğunun ise depremler 
ve sanayileşme yüzünden günümüze 
gelemediğini belirtti. Kocaeli bölgesi-
nin mirasının öneminden bahsederek 
bölgenin yaşamış ve yaşamakta olan 
her ırkın kültürünü taşıyan orijinal bir 
yer olduğunu söyledi.

TURİST FARKLI 
SEYYAH FARKLI

Prof. Dr. İbrahim Şirin Kocaeli’nin 
Cumhuriyet dönemine kadar ki kül-
türel tarihini seyahatnamelerle detay 
landırarak konuyu tarihsel yönleriyle 
açıkladı. Şirin, sözlerine modern za-
manın turisti ile geçmişin seyyahının 
aynı kefeye konulamayacağını çünkü

seyyahlığın merak duygusu ile mace-
raya çıkan bir yolcu ve aynı zamanda 
bir yazar olduğunu belirterek başladı. 
İzmit’ten ilk defa milattan önce altın-
cı yüzyıl’da Periplus adlı denizcilik 
kitabında söz edildiğini dile getiren 
Şirin, İzmit’in Osmanlı zamanında yol 
güzergâhı üzerinde olduğu için uğrak 
dinlenme noktalarından biri olduğunu 
ifade etti. Şirin, Evliya Çelebi’nin ise 
İzmit’i ayrıntılı bir şekilde iki farklı 
zamanda anlattığını ve şehrin o za-
manındaki durumunu gözler önüne 
serdiğini aktardı. Yabancılardan ise 
John Tavener’ın seyahat yazısında pek 
çok hastalıklara iyi gelen çene suyuna 
dair bilgiler veren Şirin, Taverner’in 
İstanbul’da ki çoğu geminin İzmit’teki

kerestelerden yapıldığını da anlattığını 
katılımcılar ile paylaştı.

MİLLİ MÜCADELE 
SONRASI

Şirin, milli mücadele sonrasında önemli 
yerlerin yangından hasar gördüğünü 
ve eski yapıların korunduğu bir plan 
geliştirilmesine rağmen ileriki dönemde 
patlak veren savaş yüzünden hayata 
geçirilemediğini söyledi. Şirin, “Potan-
siyeli olmasına rağmen ancak 2000’li 
yıllardan itibaren turizm faaliyetleri 
yapılabileceği konusunda planlar ya-
pılmaya başlandı. Bunun nedeni ise 
bunun için çok geç kalınmış olması.” 
ifadelerini kullandı.

23 Nisan’da Bi Dünya EğlenceBi Dünya Eğlence
Kocaeli İzmit Kent Meyda-
nı, Kocaeli Kongre Merkezi 
ve okullarda kutlanan 23 
Nisan etkinlikleri renkli 
görüntülere sahne oldu.

Behiye Sude Doğan
Kumsal Yürek

Pandeminin ardından kutlanan ilk 23 
Nisan etkinliklerine hem çocukların 
hem de velilerin ilgisi yoğundu. 2 gece 
3 gün süren 23 Nisan kutlamalarında 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin et-
kinlikleri  Kocaeli Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşti. İzmit Belediyesi’nin 
kutlamaları ve eğlenceli etkinlikleri 
Kent Meydanında halk ile buluştu. 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi’nden öğretmen adayı öğrenciler, 

ilkokul ve ortaokul ziyareti yaparak 
miniklerin 23 Nisan’ını çeşitli faali-
yetler yaparak kutladılar.

KENT MEYDANI ÇOCUK 
SESLERİYLE ŞENLENDİ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlü-
ğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında organize 
ettiği yarışmalar, çocuk şarkıları ve 
mini disco kutlamalarda yer aldı.  23 
Nisan temalı şiir okuma yarışması ve 
‘Sevdiğim Spor Dalı’ konulu resim 
yarışmalarının ödül töreninde İzmit 
Belediye Başkanı Fatma Kaplan ço-
cuklara hediyelerini verdi.

ATÖLYE DOLUSU 
EĞLENCE

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Onur 
Erol Konseri, Burak-Kıvanç İllüzyon 
Gösterisi, Kaptan Pengu ve Çocuk Müzi-

kali sahne aldı. Çeşitli atölyeler ile 
çocuklar hem eğlendi hem de birbirin-
den eğitici aktivitelere katıldı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri 
tarafından kurulan 28 adet atölyede 
Ressam Robot’tan, Robotik Tasarıma, 
Metaverse Girişten, Takı Tasarımına, 3 
D Sanal Gerçeklik Atölyesinden, Resim 
ve Ebru Atölyelerine kadar birbirinden 
eğlenceli aktivitelerin yer aldığı alan-
larda çocuklar gönüllerince eğlendi.

ÇOCUK DEYİP GEÇME
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 
Kocaeli İzmit Solaklar İlkokulu ve 
Solaklar Ortaokulu’nu ziyaret etti. 
Okuldan köy meydanına yürüyüş ile 
başlayan etkinlikte Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi ve Okul 
Müdürü Hasibe Polat günün anlam ve 
önemine dair konuşma yaptı. Etkinliğe, 
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri şiir 
okumaları, müzik dinletisi, kimyasal 
deneyler ve ingilizce oyunları ile katkı 
sağladı. 
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Hülya Altıntaş
Oğuzhan Hafızoğlu

KOÜ’de Akademik Giysi Töreni Yapıldı
Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) 
2021-2022 Öğretim Yılı 
Akademik Giysi Töreni, 
24 Mayıs’da Prof. Dr. Baki 
Komsuoğlu Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hülya Altıntaş

72 öğretim üyesinin profesörlük, 150 
öğretim üyesinin doçentlik, 64 öğretim 
üyesinin de doktor öğretim üyesi ün-
vanı aldığı akademik giysi töreninde 
akademik aşama kaydeden öğretim 
üyeleri cübbe giydi. Bilimsel başarı 
gösteren akademisyenlere de yayın 
teşvik ödülleri takdim edildi. Saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan tö-
ren, Devlet Konservatuvarının müzik 
dinletisi ile devam etti. Törende, KOÜ 
İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa 
Yılmaz, Doç. Dr. Aysel Çetinkaya, Doç. 
Dr. Gamze Yetkin Cılızoğlu, Doç. Dr. 
Zeynep Varlı Gürel, Doç. Dr. Mert 
Gürer  Doç. Dr. Banu Küçüksaraç 
ve Dr. Öğr. Üyesi Gülden Özkan da 
törende cübbe giydi.

BİLİME VERİLEN
DEĞER

Törenin açılış konuşmasını yapan  KOÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 
akademik ve bilimsel başarı gösteren 
akademisyenleri tebrik etti. Bir akade-
misyenin akademi eğitiminin başladığı 
andan itibaren, topluma, dünyaya ve 
insana dair önemli bir sorumluluğu-
nun bulunduğu ifade eden Prof. Dr. 
Hülagü, “Akademisyenlik yalnızca 
bir meslek grubu ya da çalışma ala-
nı değildir. Akademisyenler olarak, 
gündelik sorun ve telaşlarımız, idari 
olarak üstlendiğimiz vazifeler her ne 
olursa olsun, ortaya bilimsel bir eser 
koymak her zaman ilk planda yer al-
mıştır. Akademi biçim ve yapı olarak

her ne kadar batı felsefesi kökenli olsa 
da, bilimin ve ilmin anavatanı olan 
bu coğrafyada, kadim kültürümüzün 
beşiğinde bilime verilen değer hiçbir 
toplumla kıyaslanamaz.” ifadelerini 
kullandı. Millet olarak geçmiş tarih 
notlarımızın bunun açık ispatı olduğunu 
vurgulayan Rektör Hülagü, gerçekleş-
tirilen tören için, bilimsel sorumluluk 
ve mevcudiyet noktasında kat edilen 
başarının hem takdiri olduğunu hem 
de aileler ile beraber yaşanılan özel 
bir gün olduğunu dile getirdi. Tören 
ve cübbe giyme gününün öneminden 
bahseden Hülagü, günün anlamı için 
akademisyenlerin uykusuz geçirilen ve 
ailelerinden çaldıkları zamanın çıktı 
larını yine sevdikleriyle paylaştıkları 
gururlu bir an olduğunu belirtti.

POTANSİYELİ
HAREKETE GEÇİRME

Kocaeli Üniversitesi’nin hedefinin dikey 
büyümeye odaklandığını söyleyen Prof. 
Dr. Hülagü, “En kısa sürede araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerimizde atılımlar 
yaparak Kocaeli Üniversitesi’ni araş-
tırma üniversiteleri arasına sokmak 
en önemli gayelerimizden biridir. Bu 
çerçevede de bizleri bu noktaya taşı-

yacak en önemli aktiviteler olan araş-
tırma, geliştirme ve bilimsel çalışma 
faaliyetlerinin takdir edildiği akademik 
giysi töreninde gündeme almanın çok 
önemli olduğu inancındayım. Bugün 
akademik gelişme kaydeden hocala-
rımız, bu faaliyetlerini artan bir hızla 
sürdürürse en kısa zamanda hedefleri-
mize ulaşmamızın önünde hiçbir en-
gel bulunmamaktadır.” dedi.Kocaeli 
Üniversitesi’nin olağanüstü bir insan 
gücü ve yetişmiş bir kadrosu olduğu-
nu ve bunu destekleyen imkânlarının 
bulunduğuna inandığını dile getiren 
Hülagü, “Potansiyelimizi harekete 
geçirme konusunda yakın zamanda 
daha doğru ve kararlı adımlar atarak 
daha önemli başarılara imza atacağız.” 
şeklinde konuştu.

AKADEMİSYENLERE 
TEŞVİK ÖDÜLÜ

Açılış konuşmalarının ardından 2020 
ve 2021 yıllarında Web Of Science 
İncites’ta yer alan, Fen Bilimleri, Sağlık 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında 
en çok yayın yaparak ilk 3’e giren 
akademisyenlere yayın teşvik ödülleri 
verildi. 72 öğretim üyesininprofesör-
lük, 150 öğretim üyesinin doçentlik,

64 öğretim üyesinin de doktor öğretim 
üyesi unvanı aldığı akademik giysi 
töreninde akademik aşama kaydeden 
öğretim üyeleri cübbelerini giydi. Ko-
caeli Üniversitesi 2021-2022 Öğretim 
Yılı Akademik Giysi Töreni aile fo-
toğrafı çekilmesi ile sona erdi. Törene 
Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele 
Kaymakamı Necip Çakmak, Körfez 
Belediye Başkanı Şener Söğüt, rek-
tör yardımcıları, senatörler, davetliler, 
akademisyenler ve aileleri katıldı.

KOÜ İletişime ‘HİÇ’ Ödülleri

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Atölyesi (HİT Atölye) öğrencile-
ri, Bursa Halkla İlişkiler Derneği 
(BHİD) tarafından Türkiye gene-
linde düzenlenen 8. Halkla İlişkiler 
Çalışmaları (HİÇ) yarışmasında 
ödül aldı.

HİT Atölye Koordinatörü Doç. Dr. 
Banu Küçüksaraç’ın danışmanlığında 
Esmanur Akdağ, Tülay Özgürel ve 
Ahmet Talha Ağca tarafından hazırlanan 
ve faaliyete geçirilen ‘KOUSTECH’ 
Kurumsal İletişim Projesi, 8. HİÇ 

Ödülleri Üni-Halkla İlişkiler (PR) 
kategorisinde ödül aldı. Öğrencilere 
destek amacıyla törene katılan KOÜ 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nigar Pösteki, “Öğrencilerimizin 
başarısından mutluluk ve gurur du-
yuyorum. Öğrencilerimizin bu tür 
yarışmalara katılmaları kariyerleri ve 
mesleki gelişimleri için önemli olduğu 
kadar, verdiğimiz eğitimin kalitesinin 
bir göstergesi olarak bizim için de önem 
arz ediyor.” dedi.

KENDİLİĞİNDEN GELEN
BAŞARI

Halkla ilişkiler sektörünün önemli ödül-
leri arasında yer alan HİÇ Ödülleri’ni 
KOÜ İletişim Fakültesi olarak bir kez

daha aldıkları için çok mutlu ve gurur-
lu olduklarını aktaran Doç. Dr. Banu 
Küçüksaraç, “Öğrencilerimi gönülden 
kutluyorum. Öğrencilerimin büyük bir 
özveriyle HİT Atölye’de hazırladıkları 
ve faaliyete geçirdikleri KOUSTECH 
Kurumsal İletişim Projesi ile 8. HİÇ 
Ödülleri’nde ödüle layık görülmele-
ri, sektörel standartlarda verdiğimiz 
eğitimin kanıtını oluşturduğu gibi işi-
mizi severek yaptığımızda başarının 
kendiliğinden gelebileceği noktasında 
da bizleri motive ediyor. Bu nedenle 
hem fakültemizin sektördeki konumu 
ve tanıtımı, hem de öğrencilerimizin 
kariyeri için İletişim Fakültesi olarak, 
bu tür organizasyonlarda yer almayı 
önemsiyoruz ve destekliyoruz.” ifa-
delerini kullandı.
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KAYDA  ALINAN 
MANİLER

“Davulcular şu an sevilmediklerin-
den şiddet ile karşılaşıyor. Bizim 
zamanımızda böyle bir şey yoktu.” 
diyen Altuntaş, ramazan davulculu-
ğu yaptığı süre boyunca hiç tepkiyle 
karşılaşmadığını belirtti. Eskiden ma-
hallenin tanıdık ve sevilen simalarının 
davulculuk yaptığını şimdilerde ise bu 
durumun değiştiğini aktaran Altuntaş, 
mahallelinin tanımadığı yabancıların 
davulcu olarak gelmesinin tepki ya-
rattığını söyledi. Altuntaş, “Biz hangi 
evde yaşlı, hangi evde hasta, hangi 
evde bebek var bilirdik. Davulu ona 
göre çalar, bahşiş istemeye daha uygun 
bir saatte giderdik. Huyunu, muhab-
betini bildiğin insanla konuşmak daha 
kolaydır. Şimdiki gençler bunları bil-
meden her kapıya gidiyor.” dedi. Hatta 
halkın kendisinin söylediği manileri 
kayıt cihazına kaydettiklerini söyleyen 
Altuntaş, kendilerini sevdirdiklerini, 
eskiden davulun ve manilerin seven-
lerinin çok olduğunu dile getiriyor. 
Davulcu İlyas, o sevilen manilerinden 
bir tanesini söylüyor: 

BESMELEYLE ÇIKTIM YOLA 
SELAM VERDİM SAĞA SOLA
İKİ GÖZÜM BENİM AĞAM
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLA 

BUYRUN BAYRAM 
NAMAZINA

Her gecenin kendisi için farklı bir 
anı olduğunu aktaran Davulcu İlyas, 
bir gece hiç sokak lambası olmayan 
Hacı Mahmutlar sokağına girdiğini 
ve kendisini orada bir sürprizin karşı-
layacağından habersiz ilerlediğinden 
bahsediyor. “Bu sokakta Kasap Sıtkı 

isimli biri vardı. Ağaca ip bağlamış, 
ipin ucuna da bir teneke asmış. Bu 
tenekeden gecenin karanlığında takır 
tukur sesler geliyor.” ifadelerini kullanan 
İlyas amca da durur mu? Kasap Sıt-
kı’nın çakma davul düzeneğine cevaben 
başlamış yere tokmakla vurmaya. Her 
işte olduğu gibi zor şartlardan da söz 
eden Davulcu İlyas, eskiden şimdiki 
davulcular gibi motorla ya da taşıt 
üzerinde davul çalmadıklarını gece 
zorlu hava koşullarına rağmen işlerini 
severek yaptıklarını vurguluyor. İlyas 
amca, “Muazzam yağmur yağan bir 
gece öyle bir yıldırım çaktı ki zifiri 
karanlık olan her yer aydınlandı.” dedi 
ve olayın şokunu atlatamadığını be-
lirtti. Ramazanın birinci gününden 
son gününe kadar birbirinden farklı 
maniler söyleyen Davulcu İlyas, bayram 
sabahı manilerinin namaza kaldırmak 
amacıyla söylendiğinden daha farklı 
olduğunu dile getirdi.

AYAZINA AYAZINA 
YUMURTANIN BEYAZINA 
İKİ GÖZÜM BENİM AĞAM 
BUYUR BAYRAM NAMAZINA 

Davulum Bahşiş İstedi 
Ramazan ayında mahalle halkını sahura 
kaldırmak için sokak aralarında çalınan 
davul geleneği uzun yıllardır sürüyor. 
Eski zamanlarda daha da meşhur olan bu 
gelenek, günümüzde gittikçe azalmaya 
başlayarak önemini yitirdi. Teknolojinin 
gelişmesiyle insanların uyanmak için 
teknolojik cihazları tercih etmesi, bu 
geleneğin gözden düşmesinin sebepleri 
arasında.

Hülya Altıntaş

Ramazan davulu ve manileri, Ramazan 
ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri. 
Mahalle mahalle gezilerek mahalleliyi 
sahura kaldırma amacıyla çalınan da-
vullar, eski ramazanlarda neşeyle kar-
şılanıyordu. Bahşiş usulüyle Ramazan 
ayı boyunca çalışan davulcular, artık 
sadece davul çalarak, manisiz şekilde 
bu geleneği sürdürüyorlar. Son yıllarda 
bu geleneğe tepki ile yaklaşılıyor.15 
sene ramazan davulculuğu yapmış olan 
İlyas Altuntaş ile eski ramazanları yad 
ettik. Altuntaş, davulculuğun geçmişte 
ne kadar değerli ve kıymet gösterilen 
bir iş olduğunu Genç Açı için anlattı.

DAVUL BOYUNDA 
TOKMAK ELİNDE

71 yaşında olan İlyas amca, emekli ama 
davulculuk yaptığı dönemde belediyede 
elektrikçi olarak çalışıyordu. Doğup, 
büyüdüğü köyde 15 yıl davulculuk 
yapan İlyas Altuntaş, davulculuğun 
gelir getirmediğini, parayı düşünerek 
yapılacak bir iş olmadığını vurguladı. 
Günümüzdeki davulculuk ile kendi-
sinin geçmişte yaptığı davulculuğun 
çok farklı olduğunu belirten Altuntaş, 
“Şimdilerde davulcu yok. Ben davulcu 
göremiyorum. İnsanları uyandırmak 
değildir davulculuk. Bu meslek bir

gelenektir. Bunu sürdürmek, devam 
ettirmek gerekir. Yapabilenlere ne 
mutlu.” ifadelerini kullandı.  Eskiden 
her davulcunun dolaştığı yerin belli 
olduğunu kendisinin de bir mevkisi-
nin olduğundan bahseden Altuntaş, 
günümüzde davulcuların maniler 
söylemeden sadece davul çalarak, 
araçlarla dolaştıklarını ve bu sebeple 
geleneği sürdüremediklerini vurgula-
dı. 6-7 mahalleyi sokak sokak davul 
boynunda, tokmak elinde dolaştığını 
ve bu istikameti gezmesinin 1 saat 15 
dakika sürdüğünü dile getiren Altun-
taş, Ramazan ayının on beşinci günü 
sahurdan imsak vaktine 1 saat kalaya 
kadar gezerek, 15-20 haneden bahşiş 
toplama geleneği olduğundan bahsetti.

3 tane bahşiş toplama manisi oldu-
ğunu söyleyen Davulcu İlyas, bizler 
için bu 3 maniyi sıralıyor.

İŞTE GELDİM KAPINIZA 
SELAM VERDİM HEPİNİZE 
SELAMIMI ALMAZSANIZ 
DAHA GELMEM KAPINIZA 

İlyas amca bakıyor ki bahşiş yok, 
ikinci maniye geçiyor. 

BAHÇELERDE KARA BAKLA
GÜVERCİNLER ATAR TAKLA 
İKİ GÖZÜM BENİM AĞAM
KESENİN DİBİNİ YOKLA

İlyas amca, üçüncü mani ile bahşi-
şinin geldiğini söylüyor.

TÜLBENTLERDEN SÜZÜLECEK
ÇOK BEKLETME BENİM AĞAM 
ÇOK YERİM VAR GEZİLECEK

Beyaz Kalpli Gençler

Beyaz Kalpler, 2014 yılından beri İzmitli gençlerin kalp-
lerine dokunuyor. Çeşitli sebeplerle lise hayatına devam 
edemeyen gençler eğitim merkezinde meslek sahibi oluyor.

Rabia Aktaş 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryan-
tasyon Merkezi, çeşitli sebeplerle lise hayatına devam edemeyen gençleri bir 
arada topluyor. Gençlerin hayatlarına dokunan Beyaz Kalpler, ‘önleyici sosyal 
hizmet’ anlayışıyla; sosyal risk grubunda yer alan çocukları, risk altına girmeden 
toplumsal yaşama dahil ediyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi, 
14-18 yaş aralığında örgün lise hayatına devam etmeyen, edemeyen, çocukları 
hayata kazandırmak için Sosyal Hizmetler Müdürlüğüyle  çalışıp çocuklara 
mesleki eğitim veriyor. Beyaz Kalpler’de çocuklar; aşçılık, pastacılık, kuaförlük, 
baristalık, grafik tasarım ve fotoğrafçılık ve çeşitli spor alanlarında en az 8 ay 
eğitim aldıktan sonra sertifika alıp meslek sahibi olabiliyor. 

TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ 
YOK! 
Beyaz Kalpler İdari Sorumlusu İrfan 
Memiş, “Bu proje Türkiye’de tek. Ben-
zerleri olabilir fakat bu kadar kapsamlı 
bir tane daha eğitim merkezi yok.” 
dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli 
Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(KOUSEM)’in iş birliğinde yürütülen 
kurum 2013’de projelendirilip 2014’de 
eğitime başladı. Öğrencilerin aldıkla-
rı eğitim sayesinde toplumsal hayata 
kazandırılıp meslek sahibi olduğunu 
söyleyen Memiş, eğitim kapsamında 
çeşitli birçok faaliyet yürütüldüğünü 
anlattı. Memiş, “Amacımız, sosyal doku 
programıyla öğrencilerin hayatlarına 
dokunmak.” dedi. Branşların öğrenci-
lerin potansiyelleri ve yeteneklerine

göre belirlendiğini vurgulayan Memiş,
“Spor alanında öğrencinin yeteneğini 
kurum karşılayamadığında farklı kurum-
lara yönlendiriyoruz. Geçen senelerde 
milli kadın halterci yetiştirdik. Öğren-
cilerimizden birisi de kendi heykeltıraş 
sergisini açtı.” diye konuştu.

BURADA ADALET VAR

Beyaz Kalplerde eğitim gören öğ-
rencilerin ise bu kurum hakkında 
yorumları pozitif yönde. Öğrenciler, 
buranın onlara bir yuva olduğunu, 
kendileriyle ayrı ayrı ilgilenildiğini, 
ayrımcılık yapmadan adaletli bir şe-
kilde hem eğitim gördüklerini hem de 
güzel vakit geçirdiklerini söylediler. 
“Burada bir aileyiz. Hocalar abilerimiz, 
ablalarımız gibi.” diyen öğrenciler, bu 
kuruma diğer dönemler için gelecek 
olanlara da kaygılı olmamalarını, 
önyargısız gelmelerini tavsiye ettiler. 
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Dünyada en pahalı ve en çok izlenen 
spor alanlarından biri olan motor spor-
ları, ülkemizde de belirli bir hayran 
kitlesine ulaşmış durumda. Motor spor-
larının popüler kategorilerinden karting 
sporunda şampiyonluk yaşayan Sude 
Yurdagul ile röportaj gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz yıl seniör kategorisinde 
Türkiye Kadınlar Karting Şampiyonu 
olan 18 yaşındaki Yurdagul, karting 
sporuna nasıl başladığını, yarışlara nasıl 
hazırlandığını, şampiyonluk sürecinde 
neler yaşadığını ve daha birçok detayı 
Genç Açı’ya anlattı.

Oğuzhan Hafızoğlu

Karting sporuna 2 yıl önce başladığını 
ifade eden Sude Yurdagul, ailesinin 
kendisine küçük yaşlarda aldığı akülü 
araba sayesinde motor sporlarına olan 
ilgisinin arttığını söyledi. Küçüklüğün-
den itibaren motor sporlarının hayalini 
kurduğunu belirten Yurdagul, pandemi 
zamanında araştırmalar yaparak 10 
derslik bir eğitim aldığını, sonrasında 
ise kendine bir araba sipariş ederek 
kartinge başladığını dile getirdi.

Karting, kart veya go-
kart adı verilen ve küçük 
araçlarla yapılan bir yarış 
sporudur. Genellikle kü-
çük kart pistlerinde yapı-
lan bu yarış türü, motor 
sporlarında daha üst se-
viyelere geçiş yapmanın 
en temel yollarından biri 
olarak görülür.

SAKATLIK SONRASI 
ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluk sürecini anlatan Sude 
Yurdagul, şampiyona öncesinde hedef-
lerinin olduğunu fakat başlangıçta “Ben 
kesin şampiyon olurum.” diyemediğini 
söyledi. Rakiplerinin güçlü ve tecrübeli 
olduğunu aktaran Yurdagul, şampiyona 
öncesinde kaburgasının kırıldığını ve 
başlangıçta yarışıp yarışmayacağının 
belli olmadığını ifade etti. Yarışlara 3 
hafta kala antrenmanlar sırasında bir 
kaza yaşandığını paylaşan Yurdagul, 
iki arabanın çarpışması sonucu seken 
arabanın üstüne çıktığını söyledi. O 
sırada kendisinin de koltuğundan 
oynayarak kaburgasını çatlattığını 
ve çok fazla kaburga ağrısı çektiğini 
belirten Yurdagul, doku zedelenmesi 
yaşayarak kaburgasını çatlattığını fa-
kat ilk başta bunu anlamadığını ifade 
etti. Yurdagul, “Kaburgamın çatladığını 
bilmiyordum. En fazla doku zedelen-
mesi vardır diye geçiştirdim. Sonra 
bir gün tekrar antrenmana gittim, o 
sırada zıplarken kaburgamı kırdım. 
Yarışlara katılabilmek için 3 haftanın 
2 haftası boyunca sadece dinlendim. 
1 hafta kala ağrı hissetsem de çıkıp

antrenman yapmam gerekiyordu. Çünkü 
yarış haftası da antrenman yapmasaydım 
puan alamazdım. Her gün kırık kabur-
gayla antrenmanlar yaptım. Bir sürü 
ilaç ağrı kesici ve iğneler kullandım. 
Zor zamanlardı fakat kırık kaburga 
beni motive ediyordu. Şu an baktı-
ğımda iyi ki yapmışım diyorum, kırık 
kaburgayla yarışmasaydım bu kadar 
motive olamazdım.” sözlerini kullandı.

netleştirdiğini ve kendisine güveninin 
arttığını vurgulayan Yurdagul şu ifa-
deleri kullandı: “Çok fazla çalışmaya 
başlamıştım, sonrasında da şampiyon 
oldum.”

SİMÜLASYON VE 
FİZİKLSEL ANTRENMAN

Yarışlara hazırlık sürecinden bahse-
den genç sporcu, simülasyondan ant-
renmanlar yaptığını bunun yanı sıra 
kendi fizyoterapistinin olduğunu ve 
ağır antrenmanlar yaptığını ifade etti. 
Yurdagul, “Özellikle yarış haftaları çok 
fazla fiziksel antrenmanlar yapıyorum 
ve kendimi çok fazla yoruyorum bu 
sayede antrenman sırasında boyun ve 
kas ağrısı çekmiyorum. Yarış haftasında 
zaten ağırlıklı olarak tüm gün pistte 

Kırık Kaburga İle Gelen Şampiyonluk

“BU SERİ KADINLARA 
ÖRNEK OLUYOR”

Motor sporlarının içinde kadın olmanın 
çok güzel bir duygu olduğunu ifade 
eden Yurdagul, bu sporun kadın/erkeği 
şeklinde bir ayrım barındırmadığını 
her ne kadar erkek egemenliği altında 
bir spor dalı olsa da kendisi için böy-
le bir ayrımın olmadığını vurguladı. 
Yurdagul, “Türkiye’de çok güzel bir 
karting serisi gerçekleştirildi. Bu seri, 
kadınlara örnek oluyor ve onları teşvik 
ediyor. Bu sayede daha çok insan ya-
rışlara katılıp şampiyon olmak istiyor. 
Sonuçta Türkiye’de ilk kez böyle bir 
seri yapıldı ve bu serinin ilk şampiyonu 
ben oldum. O yüzden çok mutluyum.” 
ifadelerini kullandı.

“YARIŞA 5 DAKİKA KALA 
PİSTE ÇIKTIM”

Sude Yurdagul, “İlk yarışa çıkmadan 1 
saat önce pistin doktoru sağlığıma zarar 
olur diye bana ‘Yarışamazsın!’ dedi. 
Ben yarışacağımı söyleyince aramızda 
bir tartışma çıktı ve beni hakemlere 
şikâyet etti. Ben de kendi doktorumu 
arayıp sağlığımın yerinde olduğuna dair 
bir belge yazdırdım. Yarışa 5 dakika 
kala piste çıkabileceğime dair onay 
geldi.” şeklinde konuştu. Bu süreçte 
çok garip hisler yaşadığını, 5. yarıştan 
itibaren şampiyon olacağını kafasında

            Her gün 
kırık kaburgayla 
antrenmanlar yap-
tım. Zor zamanlardı 
fakat kırık kaburga 
beni motive edi-
yordu.

KARTİNGDEN ÖNCE VE 
SONRA

Ailesinin motor sporlarını ve arabaları 
hiç sevmediğini belirten Sude Yurdagul, 
ilk başlarda ailesinden ve çevresinden 
olumsuz geri dönüşler aldığını söy-
ledi. Kartingi spor olarak görmeyen 
insanların olduğunu ve çevresinden 
“Nereye kadar bu işi yapacaksın?” gibi 
sözler duyduğunu ifade eden başarı-
lı sporcu, şampiyon olduktan sonra 
herkesin şaşırdığını ve tebrik ettiğini 
söyledi. Yurdagul, önceden kendisine 
inanmayan insanların şu an kendisine 
sonsuz güven beslediklerini ve ilerle-
yen yıllarda daha başarılı olacaklarına 
inandığını söyledi.

antrenmanlar yapıyoruz. Hazırlık  
sürecim bu şekilde gerçekleşiyor.” 
dedi. Karting yaparken motivasyon 
kaynağının nasıl oluştuğundan bah-
seden Sude Yurdagul, “Hayallerimi ve 
hedeflerimi o kadar çok gerçekleştirmek 
istiyorum ki bu beni motive ediyor. 
Bundan 5 sene sonra nerede olacağımı 
ne yapacağımı düşünmek motivasyon 
kazandırıyor ve bu sayede de daha çok 
çalışıyorum.” diye belirtti. 
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KOÜ İletişimde Festival Rüzgarı Esti
Kocaeli Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nde 10-11-12 
Mayıs’da düzenlenen İle-
tişim Festivali’nde eğitim 
eğlence ile harmanlandı.
Oğuzhan Hafızoğlu

İletişim Fakültesi Dekanlığı öncülü-
ğünde, fakülte bölümlerinin ve atölye 
öğrencilerinin organizasyonu ile İle-
tişim Fakültesi Festivali 10-12 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşti. Sepaş 
Enerji’nin sponsor olduğu festival-
de, sektör çalışanları ve öğrenciler 
bir araya geldi.

Festival, İletişim Fakültesi fuaye 
alanında gerçekleşen açılış töreni 
ile başladı. Açılışa, Kocaeli Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof Dr. 
Ercüment Çiftçi, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki ve 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Elif Çelebi ile bölüm başkanları, 
akademisyenler ve öğrenciler katıl-
dı. Pandemi sonrası bu tür etkinlik-
leri önemsediğini söyleyen Rektör 
Hülagü, “Biz toplum olarak yakın 
teması seven insanlarız. Bu kapsam-
da İletişim Fakültesini ve etkinlikle-
rini çok önemsiyoruz.” dedi. Festi-
vale ev sahipliği yapan Dekan Nigar 
Pösteki, “2 yıllık bir aradan sonra 
festival ile birlikte olmak bizleri ve 
öğrencileri çok mutlu etti.” ifadele-
rini kullandı. Kokteyl ve canlı müzi-
ğin olduğu açılışta renkli görüntüler 
ortaya çıktı. 

ÖĞRENCİLER SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİYLE 
BULUŞTU

Festivalin ilk etkinliğinde ‘Sürdürü-
lebilirlik İletişimi’ başlıklı seminer 
kapsamında Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek 
Özgüden Özen konuk edildi. 

Sürdürülebilir kalkınma için küresel 
amaçları aktaran İpek Özen, sürdürü-
lebilirliğin amacının gençler ve çocuk-
lar için düzgün bir gezegen bırakmak 
olduğunu söyledi. Seminerin ardından 
‘Kamera Önü Oyunculuk ve Oyuncu 
Yönetimi’ başlıklı atölye gerçekleş-
tirildi. Görsel İletişim Atölyesinde 
düzenlenen sergide Ressam Evrim 
Coşar ve Ressam Gülnur Birgül’ün 

çizimleri sergilendi. Brandok Dijital 
Performans Marketing Ajansı kurucuları 
Ahmet Balat ve Zeynel Çift ‘Dijital 
Pazarlamanın Devrimi ve Metaverse’ 
seminerini gerçekleştirdi. Öğrencilere 
tavsiyelerde bulunan  Ahmet Balat, 
dijital pazarlamada ölçülebilirliğin 
geleneksel pazarlamadan daha kolay 
olduğunu belirtti. Seminerin ardından 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlar 
Bölümü Öğr. Gör. Ali Ömür Ulusoy 
‘Bir Senaryo Yazmak’ isimli atölye ile 
öğrencilere senaryo yazmakla ilgili 
eğitim verdi. Gerçekleştirilen atölyeyle 
festivalin birinci günü tamamlandı.

A’DAN Z’YE SPOR

Festivalin ikinci gününde Gazetecilik 
Bölümü tarafından ‘Medya ve Spor’, 
‘E-spor ve Türkiye’deki Durumu’ başlık-
ları altında söyleşi ve panel düzenlendi. 
Medya ve Spor söyleşisine konuk olarak 
gazeteci ve spiker Ersin Düzen, spiker 
ve spor yorumcusu Seyhan Şaşko ka-
tıldı. Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Selma Koç Akgül’ün de aralarında 
bulunduğu çok sayıda akademisyenin 
ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi-
ği söyleşide spor medyası, medyada 
kadın ve spora dair birçok konu ele 
alındı. Söyleşinin ardından Kocaeli 
Üniversitesi Haber Ajansı’nı ziyaret

eden Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko 
anı defterini imzalayarak öğrencilerle 
fotoğraf çektirdi.

‘E-spor ve Türkiye’deki Durumu’ 
başlıklı panele ise  Kocaeli Üniver-
sitesi E-spor Kulüp Başkanı Hidayet 
Sağ, e-spor koçu ve menajeri Deren 
Ülgen, Bandırma Onyedi Eylül Üni-
versitesi E-spor Araştırmaları Merkezi 
Koordinatörü Yasin Çakır ve e-spor 
eğitmeni Tuna Serdar katıldı. Doç. 
Dr. Aysel Çetinkaya’nın moderatörlü-
ğünde Türkiye’deki e-spor kültürünün 
ve sisteminin konuşulduğu panelde 
son yıllarda popülerliği artan e-spor 
konusu tartışıldı. E-spor’a karşı yapı-
lan önyargılar hakkında konuşan Tuna 
Serdar, e-sporun evden yapılmasının 
bile tuhaf  karşılandığını, bu işten para 
kazanan insanların olduğunu ve tabu-
ları yıkmamız gerektiğini ifade etti. 
Katılımcılar öğrencilere bu alanla ilgili 
tüyolar verdi.
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Festivalin ikinci gününde Dijital Ajans 
ve Influencer Marketing görevlileri 
Burak Bozkurt ve Tuğçe Akdemir 
öğrencilerle İletişim Fakültesinde 
söyleşi gerçekleştirdi. 

Dijital Reklam Üretimi ve NFT Oluştur-
ma ve Listeleme atölyelerinin ardından 
fakülte önünde gerçekleştirilen açık 
hava etkinliğiyle öğrenciler ve aka-
demisyenler renkli görüntülere imza 
attı. Pandeminin ardından öğrencilerin 
okuldaki faaliyetlere duyduğu özlem 
festivale de yansıdı. Öğrenciler etkin-
liklere yoğun ilgi gösterdi. 

ÖĞRENCİLER HEM 
ÖĞRENDİ HEM 
EĞLENDİ
Festivalin son günü de yine dolu dolu 
geçti. Gazetecilik Bölümü tarafından 
organize edilen ‘Türkiye’de Podcast 
Yayıncılığı ve Girişimciliği’ atölye-
sinde, PodcasterApp kurucusu Rıfat 

Özcan, Podcast yayıncısı Aykut Aksoy 
ve Haber Atölyesi Podcast yayıncısı 
Özgür Can Yolcu öğrencilere bilgilerini 
aktardı. Woman TV baş editörü Alper 
Ceylan ‘Senaryo ve Editörlük’ atölyesi 
düzenledi. Sektörde sorumlu kişinin 
editör olduğunu söyleyen Ceylan, “Her 
şeyin sunucular tarafından yapıldığı 
sanılıyor fakat bütün iş editörlerden 
geliyor. İçerikte yanlış bir durum ol-
duğunda sorumlu kişi olarak editör 
gösteriliyor.” ifadelerini kullandı.  
Dergicilik seminerine Time Kocaeli 
imtiyaz sahibi Tolga Tamer ve TV41 
kanalında program sunuculuğu yapan, 
aynı zamanda da  yazar olan Sevcan 
Tamer katıldı. İletişim Fakültesi me-
zunlarının söyleşileriyle festivalin son 
günü yine birçok etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. Yönetmen Yağmur Kartal Ka-
rakuş ve Yönetmen Cüneyt Karakuş 
gerçekleştirdikleri söyleşilerle öğren-
cilere Türkiye’deki film sektörünü ve 
tecrübelerini aktardı. Gerçekleştirilen 
‘Reklam Üretim Süreci’, atölyesine

KARPAT  Reklam Ajansı yetkilileri Yiğit 
Ayvazoğlu ve Hamideddin Moğulkoç 
katıldı. Festivalin ardından Kocaeli 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nigar Pösteki festivalde gö-
revli öğrenciler ve akademisyenlerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi ve emekleri 
için teşekkür ederek sertifikalarını 
takdim etti. 3 gün boyunca yoğun bir 
programla gerçekleştirilen festivalde 
seminerler, atölyeler ve eğlenceli etkin-
liklerle öğrenciler ve akademisyenler 
keyifli anlar yaşadı. Festival boyunca 
farklı alanlarda bilgi edinen öğrenciler 
finaller öncesinde enerji topladı.

Tam bir festival havasında gerçek-
leştirilen ve Peyman’ın katkılarıyla 
düzenlenen açık hava etkinliğinde canlı 
müziğin yanı sıra çeşitli oyunlar da 
oynandı.
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Mehmet Efe’nin Keyif Köşesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesi, 
Çiçeközü köyünde bulu-
nan Mehmet Efe’nin hobi 
bahçesini sizler için yazıya 
döktüm. 

Ömer Faruk Demira

Yaklaşık 15 sene önce Çiçeközü kö-
yünün hemen 300 metre yukarısında 
bulunan 12 dönümlük bir araziyi uygun 
fiyata alan Mehmet Efe, bu araziyi 
seneler boyunca çekip çevirerek hobi 
bahçesi haline getirmiş. Her sabah kendi 

köyünden traktörle hobi bahçesine 
gelen Efe, gün içerisindeki bütün 
vaktini burada geçiriyor. 

SATIŞ DEĞİL İKRAM

Her köşesi emek kokan bu bahçenin 
içine girdiğimiz zaman bizi bolca meyve 
ağacı karşılıyor. Mehmet amca bah-
çesinin hemen yan tarafına yapmış 
olduğu tarlada ise domates ve biber 
yetiştiriyor. 15 çeşit biber ekimi yaptığını 
söyleyen Mehmet Efe, bu yetiştirdiği 
meyve ve sebzelerden ticari bir kazanç 
sağlamadığını ve isteyen misafirlerine 
ikram ettiğini dile getirdi. Mehmet 
Efe, sadece meyve ve sebzeyle ilgilen-

miyor. Geçmiş yıllarda tavuk, koyun 
gibi hayvanları da bahçesinde besledi-
ğini belirten Mehmet amca, kurtların 
beslediği hayvanları yemeye çalışması 
üzerine mecburen hayvanlarını köyün-
deki evine götürmek zorunda kaldığını 
anlattı. Hayvancılık alanında sadece 
arılarla ilgilendiğini dile getiren Mehmet 
Efe, “Bahçemin bir bölümünde 30’a 
yakın arı kovanım bulunmakta. Bu 
kovanlarda toplanan çiçek balını sizin 
gibi misafirliğe gelen dostlarıma ikram 
ediyorum. Geri kalan balları kavanoza 
doldurup isteyen insanlara da cüzi bir 
miktarda satışını yapıyorum.” diyor.

BİR ÖMÜRLÜK ESERLER

Otantik bir havaya sahip olan hobi 
bahçesinde taş fırını, su kuyusu, şömine 
tarzı taştan yapılar ve huzurla dinlenip 
oturabileceğiniz üstü kapalı ahşaptan 
çardaklar bulunuyor. Mehmet Efe’nin, 
bunlarla da kalmayarak kendine müze 
olarak adlandırdığı ufak bir antika yeri 
var. Bu antikalara gözü gibi baktığını 
söyleyen Efe, “Neredeyse burada 500 
parça eser bulunuyor. Tabii ki hepsi 
antika değil ama çoğunun benim için 
değeri çok fazladır. Eserleri biriktirdiğim 
bu oda benim çocukluğum, gençliğim 
ve yaşlılığımdır. Burayı benim için 
özel kılan da budur.” şeklinde konuştu. 
Birçok eski alet edevatın bulunduğu 
bu yerde nostaljiyi hissetmek çok da 
zor olmasa gerek. Fakat daha birçok

güzel görseli olan bu yeri Mehmet 
amcadan dinlemenin yanında bizzat 
görmek de gerekiyor.

CANA YAKIN VE SAMİMİ

Mehmet amcanın misafir ağırlamayı 
çok sevdiğini kendisiyle tanışan herkes 
ilk andan itibaren anlayabilir. Gelen 
misafirlerden hiçbir karşılık beklemeden 
bahçesinde yetişen her ürünü tattırmak 
için can atıyor. Sadece onunla yarım 
saatlik bir sohbetle bahçesindeki tüm 
nimetlerden faydalanabilirsiniz. Ku-
lakları az duyan, konuşmayı ve soh-
bet etmeyi çok seven, yaptığı bahçeyi 
anlatmakla mutlu olan, yaşı 65 ama 
ruhu ve hayal dünyası çok genç olan 
Mehmet Efe’yi ve hobi bahçesini sizlere 
tanıtmak istedim. Bu güzel emeğin ve 
çabanın karşılığında yalnızca güzel 
temennilerde bulunmak bile ona ve-
rilebilecek en büyük hediye olacaktır.

Denizin: “Hip Hop Sınıfsal Olarak Alt Kültürdür”
Son yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran 
Rap kültürü özellikle genç yaştaki ke-
simler sayesinde ülkemizde de revaçta. 
Aslında ülkemizde 90’larda yapılmaya 
başlayan Hip-Hop gün geçtikçe ana 
akım medyada da yerini bulmaya 
başladı. Ülkemizde her platformda 
en çok dinlenen tür olan rap, başlarda 
dar bir çevre tarafından takip edilse de 
günümüzde toplumun birçok kesimi 
tarafından dinlenmeye başlandı. İlk 
şarkısı “Altkültür” ile rap piyasasına 
giriş yapıp milyonlar tarafından din-
lenen Denizin, aynı zamanda Karya 
Çandar ile düet şarkısı “Sorunlar” ile 
de önemli bir çıkış yakaladı. Rapçi 
Denizin ile ülkemizdeki rap piyasa-
sının yükselişini ve kendisinin müzik 
hayatı hakkında konuştuk.

Göktuğ Er

Rap müziğe nasıl
başladınız?
İlk ne zaman dinlemeye başladığımı 
tam olarak hatırlamıyorum ama sanı-
rım çocukluk dönemlerimde MTV’nin 
müzik videoları ile başlamış olabilir. 
Eminem fanıydım, posterlerini toplu-
yordum. O dönemden beri bu kültürün 
sıkı takipçisi olduğumu söyleyebilirim.

Şarkının adının “Altkültür”  
olması eski döneme olan 
özlem mi? Neden şarkının 
adı “Altkültür”?

Bu kültürün ve bu müziğin neredeyse 
tüm dinamiği, nabzı, refleksleri hatta 
tüm bu kültürün, duyguları, dinleyici-
leri, modası, artistleri ve mutfaktakileri 
salt sokaktan gelen şeyler olduğu için 
Hip-Hop sınıfsal olarak alt kültürdür. 
Bundan dolayı parçanın adını böyle 
koymak istedim. Parçanın isminin 
‘‘Altkültür” olması eski döneme olan 
bir özlem özlem içermiyor aslında. 
Çünkü günümüz endüstrisinde bu du-

rum popüler kültürün etkisi ile esnedi, 
değişti ve gelişti.

Rap müziğin diğer müzik 
türlerinin önüne geçmesi 
hakkında ne düşünüyor-
sunuz? 
Bu durum aslında diğer ülkeler-
de 2000’lerin başında böyleydi. 
Ülkemizde şu anki duruma evril-
mesi epey zaman aldı. Kameralar 
diğer taraflara çevrilse de aslında  
Underground (Yeraltı) üretim hiç 
durmadı ve günümüzdeki sound’a 
(Ses) evrildi. Ana akım medya da 
bilinmeyen bir türün popülerleşmesi 
mümkün olamazdı. Televizyonların ve 
tekel müzik kanallarının hayatımız-
dan çıkması ile gerçek stream (Yayın) 
sayıları ortaya çıktı ve bu durum bir 
şekilde yapımcıların, markaların ve 
sponsorların dikkatini çekti. Bunun 
uzun bir süre de değişeceğini veya 
duraksayacağını düşünmüyorum.

Piyasada tanınmış bazı sanat-
çılar rap müziğin bir sanat 
olmadığını  ve rap yapan 
insanların ise sanatçı olma-
dığını söylüyorlar. Bunun

hakkında ne düşünüyorsun?
Her sanat dalında olduğu gibi yeni çıkan 
yapımlar ve akımlar önyargı ile karşı-
lanmıştır. Dolayısıyla, bu müzik türü 
ile yeni tanışmış belli bir kesimin, rap 
müziği henüz sanat olarak görmemesi de 
doğal. Geçmişe bakarsak muhtemelen 
diğer müzik türleri de popülerleşmeden 
önce bu yaftalamaya maruz kalmıştır. 
Benim için sanat derdini farklı yoldan 
anlatma biçimidir. Bir şeyin sanat olup 
olmadığına, hangi otorite neye göre 
karar verebiliyor anlamış değilim.  

Bir şarkının popüler olması-
nın ardından herkesin aynı 
tarz ve aynı müziği yapma-
ya çalışmaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz ?
Görünür olma arzusu ile bir şeyler 
üretmeye başladığın zaman, ister istemez 
trend trenine binmiş oluyorsun aslında. 
Vitrine renk katmak varken yalnızca 
ön planda duran ürünlere benzemeye 
çalışmak gibi duruyor. Sadece popülist 
yaklaşım ile üretmeye devam eden 
sanatçıların özgün kalabilmeleri bence 
mümkün değil. Belki içgüdüsel hareket 
ediyorsun belki de mevcut endüstri 
seni o tarafa ittiriyor.
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Yeşil Sahaların Mücadeleci Kadını

Dünyada ve ülkemizde kadınların diğer 
pek çok alanda olduğu gibi futbolda da 
var olabilmek adına büyük bir uğraş 
sarf etmesi gerekiyor. Kadınlar Turkcell 
Süper Ligi’nde boy gösteren Kocaeli 
Kadın Futbol Kulübü’nün Özbek mil-
li futbolcusu Solikha Khusniddinova 
ile futbol macerasını, yeşil sahalarda 
vermiş olduğu mücadelesini, oyuncu 
kimliğini, ileriye dönük düşüncelerini 
ve Türkiye’de kadın futbolunun gidi-
şatını konuştuk.

Emre Varlı

böylece ailemin rızasıyla kariyerime 
Bunyodkor forması altında başladım.” 
ifadelerini kullandı.

AİLE FAKTÖRÜ

Başlangıçta ailesi ve çevresi tarafın-
dan futbol oynamasına ilişkin tepki 
aldığını anlatan Solikha, kendisini ilk 
antrenmanına babasının götürdüğünden 
bahsetti. “Babam sayesinde futbola 
başladım. Babamın bana olan inan-
cını gördüm ve kendimi ilerletmek 
istedim. Aynı zamanda milli takımda 
da görev aldım.” şeklinde konuşan 
Solikha, bir kız çocuğu olduğu için 
kendisine ön yargıyla yaklaşan pek 
çok kişi olduğunu belirtti. İnsanların 
genel olarak “Kız çocuğu evde oturur” 
düşüncelerine sahip olduğunu aktaran 
futbolcu, “Böyle bir düşünceye rağmen 
ailem her zaman yanımda oldu ve beni 
desteklediler.” dedi.

Beşiktaş takımında kendimi yeterince 
gösteremedim. Daha sonrasında Ko-
caeli Kadın Futbol Kulübünden Hasan 
Alemdar ile görüştüm ve kendisi beni 
takımda görmek istediğini söyledi. Bu 
tekliften sonra Kocaeli’ne imza attım.” 
diye konuştu.

“TÜRKİYE BİZLERE 
BÜYÜK ŞANS”

Avrupa takımlarında oynama hayal-
lerinin olduğundan bahseden Khus-
niddinova, “Türkiye bizler için büyük 
şans. Formasını giydiğim Kocaeli’de 
kendimi geliştirip Türkiye içerisinde 
başka kulüplere de transfer olabilirim. 
Olası transfer durumunda Türkiye dı-
şına çıkma olasılığım artar.” ifadelerini 
kullandı.

“KADIN FUTBOLU 
CİDDİYE ALINMIYOR”

Genç topçu, Türkiye futboluna dair 
eleştirilerini de dile getirdi. Türkiye’de 
zaman zaman kadın futbolunun ciddiye 
alınmadığını söyleyen Khusniddino-
va, Türkiye Futbol Federasyonun da 
bu duruma izin verdiğini dile getirdi. 
Khusniddinova, “Federasyon istediği 
zaman müsabaka yaptırıyor, yeri geldiği 
zamanlarda da iptal ettiriyor. Erkekle-
rin boy gösterdiği liglerde daha fazla 
yardımcı olunuyor. Fakat kadınlar için 
gereken hassasiyet gösterilmiyor.” dedi.
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Futbola olan ilgisinin 6-7 yaşlarında 
futbol topunun peşinden koşarken başla-
dığını dile getiren 23 yaşındaki Solikha 
Khusniddinova, “Kız çocuklarıyla hiç 
anlaşamazdım. Onlar bez bebekleri 
ile oynarken ben ağabeyim ve onun 
erkek arkadaşlarıyla futbol oynardım. 
Futbola olan aşkım ağabeyimin beni 
oyunlarına davet etmesi üzerine her 
geçen gün artmıştı. Ortaokulda iken 
öğretmenimiz beni gördü ve beni ya-
nına çağırarak ‘Çok yeteneklisin, bu 
yeteneğini değerlendirmelisin. Ailen ile 
konuşacağım ve Bunyodkor Kulübüne 
transferini gerçekleştireceğiz.’ dedi ve

ÖZBEKİSTAN’DAN 
TÜRKİYE’YE

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ne olan 
transfer sürecini anlatan Solikha Khus-
niddinova, Özbekistan’da oynadığı za 
manlarda bir maçta sakatlık yaşadığını, 
uzun bir süre top oynayamadığını ve 
sözleşmesinin sonra ermesinin ardından 
kariyerine Türkiye’de devam etme ka-
rarı aldığını ifade etti. Khusniddinova, 
“Türkiye’ye geldikten sonra bir süre 
Beşiktaş’ta antrenmanlara çıktım fakat

EDİTÖR:
Hülya ALTINTAŞ

Oğuzhan HAFIZOĞLU
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rad-
yo Televizyon ve Sinema bölümü 
2021 mezunu Emirhan Alkan 
ile KOÜ Reklamcılık bölümü 
mezunu ve şimdilerde Görsel 
İletişim Tasarımı bölümünde 
yüksek lisans eğitimini sürdüren 
Ömer  Çayır,  Diyagonal’in ku-
rucu isimleri olarak yer alıyor. 
Bir arayış sonucunda verdikleri 
karar ile kurmuş oldukları Di-
yagonal e-dergi, 20 kişilik bir 
ekipten oluşuyor. Mayıs 2020 
tarihinde ilk sayılarıyla çıktıkları 
yolcukta 24 ay hiç ara verme-
den üretim yapan Diyagonal’in 
24. sayısı nisanda okurlarıyla 
buluştu.

Hülya Altıntaş

İletişim Fakültesi öğrencilerine, proje 
üretimi konusunda fikirler sunmak ve 
yol göstermek amacıyla  hazırladığımız 
haberimizde Diyagonal E-Dergi’nin 
kurucu isimlerinden Emirhan Alkan 
ile görüştük.

DERTLERİNE 
ÇÖZÜM OLARAK DERGİ 
ÇIKARDILAR

Dergi çıkarma kararını nasıl verdik-
lerinden bahseden Emirhan Alkan, 
“Üretmek bizlere her zaman iyi his-
settirdi ve hissettiriyor.” diyor. Med-
yadaki birbirine benzer içeriklerden 
dert yandıklarını aktaran Alkan, bu 
duruma çözüm olarak ne yapabilecek-
lerini konusunda bir süredir üzerinde 
çalıştıkları fakat hayata geçiremedikleri 
dergi fikrini yeniden gündeme aldıkla-
rını belirtti. Dergilerini pandemiyle eş 
zamanlı çıkardıklarını ve bu noktada 
pandeminin kendileri için bir kazanç 
olduğunu söyleyen Alkan, “Diyago-
nal’in uzantısı olarak başladığımız 
Diyagonal E-Dergi, Mayıs itibarıyla 
24. sayısına ulaşmış olacak.” diyerek 
bu 24 aylık süreçte hiç ara vermeden 
üretmeye devam ettiklerini vurguladı. 

“BAŞLADIK VE GERİSİ 
ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ 
GİTTİ.”

Alkan, süreci nasıl başlatıp ilerlet-
tiklerinden bahsederken “Bu süreci 
başlatmadan önce bir temelimiz vardı 
ama endişelerimiz de çoktu. Üniversite 
sıralarında tanıştığımız arkadaşları-
mızla içerik üretecek bir kemik kadro 
kurmuştuk.” ifadelerini kullandı. Baş-
langıçtaki sorunlarının kişi sayısının 
oldukça az olması olduğu ifade eden 
Alkan, kapak tasarımını kimin yapa-
cağı, içerikleri kimin düzenleyeceği, 
sporcular ile nasıl irtibat kurulacağı 
gibi temel endişeleri olduğunu fakat 
bunların üzerinden çalışarak geldikle-
rini vurguladı. Alkan, “Belki klasik bir 
söylem olacak ama ‘İnanmak, başar-
manın yarısıdır’ gibi bir durum oluştu. 
Başladık ve gerisi çorap söküğü gibi 
gitti.” şeklinde konuştu. 

NEDEN E-DERGİ?

Neden bir spor dergisi kurdukları ve 
e-dergi formatını tercih ettikleri nokta-
sında bilgiler paylaşan Alkan, aslında 
bunun cevabının çok net olduğunu, 
kendilerini en iyi şekilde spor alanında 
ifade edebilecekleri düşündüklerini

yagonal ekibinde yer alan kişilerden 
bahseden Alkan, bünyelerinde dışarı-
dan kendilerine destek veren kişilerle 
birlikte 20 kişinin çalıştığını söyledi. 
“Öğrenci arkadaşlarımıza ek olarak, 
tecrübeleriyle bizlere değer katan çok 
önemli isimler ile çalışıyoruz.” diyen 
Alkan, yola çıkarken öğrenci ağırlık-
lı bir ekip olduklarını belirterek bu 
kadronun zamanla genişlediğini ve 
bu durumdan mutluluk duyduklarını 
ifade etti.

TİRAJ MI? ETKİ Mİ?

Nasıl bir geri dönüşün kendilerini 
tatmin edeceği noktasında tirajın mı 
yoksa etkinin mi daha önemli olduğu-
nusorduğumuz Emirhan Alkan, okunma 
ve sporun doğru orantılı olduğunu ve 
kamuoyunda yarattığı etkinin de çok 
önemli olduğunu belirtti. Alkan, “Hiçbir 
zaman birinci önceliğimiz şu ya da bu 
şeklinde bir ayrıma gitmedik. Kişilerin 
kendini geliştirebildiği, kaliteli içe-
riklerin bulunduğu, zamanla adından 
söz ettirecek bir dergi hayalimiz var. 
Hedeflerimizin bir kısmına ulaştık, 
kalan kısmı içinse çalışmaya devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

KOÜ Mezunlarından E-Dergi: Diyagonal

söyledi. “E-dergi formatını tercih etme 
nedenimiz ise malum, bizler ağırlıklı 
olarak öğrencilerden oluşan bir eki-
biz. Basılı dergi demek ekstra maliyet 
demek. Hadi dergiyi bastınız, bunun 
satış ve pazarlamasını gerçekleştir-
meniz gerekiyor.” diyen Alkan, bu 
sürecin kendilerini yıpratacağını ve 
ek sorumluluk yükleyeceğini düşünerek 
e-dergiye yöneldiklerini aktardı. İşin 
bir de dijitale kayan tarafının olduğunu 
ifade eden Alkan, okurlar ile sürekli 
iletişimde kalabilmek ve onlardan geri 
dönüş alabilmenin kendileri için hem 
çok kıymetli hem de yol gösterici ol-
duğunu belirterek sürecin bu şekilde 
çok daha hızlı ilerlediğini belirtti. 

ÇALIŞANLAR
ÖĞRENCİLERDEN 
OLUŞUYOR

Alkan, temel çıkış noktalarının, ağırlıklı 
olarak iletişim fakültesi öğrencisi olmak 
üzere, kendisini geliştirmek isteyen, 
bir noktada kendisini sektöre hazırla-
mak isteyen kişilerin bir arada içerik 
ürettiği bir dergi oluşumu yaratmak 
olduğunu söyledi. Derginin varmak 
istediği noktayı özetleyen Alkan, “Bunu 
bir noktada başardık.” dedi. Öğrenci 
çalışan hassasiyetlerine ek olarak Di-

KAOS VE ASPARAGAS 
SPOR İÇERİKLERİNDEN 
UZAK

Ülkedeki spor ortamından yola çıkarak 
Diyagonal’in neleri değiştirebileceği 
hakkında konuştuğumuz Alkan, bu 
değişim sürecini sadece kendilerinin 
gerçekleştiremeyeceğini düşündüklerini 
aktardı. “Kendi adımıza konuşacak 
olursak, her popüler olmayan spor ve 
sporculara da yer vermeye mümkün 
olduğunca gayret gösteriyoruz.” diye 
belirten Alkan, büyük oranda, ticari 
kaygılar nedeniyle kaostan ve aspara-
gas haberden beslenen spor medyasına 
karşı okurların keyifle takip edeceği, 
tamamen spor odaklı ve objektif içe-
rikler çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. 
Alkan “İnanıyoruz ki, bu içeriklerin 
hala alıcısı bulunuyor.” dedi.

YENİ PROJE MÜJDESİ

Gelecekte gerçekleştirmeyi hedefle-
dikleri farklı proje ve çalışmalarından 
bahseden Emirhan Alkan, güncel ola-
rak altyapısını hazırladıkları yeni bir 
projeleri olduğunu söyledi. Bu proje 
için biraz zamana ihtiyacı olduklarını 
belirten Alkan, “Hazırlık süreci, projenin 
yarısını da oluşturduğundan, ‘hadi bunu 
yapalım’ deyip yapmak istemiyoruz. 
Bu projemiz de dergi çalışmalarımızı 
tamamlayacak şekilde olacak.” diyerek 
yeni projelerinin bilgisini okurlarımızla 
paylaştı.

    Kişilerin kendini
geliştirebildiği, 

kaliteli içeriklerin
bulunduğu,

zamanla adından
söz ettirecek bir
dergi hayalimiz 

var.
2 Yılda  

+170 Röportaj  
+125 Özel Dosya  

+1770 Sayfa İçeriği
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Kocaeli Ulaşım Ağı Bilmecesi
Kocaeli’ne geldiniz ve Körfez ilçesinden 
Umuttepe yerleşkesine gitmek istiyor-
sunuz. Körfez Belediyesi durağından 
otobüs beklemeye başladınız. 300, 305, 
435, 530 numaralı otobüsler önünüzden 
geçti ve size tüm şoförler beklediğiniz 
yerden yolcu alamayacağını söyledi. 
Doğal olarak şaşırdınız ve Körfez ilçe-
sinden Umuttepe yerleşkesine gitmek 
için 190 numaralı otobüse bindiniz. 
Şoförden, Kocaeli’nde her otobüsün 
her durakta duramayacağını ve her 
durakta yolcu indirip bindiremeye-
ceğini öğrendiniz.

’de kooperatifleri temsilen Şoförler 
Odası Cemiyeti’nden bir temsilci bu-
lunduğunu da aktardı. Derince ve İzmit 
kooperatiflerinin sonradan birleştiğini 
belirten Demirci, UKOME’nin karar-
larının temelinde haksızlığı önlemek, 
şoförlerin hakkını korumak olduğunun 
altını çizdi.

Erturan Köseoğlu

ayrılan kooperatifler ve her kooperatife 
bağlı taşımacılık yapan otobüsler var. 
Kocaeli’nde 54 tane kooperatif var ve 
bu kooperatiflere ait iki bin yüz seksen 
araç mevcut. Kocaeli’nin en büyük 
kooperatifi S.S.5 Nolu Koop’ta; 520 
araç, 480 üye mevcut.
Kocaeli’nde ulaşım ağı için bölge bölge 
ayrılan kooperatifler ve her koopera-
tife bağlı taşımacılık yapan otobüsler 
var. Niyazi Yağız, “Kocaeli’nin Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) yö-
netmenliğinin ‘7i’ maddesi gereğince 
her otobüs kendi bölgesinde taşımacılık 
yapar. Kendi kooperatifinin başlangıç 
durağından kalkış yapan bir otobüs, 
kooperatif sınırlarında indi bindi yaptı-
rabilir. Başka bir kooperatifin sınırına 
girdiğinde otobüs, sadece yolcu in-

ULAŞIMDA 
KOOPERATİFLERİN 
ROLÜ

Niyazi Yağız’ın verdiği bilgilere göre 
Kocaeli’nde ulaşım ağı için bölge bölge

direbilir, yolcu bindiremez. Otobüs, 
son durağına varınca ise ters istika-
mette kendi kooperatifinin sınırları 
içine gidecek yolcuları bindirebilir. 
Kendi kooperatifinin sınırlarından 
önce başka bir kooperatifin alanında 
olduğundan yolcu indiremez.”  diyerek 
konuyu açıkladı.

TÜM KARARLAR 
UKOME’DEN

Kocaeli büyükşehir olmadan önce 
ulaşım konusunda trafik komisyon 
kararlarının uygulandığını söyleyen-
Demirci, Kocaeli büyükşehir olduktan 
sonra ulaşım ile ilgili tüm kararların 
Kocaeli’ye ait UKOME’den çıktığını 
belirtti. Demirci aynı zamanda UKOME

KOÜ’den Komedi Sahnelerine
Sahnenin tozunu yutan ve alkış-
larla sarhoşluk yaşayan insan-
lar sahneden inmek istemezler. 
Komedyen ya da başka bir de-
yişle stand-up’çılar genellikle 
doğrudan onlarla konuşan canlı 
bir izleyici önünde performans 
sergiler. Kocaeli Üniversitesi 
öğrencilerinden üç arkadaş da 
stand up yaparak hem eğleniyor 
hem de eğlendiriyorlar.

Kumsal Yürek

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim 
ve Tasarımı Bölümü 3.sınıf öğrenci-
leri Tuğra Alparslan Çorbacı, Kaan 
Ertaner ve Tolga Bayram Stand Up 
tutkusu sayesinde bir araya gelmişler. 
Üç arkadaş, şu sıralar Kocaeli Üniver-
sitesi Stand Up Kulübünü kurmanın 
ilk adımlarını atıyorlar. Çorbacı grubu 
için, “Biz sadece sahneye çıkmayı ve 
insanları güldürmeyi seven bir grubuz.” 
tanımını kullanırken bunun yetenek 
olmadığını düşündüklerini ve isteyen 
herkesin yeterli çalışma ile Stand Up-
sahnesinde alkışlarla karşılanacağını 
belirtiyorlar. Bu güldürüsü bol arka

daşlara, Instagram’da “ayagakalkmak” 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

“BİZ BİR KÜLTÜRÜ OLUŞ-
TURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sahneye çıkma konusunda diğer grup 
üyelerini Kaan Ertaner cesaretlendi-
riyor. Kaan’ın hikâyesi ise Tolga ve 
Tuğra’dan tam 8 ay önce başlıyor. 
Kaan, ilk tecrübesinin kötü geçtiğini 
belirtirken “İlk 5 sahnemden sonra 
yazdığım şakaların geliştiğini ve kendine 
has bir hal aldığını gördüm.” dedi. İlk 
tecrübesinin İstanbul’da açık mikrofon 
uygulamaları sayesinde gerçekleştiren 
Ertaner, bu kültürü İzmit’e taşımak 
istiyor ve serüvenleri de böylelikle 
başlıyor. Bu hayalin gerçekleştirilme-
sindeki ilk adım Kafe Kedi’de sahneye 
çıkmak oldu. Ertaner, “Tabii tek kafe 

ile olmaz. Biz bir kültürü oluşturmaya 
çalışıyoruz, her tarzdan kafeye gidip 
her tarzdan izleyici ile bir araya gel-
mek istiyoruz.” diyerek bu işin çok 
büyük bir hal alacağının sinyallerini 
veriyor. Büyük işlerin büyük bir ekiple 
yapıldığını dile getiren Ertaner, plan-
larının arasında Kocaeli Üniversitesi 
Stand Up kulübü kurulduktan sonra 
oradakilerle büyük bir ekip kurma 
hayali olduğunu aktardı. Ertaner’in, 
“Kulübümüzde stant çalışmaları ve 
aktiviteler olacak. Yani olabildiğince 
aktif olacağız.” derken bile gözlerindeki 
enerjiyi ve isteği görüyoruz.

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT 
YİYİŞİ VARDIR

Stand Up sahnesinde herkes kendi 
tarzında şakalar ile insanları güldü-

rür. Tuğra, Kaan ve Tolga ise tarzla-
rını, “Fazla ofansif, yani hırçın bir 
tarz değil. Bizim ilham kaynağımız 
yaşadığımız olaylar, gözlemlerimiz, 
ailemiz, göz kararı din ve bir tutam 
siyaset.” sözleri ile açıklıyor. Fazla 
ofansif olmamalarının sebebini ise 
“Bizler de yabancı sanatçılar gibi 
daha ofansif tarzda düşüncelerimizi 
ve şakalarımızı en doğal hali ile se-
yircilerimize yansıtmak istedik ama 
Türk toplumunun kendine has kültürü 
yüzünden şakalarımızı daha uygun hale 
getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.“ 
şeklinde dile getiriyor.

BU İŞİN TANITIM KISMI 
OLMAZSA 
OLMAZLARINDAN
Instagram sayfaları “ayagakalkmak” 
ile hem tanıtımlarını yapıyorlar hem 
de bu sayfa sayesinde Cihan Talay 
ve Tahsin Hasoğlu gibi ünlü komed-
yenlerle tanışma ve bazen de onlarla 
aynı sahnede bulunma şansını yaka-
lıyorlar. Genç komedyenler, KOÜ’lü 
dostlarını gösterilerine beklediklerini 
iletmemi istiyor. Eğer seyirci sandalye-
sinde oturmak size göre değilse onlara 
Instagram üzerinden ulaşıp sahnede 
yer alabileceğinizi unutmayın.

Kocaeli’nde her otobüsün her durak-
ta durmaması veya her durakta yolcu 
indirip bindirmemesi, Kocaeli’nin 
sakinleri tarafından bile net şekilde 
bilinmeyen bir konu. Bu konunun ne-
denini Sınırlı Sorumluluk 5 Numaralı 
İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri 
Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin (S.S. 
5Nolu Koop) Başkanı Niyazi Yağız ve 
Yöneticisi Ali Demirci’den öğrendik.

Kocaeli’nin ulaşımı  biraz de-
taylı ve sizin de bu detayları 
bilmemeniz çok normal, bu yüz-
den şoförlere soru sormaktan 
çekinmeyin. Unutmayın ki dur-
mayacak bir otobüsü beklerken 
yapılacak işlerinizi geciktirip 
vaktinizi harcama olasılığınız 
çok yüksek.
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Dijitalde Spor MedyasıDijitalde Spor Medyası
Kocaeli Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde düzenlenen İle-
tişim Festivali kapsamında 
futbol yorumcusu, gazeteci 
ve spiker Ersin Düzen ile spor 
yorumcusu ve spiker Seyhan 
Şaşko öğrencilerle buluştu. 
Medya ve Spor söyleşisine 
katılan ikili, meslek hakkında 
tecrübelerini aktardı.

Kerem Osman Gökkür
İbrahim Özçetin

İletişim Fakültesinde gerçekleşen söy-
leşide spor medyası değerlendirilirken 
dijitalleşmenin bu alana getirdiği ye-
nilikler ile spor medyasının geleceği 
konuşuldu.  Dijital medyanın ana akım 
medyadan daha hızlı geliştiğini belirten 
Düzen, dijital medyada program sun-
manın yanı sıra sürekli yeni içeriklere 
de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Şaşko 
ise mesleki deneyimlerini paylaşarak 
spor spikeri adaylarına tavsiyelerde 
bulundu. “Öğrencilik yıllarım itibariyle 
gelecekte hangi işi yapmak istediği-
mi anlayabilmek için çok fazla staj 
yaptım.” ifadelerini kullanan Şaşko, 
medya sektöründe farklı alanlarda ça-
lışarak deneyim kazanmanın önemli 
olduğunu belirtti.
İkilinin söyleşi sırasında sorularımıza 
verdikleri yanıtları derledik. 

Öğrencilerin öğrenci sırala-
rındayken spor medyasına 
hazırlık yapabilmeleri adına 
ne tür yetkinlikleri kazanma-
larını tavsiye edersiniz?

S. Ş. : Ben öğrencilik yıllarımdan beri 
gelecekte hangi işi yapmak istediğimi 
anlayabilmek adına çok fazla staj yaptım. 
radyo televizyon ve sinema çok geniş 
bir alan ve ne istediğinizi anlamak 
için  çok fazla staj yapmanız gerekiyor. 
Teoride işi öğrenmeniz gerekli ama 
pratik yapmak işin önemli tarafı. Bu 
yüzden de ben birinci sınıf itibariyle 
staj yapmaya başladım.
E. D. : Ben biraz daha alaylıyım. 1992’de 
özel radyolar açıldığında ilk etapta 
bu sektöre adım atmış oldum. Ben 
meslek hayatıma Denizli’de başladım 
ve ardından da Eskişehir’de radyo ve

sonra yerel televizyonla beraber de-
vam ettim. Tabii kendimi üniversitede 
okuduğum süre içerisinde bu anlamda 
geliştirdim ve tecrübe sahibi oldum. 
Sonrasında İstanbul’a geldiğimde yani 
profesyonelliğe ilk adımı attığımda 
bunun çok büyük bir faydasını gör-
düm. Şu anda çok daha fazla olanak 
var ama bu olanakları kullanırken de 
tabii ki gençlerin kendilerini farklı bir 
hale getirmeleri lazım. Birincisi sadece 
spor medyası ile ilgileniyorlarsa sadece 
spor medyasına ilgili olmaları onların 
gelecekte iyi bir iş yapabilmeleri için 
yeterli değil. Her şeye ilgi duymaları, 
her konuda kendilerini geliştirmeleri 
lazım. İkincisi ise yabancı dil.

Günümüzde dijital medya 
oldukça etkin. Siz de ana 
akımdan dijitale geçiş süre-
cini yaşayanlar olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

E. D.: Son Avrupa Şampiyonası’nda 
ben az çok ana akımdan ayrılık konu-
sunu kafamda oturtmaya başlamıştım. 
Bunun temel sebeplerinden bir tanesi o 
zaman eşim hamileydi ve çocuğumuz 
olacaktı. Ben yoğun çalışan biriydim. 
Şimdi insanlar kanala beş on dakika 
önce gittiğimi zannedebilirler fakat, 
ben oraya öğlen gidiyordum. Çünkü 
bütün programın ne var ne yok her 
şeyiyle ben ilgileniyordum. Şimdi 
çok rahatım. Haftanın bir günü yayın 
yapıyorum ve çok şükür ekonomik

anlamda da herhangi bir sıkıntı olma-
dı. Gelir seviyesi TRT’de şöyleydi de 
Vole böyle diyemem. Aksine Vole’deki 
kazancım TRT’ye göre çok daha fazla.

Dijital medyanın ana akım 
medya karşısındaki konumu 
tam olarak ne?

E. D.: Dijital medya ana akım medyaya 
göre her geçen gün reklam pazarı açı-
sından spor medyası ve diğer medya 
dalları ile ilgili olarak etkisini günden 
güne büyütüyor. Burada yer alabilmek 
için içerik çok önemli. Yani sadece 
program sunmak değil kıymetli olan, 
aynı zamanda sürekli düşünüp yeni 
içerikler üretmek. Ne yapabilirim? 
İnsanların daha fazla nasıl ilgisini 
çekebilirim? gibi sorularla gençler 
farklı olmanın yollarını aramalı. Yani 
bütün bu durumlarla birlikte televizyon 
izleyicisi başka, dijital izleyicisi çok 
daha başka. Ana akımdaki reaksiyon 
farklı, dijitaldeki reaksiyon daha farklı.

Spor medyasında iyi bir spi-
kerin özellikleri ne olmalı?

S. Ş.: Her insanın beğenisi farklı dola-
yısıyla kimisi yalın bir şekilde sadece 
maçı anlatan spikeri beğenir. Kimisi 
de oyuncunun dedesinin mesleğini 
söyleyen, ya da kaç kardeş olduğu-
nu söyleyen bilgileri veren spikeri 
beğenebilir. Çeşitlilik olması bence 
çok kıymetli.

E. D.: Sizin beğendiğiniz bir maç 
anlatıcısı başkası tarafından hiç çe-
kilmez bulunabilir. Birisine göre en 
iyi maçı ben anlatıyorumdur diğerine 
göre kötüyümdür. Spikerlikte de tabii 
çeşitlilik güzel bir şeydir. Bilgilendir-
me, insanların bilmediği bir şeyleri 
aktarabilme ve onunla yetinmeyip 
başka detayları da anlatmak benim 
maç anlatımı kriterlerimdendir. Ama 
ben maçın önüne geçmeyi hiçbir zaman 
arzu etmedim.

Unutamadığınız bir maç var 
mı?
S. Ş.: 2020 Lizbon Şampiyonlar Ligi 
Çeyrek Finali. Türkiye’den oradaki 
bütün maçları izleyen bir tek ben va-
rım. Çünkü pandemi sebebiyle statlar 
kapalı. BeinSport’tan ben, Yalçın Çetin 
ve Erdem Bitik üçümüz gönderildik. 
Sadece ben bütün maçlara gidip yayın 
yapıyordum. Ben Şampiyonlar Ligi 
aşığı biriyim ve  hayatımın en güzel 
on dört günüydü diyebilirim.

E. D.: ATV’de çalıştığım dönemde 
Atina’da Yunanistan’ı 4-1 yendiğimiz 
bir maç vardı ve maç öncesinde Yuna-
nistan’la Türkiye arasında bir gerginlik 
söz konusuydu. Maçın oynanması dahi 
riskliydi. Çok olağanüstü önlemler 
alınmıştı. Maçı Ömer Üründül’le 
birlikte anlatıyordum ve bizi entere-
san bir şekilde önlemler alınmasına 
rağmen bütün uluslararası spikerlerin 
maç anlattığı yere değil de taraftarların 
içerisine almışlardı. Biz Ömer Üründülle 
can güvenliğimizden endişe ediyoruz. 
Çünkü biz maçı anlatırken taraftarlar 
camlara vuruyorlardı. Dördüncü golü 
attığımızda Ömer Üründül’le birbiri-
mize sarılıyorduk ki gözyaşlarımızı da 
tutamadık. Oldukça duygulanmıştım, 
unutamadığım maçlardan bir tanesidir.

Eşinizle birlikte aynı mesleği 
yapmanın hayatınıza pozitif 
ve negatif etkileri neler?
S. Ş.: Bence pozitif bir durum. Beraber 
sürekli maç izliyoruz. Aslında mesleği-
miz hayatımız gibi biraz. Birbirimizin 
halinden çok iyi anlıyoruz.

E. D.: Şu ana kadar her şey pozitif. 
Futbolla ilgilenen kadınlar var tabii 
ki ama oturup da futbol maçı izlemek 
isteyen kaç tane kadın olabilir? Bu 
durum güzel keyifli bir şey ama sadece 
hayatımız futboldan da ibaret değil. 
Pek çok konuda da ortak özelliğimiz 
var. Bütün bunlarla beraber iyi bir çift 
olduğumuzu düşünüyorum.
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Kadın Boksörden Tabulara Kroşe

Türkiye’de dövüş sporları, en popüler 
spor branşlarından biri olmamasına 
rağmen göz ardı edilemeyecek kadar 
büyük bir hayran kitlesine sahip.Katıl-
dığı ilk resmi turnuva olan Büyükler 
Profesyonel Kick Boks Türkiye Şam-
piyonasın da 20 yaşında şampiyon-
luk kazanan, aynı zamanda Kocaeli 
Üniversitesi’nde Beden Eğitim ve 
Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) 
öğrenci olan Müge Değirmenci’den 
kick boks hayatını ve şampiyonluk 
sürecini dinledik.

Göktuğ Er
Atakan Başaran

Boksun kendisi için ne anlama geldi-
ğini anlatan Müge Değirmenci, “Boks 
benim için sabah uyandığımda yüzümü 
yıkamak kadar rutin bir iş. Boks yap-
madığım dönemlerde çok zorlandım 
çünkü bu sporu yaparken kendimi 
buluyorum.” ifadelerini kullandı.

AİLEDEN GELİYOR

Kick boksa küçük yaşlarda başladığını 
söyleyen Değirmenci, annesinin kick 
boks hakemi olduğunu ve spor kül-
türünün ailesinden geldiğini belirtti. 
Küçükken agresif bir çocuk olduğunu 
ifade eden Değirmenci, bundan dolayı 
annesinin kendisini kick boksa yön-
lendirdiğini söyledi. Spor serüvenini 
anlatan Değirmenci, babasının küçük 
yaşlarda erkeklerle dövüşmesini iste-
mediği için kendisini spor salonundan 
aldığından bahsetti. 

Bu dönemde gizlice spor salonuna 
gittiğini dile getiren Değirmenci, 
şampiyon olduktan sonra babasının 
yine de kendisiyle gurur duyduğunu 
ifade etti.

KADIN GİBİ DÖVÜŞMEK

Toplumun dövüş sporları yapan kadın-
lara bakış açısını anlatan ve kendisinin 
bu alanda yaşadığı ayrımcılıklardan 
söz eden Değirmenci, sosyal medyada 
kadınların kick boksa yakışmadığı hak-
kında tepkiler aldığını ama kendisinin 
bu görüşe inanmadığını, sporun cinsiye-
tinin olmadığını dile getirdi. Şimdilerde 
dâhil olduğu ‘‘Ringin Sultanları’’ adlı 
organizasyonda kadın dövüşçülerin 
olacağını duyan sponsorların çekilmesi 
hakkında konuşan Değirmenci, bu du-
rumla ilgili hoşnutsuzluğunu belirtti. 
Dövüş sporlarının erkeksilikle eşleş-

tirilmesi konusundaki rahatsızlığını 
dile getiren Değirmenci, “İnsanlar iyi 
dövüştüğümü görünce ve bana saygı 
duyunca çok hoşuma gidiyor. Maçla-
rımdan sonra ‘Erkek gibi dövüşüyor.’ 
diyen de oluyor ama ben onlara kadın 
gibi dövüştüğümü söylüyorum.” dedi.

İSTE VE KAZAN

Turnuvalara nasıl hazırlandığı ve turnuva 
öncesi hislerini anlatan şampiyon sporcu, 
turnuvalardan önce gergin olduğundan 
ve hatta bu sebeple kilo verdiğinden 
bahsetti. Maçlara çıkmadan önce ra-
kiplerinin videosunu bir kere izlediğini 
söyleyip sonrasında ise rakip ile ilgili 
video izlemediğini çünkü kick boksta 
her şeyin maç anında gerçekleştiğini 
ifade etti. Değirmenci, maça çıkmadan 
önce 1 saat ısındığını ve yarım saat 
önce ise kendisini motive etmek için

maçı rakibinden daha çok istemesinin 
yeterli olacağını söyledi. Bu durumun 
sebebi olarak Değirmenci, kick boks 
yapan insanın cesur ve kendine gü-
veninin olması gerektiğini vurguladı.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

2017 Türkiye Şampiyonası’nda fi-
nale kaldığını ve o karşılaşmayı asla 
unutamadığını söyleyen Değirmenci, 
“Finale kadar çok iyi dövüşmüştüm ve 
serimi devam ettirip finali kazanmak 
için kendimi maç öncesinde motive 
ediyordum. Daha maça yarım saat 
varken bile aşırı maça odaklanmış 
bir şekilde ringe çıkacaktım. Zaman 
geldiğinde ringe yol aldığımda birisi 
karşımdaki rakibin Avrupa Şampiyonu 
olduğunu söyledi ve bu benim mental 
olarak çok etkiledi. O moral bozuk-
luğu ile maçı kaybettim.” dedi.  Bu 
mağlubiyetten sonra 1 yıl kick boksa 
ara verdiğini, bu aradan sonra 4 yıl 
üst üste şampiyon olduğunu aktaran 
Değirmenci, şampiyonluklardan sonra 
kayıp akrabalarının ortaya çıkıp ken-
disine ulaştığını ise esprili bir dille 
anlatıyor. Ülkesini Avrupa’da temsil 
ettiği için sevinçli olduğunu dile getiren 
genç şampiyon, hedeflerinin sıklıkla 
değiştiğini söyledi. İlk hayalinin te-
levizyonlarda dövüşen profesyonel 
bir sporcu olmak olduğunu ve bunu 
başardığını ifade eden Değirmenci, 
şimdiki hedefinin tüm dünyaya ken-
disini ve ülkesini tanıtmak olduğunu 
vurguladı.

İngiltere’den Türkiye’ye Uzanan Yolculuk
Kocaeli Sharks’ın baş koçu 
David George ile kariyeri 
ve  Kocaeli Sharks takı-
mıyla ilgili röportaj ger-
çekleştirdik.
Tolga Gökay Günay

Eski adıyla Amerikan Futbolu olarak 
bilinen spor dalı şimdilerde Türkiye’de 
Korumalı Futbol ismiyle biliniyor. 
Kocaeli Üniversitesinin Korumalı 
Futbol takımı Kocaeli Sharks’ın baş 
koçu David George 2010 yılından beri 
takımdaki görevini sürdürüyor. İngilte-
re’de doğup büyüyen George, korumalı 
futbol hayatına lise zamanlarında gittiği 
spor salonunda tanıştığı bir arkadaşı 
sayesinde başladığını daha sonrasın-
da ise Cavaliers Football takımıyla 
profesyonelliğe adım attığını anlattı.

YENİ ÜLKE YENİ 
ALIŞKANLIKLAR

Türkiye’ye yerleşme sürecinden bahse-
den David George, ailesinin emekli ol-
duğundan dolayı genç yaşta Türkiye’ye 
gelmek zorunda kaldığını ve tercihini 
İstanbul’dan yana kullandığını ifade 
etti. George, “İlk geldiğimde olumlu

düşünmüyordum çünkü Türkçe bilmi-
yordum. Genç yaşta yeni bir ülkeye 
ve kültüre alışmak gerçekten çok zor. 
Daha sonralarında tanıştığım insanlar 
sayesinde ülkeye alıştım ve yeni bir 
aile kurdum.” dedi.

KOÜ’DE KORUMALI
FUTBOLUN BAŞLANGICI

Kocaeli Üniversitesinde korumalı fut-
bolun nasıl başladığını anlatan David 
George, üniversite sınavlarında Ko-
caeli’ni kazandığını ve o zamanlarda 
üniversite takımının kurulma aşamasında 
olduğunu söyledi. İlk geldiği yıllarda 
korumalı futbol ile ilgilenen arkadaşla-
rıyla verdiği ortak karar doğrultusunda 
takım kurarak seçmeler yaptıklarından 
bahsetti. Baş koç, daha sonrasında resmi 
liglere kaydolarak Kocaeli Üniversitesini 
temsil ettiklerini ve böylece Sharks’ı 
kurduklarını aktardı.

KORUMALI 
FUTBOLUN FARKI

Korumalı futbol sporunu diğer sporlar-
dan ayıran etkenlerden bahseden George, 
dostluk ve takımdaşlık duygularının 
çok yüksek seviyelerde olduğunu, saha 
içinde herkesin birbiri için savaştığını, 
oyun bazında herkesin birbirini koru-

duğu bir ortam olduğunu söyledi. Geo-
rge, “Saha içinde ve dışında yaşanılan 
bu duygular yıllar geçse bile unutulma-
yacak. 15 yıl önce beraber oynadığım 
arkadaşlarımla farklı şehirlerde bile 
yaşasak dostluğumuz devam ediyor. 
Amerikalı bir koçumun sözü vardı 
‘Antrenmanlarda bu sporda nasılsan 
hayatında da öyle olursun.’ Yani bu 
sporda sıkı çalışırsan hayatında da güçlü 
bir insan olmak için hep çalışırsın. 
Bence bizi diğer sporlardan ayıran 
en büyük etken budur.” ifadelerini 
kullandı.

“GEREKEN DEĞER 
GÖSTERİLMİYOR”

Son zamanlarda korumalı futbola ilginin 
arttığını fakat Kocaeli olarak İstanbul 
takımları ya da Ankara takımları ka-
dar potansiyellerini gösteremediklerini 
belirten George, üniversite olarak bazı 
harcamalar yapılmasının gerektiğini 
söyledi. George, “Bazı İstanbul takım-
larına sponsor olunuyor ve o takımlar 
gelişebiliyor. Takımlarına dışarıdan 
oyuncu getirtip oynatabiliyorlar. Kocaeli 
gibi takımlar da bu yönden sıkıntılar 
yaşıyor ve gereken değer gösterilmiyor.” 
dedi. Türkiye’de korumalı futbolunun 
desteklenmesi gerektiğini dile getiren 
David George, spor kültürünün lise

öğrencilerine kadar ulaşması gerekti-
ğini söyledi. George, “Sporu bilsinler, 
temellerini öğrensinler. Biz Kocaeli 
temsilcisi olarak liselerde eğitim ver-
mek isteriz. Korumalı futbolun bir alt 
dalı olan ve çok fazla darbe, şiddet 
içermeyen bayrak futbolu branşını 
eğitim olarak verebiliriz.” dedi. Ko-
caeli Üniversitesi olarak altyapıdan 
çok oyuncu yetiştirdiklerini dile ge-
tiren George, yetiştirilen çocukların 
kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını 
ve spora yönelerek daha güzel bir hayat 
sürdüklerini ifade etti.
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Kocaeli’nin Saklı Kasaba Kenti ‘Değirmendere’

Kocaeli’de öğrenciyseniz 
ve aynı yerleri gezmekten 
sıkıldıysanız bu yazımızda 
sizi İzmit Körfezi’nin saklı 
güzelliği, Marmara’da bir 
sahil kasabasını andıran De-
ğirmendere’ye götüreceğiz. 
Hazırsanız başlayalım.
Behiye Sude Doğan

Gölcük ilçesine bağlı küçük bir semt 
olan Değirmendere, Gölcük Donanma 
Komutanlığı’na ev sahipliği yapıyor. Bu 
sebeple donanma personelinin ağırlıklı 
olarak yaşadığı Değirmendere, 1999 
Marmara Depremi’nde sular altında 
kalıyor. Bir zamanlar belde olan bu 
küçük semt uzun yıllar sonra depremin 
etkilerini silerek yeniden canlanıyor. 
Kocaeli merkezinin kalabalığından ve 
karmaşasından uzak Ege’de bir sahil 
kasabasını andıran şirin küçük bir semt 
olarak biliniyor aslında Değirmendere. 
Kocaeli’nden hem kara yoluyla hem 
de deniz yoluyla ulaşımı var bu sahil 
beldesine. Evet  yanlış duymadınız. 
İzmit’ten deniz motoru veya vapurla 
Değirmendere‘ye geçiliyor, yaklaşık 
30 dakika süren bu deniz yolculuğunun 
keyfini çıkarabilirsiniz. Ben bu yazım 
için her iki ulaşımı da deneyimledim ve 
tabii ki favorim deniz yolculuğu oldu.

bulabilirsiniz. İner inmez yolun karşısına 
geçiyorsunuz, yol boyunca dükkânlar 
ve çeşitli kafeler var. Buraya kadar her 
şey normal gelebilir fakat biraz daha 
ilerlediğinizde sizi huzur dolu, aynı 
zamanda hareketli bir sahil karşılıyor. 
Öğle vakitlerindeyseniz eğer güneşin 
yansıması denize vuruyor ve harika bir 
görüntü ortaya çıkıyor. Güzel havanın 
tadını çıkarmak için çocuğunu alıp 
gelen insanlar, kaykay ya da paten 
süren gençler, sahilin güzelliğine kar-
şı kitap okuyanlar ve spor amacıyla 
yürüyüş yapan insanların arasından 
temiz havayı içime çekerek ilerliyorum. 
Sahil boyunca sizi kafeler ve takıcılar 
karşılıyor. El emeği takıların cazibesine 
karşı koyamayıp mağazaların içinde 
buluyorum kendimi. Takıların renk 
cümbüşünün içinde pozitif enerjiyle 
dolmamak elde değil. 

Önceliğim, çok merak ettiğim  kü-
tüphane oluyor. Küçük, tatlı ama bir 
o kadar da dolu dolu olan bu kütüp-
hanenin en güzel tarafı, odalarda tek 
kişilik masalar bulunması ve kişiye 
özel çalışma alanlarının olması. 

Burada kitabınız yarım kaldı diye 
üzülmeyin, okumak istediğiniz veya 
yarım kalan kitaplarınıza kütüphanenin 
dijital platformundan ulaşıp okumaya 
devam edebiliyorsunuz. Harika atmos-
ferden çıktıktan sonra kütüphanenin 
yan tarafındaki seramik müzesine gi-
riyorum. Birbirinden değerli seramik 
eserlerin neredeyse tamamı el yapımı 
olduğundan tüm detaylarıyla inceleme 
isteği doğuyor insanın içine.

TABLO GİBİ SAHİL

Sahildeki turunuzu dondurmacılar ile 
tamamlayın derim. Dondurmaları tat-
tığınızda, farklı bir lezzetleri olduğu-
nu görecek ve bana hak vereceksiniz. 
Ressamların eserlerine konu olacak 
güzellikte olan sahilde balık tutanlara 
da denk gelebilirsiniz. Çoğunluğun 
yaşlı olduğu nüfusun samimi davra-
nışları, havası, insanların yardımsever 
olmaları beni gezi süresince bir hayli 
duygulandırıyor. Genel kültür açısın-
dan kendini bir hayli geliştirmiş olan 
insanların bir arada olduğu bu bölge-
de kendinize bir şeyler katıp buradan 
ayrılacağınıza eminim. 

Ben bu gezimi kendime çok şey kattı-
ğımı düşünerek tamamlıyorum. Dönüş 
yolculuğunda akşam güneşinin batışı 
ve dalgaların sesi eşliğinde, vapuru 
tercih ettim. İki türlü ulaşımda da 
kent kartla öğrenciye yalnızca 3 lira 
alınıyor. İzmit, Körfez, Gölcük ve Ka-
ramürsel’den buraya deniz motoru ve 
vapurlarla ulaşım sağlanıyor.  Ben bu 
güzel beldeyi görmeden geçip gitmeyin 
derim. Öğrencilik hayatınıza renk ka-
tacak bir gezi olacağını düşünüyorum. 
Şimdiden keyifli gezmeler.

ACIKTIRAN KOKU

Sahil boyunca bisiklet süren ve ai-
leleriyle hoş vakit geçiren insanlara 
rastlıyorum. Burada insanın içini huzur 
dolduran bir atmosfer var. Bu enerjiye 
kapılmak ve dâhil olmak beni mutlu 
ediyor. Harika bir koku bana doğru 
yoğunlaşıyor.Çok geç olmadan bu 
kokunun Değirmendere’nin meşhur 
waffle kokusu olduğunu anlıyorum. 
Kocaeli‘nin en iyi wafflecısı olarak 
bilinen, ödüllerle tescillenen ve Bağımsız 
Tüketici Değerlendirmeleri tarafından 
‘‘En İyi Best’’ Yarışmasında ‘‘En İyi 
Wafflecı’’ seçilen Edificus Waffle’a 
uğramadan gitmek olmaz deyip turuma 
biraz ara veriyorum. 

Kesinlikle burada waffle yemenizi 
tavsiye ediyorum. Biraz daha orada 
kalırsam tatlı krizine gireceğimi bildi-
ğimden yola koyuluyorum. Edis bey 
bütün Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini 
davet ettiğini belirterek uğurluyor beni. 
Değirmendere halkı adeta uzun süredir 
tanışıyormuşuz hissini veriyor bana ve 
her konuda yardımcı olma çabalarını 
hissediyorum.

SANATIN DEĞER 
BULDUĞU YER

Değirmendere, aynı zamanda kültü-
rel aktiviteleriyle de biliniyor. Belde, 
yıllardır ahşap heykel yarışmalarına 
ev sahipliği yapıyor. Bu eserler de 
genellikle açık havada sergileniyor. 
Japon heykeltıraşların eserlerine kentin 
her noktasında denk geliyorum. 

DEĞİRMENDERE’YE 
NASIL GİDERİM?

Kocaeli’nin sahil şeridini keşfetmek ve 
saklı güzelliklerini görmek için nisan 
ayında ışıl ışıl gökyüzünün parladığı 
bir günü seçiyorum kendime. Ulaşım 
için ilk olarak karayolunu tercih ettim. 
Güneşli bir nisan sabahı erken kalkan 
yol alır misali sabah 8’de düştüm yol-
lara. ‘‘Umuttepe Durağından’’ atladım 
750 numaralı hata. Planlı bir yolculuk 
olduğu için çalma listem çoktan hazırdı. 
İlk duraktan binmenin avantajıyla bir 
koltuk seçtim kendime ve başladım 
yolculuğa. Fabrikaların ve ara ara dağ-
ların süzülerek eşlik ettiği yolculuğum 
yarım saat sürdü ve Değirmendere Üç 
Yol durağında otobüsten indim. Ama 
siz de benim gibi ilk kez gelecekseniz 
binerken veya yaklaştığınızda ineceğiniz 
durağı şoföre tembih etmeyi unutma-
yın. Yoksa kendinizi Karamürsel’de 

Waffle’ın renkli dünyasını minik dükkâ-
nının dekorasyonuna yansıtan mekânın 
sahibi Edis bey ile sohbet ediyoruz. 
Çok sıcak ve samimi karşılanıyorum 
burada. Tercihim tabi ki menünün en 
meşhuru enfes waffle oluyor.

Geziyi böyle güzel duraksamalarla 
geçirmek bana keyif veriyor. Ahşap 
heykeller konusunda Değirmendere’nin 
halkından bilgiler ediniyorum. İnsanlarla 
olan sohbetimizin esnasında Değir-
mendere’de kişiye özel bir kütüphane 
ve seramik müzesi olduğunu öğrenip 
adres tarifi alıyorum. Değirmendere 
sokaklarında bu adresler için yola 
koyulmuşken insanların balkondan 
balkona konuşmalarına, esnafların 
birbirlerine verdikleri selamlara tanık 
oluyorum ve samimi, sıcak bir yerde 
olduğumu bir kez daha hissediyorum. 
Tarif edilen yere doğru geldiğimde beni 
ortada kocaman bir ağaç karşılıyor. 
Bu ağacın gölgesinde yaşlı amcaların 
gazetelerini okuyup  keyifli sohbet-
ler ettiklerine şahit oluyorum. Ben de 
böylelikle vardığım noktanın meşhur 
Değirmendere Yalı Evleri olduğunu 
öğreniyorum. 


