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Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDA-
KA) tarafından organize edilen Nah-

çıvan gezisine katılan Rektör Çomaklı, 
muhataplarına Erzurum'u ve Atatürk 
Üniversitesi'ni anlattı. Palandöken'in kış 
turizminin en önemli merkezlerinden biri 
olduğunu belirten Çomaklı, Araştırma 
Hastanesinin komşu ülkelere de hizmet 
verdiğini dile getirdi. İFHA t Sayfa 6

Uluslararası Öğrencilik Sempozyu-
munun dördüncüsü 8-9 Aralık'ta 

Erzurum'da düzenlendi. Sempozyuma ev 
sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uluslararası 
öğrencileri Türkiye ile dünya arasında bir 
kültür köprüsü olarak gördüklerini ifade 
etti. UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da 
Türkiye'de 143 bin uluslararası öğrenci-
nin bulunduğunu söyledi. t Sayfa 3

Çomaklı Nahçıvan'da

Hastanemiz 
bölgenin 
hizmetinde

Ünlü röportajcı Ayşe Arman 
arkadaşımız İbrahim Uludağ'a konuştu.

Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağlarını aşmaya çalışırken şehit olan Mehmetçikleri anma etkinlikleri kap-
samında Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Bardız köyünde bir yürüyüş düzenlendi. Erzurum protokolünün de katıldı-
ğı yürüyüşte izci grupları ellerindeki bayraklarla grubun önünde yer aldı. Sevgi Canpolat & Yasemin Karlıdağ t Sayfa 8

Şehitlerin izinde
Genç Kızlar'la 
rekor bağışa

Doktor Google'da

Dini istismar 
edenlerden 
uzak durun

Türk Kızılayı Türkiye'nin kan ihtiya-
cını karışalamak için yoğnu çaba sar-
fediyor. Kızılay'ın Atatürk Üniversite-
si'ndeki kan bağışı çalışmalarına Genç 
Kızlar Kulübü destek verdi. Kulübün 
desteği ile yürütülen kampanyada 
Türk Kızılayı hem kan hem de kök 
hücre bağışında son zamanların en 
yüksek miktarına ulaştı. t Sayfa 7

Prof. Dr. Elif Çadırcı, hastalar gibi 
doktorların da internetten çok yoğun 
bir şekilde yararlandıklarını ifade etti. 
Çadırcı, "Doktorlar eskiden kitaba ba-
kardı; şimdi Google veya Wikipedia'ya 
bakıyor" dedi. Ahmet Neccar t Sayfa 8

Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Hüseyin Koçan, 
vaat ettikleri 500 projeden daha 
fazlasını yaptıklarını belirterek, 
yeni dönemde teleferik ve tram-
vay hattı projeleri için çalışacak-
larını söyledi. Koçan, “Projeleri 
kısa zamanda gerçekleştireceğiz" 
dedi. Bahar Tanrıtanır t Sayfa 11

Palandöken Kayak Merkezi, Büyükşehir Beledi-
yesi'nin yeni yatırımları ile çok farklı bir görünüme 
kavuştu. Yeni otel ve villalar yapıldı, özgün tasa-
rımları ile dikkat çeken Kapsül, Küre ve Fanus 
Cafe'ler açıldı. Tesislerin satış müdürü Furkan 
Savaş, Palandöken'deki yeni tesisleri ve hizmet-
leri tanıttı. Savaş, kendi tesislerindeki fiyatların 
diğer otellerdekine göre oldukça uygun olduğunu 
dile getirdi. Harun Sağlam t Sayfa 13

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sinan Öge, medya 
aracılığıyla insanların inançlarını 
istismar edip para toplayan ve satış 
yapanlar olduğuna dikkat çekti. Öğe, 
"Herhangi bir dini söylem ister med-
yada ister sosyal medyada beraberinde 
bir ticari reklam getiriyorsa toplumu-
muz orada dikkatli olsun. Çünkü din 
ticaret metası değildir." diye uyarıda 
bulundu. Dindar Karataş t Sayfa 10

Erdoğan'la röportajı istedim 
ama olmadı

Dünya ile 
aramızdaki köprü

Başarı ve insanlık 
öyküleri 

TÜBITAK yarışmasında "Güçlü İyilik Pro-
jesi" ile Sosyal Girişimcilik kategorisinde 
Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi 
Ravzanur Eker birinci oldu. Atatürk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 
başarısından dolayı Eker'i ve emeği  
geçenleri kutladı. İFHA t Sayfa 5 

Eczacılık Fakültesi öğrencileri meme 
kanseri ve lösemiye dikkat çekmek için 
etkinlik düzenledi. Farma Akademi Kulü-
bü Başkanı Amine Sena Aydın, kadınlar-
da sıkça görülen meme kanseri ve erken 
teşhisin önemine dikkat çekmek istedikle-
rini vurguladı. Pınar Kayakeser t Sayfa 2 

İstanbul’daki TEKNOFEST’e yaptıkla-
rı roketle katılarak üçüncü olan Uzay 
Teknolojileri Kulübü, Amerika’da gerçek-
leştirilecek yarışmaya hazırlanıyor. Kulüp 
Danışmanı Efeoğlu, hedeflerinin atmosfe-
rin dışına çıkacak roketi yapmak olduğu-
nu söyledi. Pınar Kayakeser t Sayfa 4 

Atatürk Üniversitesi öğrencileri 
başarılı çalışmaları ve insancıl projeleri 
ile takdir topladı. İşte onlardan birkaçı...

Türk basınının en farklı 
röportajcısı Ayşe Arman, 
Atatürk İletişim'e röportaj 
verdi. Soru sormayı sevdiği 
için röportaj yaptığını söy-
leyen Arman, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile de röportaj 
yapmayı 'elbette' istediğini 
ama şimdiye kadar bunun 
mümkün olmadığını ifade 
etti. Arman, "Ben yaptığım 
işi yaşıyorum." diye konuş-
tu. İbrahim Uludağ t Sayfa 16

EKER'E 'GÜÇLÜ İYİLİK' ÖDÜLÜ KANSERİ FARK EDELİMTTURKS'UN GÖZÜ YÜKSEKTE

Teleferik ve tramvay
                  geliyor                    

Palandöken göz 
kamaştırıyor
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Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farma Akademi Kulübü’ne üye öğrenci-
ler meme kanserine dikkat çekmek için 

etkinlik düzenledi. Fakülte binasında stant açan öğrenciler, hastalık-
ta erken teşhisin önemini vurguladılar. 5’nci sınıf öğrencisi ve Far-
ma Akademi Kulübü Başkanı Amine Sena Aydın, kadınlarda sıkça 
görülen meme kanseri ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek 
için bu tür etkinliğin düzenlendiğini açıkladı. Aydın, “Tedavisi için 
erken teşhis gerektiren bir hastalık, erken teşhis edildiğinde aslında 
grip gibi ilaçla tedavi olunabilen bir hastalık. Erken teşhis edilmedi-
ği takdirde meme kaybından tutunda pek çok farklı sıkıntılara sebep 
olabilen bir hastalık. O yüzden biz de erken teşhis edilebilmesi 
amacıyla böyle bir farkındalık etkinliği yaptık” dedi. 

Meme kanseri konulu bilgilendirme panosu hazırladıklarını, 
hastalıkla ilgili doğru ve yanlış bilinen konuları dile getirdiklerini 
belirten Aydın, ayrıca bilgi yarışması da yaptıklarını bildirdi. Yarış-
mada başarılı olanlara çeşitli hediyeler verdiklerini kaydeden Aydın, 
pembe balonlar uçurduklarını söyledi. Kulüp öğrencileri olarak 
pembe kıyafetlerle hazırladıkları videoyu sosyal medyada yayınla-
dıklarını anlatan Aydın, hastalığa dikkat çekmek için düzenledikleri 
etkinliklerle amaçlarına ulaştıklarını vurguladı. 

Maske taktılar
Eczacılık Fakültesi Ecza Sanat Kulübü ise lösemi hastalığı-

na dikkat çekmek için kolları sıvadı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün 
Özer’le birlikte maske takan öğrenciler, kan kanserinden kaynak-

lanan hastalığı kamuoyuna anlatmak için 
farkındalık çalışması yaptı. Kampüste stant 
açan öğrenciler, bir gün boyunca üniver-

siteli arkadaşlarına maske dağıttı, bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, 
lösemi hastalığının bulaşıcı olmadığını hastaların mikroplardan 
korunmak için maske taktıklarını anlattı. 

Üçüncü sınıf öğrencisi ve Ecza Sanat Kulübü Başkanı Buğra 
Alkuyruk, lösemi hastalarıyla ilgili yaptıkları farkındalık çalışması-
nın amacına ulaştığını bildirdi. Birçok kimsenin maske takılmasını 
hastalığın bulaşmaması için alınan önlem olarak bildiğini belirten 
Alkuyruk, yaptıkları etkinlikle maske kullanımının amaçları hak-
kında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.  

Kulüp öğrencilerini yaptıkları etkinlikler sebebiyle kutlayan 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, öğrencileri bu 
tür etkinliklerde yer almaları için teşvik ettiklerini söyledi. Ka-
dıoğlu, “Bu projeleri kendileri hazırlayıp geliyorlar, benim en çok 
istediğim öğrencilerin dersleri yanı sıra bu projelerde de çalışmaları 
bu tür projeleri üretmeleri, ben uygun olduğum sürece de destek 
veriyorum ve öğrencilerimizde sürekli olarak bu tür projelerde 
çalışıyorlar” dedi.

Öğrencilerimiz çok aktif
Öğrencilerin etkinliklerini fakülte web sitesinde duyurduklarını 

belirten Dekan Kadıoğlu, şunları söyledi:
“Fakültemizde dört tane kulüp var, her bir kulübün kulüp 

danışmanı var o kulüp danışmanlarıyla öğrenciler önce programı 
belirliyorlar sonra dekanlığa sunuyorlar biz de 
uygun gördüğümüz zaman bu etkinliği yapıyorlar. 
Tabii ki hem dekanlığın izni hem de hocaların 
gözetiminde yapılıyor. Amacımız insanları bu tür 
hastalıklarla ilgili bilgilendirmek, erken teşhis 
ve bu konularda çalışabileceklerini göstermek; 
amaçları bu öğrencilerin. Amaç bu hastalıklara 
ilgi çekmek ve insanların da bu tür sosyal içerikli 
etkinliklerde çalışmalarını sağlamak. Öğrencileri-
miz çok aktif, çok çalışıyorlar, çok da seviyorlar. 
Her türlü etkinlik var, kariyer günlerimiz var; mart 
ayında kongremiz var ve sürekli olarak bu alanlar-
da çalışıyorlar. O ay içerisinde hangi konu varsa o 
konu üzerinden etkinlikler yapılıyor.”

Eczacılık Fakültesinde okuyan öğrencilerin bu 
etkinliklerle danışmanlık yapmayı da öğrendikle-
rini kaydeden Kadıoğlu, “Eczacı, ilacın üretimin-
den, hastaya sunumuna kadar her aşamada görev 
alan kişi demektir. Eczacılar ilacı hastaya sunma 
konusunda danışmanlık yapmak zorundalar ve 
hastalara bu ilaçların nasıl kullanılması gerektiği 
ile ilgili bilgileri aktarmak açısından danışmanlık 
yapmak zorundalar. Bundan dolayı bu tür etkinlik-
ler yapılıyor. Yani yapılan etkinliklerle öğrenciler 
bir nevi danışmanlık da öğrenmiş oluyorlar.” diye 
konuştu.

Eczacılık Fakültesi öğrencileri meme kanseri ve lösemiye dikkat çekmek için etkinlik düzenle-
di. Farma Akademi Kulübü Başkanı Amine Sena Aydın, kadınlarda sıkça görülen meme kanseri 
ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu tür etkinliğin düzenlendiğini açıkladı. Dekan 
Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu ise öğrencilerinin çok aktif olduklarını dile getirdi.

   Pınar Kayakeser

Soğuk kış aylarının gelmesiyle 
beraber kestaneciler, sokak ve 
caddelerdeki yerlerini almaya 

başladı. Sokak kestanecisi Turan Seçen 
“Kestane kebap yemesi sevap’’ sloga-
nıyla satışlara başladı. Seçen geçimini 
kestane satarak sağladığını ifade etti. 
Kestane satmanın çok zor mesleklerden 
biri olduğunu söyleyen Seçen, “Erzurum 
Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri. 
Dolayısıyla bu soğukta kestane satmak 
kolay olmuyor. Ama ekmek parası olduğu 
için mecbur katlanıyoruz” dedi. Geçtiği-
miz yıllarda belediyenin yer ücreti talep 
ettiğini belirten Seçen, itiraz edince yer 
ücretlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen tarafından kaldırıldığını 
dile getirdi ve kendisine teşekkür etti.

>> Bahar Tanrıtanır   

KESTANE KEBAP, 
YEMESİ SEVAP

Lösemi ve meme 
kanserine dikkat!

Yarını Aydınlat Topluluğu tarafından 
Erzurum Lalapaşa meydanında dü-

zenlenen kadına şiddete karşı mücade-
le eylemine katılanlar sloganlar atarak 
farkındalık oluşturdu. Topluluğun baş-
kanı Dilan Yavuz konu ile ilgili olarak 
Erzurum'da şiddetin olduğunu ve yakın 
çevresinde de bunu çok gördüğünü 
söyledi. Yavuz, kurdukları toplulukla bu 
alanda farkındalık oluşturmak istedikle-
rini belirtti. Saat 12'de başlayan eylem 
yarım saat sürdü. İnternet üzerinde 
yapılan duyuruya rağmen katılımın az 
olması dikkat çekti. >> Leyla Erbecer 

Şiddeti kimse 
fark etmedi!

Atatürk Üniversitesi yemekhanesi ta-
rafından öğrencileri sevindiren haber 

yeni öğretim yılında uygulamaya geçti. 
Önceden tek öğün şeklinde verilen 
yemekler artık iki öğün olarak verilmeye 
başlandı.

Merkez yerleşkedeki yemekhanede 
tek öğün olarak verilen yemek hizmeti 
yeni yıldan itibaren özellikle ikinci öğre-
tim öğrencilerinin yararlanacağı şekilde 
yeniden düzenlendi. 11.00'de başlayan 
ve 13.00’e kadar devam eden yemek 
hizmeti, yeni öğretim yılında 16.00 ila 
19.00 arasında da verilmeye başlandı. 
Böylece saat 17.00'de derse başlayan 
öğrenciler sıcak yemek yeme imkânına 
kavuşmuş oldu. 

Öğrenciler yeni düzenlemeden ve 
yemek ücretlerinin 2 lira olmasından 
memnun.

>> Mustafa Hakan Buğan

Yemekler iki 
öğün çıkıyor

Gençler 
geleceğimiz
Erzurum Yakutiye İlçe Müftüsü 

Osman Yazıcı, Atatürk Üniversitesi 
İletişim Fakültesinde Gazetecilik Bölü-
mü öğrencilerine verdiği 
konferansta "Gençler 
gelceğimizdir" dedi. 
Yazıcı Mevlid-i Nebi 
Haftasının bu yılki ana 
teması olan “Hz. Mu-
hammet ve Gençlik" 
başlıklı konuşmasında, 
"Gençler geleceğimizdir; 
bu vesileyle gençlerin gücü-
ne, enerjisine ihtiyacımız var. Gençlerin 
toplum hayatındaki varlığı onların iyi bir 
yönde eğitilmeleri ile değer kazancaktır. 
Onların enerji ve gücünden istifade edil-
mesi gerekmektedir." diye konuştu. 
Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı 4-6 
yaş aralığındaki çocuklar için Kur'an 
kursları açtıklarını, öğrenci yurtlarında 
manevi rehberlik eğitim dersleri verdik-
lerini açıkladı. Yazıcı ayrıca cezaevlerin-
de Adalet Bakanlığı ile birlikte mahkum-
lara yönelik manevi destek eğitimi ve 
dersler verildiğini de söyledi. Konferan-
sa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.   
>> Taşkın Zengin 
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Dünyanın dört yanından Türkiye’ye gelen öğrencileri 
kaynaştırmak ve onlara yardım etmek için Uluslarara-
sı Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından farklı 

şehirlerde kurulan derneklerin sayısı 63’e ulaştı. 2014 yılında 
Erzurum’da da bir şube açan dernek, öğrencilere yardımlar 
ve etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Erzurum’da 87 ülkeden gelen yabancı öğrencilerin sayısı 
2018 itibariyle 2 bin 500’e ulaştı. Yabancı öğrencileri muhacir 
olarak gören ve onlara her türlü yardımı sağlayan, her zaman 
yanlarında olan Uluslararası Öğrenci Derneği bu artışta 
büyük rol oynuyor. Yabancı öğrencilerin Türkiye’den ve Türk 
halkından memnun kalmaları ve burada ev sahibi gibi mu-
amele görmeleri, eğitim için Avrupa’yı değil Türkiye’yi tercih 
etmelerine neden oluyor. 

Öğrenci buluşmaları düzenleniyor
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği yöneticisi Ertan 

Aksakal, derneğin öğrencilere maddi yardımlar ve faaliyet-
ler sunarak onları yeni hayatlarına motive ettiğini belirtti. 
Aksakal’ın verdiği bilgiye göre, maddi yardımlar öğrencilerin 
okullarına kaydolması ile başlıyor. Öğrencilerin harç paraları 
dernek tarafından ödeniyor ve sağlık sigortaları yapılıyor. 
Dernek ayrıca ihtiyaçlı öğrencilere de burs sağlıyor. Dernek, 
öğrencileri manevi olarak da ihmal etmiyor. Her hafta sonu 
öğrencilerle buluşan dernek yetkilileri onların sorunlarını din-
liyor ve çözmeye çalışıyor. Ayrıca her ay içerisinde bir hafta 
sonu öğrencilerle sabah namazı kılıyorlar ve sonrasında da 
kahvaltı etkinliği düzenleniyor. Bunların yanı sıra her sene 
uluslararası öğrenci buluşmaları gerçekleştiriliyor. İki gün 
devam eden bu buluşmada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 
Bazen sınav dönemi sonrasında geziler ve kamplar düzen-
lenirken; bazen de farklı şehirlerdeki öğrenci derneklerine 
ziyaretler organize ediliyor.   >> Kuteybe Zekeriya

Yabancılık çekmesinler diye çalışıyoruz

Atatürk Üniversitesi, Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) ve Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulus-
lararası Öğrencilik Sempozyumu, Atatürk 
Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

34 ülkeden 66 akademisyen ve uzmanın 
katıldığı sempozyumda Türkiye'de öğrenim 
gören misafir öğrenciler bilgilendirildi ve 
uluslararası öğrenci algısının kamuoyunda 
sağlıklı şekilde yerleşmesi, öğrencilerin 
eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki 
sıkıntıları görüşüldü.

8-9 Aralık tarihlerinde 
Atatürk Üniversitesi Nene-
hatun Kültür Merkezinde 
gerçekleşen sempozyumun 
açılışına; Atatürk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ömer Çomaklı, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanvekili Hüseyin Koçan, 
UDEF Başkanı Dr. Mehmet 
Ali Bolat, UDEF Erzurum 
Başkanı Ergün Halis, aka-
demisyenler ve uluslararası 
öğrenciler katıldı.

Program ilk olarak 
Atatürk Üniversitesi öğ-
rencisi Yemenli İbrahim El-
Zawar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ata-
türk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Ömer Çomaklı, 
misyonu gereği 
bilim ve tekno-
loji üreten ve 
geleceğe yönelik 
perspektifler 
oluşturan Atatürk 

Üniversitesinin, kuruluşundan bugüne sayı-
sız kongre, bilgi şöleni, çalıştay ve ilmî top-
lantıya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, 
bunlardan birinin de açılışı gerçekleştirilen 
4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu 
olduğunu söyledi. 

Çomaklı şöyle konuştu: “Dünyanın 
küçüldüğü, mesafelerin kısaldığı, insan 
yetiştirmenin uluslararası bir alana taşındığı 
günümüzde, uluslararası öğrenci hareketlili-
ği ülkemizin bir devlet politikası, bir devlet 
stratejisi, özellikle de dış politikanın önemli 

bir bileşeni; yeni nesil 
dünya üniversitelerinin 
de önemli hedefi hâline 
gelmiştir. Atatürk Üni-
versitesi yönetimi olarak 
ilgili birimleri aktif kılacak 
çalışmaları hızla gerçekleş-
tiriyoruz. Üniversitemizde 
öğrenim gören 2 bin 500 
uluslararası öğrenci ve 
görev yapan 24 yabancı 
uyruklu öğretim elemanını 
“Kültürler Arası Köp-
rü” olarak da görüyoruz. 
Onların her biri dünyanın 
dört bir tarafından gelerek 
şehirlerimizde okuyor-
lar, Türkçe öğreniyorlar, 

medeniyetimiz ve kültürümüzle tanışıyorlar 
ve ülkelerine döndüklerinde de âdeta bizim 
kültür elçilerimiz oluyorlar. Bu bağlamda 
Türkiye’nin en büyük STK’larından olan 
UDEF ve ona bağlı derneklerin dünyaya 
örnek teşkil eden Uluslararası Öğrenci Bu-
luşması bu açıdan çok önemlidir."

Uluslararası Öğrencilik Sempozyu-
munun 4.’sünü Atatürk Üniversitesinde 
gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu 
ifade eden UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali 

Bolat, Türkiye’deki uluslararası öğrenciler 
hakkında bilgi verdi. Bolat, ülkemizde dün-
yanın çeşitli coğrafyalarından gelen 143 bin 
uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü 
ifade ederek, geçtiğimiz 35 yılda ise ülkemi-
ze gelerek mezun olan uluslararası öğrenci 
sayısının 150 bin olduğunu ve bu mezun-
ların 160 ülkede Türkiye ile olan ilişkileri 
devam ettirdiklerini söyledi.

Erzurum tercihi doğru bir karar
Açılış töreninde konuşan Erzurum 

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin 
Koçan, Erzurum’un inanç, doğa, kış ve yaz 
turizmiyle birlikte dünyanın görülmeye 
değer en önemli şehirlerinden biri olduğuna 
vurgu yaparak, uluslararası öğrencilerin 
Erzurum ve Atatürk Üniversitesini tercih 
etmekle doğru bir karar verdiklerini söyle-
di. Koçan, Kuzey Afrika’dan Moğolistan 
steplerine kadar dünyanın dört bir yanından, 
bilginin kaynağına ulaşmak ve eğitimli bir 
birey olmak için şehrimize gelerek eğitim 

gören uluslararası öğrencilerin bilge inşalar 
olduklarına vurgu yaptı. 4. Uluslararası 
Öğrencilik Sempozyumunun dünyaya ev-
rensel bir mesaj verdiğini hatırlatan Koçan, 
yenidünyanın anahtarının eğitim olduğunu 
söyledi.

Eski Başbakan Baş Müşaviri ve Dünya 
Âlimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Faruk Korkmaz ise kendisinin de 10 yılını 
Pakistan’da öğrenci olarak geçirdiğini belir-
terek, yurtdışında öğrenci olmanın ne demek 
olduğunu iyi bildiğini ifade etti. Uluslararası 
öğrencilere sahip çıkmanın önemine değinen 
Korkmaz, bu bağlamda UDEF’in önemli bir 
misyon üstlendiğini söyledi. 

Açılış konuşmalarının ardından konuş-
macılar sempozyum hatırası olarak panoya 
imza attılar. Daha sonra ise sempozyumun 
ilk oturumu gerçekleştirildi. Daha sonra 
sempozyumun oturumlarına geçildi. 

>> Ahmet Neccar 
>> Beyza Çoruh

    Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin durumu Erzurum'daki sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyuma ev sahipliği 
yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uluslararası öğrencileri Türkiye ile dünya arasında bir küytür köprü ola-
rak gördüklerini ifade etti. UDEF Başkanı Bolat da Türkiye'de 143 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Dünya ile aramızdaki köprü

UDEF, uluslararası öğrencilerin hizmetinde
UDEF, 14 Aralık 2012’de 11 

dernek tarafından kurul-
du.Hedef kitlesi Türkiye’de eğitim gören 
uluslararası öğrenciler olan 75 şehirdeki 
63 dernek ve 25 temsilcilikten oluşuyor. 

UDEF; okumak için Türkiye'ye gelen 
öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları 
tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim 
ve öğretim hayatları boyunca karşılaşa-
bilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların 
çözümüne ortak olmak ve edindikleri 
birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek 
vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağla-

yabilmek amacıyla kuruldu. 
UDEF, uluslararası öğrenci dernek-

lerinin kendi aralarındaki koordinasyonu 
sağlamak, yeni uluslararası öğrenci 
derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, 
uluslararası öğrenci algısının kamuo-
yunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için 
çalışmak, uluslararası öğrencilerin eğitim, 
sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntıla-
rıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü 
için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı 
kendine misyon olarak belirlemiş bir fede-
rasyondur.

Sempozyumun açılış töreninden sonra uzmanla-
rın bildirilerini sunduğu oturumlara geçildi.

Çomaklı, sempozyum hatırası olarak 
panoya imza  attı. 

UDEF Başkanı 
Mehmet Ali Bolat
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İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e yaptıkları roketle katılarak üçüncü olan Uzay Havacılık 
Savunma ve Teknolojileri Kulübü, Amerika’da gerçekleştirilecek yarışmaya hazırlanıyor. TEKNO-
FEST'te birinciliği küçük bir kaza ile kaçırdıklarını belirten Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu "Hedefimiz 2023'e kadar atmosferin dışına çıkan roketi yapmak." dedi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde bir grup öğrenci 
İstanbul’da organize edilen TEK-

NOFEST’e katılmak üzere çalışma başlattı. 
Makine Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar 
Totik ve öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Efe-
oğlu ile görüşen öğrenciler Uzay Havacılık 
Savunma ve Teknolojileri Kulübü’nü kurdu. 
Fakültedeki farklı bölümlerde okuyan 14 
öğrenciden oluşan kulüp, TEKNOFEST için 
proje geliştirmeye başladı. Totik ve Efeoğ-
lu’nun destek verdiği öğrenciler roket proje-
si için kolları sıvadı. Prof. Dr. İhsan Efeoğlu 
nezaretinde çalışmalarını sürdüren öğrenci-
lerin yaptıkları roket, TEKNOFEST’te en 
yükseğe ulaştı. Sadece inerken paraşütte ya-
şanan yırtılma sebebiyle birinciliği kaçıran 
öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan üçüncülük ödülü aldı. 

İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e 
yaptıkları roketle katılarak gümüş madal-
ya kazanan Uzay Havacılık Savunma ve 
Teknolojileri Kulübü, şimdi Amerika’da 
gerçekleştirilecek yarışmaya hazırlanıyor. 

Başta ROKETSAN olmak üzere birçok 
kuruluştan staj teklifi alan öğrencilerin ba-
şarılı bir çalışma yaptıklarını belirten Prof. 
Dr. İhsan Efeoğlu, bu tür yarışmaların genç 
beyinleri ortaya çıkardığını söyledi.

Roket çok ses getirdi
İstanbul’da düzenlenen yarışmada 

hazırladıkları roket projesinin çok başarılı 
olduğunu ve ses getirdiğini belirten Prof. 
Dr. İhsan Efeoğlu, yarışma sürecini şöy-
le anlattı: “Bizim dışımızda yaklaşık 157 
takım katıldı. TEKNOFEST düzenleme 
kurulu üç farklı süreçte raporlama yaptı. 
Takım, kavramsal tasarım sundu, uygulana-
bilir tasarım sundu; daha sonra üretilebilir 

yöndeki süreçte tekrar sundular. Bu üç rapo-
run puanlaması, değerlendirmesi ve geçme 
sürecinden sonra takımların roketi üretip 
fırlatma sürecine girildi. Bu 157 takım 28 
takıma düştü. Bu 28 takım içerisinde bizim 
TTURKS Roket takımımız Yüksek İrtifa 
Roket yarışmasına katılmaya hak kazandı. 
Bu 28 takım ROKETSAN’nın kontrolün-
de Konya Karapınar’daki Tuz Gölü’nün 
kısmında ROKETSAN’nın test alanında 
testler yapıldı, bu testler tabii daha önce 
yapıldı, hafta sonu itibariyle orada puanla-
malar yapıldı. Daha sonra cumartesi günü 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat elinden 
gençler Türkiye üçüncülüğü derecesini 
aldılar. Normal puanlamada bu sekiz takım 
üç dalda puanlandı. Bir özgün tasarımda 
puanlandı, iki en yüksek irtifaya çıkmada 
puanlandı, bir de teknik anlamda puanlan-
dı. Tabii bizim ekip Türkiye'de en yüksek 
irtifaya çıkan takım oldu. Özgün tasarımda 
Türkiye birincisi oldu fakat roket en yüksek 
irtifaya çıktıktan sonra sistem tasarımından 
aldığı sinyal ile roket kendisini aşağıya 
indirmek için bir paraşüt sistemi var, para-
şütle kendisini indiriyor, o paraşütle inme 
esnasında paraşütte ufak bir yırtılma oldu; 

yırtık düşüş hızını değiştiriyor, bizim roket 
yere normal istenenden biraz hızlı düşünce 
roketin kanadında bir ezilme oluştu. Bu bize 
teknik anlamda bir puan kaybına sebep oldu 
ve bu puan kaybı bizi üçüncülüğe düşürdü 
maalesef. Yoksa diğer iki kategoride biz as-
lında Türkiye birincisiyiz, verilen puanların 
en yükseğini aldık."

Efeoğlu, 157 takım arasında üçüncü 
olmanın çok büyük bir başarı olduğunu 
belirtti. 

2019’da üç ayrı dalda yarışacaklar
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün 

öğrencilere önemli destek sağladığını belir-
ten Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, “Üniversite’nin 
maddi desteği öyle nakit para değil ama bir 
kısım makine teçhizat kullanımı, onların test 
edilmesi, laboratuvar imkanlarının öğrenci-
lere açılması şeklinde. İki hafta önce rektör 
beyle görüştük, Rektör bey sınırsız bütçe 
açtı. BAP ile (Bilimsel Araştırma Projesi) 
geliştirilen yeni bir proje türü ile ürün geliş-
tirme için proje sunacağız; orada sınır yok, 
bütçe sınırı yok. Çok abartılı bir rakam gibi 
gözüküyor ama yani öyle değil. Çocuklar 
şimdi 2019'da çok farklı üç kategoride 
yarışmaya girecekler; hem ulusal hem de 

uluslararası. Tabii bu büyük bir bütçeyi ge-
rektirecek; rektör bey de bu konuda desteği-
nin sınırsız olacağını bize söyledi” dedi.

Sırada Amerika’daki yarışma var
Projeye katılan öğrencilerin başta 

ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere 
birçok kuruluştan staj teklifi aldığını ifade 
eden Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, “Bu gençler şu 
anda attıkları 16 cm çapında 2 m boyundaki 
roketle ve elde ettikleri başarı ile bize şu 
mesajı veriyor: Ülkemiz gelecekte, 2023'te 
nasip olursa 2 m değil de 10 m boyunda, 3 
bin metre değil de atmosferin dışına çıkan 
roketi atacağız. Yani ülkemizin hedefi bu; 
bunu gerçekleştirecek genç beyinleri bu 
tür yarışmalarla ortaya çıkarmak." diye 
konuştu.  

Buna bu sene TEKNOFEST'in vesi-
le olduğunu belirten Efeoğlu, bu sebeple 
TEKNOFEST i düzenleyen başta Selçuk 
Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

  Pınar Kayakeser

TTURKS roketi 
ABD'ye uçuyor

Prof. Dr. İhsan Efeoğlu

Prof. Dr. Yaşar Totik

Teknofest roket yarışmasını başa-
rıyla tamamlayan TTURKS Roket 
Takımı, yeni hedefler için çalış-

malarını sürdürüyor. Takımı kaptanı 
Mehmet Şahin, çalışmalarını, projeleri-
ni ve yarışmaları anlattı. 

Bu serüvene nasıl başladınız; 
biraz anlatabilir misiniz?

İlk olarak böyle bir yarışma olduğuy-
la ilgili bilgi edindik ve geçmişte bu pro-
jelerde yer alan arkadaşlarla iletişime 
geçtik. Onlar da yardımcı oldular. Daha 
sonra ekibimize dâhil olunca başladık 
bu işe.

Şu an takımda kaç kişisiniz?
Başlangıçta 18 kişiydik. Sonra 10 

kişi olduk. Şu anda takımımıza yeni 
arkadaşlar alıyoruz. Onlar için eğitim 
veriyoruz. 

Teknofest hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?

Teknofest Türkiye’de düzenlenen 
ilk teknoloji festivalidir. Sadece roket 
değil insansız hava aracı, drone, su altı 
yarışmalarının da içinde bulunduğu çok 
kapsamlı bir festival. 

Dünyada böyle bir festival daha 
var mı?

Evet, var. Biri Amerika’da; ikinci 
olarak biz yapıyoruz. Avrupa’da projeler 
vardır tabii ama festival olarak yok.

Bu yarışmaya kimler başvurabi-
lir?

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans 
düzeyinde bu işe ilgi duyan herkes baş-
vurabilir. Ama mesela Cad programı ve 
simülasyon bilgisi olmayan işin içinden 
çıkamaz.

Teknofest’in ve sizin amaç ve 
hedefleriniz neler?

Teknofest ile amacımız teknoloji 
hamlesine katkıda bulunmak. Ger-
çekten yerli üretimlere ihtiyacımız var. 
Bizim hedefimiz de bu şekilde ilerliyor.

Festivalden beklentileriniz neler?
İlk olarak ülkeye bir şeyler katmak 

ilk hedefimiz, peşimizden gelen arka-
daşlarımız var, onları eğitiyoruz, onları 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz gittikten 
sonra bu işler devam edecek. Ödül 
sadece para değil; Roketsan kazanana 
iş teklif ediyor mesela. Bu da bizim için 
çok önemli bir ödül.

Hangi kuruluşlar destek veriyor?
Roket yarışmasını Roketsan des-

tekliyor, iha’lar için TÜBİTAK var, uydu 
yarışması için TÜRKSAT. Her kurum 
kendi ilgi alanı doğrultusunda kategori 
olarak destekliyor. Maddi anlamda baş-
ka kuruluşlar da destekliyor. Zaten T3 
vakfının kurulmasının sebebi de bu. 

>> Bilge Çevik

Hedefimiz yerli 
üretime katkı

Takım kaptanı Mehmet Şahin:
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TÜBITAK Yenilikçilik ve Girişimcilik yarışmasında "Güçlü 
İyilik Projesi" ile Sosyal Girişimcilik kategorisinde Eczacılık 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Ravzanur Eker birinci oldu. Ravza-

nur Eker ve projeye destek veren ekibi kutlayan Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kazanılan her başarının kendileri 
için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Çomaklı, Ravzanur Eker’in de 
TÜBİTAK’tan elde ettiği birinciliğin bilimi sevdirmeye ve özen-
dirmeye vesile olacağını dile getirdi. Atatürk Üniversitesinde var 
olan potansiyeli harekete geçirmek için her türlü imkânı değerlen-
dirdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, bu bağlamda proje üreten 
ve çalışma yürüten tüm akademisyen ve öğrencilere desteklerini 
daima sürdüreceklerini kaydetti.

Gelişmenin ve büyümenin yolunun bilimsel çalışmalardan geç-
tiğini aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin de bu bakış açısıyla 
hareket ettiğini dolayısıyla kazanılan başarıların tesadüf olmadığını 
söyledi. Yaşanılan çağın bilgi çağı olduğunu vurgulayan Çomaklı, 
bilgiyi kullanan ve kullanılan bilgiyi değere dönüştüren çağdaş 
toplumların gelişimlerini üniversitelerin öncülüğünde gerçekleştir-
diklerini hatırlattı. Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak her türlü 
projeye destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. 
Ömer Çomaklı: “TÜBİTAK’ta birincilik kazanan ve göğsümüzü 
kabartan "Güçlü İyilik Projesi"nin yürütücüsü Ravzanur Eker başta 
olmak üzere, emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devam etmesi-
ni temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Uygulama, insanlar arasında köprü
"Güçlü İyilik Projesi" yürütücüsü Ravzanur Eker, projesinde 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) belirlediği ve 
dünya liderlerinin imzaladığı 2030'da daha yaşanabilir bir dünya 
için gerçekleştirilmesi gereken "17 Küresel Hedefi" kullandıklarını 
belirtti. Eker, “TÜBITAK'ta birinci olan mobil uygulamamız ile 
küresel hedefler doğrultusunda insanlar arasında köprü kurarak ya-
şanabilir bir dünya için kitlesel ölçekte çalışılmasını hedefliyoruz. 
Bireyler belirledikleri sorunlar ile GPS entegresi kullanarak mobil 
uygulamalar aracılığı ile bunu gerçekleştirebilecek insanlar ile 
iletişim kurarak iyilik görevleri verebiliyor veyahut kendisi görev 
edinerek küresel hedefler için çalışabiliyor” dedi.

Proje için 2017 yılında çalışmaya başladıklarına dikkat çeken 
Eker, “Şu ana kadar küresel hedefler doğrultusunda 600'den fazla 
iyilik haberi hazırlanırken 50'den fazla sosyal fayda yaratan iyilik 
görevi organizasyonu düzenledik. Bir ekip çalışması olan projemiz-
de en büyük paydaşımız üniversite öğrencileri. Şu an Türkiye'nin 
20 farklı şehrinden olmak üzere dijital ortamda da çalışan 160 
kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda ilkini Atatürk Üniversite-
sinde kurduğumuz saha ekibimiz birçok ile de yayılmış durumda. 
Projemizde bulunan Güçlü İyilik Zirveleri ile de üniversite öğ-
rencilerinin girişimcilik ve yenilikçilik yönlerini geliştirecek ve 
küresel hedefler konusunda bilinçlendirecek eğitimler düzenlemeyi 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

>> İFHA

    TÜBITAK tarafından düzenlenen yarışmada "Güçlü İyilik Projesi" ile Sosyal Girişimcilik kategori-
sinde Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Ravzanur Eker birinci oldu. Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarısından dolayı Eker'i ve emeği  geçenleri kutladı. 

Engellilerin her alanda olduğu gibi 
tiyatro alanında da var oldukla-
rını göstermek için yola çıkan 

Samsun Engelli Tiyatro Topluluğu, 
Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür 
Merkezi’nde bu yıl dördüncü kez izle-
yici ile buluştu.

"Bu İşte Bir Sakatlık Var" adlı oyun 
ile aynı günde iki kere sahneye çıkan 
topluluğa, öğrenciler büyük ilgi gös-
terdi. Topluluğun kurucusu ve aynı za-
manda da oyunlarının yazarı Hüseyin 
Kurt, imkan tanınırsa engellilerin bü-
yük başarılar gösterebileceğinin kanıtı 
olduklarını söyledi. Engelli olup ancak 
engellerini zihinde aşamamış olanları 
kazanmaya çalıştıklarını belirten Kurt, 
"Bir arkadaşımız görme engelli, diğer 
dört arkadaşımız da ortopedik engelli, 
ayrıca ben de ortopedik engelliyim 
ancak buna rağmen mücadelemize 
devam ediyoruz’’ dedi. 

İnsanlar şaşırıyor
Topluluğun şehir şehir gezerek 

yeteneklerini sergilediğini dile getiren 
Kurt, Erzurum’da da dördüncü kez 
sahneye çıktıklarını ve her defasında 
da ilgi ile izlendiklerini söyledi. Kurt, 
insanların bilet alırken iyi bir oyun 
beklentileri olmadığını ve engellilere 
yardım olması amacıyla hareket et-
tiklerini ancak oyunu izledikten sonra 
şaşkınlıklarını gizleyemediklerinin 
altını çizdi. 

>> Enes Şimşek

ENGELSİZ 
TİYATRO 
ŞÖLENİ

'Güçlü iyilik' projesine 
TÜBİTAK'tan ödül

Atatürk Üniversitesi'nde

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmete açılan bilgi 
evlerine, vatandaşlar büyük ilgi 

gösterdi. Bilgi evleri, şehrin bir çok ye-
rinde ücretsiz kurs hizmeti de dahil çok 
yönlü faaliyet gösteriyor. 

Bilgi evlerinden biri de Şükrüpaşa 
semtindeki Nurettin Topçu Bilgi Evi. 
Modern mimarisi ve ferah ortamıyla 
özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği bilgi 
evinin müdürü Sahit Aktaş, çevrede bu-
lunan çocukların kütüphane, internet ve 
kurslardan faydalanmak için bilgi evine 
geldiklerini dile getirdi. Aktaş, “Kursunu 
başarıyla tamamlayan öğrencilerimize 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika 
vererek, iş bulma imkanlarının artmasına 
ön ayak oluyoruz.” dedi.

Aktaş, çevredeki vatandaşların bilgi 
evinden faydalandığını, haftasonları da 
dahil olmak üzere her gün bilgi evlerinin 
sabah 8’den akşam 10’a kadar açık 
olduğunu ifade etti. Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ücretsiz kurs imkanının 
da sağlandığnı belirten Aktaş, bağla-
ma, gitar, keman, Osmanlıca, Arapça, 
İngilizce, diksiyon, tezhip, hat, iş sağlığı 
ve güvenliği, hızlı klavye gibi kurslar 
düzenlendiğini ifade etti. 

>> Kerim Polat

Bilgi evleri dolup taşıyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi bilgi evlerinin altıncı-
sını Dadaşkent semtinde açtı. Şehit Yunus Arda'nın 
adının verildiği bilgi evinin açılışı Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı 
Muhammed Cevdet Orhan ve Posta gazetesi yazarı 
Hakan Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. 

Şehit Yunus Arda Bilgi Evinde Esmek kursları için sa-
lonlar, kütüphane ve taziye evi bulunuyor. Sekmen açılışta 
yaptığı konuşmada Yunus Arda’nın ailesine seslenerek, 
“Üzülmeyin; böyle bir şehide sahip olmak, onun yakını 
olmak kolay değil. Bu vatan Yunus’a ve Yunus gibilere 
minnettardır” dedi.

Mehmet Sekmen park ve bahçe çalışmalarının yanı 
sıra artık her mahalleye bir bilgi evi kazandırma hedefle-
rinin bulunduğunu belirterek, bilgi evinin bilgiyi çağrıştı-
racağını ve halkı öğrenmeye teşvik edeceğini ifade etti. 
Sekmen, "İçinde kütüphane ve okuma salonu bulunan bu 
evler, halkımızın istediği şeyi rahatlıkla bulabileceği şekil-
de tasarlandı. Aynı zamanda mesleğe yönelik kurslar da 
mevcut. Öğrencilere büyük destek sağlayan dershaneler 
de burada hizmet verecek ve ücretsiz olacak" dedi. 

>> Esra Tekin

Bir bilgi evi de 
Dadaşkent'e

Sekmen, açılıştan sonra Ak Parti İl Başkanı 
Mehmet Emin Öz ve Posta gazetesi yazarı Ha-

kan Çelik ile birlikte bilgi evini gezdi.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 
yarışmada ödül alan 

Ravzanur Eker'i kutladı.
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Palandöken Belediyesi geçtiğimiz 
yıl ikinci Kültür Merkezi’nin te-
mellerini atmıştı. Sona yaklaşılan 

devasa projede çalışmalarını hızlan-
dıran ekipler, projeyi tamamlamaya 
çalışıyor. 

Palandöken Belediye Başkanı 
Orhan Bulutlar, "Önümüzdeki üç ay 
içerisinde yeni kültür merkezimiz ta-
mamlanmış ve hizmet vermeye hazır 
hale getirilmiş olacak’’ dedi. Sıra dışı 
mimari yapıya sahip olan ikinci kültür 
merkezinin ilçeye büyük bir prestij 
sağlayacağını ifade eden Bulutlar, yeni 
kültür merkezinde İl Spor Müdürlüğü, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye’nin 
ortak çalışmalarıyla birçok hizmet 
verileceğini söyledi. Bulutlar, "İkinci 
kültür merkezimiz çok amaçlı kullanım 
imkânıyla ilçemizin gözbebeği olacak. 
Bayanlar için zemin katında yüzme 
havuzu, çocuk havuzu, hamam, 
jimnastik salonu, duş kabinleri, sauna ve buhar odaları 
bulunacak. Bunlara ilaveten fitness salonu da hanım 
kardeşlerimize hizmet verecek’’ diye konuştu.

Palandöken Belediyesi’ne 20 milyon liraya mal 

olacak olan yeni kültür merkezinin, en az Recep Tayyip 
Erdoğan Kültür Merkezi kadar ilgi göreceğini belirten 
Bulutlar, yeni kültür merkezinin ilçenin batı yönüne ayrı 
bir renk ve hareket katacağını söyledi. 

>> İsmail Hakkı Koçak

Palandöken'e yeni kültür merkezi

Çomaklı Nahçıvan'da
      Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından organize edilen Nahçıvan 
ziyaretine katılan Rektör Çomaklı, muhataplarına Erzurum'u ve Atatürk Üniversitesi'ni 
anlattı. Palandöken'in kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten 
Çomaklı, Araştırma Hastanesinin de komşu ülkelere de hizmet verdiğini dile getirdi.

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nden Yıldızkent Tokiler’e 
giden yolcular otobüslerin yetersizliğinden dert yandı. 

Sadece K7 hattının çalışıyor olması başta öğrenciler olmak 
üzere vatandaşların tepkisini çekti. K7 otobüslerinin azlığın-
dan yakınan vatandaşlar, diğer otobüs seferlerine nazaran 
duraklarda bekleyiş sürelerinin uzun olduğunu belirtti. 

Belediye’nin bu sorunu çözememesinden ötürü kızgın 
olan Toki sakinleri, kış ayları gelmeden yeni bir otobüs hattı-
nın eklenmesi gerektiğini dile getirdi.

K7 ile yolculuk yapan öğrencilerden Şule S, ”3 yıldır Er-
zurum’da okuyorum. Erzurum’un havasına hala alışamadım. 
Akşam soğuğunda bir de otobüs beklemek beni çok zorluyor. 
Toki’ye gitmek için sadece K7’yi bekliyorum. Üstelik de çok 
geç geliyor” dedi.                                     

>> Birsen Balcı

K-7 YETMİYOR

Kuzeydoğu Kalkınma 
Ajansı ( KUDAKA) 
tarafından, ajansın 

2018 yılı çalışma progra-
mı kapsamında kış ve spor 
turizminin geliştirilmesi ile 
bölgenin sağlık turizminin 
tanıtılmasına yönelik Nahçı-
van Cumhuriyetine bir ziyaret 
programı düzenlendi. Geziye 
Erzurum Valisi Okay Memiş, 
Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl 
Emniyet Müdürü Mehmet As-
lan, KUDAKA Genel Sekre-
teri Osman Demirdöğen ile iş 
adamları, sektör temsilcileri ve 
KUDAKA uzmanları katıl-
dı. Nahçıvan’daki ilk durağı 
Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan 
Başkonsolosluğu olan heyet 
daha sonra Nahçıvan Devlet 
Üniversitesini ardından ise 
Haydar Aliyev Müzesini ziyaret 
etti.

Palandöken, kış turizminin parlayan yıldızı
Ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin 
en önemli kayak merkezlerinden biri hâline gelen Palandö-
ken’in, kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin 
adımlarla ilerlediğini ifade etti. Çevre ülkelere yakınlığı, 
ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profes-
yonel yönetim anlayışı ile Palandöken Kayak Merkezinin 
her geçen gün daha da ilgi çeken bir konuma geldiğini be-
lirten Rektör Çomaklı, 3200 metre yükseklikteki merkezin 
ülkemizin ve dünya kış turizminin gözdesi haline geldiğini 
vurguladı.

Ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev 
sahipliği yapan Erzurum’un gelecekte adından daha sık 
söz ettirebilmesi için bu tür önemli etkinlikleri sürdürmesi 
gerektiğini aktaran Rektör Çomaklı, yapılabilecek tüm 
çalışmaları bilimsel olarak ele aldıklarını ve bu kapsamda 
Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsünü kurduklarını, bu 
sayede Spor Bilimleri alanında verilen eğitimin, üretilen 
bilginin ve sunulan teknolojik hizmetlerin ülkemiz kış spo-
runa önemli ölçüde katkı sunacağını dile getirdi.

Ziyaretin bir diğer amacının sağlık turizmini arttır-
mak olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yılda 1 milyon hastayı ağırlayan 
Araştırma Hastanesini bünyelerinde barındırdıklarını, bu 

hastanenin 55 yıldır bölgesine, ülkesine ve komşu ülkelere 
sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Son teknolojik cihazlar ve ulusal seviyedeki laboratu-
varlarla donatılan Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin, bin 
550 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hastanelerin-
den birisi olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı, sağlık 
turizminin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini; 
bu amaçla tüp bebek, kalp, nükleer tıp, organ nakli, diyaliz, 
genetik, alternatif tıp, su altı ve hiperbarik tıp merkezleri 
gibi ilgi çeken ve hususiyet arz eden branşlarda başarılı bir 
şekilde hizmet verdiklerini kaydetti.

Nahçıvan Devlet Üniversitesine ziyaret
Nahçıvan ile ikili ilişkilerin gelişmesi için çeşitli pro-

jeler geliştireceklerine değinen Prof. Dr. Çomaklı sözle-
rine şu şekilde devam etti: “Ziyaret ettiğimiz ve bizim de 
üyesi olduğumuz Kafkasya Üniversiteler Birliğinde yer 
alan Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile iş birliği konusunda 
görüşmelerde bulunduk. Uluslararasılaşma noktasında ol-
dukça önemsediğimiz dünya üniversiteleri ile ortak çalışma 
vizyonuna yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu 
vesileyle misafirperverliğinden dolayı Nahçıvan yetkili-
lerine ve Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu 
Mehmet Emin Kiraz’a teşekkür ediyor, kendilerini de en 
kısa zamanda Erzurum’da ağırlamaktan büyük bir memnu-
niyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.” 

>> İFHA

KUDAKA gezisine katılan Erzurum heyeti, Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 
ve öğrencileri sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve seslerini 
duyurmak için bir konser düzenledi. Konserde Tıp Fa-
kültesi öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyeleri de şarkı 
söyledi ve şiir okudu. Konseri öğretim üyeleri, öğretim 
üyelerinin aileleri ve öğrenciler takip etti.  

Konserin öncesinde konuşan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sezai Ercişli, bu etkinliğin sağlık çalışanları 
ve halkı bilinçlendirmek açısından taşıdığı öneme dik-
kat çekti. Konserin danışmanı Prof. Dr. İsmail Malkoç 
ise “Sağlık çalışanları hak etmedikleri şiddete maruz 
kalıyorlar. Bu etkinliği düzenlememizin nedeni zorlu bir 
eğitim sürecinden geçen ve uzun çalışma saatleri olan 
sağlık çalışanlarına yapılan bu şiddeti bu etkinlikle 
duyurmaktır." dedi. Konserde şiddete maruz kalmış 
çalışanlarla ilgili haberlere de yer verildi.   

>> Aynur Öcal

Şiddete dikkat konseri

Coğrafi şartlar peynir 
türünü etkiliyor

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünde 'Peynir Haritası: Ak-
deniz Ülkeleri ve Türkiye' adıyla bir konferans 

düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak İnönü 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu katıldı. 

Hayaloğlu akademisyenlerden ve öğrencilerden 
oluşan dinleyicilere peynir türlerinden bahsetti. Dün-
yada 4 bin peynir çeşidi olduğunu söyleyen Haya-
loğlu, Akdeniz’e sahil olan ülkelerde coğrafi koşullara 
göre küçükbaş hayvancılıkla uğraşıldığını ve çeşitli 
peynirlerin yapıldığını söyleyerek genellikle sala-
mura peynirinin yaygın olduğunu belirtti. Türkiye’de 
20 çeşit coğrafi işaretli peynir bulunduğunu anlatan 
Hayaloğlu, "Bunlardan bir tanesi Ezine peyniridir ve 
karışık sütlerle meydana gelir. Dernek tarafından 
coğrafi işaret alınmıştır. Ezine peyniri Ezine'nin dı-
şında Bayramiç ve Ayvalık’ta da üretilir." dedi. 

Hayaloğlu, “Türkiye’de peynir çeşitliliği fazla. 
Doğuda Erzurum ve çevresinde iklimden dolayı civil 
ve tulum peyniri, güneye bakıldığında Malatya’nın 
dâhil olduğu yerlerde kaynamış ve sıkma peynir, 
Orta Anadolu ve Ege’de tulum peyniri, İzmir’de 
teneke tulum peyniri, Marmara bölgesinde salamura 
peynir, Doğu ve Batı Karadeniz’de Çerkez peyniri ve 
Kıbrıs’ta hellim peynir yapılmaktadır.” diye konuştu.  
Van'daki otlu peynirde farklı otlar kullanıldığını belir-
ten Hayaloğlu, Türkiye’de yapılan peynirlerin uzun 
süreli haşlanmaya tabi tutulmadığını da sözlerine 
ekledi.  

>> Sündüs Erdem
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Türkiye’nin kan ihtiyacının 
karşılamak için Türk Kızı-
lay’ının başlattığı kampan-

yaya Atatürk Üniversitesi Genç 
Kızlar Kulübünden büyük destek 
geldi. Gönüllü olarak kampanya-
ya katılan öğrenciler, Türk Kızıla-
yı ile birlikte hem kan hem de kök 
hücre bağışında son zamanların 
en yüksek oranına ulaştılar. 

Atatürk Üniversitesi kam-
püsünde yürütülen çalışmaya 
akademisyenler, öğrenciler ve 
çalışanlar büyük ilgi gösterdi. 
2017'ye oranla 2018'de daha 
fazla kan bağışında bulunuldu. 
Kan alınmadan önce alınan kan 
numuneleri önce testten geçirilip 
sonrasında uygun görülen kanlar doktor 
gözetiminde hijyenik ortamda alındı. 

Genç kızlar kulübü üyesi Eda Alişan 
ve Kerem Bozhalil, günde 150 ünitenin 
üzerinde kan bağışı aldıklarını, geçen 
yıla oranla bu yıl daha fazla bağışın 
olduğunu ifade ettiler. Yine de bu kan 
bağışlarının yeterli olmadığına dikkat 

çeken Alişan ve Bozhalil, ulaşabildikleri 
son noktaya kadar kampanyaya destek-
lerini sürdüreceklerini ve ortak çalışmaya 
devam edeceklerini vurguladılar.

'Bir kan, üç can'
Türk Kızılayı kazanım uzmanı İrfan 

Küçük öğrenci kulübünün desteğinden ve 
bağışların çokluğundan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Vatandaşlara kan 

bağışının faydaları konusun-
da bilgi vermek ve bağışların 
önemini anlatmak amacında 
olduklarını belirten Küçük, 
"‘Bir Kan Üç Can’ sloganı 
bizim çalışma prensibimizdir. 
Aldığımız kanları üç birime 
ayırıyoruz. Bu kanları ihtiyaç 
duyulan birime ve ihtiyaç du-
yulan hastaya gönderiyoruz. 
Doğu Anadolu Bölge Kan 
Merkezi olarak 6 ilde görev 
yapıyoruz. Ardahan, Kars, 
Ağrı, Bayburt, Erzurum, Er-
zincan illerinin kan ihtiyacını 
Doğu Anadolu Kan Merkezi 
olarak biz sağlıyoruz. Aldı-
ğımız kanlar il ve ilçelerde 

ameliyatlara giren, yeni doğum yapan 
annelere ve lösemi hastalarına tedarik 
ediyoruz. Atatürk Üniversitesi bu yıl ge-
cen yıla oranla daha fazla kan bağışında 
bulundu. Bize yardımcı olan tüm bağışçı-
larımıza ve gönüllü olarak bize yardımcı 
olan öğrencilere ve vatandaşlara teşek-
kürü borç biliyoruz." diye konuştu. 

'Genç Kızlar'dan Türk Kızılayı'na destek
Atatürk Üniversitesi'nde 100 

öğrencinin katılımıyla kurulan 
Güçlü İyilik Platformu yürek 

ısıtan projelerine davam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl soğuktan donarak ölen 
hayvanları göz önünde bulundurarak 
kedi evleri yapan platform, bu yıl da 
25 kuş evi yaparak sosyal projelerine 
devam etti. Yapılan kuş evlerini ağaç-
lara asan öğrenciler, kuşların soğuk-
tan korunmasını ve aç kalmamasını 
amaçlıyor. 

Yaptıkları kuş evlerine nesli tüken-
mekte olan kuşların isimlerini yazarak 
sosyal bir mesaj vermeyi de ihmal 
etmedi. Öğrenciler adına konuşan 
Ravzanur Eker, “Sadece Erzurum 
değil karasal iklim olan her ilimizde 
bu gibi yürek ısıtan projeleri hayata 
geçirmek için çalışmalarımız devam 
edecek. Keşke herkes bu konuda 
duyarlı olabilse” dedi. 100 kişilik ekip 
oluşturan Güçlü İyilik Platformu, ge-
çen yıl da kedi evleri yapmıştı.

>> Mustafa Hakan Buğan

Yürek ısıtan 
iyilikler 

Erzurum'daki Kristal Paten Spor 
Kulübünün otizmli sporcusu Be-
tül Okutucu Türkiye Buz Pateni 

Federasyonu tarafından Samsun'da 
düzenlenen amatörler kupasında 
sergilediği performans ile izleyenler 
tarafından ayakta alkışlandı.

Betül Okutucu gösterdiği perfor-
mansla birinci olarak altın madalya 
kazandı. Kristal Paten Sporu Kulübü 
Başkanı antrenör Mehmet Güneş, Be-
tül’ün yarışmaya yoğun antrenmanlar-
la hazırlandığını belirtti. Antrenmanla-
rın oldukça eğlenceli geçtiğini belirten 
Güneş, Betül Okutucu'ya Erzurum 
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü 
Fuat Taşkesenligil'in de büyük destek 
verdiğini ifade etti. 

Buz pateni sporunun zor olmadığı-
nı, uygun tekniklerle yapılması duru-
munda sakatlanma ihtimalinin oldukça 
düşük olduğunu vurgulayan antrenör 
Güneş, yürüyebilen herkesin buz 
pateni yapmasının mümkün olduğunu, 
sporun fiziksel ve psikolojik olarak 
gelişime katkı sağladığını belirtti. 

>> Alparsan Bingöl

Betül'e altın 
madalya

ATA Tek-
nokent 
Genel 

Müdür Yardımcısı Ahmet 
Coşkunçay, genç giri-
şimcilerin desteklenmesi 
amacıyla birçok hizmet 
sunduklarını söyledi. Tek-
nokent’te teknoloji transfe-
rinden kuluçka programına, 
ofis destek hizmetlerinden 
sosyal yaşam alanlarına, 
güvenlikten sekreteryaya 
kadar her türlü yardım ve 
desteğin verildiğini belirten 
Coşkunçay, şunları anlattı: 
“1 Nisan 2013 tarihinden 
itibaren hizmet vermeye 
başlayan Teknoloji Trans-
fer Ofisinin farkındalık, 
tanıtım, bilgilendirme, 
destek programlarından yarar-
lanmaya yönelik hizmetler, proje 
geliştirme ve yönetimi, şirketleş-
me ve girişimcilik gibi yoğun faa-
liyetleri bulunuyor. Diğer yandan 
kuluçka / ön kuluçka, özellikle 
genç ve yeni işletmeleri geliştir-
mek amacıyla girişimci firmalara 
ofis hizmetleri, ekipman desteği, 
yönetim desteği, mali kaynaklara 
erişim, kritik iş ve teknik destek 
hizmetlerinin yönetici şirket 
tarafından sağlandığı bir prog-
ramdır.” 

Yeni işletmelerin kurulması-
na öncülük etmek için bu yönde 
çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını 
söyleyen Coşkunçay, kuluçka ve 
ön kuluçka olarak nitelendirilen 
programları 2012’den beri uygu-
lamaya başladıklarını belirtti. 

Ar-Ge çalışma ofisi kurmak 
için kaçınılmaz fırsatlar oldu-
ğunun altını çizen Coşkunçay, 
“Ar-Ge çalışmalarımız devam 
ediyor. Üretim yapmak isteyen 
girişimci genç arkadaşlarımızı 
davet ediyoruz.” dedi. Hedefleri-
nin, bütün firmaları Ar-Ge yapar 
hale getirmek olduğunu belirten 
Coşkunçay, “Atatürk Üniversitesi 
akademisyenleri ile birçok kurum 

ve kuruluşa Ar-Ge 
inovasyon ko-
nularında danış-
manlık yaparak 
hizmet vermekteyiz. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Savunma Sanayi 
firmaları gibi birçok kurum ve 
kuruluşa akademisyenlerimiz ile 
Ar-Ge danışmanlığı yapmakta-
yız. BİGG Ata programımız ile 
girişimcilerin Ar-Ge projeleri 
TÜBİTAK tarafından finansal 
olarak desteklenmekte ve projeler 
hayat bulmaktadır.” diye konuştu. 
ATA Teknokent’te bulunan 69 
firmadan 63’ünün Ar-Ge yaptı-
ğını vurgulayan Coşkunçay, bu 
firmaların büyük çoğunluğunun 
yazılım alanında hizmet verdiğini 
kaydetti. Büyük firmaların Ar-Ge 
merkezlerinin Erzurum’a taşıması 
için çalışma yapmayı hedefledik-
lerini de kaydeden Coşkunçay, 
“Hem üniversite hem bölgemiz 
için önemli. Bu konuda girişim-
lerimiz olacak. Projelerimizi 
uluslararası pazarlara, fuarlara 
götürme, orada firma eşleştirme-
leriyle yeni pazar potansiyelleri 
yaratmak konusunda bir çalış-
mamız var, bu konuda bir proje 
geliştiriyoruz.” bilgisini verdi.

>> Dilara Çelik

Genç girişimcilere 
tam destek Atatürk Üniversitesi ATA Tekno-

kent'te genç girişimcilere teknoloji 
transferinden kuluçka programına, 
ofis destek hizmetlerinden sosyal ya-
şam alanlarına, güvenlikten sekreter-
yaya kadar birçok hizmet sunuluyor.

ATA Teknokent'te genç girişimcilere ve yeni işletme-
lere sunulan kendini gerçekleştirme ve geliştirme 

imkanı sayesinde 243 projeden 220 proje başarıya ulaştı. 
5 Mart 2005 tarihinde kurulan Ata Teknokent’te ileri tek-

noloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulması ve 
mevcut küçük şirketlerin büyümesi teşvik edildi. Teknokent 
bünyesinde halen 63 ofis ve 69 şirket bulunuyor. Bu şirket-
lere AR-GE ve inovasyon alanında hizmet veriliyor. 

Ahmet Coşkunçay'ın verdiği bilgiye göre, Teknokent'ten 
bugüne kadar 50 milyon lira yurt içine, 250 bin dolar ise yurt 
dışına satış gerçekleşti. Yeni firmalar burada gelir ve kurum-
lar vergisi gibi ciddi bazı muafiyetlere sahipler. Girişimciler 
akademisyenlerle eşleştiriliyor ve akademisyenler girişim-
cilere danışmanlık yapıyor. Patent almaya uygun projelere 
destek veriliyor. Bugüne kadar 243 projeden 220’si başarılı 
oldu. 

2012’den beri Ata Teknokent'te kuluçka merkezleri de 
kuruldu. Ön kuluçka merkezlerinde eğitim ve seminerlere 
katılan girişimciler şirketlerini geliştirme yolunda ön hazırlık 
yapıyorlar. Ön kuluçkadan kuluçkaya geçiş yapan girişimci-
ler artık şirketleşip ürün satabilir hale geliyor. 

Ata Teknokent'in hedefleri arasında sanayi-üniversite 
iş birliğini geliştirme ve sürekli kılma, bölgede teknolojik ve 
ekonomik alt yapının gelişimini sağlama, üretim sektörünün 
yenilikçi teknolojilere uyumuna katkı sağlama, yenilikçiliğin 
ürün geliştirme ve üretimde gelişmesini sağlama ve ürünün 
kalitesini, standardını yükseltme, yerel potansiyellerden 
yararlanarak katma değeri yüksek ürün yapan yenilikçi 
şirketlerin oluşumunu ve gelişimini destekleme gibi hususlar 
yer alıyor.    >> Şevval Nur Yıldız

250 bin dolarlık satış yapıldı

ATA Teknokent'te inovasyon merkezi 
ve kuluçka ofisler bulunuyor.

ATA Teknokent 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Coşkunçay
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Son yıllarda internetteki hızlı gelişmeler 
sağlık alanını da etkiledi. Internet hem 
sağlık çalışanına hem de sağlık hizmeti 

alana bilgiye hızlı ve kolay ulaşma olanağı 
sağladı. Bilgisayar kullanmayı bilen hemen 
herkes, sağlık ya da hastalık ile ilgili 
bir konuda bilgi edinmek istediğinde 
internete yöneliyor. Gelecekte bu amaçla 
internete başvuranların sayısının daha da 
artacağı görülüyor. 

İnternet ayrıca sağlık çalışanlarına 
zamandan tasarruf ve hasta takiplerin-
de kolaylık sağladı. Bu değişime paralel 
olarak,  sağlıkla ilgili web sayfalarının da 
kullanımını artırıyor. Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. 
Elif Çadırcı, internetin sağlık hizmetlerinde 
kullanımına ilişkin bilgiler verdi. 

İnsanlar ve özellikle sağlık çalışanları 
sosyal medyanın hangi kanallarını daha 
çok kullanılıyor?

Yeni medya araçları içerisinde aklımıza 
ilk gelen ve en çok kullanılan alan şüphesiz 
ki sosyal medya alanı oluyor. Sosyal med-
yada en çok kullandığım zaman Facebook 
ve Instagram gibi sosyal medya iletişim 
araçları. Çünkü hekimler de kendi sosyal 
medyaları kullanarak hastaları ile iletişime 
geçebiliyorlar. Mesela son zamanlarda Ins-
tagram’da özellikle plastik cerrahi doktorla-
rının ve KBB’cilerin daha fazla olmak kay-
dıyla kendilerinin tanıtımlarını yaptıklarını 
çok fazla görüyoruz. Diğer taraftan hastala-
rın da zaten sosyal medya kanallarına ula-
şım olduğu için onlar bu kanalları üzerinden 
hekimlere ulaşabiliyorlar. Ama sadece Ins-
tagram ve Facebook olmak zorunda değil; 
yeni ResearchGate gibi başka sosyal medya 
arama programları da var. Bunlar üzerinden 
de araştırma yapabiliyorlar. Bugün insanlar 
sağlıklarını ilgilendiren konularda soruları-
na sosyal medya araçlarını kullanarak cevap 
arıyor ve sağlıkla ilgili kurum ya da sağlık 
profesyonelleri tarafından yine bu araçlar 
kullanılarak sorulara cevap aranıyor. Bu 
yeni olgu ve ihtiyaç alanına cevap verebile-
cek en çok kullanılan sosyal medya araçları 
yine dünya üzerinde de en çok kullanılan 
alanlar olan Facebook, Twitter, Youtube ve 
Google gibi arama motorları oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
kaynaklı bir araştırmaya katılan 1289 
hastadan yüzde 65’inde internet erişi-
mi olduğu ve bunların yüzde 74’ünün 
(toplamın yüzde 48,1’i) sağlıkla ilgili bir 
konuda bilgi edinme amacı ile özellikle 
sağlık kurumu veya hekim araştırması 

gibi nedenlerle internete başvurdukları 
bildirildi. Buna göre hastaların internet 
üzerinden hekim ve sağlık kurumu araş-
tırması oranlarındaki artışın sebeplerini 
açıklayabilir misiniz?

Aslında bu hastaların 
sadece he-

kim-
leri araştırmasıyla 

il- gili bir artış değil. İnsanlarımız 
artık her şeyi internetten araştırmaya başla-
dılar. Bunun nedeni tüm dünyada internet 
kullanım oranlarının artması ve buna paralel 
olarak da  bu araçların kolay ulaşılabilir ve 
ücretsiz olması. Bunu hekim ya da hastane 
diye araştırıyor; sınırlama şansımız yok. 
Aslında ilacı da artık hastalar internetten 
araştırıyor. Yapacağı her türlü çalışmayı da 
internetten araştırıyor. Bu globalleşmenin 
internetin hayatımızın içerisinde, her şeyin 
içine, telefonlarımızın içine girmesinin as-
lında doğal bir sonucu. Hastalık araştırması 
ve hasta araştırması veya ilaç araştırması 
içinde bir yansımasının olması son derece 
doğal bir sonuç. Özellikle hastalıkla ilgili 
bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Ya 
da hasta, doktor seçimiyle doğrudan ilişkili 
değil.

Sizce neden hastalar herhangi bir sağ-
lık kurumuna veya hekime başvurmadan 
önce internet üzerinden bunlarla ilgili bir 
araştırma yapmaya ihtiyaç duyuyor?

Çünkü en iyi olanı araştırmaya çalışıyor. 
Özellikle hekimin yaptığı cerrahi operas-
yonlar varsa bununla ilgili yorumlar ne ka-
dar, yeterince yorum var mı altında? Ya da 
internet sitesinde mesela daha önce yaptığı 
operasyonlarının sonuçlarını paylaşmış mı? 
Hastalar araştırırken bunlara dikkat edebili-
yor. Çünkü ne kadar tecrübeli olursa hekim, 
hastaları o kadar güven duyuyor. Bunu sağ-
lamak için aslında kişilerin Instagram, Fa-
cebook veya sosyal medyadaki diğer arama 

programlarındaki pro-
fillerini güncel tutması 
şu anda bir zorunluluk 
hali-

ne geldi 
hekimler için. 

Hekimler sosyal medyayı veya 
interneti ne kadar kullanıyor? 

Hekimler de çok yoğun bir şekilde 
kullanıyorlar. Aslında eskiden hekimler 
kitap okuyarak verilere ulaşırlardı. Şimdi 
Hz. Google ve Hz. Wikipedia’nın sayesinde 
her türlü veriye ulaşabiliyorlar. En basitin-
den ilaç tarama programlarını veya diğer 
doktorların yaptıkları çalışmaları inceleye-
biliriz. Bunun yanı sıra zaten Google tarzı 
arama motorlarından ilaçlar hakkında genel 
bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabi-
liyoruz. O yüzden hekimler de sadece has-
talar değil, doğrudan hem teşhislerinde hem 
de tedavilerinde kullanmak üzere internet 
bilgisine sürekli ulaşım sağlıyorlar. 

Sağlık kurumlarının sosyal medyayı 
ve internet ağını kullanmasının onları 
için ne gibi bir yararı var?

İnternet ağını şu anda mesela Sağlık 
Bakanlığı da aktif bir şekilde kullanıyor. 
Şöyle bir avantajı var, diyelim ki bizim 
hastanemizde “Araştırma Hastanesi” tah-
lilleri yaptınız. İnternet ağıyla bütün kamu 
hastaneleri birbirine bağlı olduğu için İstan-
bul’da herhangi bir hastaneden giren hekim 
sizin yaptığınız tahlillerin sonucunu daha 
önceki tedavi protokollerine hastane TC 
kimlik numarasıyla girdiğinde görebiliyor. 
Bu internet ağı zaten hastalıkların takibinde 
hem hekimin işini hem de hastanın işini son 
derece kolaylaştırdı. Ama bunun yanı sıra 
internet ağından kastımız sadece bir online 
bir iletişim ağının olması değil, aynı zaman-
da bilgiye ulaşım kaynağı olarak internetin 
kullanımı da hastaneler için önemli bir 
kaynak. Çünkü ani bir durumda internetten 

rutin tıbbi bilgiler dahil her şeye 
ulaşabiliyoruz. 

Hasta-hekim iletişimi açısın-
dan internet ağını nasıl bir yere 
konumlandırıyorsunuz?

Bu açıdan biraz sıkıntılarımız 
var. İnsan ilişkilerindeki en temel 
problemlerimizden sosyal medya 
arttıkça aslında insanların özel 
hayatları da sosyal medyada 
sürekli var olmaya başladı. Bu 
şöyle bir dezavantaja neden 
olabiliyor; eğer hasta hekimi 
bu tarz sosyal medyadan takip 
ettiği zaman hekimin özel 

hayatına dahil de bilgiye sahip olmuş olu-
yor. Aynı şey hekim- hasta için her ikisi için 
geçerli. Özel hayatı internette sorgulanmışsa 
aslında kişilerarası ilişkiyi daha laubali 
bir hale getirebiliyor. Bu sefer o seviyeyi 
kurmakta zorlanabiliyoruz. Mesela, “Ben 
Instagram’da fotoğrafını beğenmiştim!” 
diyor. Bunun sağlanması açısından da, en-
gellenmesi açısından belki şu sağlanabilir; 
kişisel Facebook ve internet hesapları ayrı, 
hekimlerin varsa kurumsal olarak paylaşım 
yaptıkları veya hastalarıyla paylaştıkları 
sosyal medya hesapları ayrı olabilir.

İnternetin hastaya sağladığı avantaj-
lar var mı? Neler?

Var tabii ki, sağlık problemi baş göste-
ren birey geçmişte aile büyüklerinden veya 
arkadaş çevresinden ilaç ve tedavi önerileri 
alırken günümüzde karar vermeden önce in-
ternet ve sosyal medya araştırması yapıyor. 
Veya eskiden gidip hangi yakın hastanede, 
hangi hekim çalışıyorsa ona muayene olmak 
zorundaydı. Şimdi Ankara’daki, İstan-
bul’daki hekimler dahil hepsini araştırıp 
istediği hekime gidip muayene olma hakkı-
na sahip. Bununla ilgili en güncel bilgiyi de 
yine internetten elde ediyoruz. Çünkü diğer 
bütün veri kaynaklarıyla kıyasladığımız 
zaman en hızlı habere ulaşabildiğimiz kay-
naklar sosyal medya ve internet. O yüzden 
hastaların hekim bilgisine de en iyi ulaşabil-
dikleri ortam internet. 

Halbuki gazete haberinde ya da tele-
vizyon haberinde sadece dinliyorsunuz 
etkileşimli bir iletişim söz konusu değil. 
Ama internette etkileşimli bir iletişim söz 
konusu, karşı tarafa hasta da hekim hakkın-
da yorumunu yazıyor. Sadece hekim hakkın-
da bilgiye değil, hastanın düşüncelerine de 
internetten sahip olabiliyoruz.

Prof.  Dr. Elif Çadırcı

   Ahmet Neccar

Toplum

Doktor kitap yerine 
Google'a bakıyor
     Prof. Dr. Elif Çadırcı, insanların sağlıklarını ilgilendiren konularda internet ve sosyal medyaya 
yöneldiklerini belirterek, doktorların da internetten çok yoğun bir şekilde yararlandıklarını ifade 
etti. Çadırcı, "Doktorlar eskiden kitaba bakardı; şimdi Google veya Wikipedia'ya bakıyor" dedi.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsil-
ciliği Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu 
üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Dernek Başkanı Jale Alcan, Prof. Dr. Ömer Çomak-

lı'ya 4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı haftası hakkında 
bilgi verdi. Mobbing derneğinin 2010 yılında Ankara’da 
kurulduğunu ifade eden Alcan, derneğin kurulduğu gün-
den beri Türkiye’nin her yerinde Mobbing’le mücadele 
ettiğini söyledi.

Jale Alcan, “Çalışanların Mobbing’e uğramaması 
için çaba sarf edip elimizden geldikçe yardım etmeye 
çalışıyoruz. 2010 yılından günümüze kadar şehirlerde 

Mobbing farkındalık eğitimi vermeye devam ediyo-
ruz. Dernek olarak Atatürk Üniversitesinde Mobbing’in 
seçmeli ders olarak okutmasında büyük emeği geçen 
Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Rektör Çomaklı ise ziyaret için memnuniyet duy-
duğunu ifade ederek şunları söyledi: “Üniversitemizde 
çalışanlarımıza Mobbing uygulanmaması konusunda 
oldukça titiz ve dikkatli davranıyoruz. 2017-2018 eğitim 
öğretim yılından itibaren Türkiye'de ilk defa Mobbing'i 
seçmeli ders olarak okutmaya karar verdik. Biz Mob-
bing'i bir insan hakkı ihlali olarak görüyoruz.” 

>> Onur Akbulut

Mobbing Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya teşekkür ziyareti
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   Sinem Ufakdemir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin yeni kurumlarından biri de 
İletişim Başkanlığı oldu. Başkan-

lığın Erzurum İl Müdürlüğü görevini 
Recep Küçükece yürütüyor. Küçükece 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı-
ğı’nın yetki ve sorumluluklarını, medya 
kurumlarıyla olan çalışmalarını anlattı. 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki 
açıdan gelişimleri ile istihdamları hak-
kında düşüncelerini paylaşan Küçükece 
Erzurum medyasının da genel olarak iyi 
olduğunu söyledi. 

Medya kurumları üzerindeki yetki 
ve sorumluluklarınız nelerdir?

Medya ile bizim kurumumuzun 
şöyle bir ilişkisi var: Sarı basın kartla-
rının sekreteryasını bizim kurumumuz 
yapıyor. Bu sekreterya kapsamında 
Erzurum ve bölgeye bağlı olan illerdeki 
başvuruların takiplerini ve bu tarz işlem-
lerini biz yapıyoruz. Daha çok medya 
kurumlarıyla alakalı ilişkilerimiz bunlar. 
Hizmet damgalı pasaport ya da Basın 
İlan Kurumu’nun değişik bazı hizmetle-
rini takip ediyoruz.  

Anadolu Ajansı ve TRT ile kurum 
olarak ortak çalışmalarınız var mı? Olacak mı?

Anadolu Ajansı ve TRT ile kurum olarak ortak çalış-
malarımız daha önceki dönemlerde oldu. Özellikle eğitim 
programları, mevcut gazetecilerin, basın mensuplarının 
bilgilendirilmesi amacıyla ortak programlarımız, toplan-
tılarımız, çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da büyük 
ihtimal olacak. 

Gazetecilik öğrencileri için herhangi bir eğitim 
programı, kurs ve etkinlik yapıyor musunuz?

Daha önceki yıllarda İletişim Fakülteleri ile biz ortak 
çalışmalar yapıyorduk. Erzurum’da da yapıldı. Diğer iller-
de de ya da merkezimizde de yapılıyor bu tarz çalışmalar. 
Örnek olarak ‘duayen’ dediğimiz gazetecilerin İletişim Fa-
kültesine getirilmesi, öğrencilerle sohbet ettirilmesi ya da 
medya çalışanlarının üniversiteye gelerek seminer vermesi 
olabiliyor, bunun dışında İletişim Fakültesi’nden 20-30 öğ-
renciyi alıp Ankara’da bizim eski adıyla Basın Yayın Genel 
Müdürlüğümüze götürüp oradaki çalışmalar hakkında neler 
yapılabilir anlatılıyor. TRT, Anadolu Ajansı ya da İstan-
bul’da bulunan bazı basın yayın organlarına gidilip oradaki 
çalışmalar nedir, ne değildir, neler yapılıyor, gazeteciler ya 
da yöneticilerin verdiği bilgilendirmeler hatta belki ufak 
yarım günlük eğitimler tarzında şeyler de yapılabiliyor.

Staj ve iş imkanları hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Stajyerler masa başında mı çalışıyorlar yoksa sahada 
mı çalışıyorlar?

Genel Müdürlüğümüzde bir staj olanağı var. Genellikle 
Mütercim veya Gazetecilik mezunu arkadaşlar staj yapabi-
liyorlar. Stajyerlere bildiğim kadarıyla bizim kurumumuz 
bir ücret ödemiyor. O yüzden mezunlar çok fazla yararla-
namayabilir diye düşünüyorum. Benim gördüğüm kada-
rıyla genellikle öğrenciler staj yapıyor. İş imkânı olarak 
ise şöyle bir durum var: Kurumumuz KPSS ile İletişim 
Fakültesi mezunlarını alıyor. Ama son 1-2 yıldır böyle bir 
alım olmadığı için KPSS üzerinden kurumumuz bir ilan 
açtığında girebilirsiniz, orada bir sıkıntı yok.

Bizim genel müdürlüğümüzün 
Ankara için söyleyeyim saha tarafında 
çok fazla bir yoğunluğu yok. Daha çok 
etkinlik, organizasyon o tarz işlerde 
sahada çalışmalarımız var. Onların dı-
şında daha çok masa başında, özellikle 
mütercimlerinki, kurumumuz 35 dilde 
yabancı basını takip ediyor. Onların 
çevirilerini yapıyor. Daha çok masa 
başında ya da işte İletişim Fakültesi’n-
de okuyan öğrencilerin stajları, Basın 
Kartları birimi ya da Basın Yayın Dai-
resi biriminde onlarla ilgili çalışmalar 
yapılıyor. 

Erzurum’da kaç tane Sarı Basın 
Kartı sahibi gazeteci var? Basın 
kartı verirken nelere dikkat ediyor-
sunuz? Normal prosedür dışında 
sizin dikkat ettiğiniz özellikler var 
mı?

İl Müdürlüğü olarak Erzurum’la 
birlikte 6 ile bakıyoruz. Yaklaşık 
120’den fazla Sarı Basın kartı sahibi 
yerel basın mensubu var. Normalde 
prosedür neyse, Basın Kanunu ve 
Basın Kartı Yönetmeliğine tabii olup 
o şartları taşımaları gerekiyor. Mesela 
İletişim mezunu basın kartı alırken 6 
ay bekliyor ama lise mezunu 18-24 

ay bekliyor, bu tarz şeylere riayet ediyoruz. Orada riayet 
etmeme gibi bir şeyimiz yok. En büyük sıkıntı Erzurum 
için demeyeceğim, Türkiye’nin genelinde olan bir şey; bu 
işi yapmayıp da özellikle ailenin sahip olduğu bir gazete 
diyeyim işte, mesela oğlu bu işi yapmıyor ama genel yayın 
yönetmeni olarak geçiyor ya da muhabir olarak geçiyor. 
Eğer onları kurum olarak farkediyorsak ya da sigortasının 
farklı koldan yattığını farkediyorsak onları uyarıyoruz. 
‘Basın kartı alamazsınız ya da aldıysanız da iptal olur, ce-
zai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz’ diyoruz. Bunları neden 
yapıyoruz? Gerçekten bu işte çalışanlar, bu işe emek veren-
ler basın kartı sahibi olsun, yıllarını bu işe vermiş, basın 
mensubu çalışanlarının emeklilikte 5 bin gün kadar bir ka-
zançları var. Bundan yararlanmaları da bu kartı taşıdıkları 
süre baz alınarak hesaplanıyor. Onlardan yararlanmanız da 
bu açıdan önemli. O yüzden dikkat ettiğimiz şeyler onlar. 
Zaten sisteme kaydını yapabilmemiz için bile o prosedür-
lere uyulması gerekiyor. Evrakları eksiksiz teslim etmiş 
olması gerekiyor ki bizden sonra komisyona girebilsin. 
Komisyonun tamamı bizim kurum üyelerinden oluşmuyor. 
Gazetecilerin Cemiyetlerdeki oranlarına göre cemiyet üye-
leri, bizim kurumdan iki kişi ve Basın İlan Kurumu’ndan 
gelenlerle birlikte toplam 13 kişilik bir komisyonumuz var. 
Biz sadece orada dediğim gibi sekreterya görevi yapıyoruz. 
Aslında kartı veren kurum biz değiliz. 

Erzurum medyasını nasıl görüyorsunuz?
Erzurum medyasında habercilik ve koşuşturma 

anlamında genel olarak iyi, güzel çalışmaları var. Ben 
Erzurum’a geleli henüz bir yıl olmadı. Dışarıda gördüğüm 
kadarıyla sahadalar. Bizim yaptığımız programlarda ya da 
Cumhurbaşkanımızın geldiği bazı etkinliklerde gördüğüm 
kadarıyla çoğu sahada çalışıyor. En büyük sıkıntımız ise 
internet medyası ile ilgili sıkıntılar. Bu kanuni olarak henüz 
tam geçmediği için inşallah ileride bu sıkıntılar da atla-
tılırsa internet medyası da basın kartı alabilecek duruma 
gelecek. 

Erzurum medyası 
genel olarak iyi

     Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı İl Mü-
dürü Recep Küçükece, 
yeni kurumu tanıtarak 

çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Erzurum medyasını 
'genel olarak iyi' diye nite-
leyen Küçükece, internet 
medyası ile ilgili sıkıntılar 
bulunduğunu ifade etti. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Allahuekber 
dağlarını aşmaya çalışırken donarak şehit olan 
askerler Şenkaya’nın Bardız Köyünde törenle 

anıldı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Ko-
lordu Komutanı Tümg. Veli Taracı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Prof. Dr. Bingür Sön-
mez, Jandarma İl Komutanı Albay Bekir Uzun, Emniyet 
Müdürü Mehmet Arslan, ilçe belediye başkaları, izciler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 Erzurum Valisi Okay Memiş, büyük dedesinin 10. 
Kolorduyla bu harekata kaldığını ve Allahuekber dağla-
rında şehit düştüğünü belirtti. 93 Harbi sonrasında esir 
kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk askeri girdiğini 
söyleyen Memiş, "Dünyanın en büyük İitaat destanı bu 
topraklarda yazıldı. Yiğitlerin toprağa düşen bedenleri 
bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya 
durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının gös-
tergesidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne 
ise günümüzde sınırda ve sınır ötesinde torunlarının 
kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu duygu ebetteki inanç, 
iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne 
mutlu bizlere ki onların torunlarıyız." dedi.

Sarıkamış Harekâtı şehitlerini dünya gündemine 
taşıyan ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez,  
2013 yılındaki anma törenine 80 bin kişinin katıldığı-
nı ama bunun Türkiye'de konuşulmadığını hatırlattı. 
Sönmez, “O zaman Avustralya’dan Çanakkale'ye 
gelen 300-500 çocuğun kahramanlığı konuşuldu. Ben 
diyorum ki, Sarıkamış’tan Kanal’a, Kanal’dan Kut’ül 
Amare’ye,  Kut’ül Amare’den Galiçya’ya, Galiçya’dan 
Kurtuluş Savaşına, Kurtuluş Savaşından günümüze 
kadar olan tüm şehitlerimizin ve hayatta olmayan gazi-
lerin ruhları şad olsun." diye konuştu.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise ”Bu 
bölgede düşman kuvvetlerine büyük kayıplar verilmiş 
ve geri püskürtülmüştür. Dün yedi düvelden bize saldı-
ranlar bugün de aynılar. Bu yüzden birlik ve beraberlik 
içerisinde olmalıyız. Dün sınırlarımızı kalemle çizenler 
bugün sınırlarımıza kadar dayanmışlar.” ifadelerini 
kullandı.

Askerler tarafından Bardız Köyü camii minaresine 
104 yıl önce olduğu gibi 83’üncü alay sancağı çekilerek 
ezan okundu ve saygı atışı yapıldı. Çok sayıda vatan-
daş ile izcilerin katıldığı şehitleri anma yürüyüşü dua 
eşliğinde sona erdi.

>> Sevgi Canpolat, Yasemin Karlıdağ

Allahuekber 
şehitleri Bar-
dız'da anıldı

Çin hükümetinin Doğu Türkistanlı müslümanlara 
uyguladığı zulme karşı farkındalık oluşturmak 

amacıyla üniversite öğrencileri merkez yerleşkede 
biri yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi 
katıldı.

Fakültelerden toplanan öğrenciler, Atatürk 
Gençlik ve Bilim anıtının bulunduğu alana kadar el-
lerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla sloganlar 
atarak yürüdüler. Alan çevresine gelen öğrenciler 
adına Vedat Koçak basın açıklamasını okudu. 

Basın açıklamasında Doğu Türkistan'daki Türk-
lere Müslüman olmaları sebebiyle zulüm yapıldığı 
ifade edildi. Açıklamada “Halkı İslam’dan vazgeçir-

mek için her türlü yıldırma ve baskı yöntemi-
ne başvuran Çinli’ler zulüm ve işkencelerine 
boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşla-
rımızı eğitim adı altında toplama kamplarına 

götürüp insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıp ağır işlerde 
çalıştırmaktadırlar” ifadeleri yer aldı. 

Koçak açıklamanın sonunda "Zulme sessiz kalan dilsiz 
şeytandır" Hadis-i Şerif'inden yola çıkarak, Doğu Türkistan'da 
her geçen gün artan zulmün sonlandırılması için çağrıda bu-
lunduklarını söyledi. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Çin'deki toplama kamp-
larında tutulanların sayısı 3 milyon civarında. ABD Dışişleri 
Bakanlığı'nın tespitlerine göre ise kamplarda tutulan Doğu 
Türkistanlıların sayısı daha fazla. Kamplarda kalanların 'Çin-
lileştirildiği' ileri sürülürken, milli ve dini kimliği yok etmenin 
hedeflendiği kaydediliyor.   >> Kübra Demir

DOĞU TÜRKİSTAN'A DESTEK İÇİN YÜRÜDÜLER

Bardız Köyünde-
ki anmalar sıra-
sında minareye 
Türk bayrağı 
asıldı.
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sinan Öge, yayınlarda dini motif-
ler veya betimlemelerin yanlış kullanımının 

arttığını dikkat çekerek bu sorunun önüne geçebilmek için medya 
kuruluşların dini danışman bulundurması gerektiğini söyledi. 

Medyada gerek kişi bazında gerekse konu bazında isabetsiz 
seçimler yapıldığını belirten Öge, “Her dini medya kuruluşu dini 
danışman bulundursun. Dini bir program yapılacağı zaman ya da 
herhangi bir dini motif kullanılacağı zaman işin doğrusunu bu 
danışmanlar belirlesin.” dedi. Öge, insanların inançlarını ticari 
amaçlarla istismar edenlere karşı da dikkatli olunmasını istedi. 

Dini konularda kaynak olarak internetin kullanımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Din önemli bir alan; kesinlikle doğru bilgiye dayanması gereken 
bir alan. Nasıl ki sağlık alanında sahte bir bilgiye, sahte bir ilaca, 
sahte bir tabibe dayalı olarak sağlığımızı kurumasak sağlığımızı 
riske atmış oluyorsak inanç alanında da doğru bilgiye sahip olmasak 
hem dünya hem de ahiret hayatında ciddi sıkıntılar yaşarız. Din gibi 
önemli bir alan bütün toplumları ilgilendiren bir alan; kesinlikle 
doğru bilgiye dayanması gerek. İnternetin bu alanda kaynak olarak 
kullanılması ciddi sıkıntılar içeriyor, Çünkü kaynağı belli olma-
yan, Kur'an ve sünnet referansı olmayan, doğrulanması mümkün 
olmayan pek çok bilgi internette yer almakta, dolayısıyla interneti 
kaynak olarak takip etmektedir. :u bilginin kirli bir bilgi olabil-
me ihtimali çok yüksek. O yüzden ben insanların dini konularda 
-elbette sosyal medya ve internet takip edilebilir- interneti kaynak 
olarak kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Bu konuda alternatif 
olarak Diyanet siteleri ve İlahiyat Fakülteleri siteleri kaynak olarak 
kullanılabilir. 

İnternetin dini kurumlarca kullanılmasının size göre avantaj 
ve dezavantajları nelerdir? Sizce nasıl kullanılmalı?

Elbette ki sosyal medya önemli. Örneğin bir sınıfta, bir cami-
de sınırlı sayıda insana ulaşabiliyorsunuz ama internet ortamında 
binlerce hatta milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Bu avantajlı 
boyutu ancak bu avantajlı durumu kullanabilmek lazım. Dezavantaj 
boyutu da var; resmi kurumlar ve sahih olan kurumlar için fazla bir 
dezavantaj taşımıyor. İlk başta söylediğim gibi ne olduğu belli ol-
mayan küçük ve bireysel yapılanmaların din adına konuşup toplumu 
yanlış yönlendirme riski de var. Yani insanlar tipine bakıyor; hoca, 
alim zannediyor ama maalesef çok sayıda gayri resmi yapılanma ve 
kişilerden yanlış bilgi öğreniyor insanlar ve bunu din zannediyor ya 
da dine muhalif olan kesimler dini o kişiler özelinde yargılıyorlar.  

"Klavye mücahitliği yapan dindarlar var"
Tıpkı televizyon dindarlığı gibi internet dindarlığından ve 

hatta e-dindarlıktan bahsedebilir miyiz?
Yani, aslında din bilgi boyutu olan bir konu ama sadece bilgi 

değildir. Din aynı zamanda bir ahlak ve yaşam biçimidir; din bir 
hayattır ama maalesef günümüzde sadece sözel olarak ideoloji 
haline dönüştürülen bir takım fikirlerin tartışılmasından ibaret oldu. 
Kim, ne kadar iddiada bulunuyor veya kim ne kadar iddialara cevap 
veriyorsa, dindarlık düzeyi onunla ölçülüyor. Oysa sosyal hayatta 
bir dindar olarak kaç insana yardım etti, kaç sosyal problemi çözdü, 
kaç tane fakire yetime yardım etti, hangi doğruyu kiminle paylaştı; 
dindarlığın ölçütü aslında bunlar. Maalesef günümüzde bu ölçütler 
güz önüne alınmıyor. İşte internetteki sanal mücahit, klavye müca-
hidi olarak da tanımladığımız internet ortamında sağa sola laf atarak 
dini duygularını tatmin etmeye çalışan insanlar da dindar olarak 
tanımlanabiliyor. 

Sanal ortamlarda dini grup ve organizasyonlar (sanal dini 
cemaatler) ve dini aktiviteler (sanal ritüeller) bulunuyor. Sizce 
insanların bu tür sanal ortamları referans olarak kullanması ve 
bunlara ilgi duyması doğru mu?

Burada hakikaten medyaya ciddi sorumluluklar 
düşüyor ama bu konuda topluma da ciddi sorumlu-
luk düşüyor. Nasıl ki herhangi bir alanda rastgele 

internet ve sosyal medyadaki bilgiyle hayatını dizayn etmiyorsa din 
gibi önemli bir konuda da sadece sosyal medyaya itibar edilmemeli.

Dinledikleri kişilere, yapılara yönelik toplumumuz, özellikle 
gençlerimiz araştırma yapmalılar; yani bunlar genel geçer İslami 
bilgiler mi anlatıyor yoksa kendi yapılarına ve gruplarına has bir 
ideolojik din mi anlatıyorlar? Herhangi bir dini sorun varsa ve bunu 
çözmekte zorluk çekiyorsa insanlar, resmi kurum ve kuruluşlara, 
Diyanet'e, İlahiyat Fakültelerine danışıp internetteki  sayfa veya 
grupların dini bir dayanağı var mı diye sormalı. Çünkü zahiren 
aldatabiliyorlar; tipine bakıyor, söylemlerine bakıyor; Allah diyor, 
Kur'an diyor ama bu görüntü altında kendi kişisel çıkarları için pek 
çok kirli yalan yanlış bilgi anlatıyorlar. Özellikle özel TV kanalla-
rında din ticari bir araç haline gelmiş. 

Burada pratik olarak söyleyeceğim şu: Herhangi bir dini söylem 
ister medyada ister sosyal medyada beraberinde bir ticari reklam 
getiriyorsa toplumumuz orada dikkatli olsun. Çünkü din ticaret 
metaı değildir. İnsanların inançlarını istismar edip kendi gurupları-
na, yapılarına para toplama, satış yapma, ticaret yapma faaliyetleri 
yürütenler var. 

İnternet veya sosyal medya platformlarında dini konularda 
özelikle toplumu bilgilendirmek için İlahiyat Fakültesi olarak 
sizin herhangi bir çalışmanız var mı? Bu çalışmalarınızda inter-
neti kullanmayı düşünüyor musunuz? 

Bizim sosyal sorumluluk vazifemiz zaten var; bu konuda ciddi 
faaliyetler yürütüyoruz. Yani sadece internet ve sosyal medya ara-
cılığıyla değil topluma bizzat doğru dini, doğru yaşamı, doğru olan 
ahlakı anlatmaya çalışıyoruz. Erzurum’da malumunuz çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu var. Bunların da dini faaliyetleri oluyor ve bu 
faaliyetlerin büyük bir oranı bizim fakültemiz bünyesinde, ev sahip-
liğinde yürütülüyor. Yani vakıf ve derneklerde yapılan toplantılara, 
sohbetlere fakültemizin hocaları konuşmacı olarak katılıyor. Pek 
çok hocamızın bireysel, periyodik sohbetleri olduğu gibi değişken 
sohbetleri de oluyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 300 400 civarında 
konuşmalar yaptık. Bu toplantılara çoğunlukla halkımız katılı-
yor. Bu şekilde halkımıza doğrudan bir aktarım yapıyoruz. Ayrıca 
müftülüklerimizle koordineli bir şekilde geçen yıl Fecir Sohbetleri 
ismiyle sabah namazı programı yaptık. Bu yıl da Asr Sohbetleri 
ismiyle Solakzade Camisinde bir program yaptık. Fakültemizin 
hocaları sohbet ve vaaz verdiler. Orada güncel konular dahil olmak 
özere toplumumuzu aydınlatıcı bilgiler vermeye gayret gösteriyo-
ruz. Onun dışında şehrimizdeki Kardelen TV, TRT Diyanet kanalları 
aracılığıyla fakültemizin hocaları konuşmacı olarak katıldıkları çok 
sayıda bilgilendirici programda, yani toplumun ayağına gidip doğru 
din anlatma noktasında çaba gösterdiğimizi belirtebilirim. 

Ben geçen yıl yine bir vesileyle medyaya dini danışmanlık öne-
risinde bulundum. Çünkü medyada da gerek kişi bazında gerekse 
konu bazında isabetsiz seçimler yapılıyor. İşin ehli olmayan kişiler 
konuşturuluyor, onların görüşleri ön plana çıkartılıyor. Çok ciddi 
akademisyenlerin çok ciddi fikirleri olmasına rağmen popüler prob-
lem çıkarabilecek tipler habire medyada ön plana çıkartılıyor ya 
da TV programları, filmleri, dizileri yapılırken orada dini motifler 
yanlış kullanılıyor, yanlış betimlemeler yapılıyor, yanlış bilgiler 
veriliyor. Bunların önüne geçmek için her dini medya kuruluşu dini 
danışman bulundursun. Bu danışmanlar, Diyanet'ten, İlahiyat Fakül-
telerinden olur; dolayısıyla dini bir program yapılacağı zaman ya da 
herhangi bir dini motif kullanılacağı zaman işin doğrusu bu danış-
manlar aracılığıyla belirlensir. Halkımız doğru dini bilgiye sahip 
olsun diye bir önerim oldu medyaya; tabi bunun gereğinin yapılması 
medyanın kendisine düşüyor. 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Öge, medyada insanların inançlarını 
istismar edip para toplayan ve satış yapanlar olduğuna dikkat çekti. Öge, "Herhangi bir dini söylem 
ister medyada ister sosyal medyada beraberinde bir ticari reklam getiriyorsa toplumumuz orada dik-
katli olsun. Çünkü din ticaret metası değildir." diye uyarıda bulundu.

  Dindar Karataş

Din adına satış 
yapanlara dikkat!

İlahiyat Fa-
kültesi Deka-

nı Prof. Dr. 
Sinan Öge 

uyardı

Erzurum’un Soğukpınar köyündeki 
250 öğrencili İlköğretim Okulu’na 

Atatürk Üniversitesi öğrencileri tarafın-
dan kütüphane kuruldu. Kütüphaneye 
Afrin’de şehit düşen UMKE personeli 
Burak Tatar'ın adı verildi.

Kütüphanesi olmadığı öğrenilen 
okul için bir grup öğrenci harekete geç-
ti. Başlattıkları yardım kampanyasıyla 
kısa sürede çok sayıda kitap toplayan 
öğrenci grubu daha sonra kitapları ve 
kitaplıkları köye götürerek kütüphaneyi 
kurdu. 

Projeye öncülük eden İletişim 
Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih 
Beken, "Okulun uygun gördüğü sınıfın 
boyama işlemlerinin ardından kitap 
rafları ve masaları yaptırdık. Kütüp-
hanesiz okul kalmasın istiyoruz. Bu 
kapsamda köy okulumuza kütüphane 
kazandırmanın sevincini yaşıyoruz." 
dedi. 

Öte yandan Afrin şehidi Burak Ta-
tar’ın ailesi, Beken'i arayarak kütüpha-
neye oğullarının adının verilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

>> Bahar Tanrıtanır 

Köy okuluna 
kütüphane

Erzurum Nene Hatun Kadın 
Doğum Hastanesine muayene 
olmak için giden anne adayları-

nın yüzü bir türlü gülmüyor. Hastaneye 
muayene olmak için giden hastalar 
hastanenin kısıtlı imkânlarından yakı-
narak; çok fazla kalabalık olduğunu, 
doktorların sürekli izinde olduğunu ve 
randevu almanın çok zor odlunu dile 
getiriyor 

Hastaneye sürekli rutin kontroller 
için giden hasta M.E, “Kontrollerim ola-
cağı zaman sabah erkenden kalkmak 
zorunda kalıyorum çünkü öğleden 
sonra kayıtlar dolmuş oluyor. O kadar 
erken gelmeme rağmen öğleden 
sonraya kalıyorum.” dedi. Çevre il ve 
ilçelerden gelen hastaların yoğunluk 
oluşturduğunu ve aşırı yoğunluktan 
dolayı hijyene önem verilmediğini, 
odalara aynı anda birden fazla hasta 
alındığını ifade etti. 

Anne adayı M.E, hastaneye sonuç-
larını göstermek için geldiğinde hasta 
kabulden herhangi bir barkod verilme-
diğini, hastaların sıraya girip saatlerce 
bekledikten sonra sonuçlarını göste-
rebildiklerini, koltukların da az olması 
nedeniyle çoğu hastanın ayakta bekle-
mek zorunda kaldığını vurguladı.

M.E’nin söylediklerine göre, bazı 
hastalar erkek doktordan çekindiği için 
kadın doktor istiyor. Kayıtların kısıtlı 
olmasından dolayı pek fazla hasta 
alınamıyor. Çaresiz kalan hastalar 
ise özel hastaneye gitmek zorunda 
kalıyor. 

M.E, “Sözde her yerde önceliğin 
hamilelere verilmesi gerekiyor; sürekli 
gözümüze sokuluyor ama dönüp bak-
tığımızda hiç de öyle olmadığı anlaşılı-
yor." diye konuştu.

>> Buket Efe

Nene Hatun 
çok yetersiz
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, vaat ettikleri 500 projeden daha 
fazlasını yaptıklarını belirterek, yeni dönemde teleferik ve tramvay hattı projeleri için çalışacakla-
rını söyledi. Koçan, “Projeleri kısa zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

   Bahar Tanrıtanır

Erzurum Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Hüseyin Koçan, göreve 
gelirken vaat ettikleri 500 projeyi 

fazlasıyla gerçekleştirdiklerini savundu. 
Yapacakları faaliyetlere değinen Koçan, 
bunların en başında teleferik hattı ve tram-
vay hattının bulunduğunu söyledi.

Erzurum’un öncelikli sorunları, ihti-
yaçları nelerdir?

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi 
şehirlerin de öncelikli ihtiyaçları vardır. Bu 
anlamda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı diye kurulan bir birim var. Burada 
tarım, hayvancılık ve kış turizmi adı altında 
sorunlar ele alınıyor ve çözümler üretiliyor.

Hizmet anlayışınızda neleri önemsi-
yorsunuz?

Öncelikle insanlarla olan diyalog çok 
önemlidir. İnsanları dinleyip anlamak çok 
önemlidir. Onlara değer verdiğinizi, onları 
önemsediğinizi hissettirmeniz gerekir. 
Ve bulunduğunuz bu görevin de onların 
bu ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu 
iletmeniz lazım. Aksi şekilde memnuniyet-
sizlik söz konusu olur.

Seçimden önceki vaatlerinizi yerine 
getirdiniz mi? 

Belediye Başkanımız Mehmet Sek-
men’in vaat ettiği 500 projesi vardı. Şu an 
baktığımızda yapılan projeler 500 küsürü 
geçmiş durumda. Bizler belediye olarak 
bunun sevincini yaşıyoruz.

Geleceğe yönelik projeleriniz neler? 
Mehmet Sekmen’in bir  projesi var; 

şu an onun üzerinde çalışmalarımız var: 
Teleferik projesi... Milletimizin ve gelen 
turistlerin dağı daha aktif kullanabilmeleri 
ve şehri kuş bakışı izlemeleri için polis 
evinin oralardan dağa uzanan bir teleferik 
hattı kurma projemiz mevcut. Onun dışında 
ulaşımı rahatlatmak açısından tramvay hattı 
kurma projemiz var. Tabii ki projelerin 
devamı da gelecek.

Projeleri oluştururken neleri önemsi-
yorsunuz?

Belediye bünyesi altında bir teknik eki-
bimiz bulunmakta. Proje kısmıyla genelde 
onlar ilgileniyor. Projeler bir plan içinde 
profesyonel ekiplerce uzun araştırma yapı-

larak belirleniyor ve bunlar öncelik sırasına 
göre faaliyete geçiriliyor. Projeleri uzun 
zamanda planlayıp kısa zamanda gerçekleş-
tirmeyi düşünüyoruz.

Erzurum’da kentsel dönüşüm nasıl 
gidiyor peki? Ne gibi hedefleriniz var bu 
alanda?

Kentsel dönüşüm, değişim yaparken 
geçmişle geleceği buluşturmayı, gelenek-
selle yeniyi bir arada bulundurmayı hedef-
liyoruz. Aynı zamanda kentsel dönüşüm 
yaparken oradaki insanları yerlerinden, 
hatıralardan koparmadan, oradaki yapıları 
sosyal ve ekonomik boyutta yapılandırmayı 
düşünüyoruz.

Gençlere istihdam konusunda proje-
leriniz var mı?

Ticaret ve sanayi kapsamında yatırım 
yapmak steyen insanlara her konuda yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz. Onların bürok-
rasi ile aralarındaki bağını ve işlerini takip 

ediyoruz ve onların Erzurum’da yatırım 
yapmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda ikinci 
organize sanayi bölgesi kuruldu ve orada 
sanırım ondan fazla yeni işletme açıldı. 
Bu sayede yavaş yavaş belli bir istihdam 
kurmayı hedefliyoruz.

Erzurum bilindiği üzere Türkiye’nin 
en soğuk şehirlerinden ve kış turizmi-
nin gözde şehirlerinden biri. Projeleri 
gerçekleştirirken Erzurum’un konumu 
sorun oldu mu sizin için?

Erzurum konumu yüksek bir şehir. Biz 
proje oluştururken bunları da göz önüne 
alarak projeyi şekillendiriyoruz. Fakat 
2026 kış olimpiyatları vardı. Erzurum’da 
olacaktı. Bunun için çok önemli uluslararası 
siyasilerle beraberdik. Bu konularda çok iyi 
lobicilik faaliyetleri yapmak gerekir. Bunu 
çok iyi yapamadığınız zaman gerçekleş-
tiremiyorsunuz. Biz de bu eksikliklerden 
dolayı alamadık.

Hüseyin Koçan

Palandöken yeni 
teleferikle şehre 
yakınlaşacak

Büyükşehir'in yeni projeleri: 
Teleferik ve tramvay

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 
son dönemde şehrin belirli yerleri-
ne yerleştirdiği trafik zabıtalarının 

uygulamaları hem dolmuş şoförlerini hem 
de bu dolmuşları kullanan vatandaşları 
canından bezdirdi. 

Denetimlerin rutin olmaktan çıkıp, 
belediye tarafından gelir kapısı olarak gö-
rüldüğünü savunan şoförler, uygulamanın 
hem kendilerini hem de yolcuları mağdur 
ettiğini söylediler. 

Denetimlerin, belediyenin minibüs-
lerde de ‘akıllı kart’ uygulamasına geçil-

mesini istemesinden 
kaynaklandığını ancak 
minibüs camiasının bunu 
kabul etmediği iddia 
eden dolmuş şoförü O.K, 
trafik zabıtalarının ceza 
yazmak için fırsat kolla-
dığını dile getirdi. O.K 
“Ayakta yolcu taşımak 
yasak diyorlar, tamam o 
zaman belediyenin otobüslerine de ceza 
yazsınlar, adım atılacak yer yok” diyerek 
sitem etti. Denetim uygulamasının sade-

ce sabah işe-okula gidiş; 
akşam da eve dönüş 
saatlerinde yapıldığını 
belirten O.K “Bu vatanda-
şa bir tuzaktır. Sadece en 
kalabalık saatte geliyor, 
ceza yazıyor, gidiyorlar. 
Hem de bir defa ceza 
yazınca kurtulamıyorsun, 
ikincisinde görünce yine 

yazıyorlar. Bu insanları biz elimizle seçtik, 
bize bu mağduriyeti yaşatmaya hakları 
yok” şeklinde konuştu. 

Artan maliyetler nedeniyle bellerini 
doğrultamadıklarına değinen O.K, buna 
bir de cezaların yükü binince, önceden iki 
ailenin geçimini sağlayan bir minibüsün 
şimdi kendi masraflarını zor çıkardığından 
yakındı. O.K “Bu minibüs 14+1 kişilik, ma-
zot olmuş 6 lira, günde 300 liralık mazot 
alıyorum, 90 lira şoföre para veriyorum. 
Bunun bakımı var, arızası var. Her turda 
1,75’ten 14 yolcu taşıyarak gel çık baka-
lım nasıl çıkacaksın bu hesabın içinden” 
diye konuştu. 

>> Enes Şimşek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı trafik zabıtalarının denetim ve ceza uygulamaları dolmuş şoförlerini bıktırdı. Dolmuş şoförü 
O.K, belediyenin akıllı kart uygulamasını dolmuşlarda da başlatmak için denetimleri cezalandırma aracı olarak kullandığını savundu.

Zabıtanın yaptığı denetim değil, cezalandırma! 



Şimdiye kadar birçok bilimsel çalışmaya imza atan 
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın izniyle yürütülen Kars’taki yüzey araştır-

maları sırasında M.Ö. 3000-2000 yılları arasına tarihlen-
diği tahmin edilen kaya resimleri ile benzer döneme ait 
olduğu düşünülen kurgan tipi mezarlara ulaştı. 20 yıldır 
Anadolu’daki Türk izlerini araştıran Ceylan, bu izlerin bi-
rilerince tahrip edilmemesi için son çalışmalarının yerini 
açıklamayacağını ifade ediyor. Prof. Ceylan, Kars’ta bir 
dağın tepesinde tespit edilen, Anadolu tarihi açısından bi-
limsel öneme sahip olan yerlerin, Erken Neolitik döneme 
ait kaya resimleri Güney Özbekistan’da Zardur Kaman 
mağarasında ve Doğu Pamirler ’de Sakta mağarasında 
bulunduğunu söylüyor. 

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türklerin 1071’deki Ma-
lazgirt Savaşı’ndan çok daha önce Anadolu’ya girdik-
lerini, Malazgirt’in dönüm noktası olduğunu fakat bir 
başlangıç olmadığını söylüyor. Bu bilgiyi ise bilimsel 
çalışmalarla ispat ettiklerini ifade ediyor. Bu konuda 
Kağızman Geyiklitepe Kaya resimleri, Hakkari Taşları 
olarak bilinen 13 dikili taş (stel) ve Trişin kaya resimleri, 
Van’daki Narlı Huşş ve Yedi Salkım mağaralarındaki 
kaya resimleri, Erzurum Cunni mağarası kaya resimleri 
Anadolu’da erken dönem Türk izlerinden bir kısmını 
oluşturuyor. 

Türk izlerini yok etmeye çalışanlar var
Daha önce Erzurum Cunni mağara resimlerinin tahrip 

edildiğine dikkat çeken Prof. Ceylan, bu nedenle yeni 
buluntuların koordinatlarını vermeyeceğini dile getiriyor. 
Gerekli koruma önlemleri alınıncaya kadar yerlerinin 
gizli tutulacağını söyleyen Ceylan, “Anadolu’da Türk 
izlerini yok etmeye çalışanlar var. Boynuna fotoğraf ma-
kinası asıp kendisine araştırmacı süsü verenler yer tespiti 
yapıldıktan sonra gece bunları tahrip ediyorlar” dedi. 
Ceylan, bu durumun önüne ancak yazarak, anlatarak, 
insanları bilinçlendirerek geçileceğini de ekledi.

Anadolu tarihine ışık tutacak
Türk kültürüne ait kaya resimleri ve kurganların 

Anadolu tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Prof. Ceylan, Orta Asya, Kafkasya ve İran’ı bil-
meden bu buluntuların değerlendirilemeyeceğini belirtti. 

Bilim dünyasına ilk defa sunulacak buluntuların 
önümüzdeki yıl analizlerinin yapılıp, diğer Türk 

kültürlerindeki kaya resimleri ile karşılaştırmalar 
yapılacağını kaydeden Ceylan; “Kurganlar için 
Kültür Bakanlığı’ndan kazı izni isteyeceğiz. Kaya 
resimlerini diğer Orta Asya ve Kafkasya’daki 

çağdaşları ile karşılaştıracağız. Analizlerle tam bir 
tarihleme yapılacak. Yeni buluntular Anadolu tari-
hine ışık tutacak. 20 yıldır Kültür Bakanlığı izni ile 
ondan önce de 10 yıl bağımsız olarak Doğu Anado-
lu’da araştırmalar yaptım. Moğolistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan’da 
her yıl araştırmalar yapıyorum. Aslında bir puzz-
le’ın parçalarını toplayıp birleştiriyoruz. Her yıl 
yeni parçalar buluyoruz” dedi. 
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Atatürk Üniversitesi Eski Çağ 
Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Alpaslan Ceylan, Kars’taki yü-
zey araştırmaları sırasında M.Ö. 
3000-2000 yılları arası Türk kül-
türüne ait olduğu düşünülen kaya 
resimleri ile kurgan tipi mezarlara 
ulaştı. Ceylan, Anadolu’da Türk 
izlerini yok etmek isteyenlere karşı 
bu bulguların yerini sır gibi sakla-
yacağını dile getirdi.

Erzurum Valisi Sey-
fettin Azizoğlu, özel 
yaşamından Erzurum'un 
sorunlarına kadar bir 
çok konuda İbrahim 
Uludağ'a açıklamalarda 
bulundu.

Kars'ta 5 bin 
yıllık kaya 

resimleri 
bulundu

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
yapılıncaya kadar şehrin ve bölgenin en büyük 
sağlık merkezi olan eski Aziziye Araştırma 

Hastanesi, büyük binaları ve geniş arazisiyle şim-
dilerde metruk halde. Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte hizmet 
dışı bırakılan bina, o tarihten itibaren boş olarak du-
ruyor. Yer yer camları kırılmış ve duvarlarına zarar 
verilmiş olan yapı bu günlerde tinercilerin istilası 
altında. Hastanenin önünden geçerken korktuklarını 
dile getiren mahalle sakinleri, yapının yıkılmasını 
dört gözle bekliyor. 

Mahalle halkından Zeynel Ş. konuyla ilgili olarak 
‘’Yol kısa oluyor diye evime giderken hastanenin 
bahçesinden geçiyordum. Ama artık mahallede hu-
zur kalmadı, geceleri bu binanın camlarını kırıyorlar, 
küfürler ediyorlar. Çoluk çocuk buradan geçmeye 

korkuyor. Bunların hiç biri bizim mahallemizin adamı 
değil, başka yerlerden sığınmak için gelip buraya 
giriyorlar. Bu binayı ya yıksınlar ya da bir önlem 
alsınlar’’ diyerek şikâyetlerini dile getirdi. 

Belediye, karakol ve anaokulunun ortasında
Harabeye dönen binanın bahçesinde bulunan 

anaokulu, tinerci tehdidini ciddiye alınması gereken 
bir problem olarak öne çıkarırken; yapının diğer ya-
nında bulunan polis karakoluna rağmen tinercilerin 
burada yuvalanabilmeleri de dikkat çekiyor. 

Ayrıca yeni yapılan binası ile Palandöken Bele-
diyesi de metruk yapının yanı başında bulunuyor. 
Alanın geniş, binanın büyük olması nedeniyle, yıkı-
mın ve hafriyatın çok masraflı olacağı için yapının 
yıkılamadığını iddia eden mahalleliler ise bir an 
önce sorunlarının çözülmesini talep ediyorlar. 

>> Enes Şimşek

'Araştırma' 
ne olacak?
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Palandöken Kayak Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımları ile çok farklı bir görünü-
me kavuştu. Yeni otel ve villalar yapıldı, özgün tasarımları ile dikkat çeken Kapsül, Küre ve Fanus 
Cafe'ler açıldı. Tesislerin satış müdürü Furkan Savaş, Palandöken'deki yeni tesisleri ve hizmetleri 
tanıttı. Savaş, tesislerdeki fiyatların diğer otellerdekine göre oldukça uygun olduğunu savundu.

Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi Palandöken 
Kayak Merkezi’nin 
işletmesini üstlendikten 
sonra Snowdora Hotels 
& Villas adıyla yeni bir 
tesisi hizmete açtı. Tesisin 
satış müdürü Furkan Savaş 
Atatürk İletişim'e yaptığı 
açıklamada fiyatlarının 
diğer otellere göre uygun 
olduğunu söyledi. Savaş, 
Palandöken'deki diğer 
hizmetleri de anlattı.

Kurum olarak neyi 
amaçlıyorsunuz?

Büyükşehir Belediye-
si’nin iştirak şirketi Ejder 
3200 olarak daha çok yerel 
halkı turizme kazandır-
mak, yerli ve yabancı 
turistlere de Erzurum’u 
tanıtmayı amaçlıyoruz. 
Gördüğümüz yoğun ilgiye 
layık olmaya çalışıyoruz. 
Erzurum’da kayak sporuna 
olan rağbeti görüp Hak-
kari’de kayak merkezi 
açmaya hazırlanan yatı-
rımcılar var. Hatta yakın 
zamanda Şırnak’ta Kayak 
Merkezi açıldı. Geçen sene 
Erzincan’da açıldı. Erzin-
can’dan tur gruplarımız 
geliyor. Bu konuda tesis 
olarak diğer şehirlerimize 
örnek olmaktan, çıtayı 
sürekli yükseltmekten 
memnunuz. 

Snowdora Ski Resort 
Hotels & Villas misafirle-
ri, işletmenizden mem-
nun kalıyorlar mı?

Geçen seneden itibaren 
bu yılki misafirlerimi-
zin sayısında yüzde 40 
artış oldu. Gelenlerin 
memnun olmasının en 
büyük sebebi, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
iştirak şirketi olduğumuz 
için konaklama, kayak 
kiralama, kayak elbiseleri, 
sosyal tesisler ve içindeki 
tüm hizmetler ile fiyat 
olarak diğer tesislere göre 
yüzde 30 daha uygun 
durumdayız. Pistimiz 3200 
rakımda olduğu için Erzu-
rum’a gelip diğer otellerde 

kalan misafirlerimiz dahi bizim pistimizi 
kullanıyorlar. Bu sebeple daha çok tercih 
ediliyoruz. Misafirlerimizi memnun etmek 
için elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye 
çalışıyoruz.

Şehir merkezinden Palandöken Ka-
yak Merkezi’ne ulaşım nasıl sağlanıyor?

Ulaşım imkanları eskiye göre daha 
kolay ve makul durumda. Önceden Cum-
huriyet Caddesi’nden, Palandöken Kayak 
Merkezi’ne gelmek zaman ve bütçe olarak 
her kesime uygun değildi. Fakat şu anda 
belediyemizin sağladığı imkanlar sayesinde 
ulaşım hem çok kolay hem de fiyat olarak 
çok uygun. 

Erzurum’a gelen misafirler, Palan-
döken Kayak Merkezi’nde nelerden 
faydalanabilirler?

Tesisimizde 3200 rakıma kadar her şey 
bulunmaktadır. 500 metrede bir sucuk, 
salep istasyonları var. Kayak yaparken 
dinlenip ısınabiliyorsunuz. Ayrıca tam 
2950 rakımda Küre Cafe & Restoran var. 
Tesisimizin hemen girişinde Kapsül Cafe 
& Restoran da bulunmaktadır.

Küre Cafe & Restoran ve 
Kapsül Cafe & Restoran’a 
olan ilgi nasıl?

Yaz aylarında Kap-
sül’ün sadece cafe 
bölümünü kapatıyoruz. 
Kapsül’ün yüzde 
20’sini Erzurum’un 
yerli fabrikası tara-
fından üretilen deri 
ürünlerin satıldığı 
Ejder Store oluştu-
ruyor. Yazın sadece 
Ejder Store halka açık 
durumda. Şu anda rağbet 
çok fazla… Küre Cafe hava 
şartları kötü olduğu için gon-
dollar 16.00’ya kadar çalışıyor. 
Üst yol da kapalı olduğundan dolayı 
Küre Cafe 16.00'ya kadar hizmet vermek-
tedir. Fakat Küre Cafe’ye bazı zamanlar 
sandalye ve masa takviyesi yapıyoruz. 
Kapsül Cafe’ye olduğu gibi, Küre Cafe’ye 
de rağbet çok fazla… 

Snowdora Ski Resort Otel’in diğer 
otellerden ayıran farklılıklar nelerdir?

Örnek olarak söylersem, diğer otel-
lerde tek gece tek kişilik oda fiyatları 600 
liradan başlarken, bizim işletmemizde ise 
tek kişilik oda fiyatı, kahvaltı dahil 160 lira. 
Tesisimizde alkol bulunmamakla birlikte, 
evlilik cüzdanı olmayan çiftleri ve reşit 

olmayan çocukları otelimize ebeveynleri 
olmadan misafir edemiyoruz. Çocuk oyun 
parkı, tabu, monopoly gibi oyunlar getiri-
yoruz, bu gibi etmenler ailelerin bizi tercih 
etmelerinde önemli rol oynuyor. Grupların 
internet sitelerinden rezervasyon satışlarına 
yüzde 15 komisyon veriyoruz. Bununla 
birlikte grupların ekstra bir avantajı olarak 
ücretsiz çay konteynerları açıyoruz. Sabah, 
öğle, akşam yemekleri, Skipass’lerde yüzde 
15 indirim uyguluyoruz. Kısaca buraya en 
az 15 kişi ile gelen bir grup tesisteki bütün 
her şeyden yüzde 15 indirimle faydalanabi-
liyor. Konaklama, sınırsız açık büfe grupla 
gelindiğinde bunlardan yararlanılabiliyor. 

Otelinize gelen yerli yabancı turistle-
re rehberlik ediyor musunuz?

Tabii ki rehberlik yapıyoruz. Gündüz-
leri, hava şartları müsait olduğu zaman 
ve gondol açık olduğu zaman misafirleri-
mizi gezdiriyoruz. Misafirlerimizin çoğu 
villaları gezmek istiyor fakat villalar müsait 
olmadığı için villaların örnek halini drone 
kamera yardımıyla önceden çekip misafir-
lerimize bilgisayar ortamında gösteriyoruz. 

Aynı zamanda 
sosyal 

medya 
ve internet sitelerinde 
(Expedia, booking, tatilbudur, extranet, 
etstur) herkesle paylaşabiliyoruz. İnternet 
siteleriyle anlaşmamız mevcut olup siteler-
den detaylı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. 

Snowdora Otel’in villaları çok göz 
kamaştırıcı. Peki bu güzel yapıların 
içerisinde neler var, konaklama bedeli 
nedir?

Tesisimizde bulunan 8 villamızda 
balayı, sevgiler günü, evlilik teklifi gibi 
özel organizasyonlar yapabiliyoruz. Yarı 
tatilde ve yılbaşında 3 kişi için geceliği 
1800 lira, 4’ncü bir kişi için ekstra 350 lira 
talep ediyoruz. Normal zamanlarda 3 kişilik 
geceliği 1200 lira, villalarda en fazla 4 kişi 
konaklayabilir. Villanın üst katında çift ki-
şilik yatak, jakuzi, lavabo, şömine var. Üst 
katın çatısı camdan olup, arzu edildiğinde 
kumandalı perde sistemiyle açılıp kapana-
biliyor. Alt katında iki tane tek kişilik yatak, 
televizyon ünitesi, mutfak, banyo, vestiyer, 
buzdolabı mevcut olup içecekler sınırsızdır. 
Aynı zamanda alt katı ve üst katı birbirin-
den ayıran bir düzenek bulunmaktadır.   

Fanus cafeler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Toplamda 7 tane fanusumuz var, yeni 
yapacağımız fanuslar için belediyemizle 
gerekli görüşmeler yapılıyor. En az 2, en 
fazla 8 kişilik olan fanuslarımızın içerisin-
de, seki tarzı şöminelerimiz bulunmakta-
dır. Kahvaltılar, yemekler, coffee breakler 
mevcuttur. Evlilik teklifi, doğum günü, yıl 
dönümü gibi etkinliklerin hepsi yapılıyor. 
Sis gösterileri, drone ve fotoğraf çekimleri, 
konfeti ve havai fişek gösterileri yapılıyor. 
Kısaca Erzurum’un en iddialı faaliyetlerini 
fanus cafemiz yapıyor. Organizasyonları-
mızı detaylı olarak sosyal medya hesapla-

rımızdan takip edebilirsiniz. Hem fanusa 
hem de villalarımıza rağbet çok fazla 
oluyor. 

Fanuslar ve villalar dışında otelimizde 
de üniversitelerden gelen günübirlik gezi 
gruplarını ağırlıyoruz. İlkokul öğrencilerine 
sandviç partileri, sucuk-mangal partileri 
veriyoruz, kadınlara gün yapma imkânı 

dahi veriyoruz. Nişan, kına, mezuniyet 
organizasyonlarımızı tamamen akıllı 

salonlarımızda yapıyoruz.
En fazla talebi yerli turistler-

den mi yoksa yabancı turistler-
den mi görüyorsunuz?

Yurtdışından Almanya, Fran-
sa, İtalya, Portekiz ülkelerinden, 
yerli olarak da en çok Batı’dan 
Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, 

Bodrum tarafından geliyorlar. Bu 
bölgelerde genelde yaz turizmi yap-

tıkları için kış turizmi ve kayak sporu 
yapmak için Erzurum’u tercih ediyorlar. 

Bursa’da Uludağ olmasına rağmen bizim 
son iki aydaki müşterilerimizin büyük bir 
çoğunluğu Bursa’dan geldiler.

İki üç sene önceye göre futbol takımları 
tarafından çok tercih ediliyoruz. Özellikle 
geçtiğimiz yaz yüzde yüzlük bir artış oldu. 
Çünkü belediyemizin iştirak şirketlerinden 
Spor A.Ş’nin yapmış olduğu Yüksek İrtifa 
Kamp Merkezi’miz var. Burada fitness 
salonlarımız ve antrenman salonlarımız ve 
1. etapta 5, 2. etapta 6 tane olmak üzere 
toplam 11 tane FİFA standartlarında futbol 
sahamız var. 3200 rakımda sporculara 
antrenman yapmaları için imkân veriyoruz. 
Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü, An-
talyaspor, Yomraspor, Maçkaspor, Sultan-
beylispor gibi takımların hepsi otelimizde 
konakladılar. Ayrıca Hentbol, Basketbol, 
Futbol ve Atletizm takımları hepsi Palan-
döken’de konaklıyorlar. Yazın kampa, ant-
renmana gelen sporcular kışın tatile, kayak 
yapmaya geliyorlar. 

Şikâyet alıyor musunuz?
Aldığımız en büyük şikâyet işletme-

mizde alkolün olmaması. Temiz aileleri 
kaybetmemek adına bar, gece kulübü tar-
zında alkol satan mekanlarımız yok. Dağda 
bu talepleri karşılayacak oteller zaten 
oldukça fazla. Bizim amacımız sadece para 
kazanmak değil. Sadece ticari kaygılarımız 
olsaydı ‘arkamızda devlet var, belediye var’ 
deyip hepsinin avukatlığını yapardık ama 
amacımız o değil. 

Bu şehirde kış turizmi ve kayak sporu 
dışında sosyal faaliyet yok. Bu yüzden 
kendimize bir misyon belirledik. Amacımız 
insanları memnun etmek. İnsanları mem-
nun ettikçe para da ister istemez geliyor 
zaten. Otelden memnun kalan kafeteryada 
çay içiyor, ardından fanusu görüyor oraya 
gidiyor. Oradan küre cafeyi görüp küreye 
geliyor. Bu şekilde bir döngü oluşuyor. 
Fanusun, villanın fotoğraflarını, videolarını 
gören geliyor. 

   Harun Sağlam
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Kapsül Cafe

Yeni hizmete giren villalar 
oldukça gösterişli

2950 metredeki 
Küre Cafe ve Erzu-

rum manzarası
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Haber Merkezi
Ahmet Neccar, Pınar Kayakeser, 

Bahar Tanrıtanır, Şevval Nur 
Yıldız, Enes Şimşek, Kuteybe 
Zekeriya, Dilara Çelik, Sevgi 
Canpolat, Yasemin Karlıdağ, 
Harun Sağlam, Sinem Ufak-
demir, Aslı Boyanmış, Emrah 

Aras, Dindar Karataş, İbrahim 
Uludağ, Kübra Demir, İsmail 
Hakkı Koçak, Birsen Balcı, 

Kerim Polat, M. Hakan Buğan, 
Leyla Erbecer, Esra Tekin, Ay-
nur Öcal, Sündüs Erdem, Bilge 
Çevik, Alparslan Bingöl, Buket 

Efe, Ebubekir Narinciak

2014 yılında kurulan 
Erzurum Erenler 

Alevi ve Bektaşi Kültür 
Derneği Alevi kültürü ve inancını yaşatmak 
ve Alevilerin manevi ihtiyaçlarını karşıla-
mak için çalışıyor. Derneğin yeni başkanı 
Ertürk Karaman, Büyükşehir Belediyesi'nin 
köylerde cemevi yaptığını belirterek, Başkan 
Sekmen'den verdiği sözü tutarak şehir mer-
kezinde de cemevi yapmasını beklediklerini 
söyledi. Karaman hem dernek faaliyetlerini 
hem de Alevilikle ilgili merak edilenleri 
anlattı.

Derneğinizle ilgili bilgi verir misiniz? 
Erzurum’da kurulan ilk Alevi Derne-

ğiyiz. Önce cem evi olarak kullanılıyordu 
burası; 2014 yılından bu yana dernek olarak 
kullanılıyor.

Alevi Derneği Erzurumlular tarafın-
dan nasıl karşılanıyor?

Alevi Derneği Erzurum’da bir tane 
olduğu için kültürümüzü de tanıtacak tek 
yer konumundadır. Doğrusunu söylemek 
gerekirse şu ana kadar herhangi bir tehdit 
görmedik ama bir çekince oluyor; tepki de 
göstere bilirler. Fakat 2014'den beri hiçbir 
etkinliğimize tepkileri olmadı. Merak edip 
gelen çok oluyor; çoğunlukla öğrenciler, 
geliyor bilgi almak istiyorlar.

Erzurumda neden cemevi yok? Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sek-
men’in 2014 yılında sözünü vermiş olduğu 
cemevi yapımı hangi aşamada?

Bizim dernek 2014 yılında kurulduğunda 
Hızır orucu yaklaşıyordu. Mehmet Sekmen 
‘Ben başkan olduğumda ilk önceliğim size 
bir cemevi yapacağım’ dedi. Bugün 2019 
yılındayız. Verilen söz halen yerine geti-
rilmedi. Bir arsa tahsis edildi. Seçimlerden 
sonra inşallah bu sefer temelini atacağız. 
Erzurum'da bir cem evinin olması birçok 
önyargıyı yıkacaktır. Erzurum'daki Alevi-
ler Mehmet Sekmen'in cemevi yapacağına 
inanıyor. Erzurum'un köylerinde cemevi 
yaptıran Sekmen'in merkezde de cemevi 
yaptıracağına inancımız tam.

 Aleviliğin tarihsel kökenine biraz 
değinir misiniz?

Hz. Muhammed döneminde Alevi, 
Sünni kavramları yoktu. Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra Hz. Ali tarafını tutanlara 
tarihsel süreç içinde “Ali yandaşlığı” anla-
mına gelen “Ali şiası” ya da “Alevi” olarak 
anıldı. Hakem olayından sonra Hz. Ali şehit 
edildi. Daha sonra Muaviye hutbelerde Hz. 
Ali’yi din düşmanı ve İslam'a zararları olan 
biri diye okutturdu. Bunu kabul etmeyen Hz. 
Ali yandaşları hutbeyi dinlemek istemeyip 
dışarı çıktılar. Bunu üzerine Muaviye Hz. 
Ali yandaşlarının makasla dillerini kestirdi. 
Alevilik bu olayla başladı.

Alevilikteki Dört Kapı Kırk Makam 
nedir? Açıklar mısınız?

Aleviliğe göre “Dört Kapı Kırk Makam” 
Aleviliği kendisine yol edinmiş kişinin, 
Hakk’a ulaşması için kat etmesi gereken 
manevi basamaklardır. Bu basamaklar te-
melde dört kapıya ayrılmış olup her bir kapı 
on makama ayrılır; toplamda da kırk makam 
vardır. Bu nedenle Aleviliğin özünü ve ku-

rallarını oluşturan prensip-
lere kısaca “Dört Kapı Kırk 
Makam” denir. Dört kapı 

Şeriat Kapısı, Marifet Kapısı, Tarikat Kapısı 
ve Hakikat Kapısıdır. 

Alevilikte “Dede” kimlere denir?
Alevilerde inanç önderleri Peygamber 

efendimiz Muhammed Mustafa'nın soyun-
dan gelen Seyyid’lerdir ve bu kişilere dede 
denir. Dedelik soy takip eder. Dedelerin 
mutlaka Peygamber soyundan gelmesi yani 
Seyyid olması gerekir. Esasında sadece Soy-
dan gelmesi yeterli değildir. Aynı zamanda 
Dedenin halk tarafından sevilmesi, bilgi 
seviyesinin yeterli olması erkânı bilmesi 
ve cem yürütebilecek donanımda olması da 
şarttır.

Dedeliğin bir okulu yoktur. Dedeler, 
atadan aldıkları bilgileri nesilden nesile 
aktarırlar. Alevi toplumu günümüze kadar 
kimliğini açık olarak ifade edememiş. Bu 
nedenle resmi bir eğitim kurumları da olma-
mış. Günümüzde de dilini yetişebilmeleri 
için geleneğe uygun dede okulu açılmalı, 
burada dedelerin de toplumu sağlıklı bir 
şekilde aydınlatması sağlanmalıdır.

Cem nedir? Cem ibadeti nasıl yapılır?
Cem oniki hizmetten oluşan bir ritüeldir. 

Bir ibadet biçimidir. Toplanmak anlamına 
gelir. Cem amaç değildir esasında, amaç 
Cemde bize hatırlatılan kolektif şuurdur. 
Cem’in beli bölümleri vardır. Hem tarihi va-
kaları hatırlatır hem de insan-ı kamil tanımı 
yapılır. Nasıl insan olabiliriz, bize bu hatırla-
tılır. Maksat cem değildir. Cem’den çıktıktan 
sonra da deneyimi ve bilgiyi karakter olarak 
giyinip yeni yaşamın içerisinde olmaktır. 
Cem’in farklı türleri vardır. Halka nama-
zı olarak tanımlanan perşembeyi cumaya 
bağlayan gece yapılan ve daha çok kentlerde 
görülen cemler var. Bunların dışında Görgü 
Cemleri, Musahip Cemleri, Kurbanlık 
Cemleri ve Hızır cemleri gibi Cemlerde var. 
Özellikle Musahip Cemleri, Kurban Cem-
leri ve Görgü Cemlerine Musahip olmayan 
insanlar giremez. Yani Alevi olmanız da 
yeterli değildir bunun için.

Anadolu'da Cem evleri biraz daha kapa-
lıdır. Kentlerde gördüğümüz şekilde değildir. 
Çünkü orada daha çok ciddiyetle bir takım 
şeyler yürütülür. Cem rızalıkla başlar, herkes 
birbirinden razı mıdır? diye sorar dede. 
Rızalık varsa cem başlayabilir. Rızalık yoksa 
cem katiyen başlanmaz ve sorun çözüle-
ne kadar cem başlamaz. Sonra cemaat de 
dededen razı olur. Dededen de razıysak cem 
başlar.

Semah nedir? Nasıl yapılır?
Semah, Alevi Bektaşi seminerine katılan 

canların cezbe hali ile kendilerinden geçerek 
ayakta dönmesidir. Semah, okunan deyiş ve 
nefeslerin eşliğinde kadın, erkek, din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan elleri göğe doğru kaldı-
rarak Hakk’ın tek olduğunu ve kolları yana 
doğru açıp sağ el yeri gösterildiğinde ise bir 
türlü önüne geçilmeyen nefsin, bencilliğin, 
menfaatin, savaşların, ikiyüzlülüklerin kı-
sacası hayata dair tüm kötülüklerin anlam-
sızlığını görüp “Hakk’tan alır halka veririz 
kendimize hiçbir şey mal etmeyiz.

İnsani Yardım 
Vakfı (İHH) 
Erzurum Şubesi 

"Gazze'ye Işık Ol" projesi ile Gazze’deki 
savaş mağdurları için Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde kermes düzenledi. Ker-
meste İHH gönüllülerinin İmece Atölyesinde 
yaptığı el emeği göz nuru ürünler, pasta ve 
börekler satışa sunuldu. Erzurum Genç İHH 
Üniversite Başkanı Elif Gümüş, projenin 
amacının İsrail tarafından elektriği kesilen 
Gazze’deki hastanedelerde yatan çocuklara 
yardımda bulunmak olduğunu söyledi. 

Gümüş, “Gazze’nin belirli aralıklarla 
elektriği kesiliyor ve hastanendeki insanlar, 
çocuklar, elektriğe bağlı yaşayan herkes 
elektriksiz kalmış durumda; hastalar ciddi 
problem yaşıyor. Şu an her açıdan havadan 
karadan Gazze'de ambargo uygulanıyor. 
Limanlarda hiçbir şekilde yiyecek, içecek, 
ilaç yardımına müsaade edilmiyor." açıkla-
masında bulundu.

Elif Gümüş, Erzurum Genç İHH'nın di-
ğer etkinliklerinden de bahsederek yetimler 
ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 
İmece Atölyesi kurduklarını kaydeden Gü-
müş, şunları anlattı: "Burada genç kızlarla ve 
öğrencilerle örgü örüyoruz. Lise çalışmaları-
mız var. Lise çalışmalarında da lise öğrenci-
leri ile kitap tahlilleri 
gerçekleştiriyoruz. Bir 
de Müslüman Kâşifler 
dersimiz var. Müslü-
man kâşifler dersi-
mizde haftalık olarak 
Müslüman kâşifi tanı-
yoruz. Farklı etkinlik-
lerimiz oluyor; tişört 
boyama etkinliği gibi. 

Öğrencileri daha 
çok topluma ka-
zandırmak adına 

yaptığımız çalışmalar kendilerini geliştirmek 
amacıyla da yaptığımız çalışmalar bunlar. 
Ayrıca üniversite bünyesinde film tahlil-
leri yapıyoruz. Aylık kitap tahlillerimiz de 
oluyor. Ve belgesel gösterilerimiz de oluyor. 
Gezilerimiz, pikniklerimiz oluyor. Bunlar 
gibi kültür sanat faaliyetlerini yürütmeye 
çalışıyoruz." 

Kermesin ürünleri atölyeden
İHH Üniversite Başkanı Elif Gümüş, 

“İmece atölyemiz sürekli çalışan bir atölye; 
yani senenin başında başladık. Yaptığımız 
küçük küçük şeylerle aslında küçük başlayıp 
daha sonra büyük bir şey oluşturmak istedik. 
İmece atölyesi 20-25 aydır devam eden bir 
atölyedir. Farklı kurum ve kuruluşlardan da 
destek alıyoruz. Yaptığımız pasta, börek, 
çörekleri öğrenciye duyuruyoruz. Öğren-
ci evlerinde kalan arkadaşlar da yardımcı 
oluyorlar. Normal evli olan kişiler de yardım 
ediyor. Duyurduğumuz Erzurum çevresinde-
ki hanımlar da yapmış oldukları yiyecekleri 
gönderdiler. Yaptığımız keçeleri de liseli 
öğrencilerimiz ile beraber yapıyoruz. Ya da 
çocuk kulübü atölyemiz var; o atölyede ço-
cuklar ile beraber yaptığımız ayraçları bura-

da satıyoruz. Aslında 
biz onlara, onlar da 
bize yardımcı oluyor. 
Hep beraber bir faali-
yet yapmış oluyoruz. 
Yapmış olduğumuz 
faaliyetlerin gelirle-
rini Gazze’ye yardım 
olarak göndermiş 
oluyoruz." dedi.

Erzurum'da Gazze 
için bir ışık yaktılar

  Yasemin Karlıdağ & Sevgi Canpolat

   Emrah Aras

Ertürk Karaman, şehir 
merkezine yapılması 
planlanan cemevinin 

bir an önce yapılmasını 
beklediklerini söyledi.

Erzurum Genç İHH "Gazze'ye 
Işık Ol" Projesi ile Gazze'deki 
savaş mağdurları için yardım 
kermesi düzenledi. Kermeste, 
el emeği göz nuru ürünler satı-
şa sunuldu. Kermesle ilgili bilgi 
veren Elif Gümüş, elektriği İsrail 
tarafından kesilen Gazze'ye ışık 

olmak istediklerini söyledi.

ALEVİLER 

cemevi 
bekliyor

Erzurum Erenler Alevi ve Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Ertürk 
Karaman, Erzurum'da yapılacak bir cemevinin birçok önyargıyı yıka-
cağını vurgulayarak, “Erzurum'un köylerinde cemevi yaptıran Mehmet 
Sekmen'in merkezde de cemevi yaptıracağına inancımız tam.” dedi.
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Erzurum 'da 2011'den 
beri faaliyetini sürdüren 
Avrupa Birliği Bilgi Mer-

kezi'nin koordinatörü Elifnur 
Terzioğlu ile kurum faaliyetle-
rini, Erzurum halkının Avrupa 
Birliği’ne bakışını ve düzenle-
nen etkinlikleri anlattı. Terzioğ-
lu, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili 
farklı tepkiler aldıklarını ve 
bunlara şaşırdıklarını söyledi. 

Erzurum Avrupa Birliği 
Bilgi Merkezi olarak faaliyet-
leriniz nelerdir?

AB Bilgi Merkezleri bir 
iletişim projesidir. Türkiye’de 
1996’dan beri devam edebi-
len tek sürdürülebilir pro-
jedir. Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu 
yerellerde Türkiye Oda-
lar Ve Borsalar Birliği, 
Ticaret Sanayi Odaları 
bünyesinde faaliyet gös-
teren birimler açıyorlar. 
Bu birimler yıllık olarak 
projeler hazırlıyorlar. AB 
Bilgi Merkezi, Erzurum’da 
2011 yılında Ticaret Sanayi 
Odası bünyesinde kuruldu. Bir 
iletişim projesi olduğu için yerel-
lerde AB’yi yerel halka doğru tanıtabil-
mek için farklı kültürel, sosyal, eğitsel 
aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bütçesi 
AB Türkiye delegasyonundan geliyor. 
Onlara da Brüksel’den geliyor. AB 
Bilgi Merkezi 21 ilde var. Örnek olarak 
Mersin ve Trabzon’da da bulunmakta-
dır. Her merkez kendi ilinin ihtiyacına 
göre ve AB'nin müktesebatına uygun 
farklı etkinlikler yapıyorlar. Bunun adı 
konser, sergi, panel, konferans, yarış-
ma, film festivalleri olabiliyor. Biz de 
bu tarz farklı etkinlikler yapıyoruz. 8 
yıldır Erzurum’da çalışıyorum; bu süreç 
içerisinde benim içime sinen en güzel et-
kinlik geçen yılki idi. Erzurum’un belirli 
köylerinde hiç köylerinin dışına çıkma-
mış 200 çocuğu aldık, merkeze getirdik, 
çocuklara Avrupa yapımı çizgi filmler 
izlettik, mısır ve hediyeler dağıttık. O 
etkinlik benim için çok özeldi. 

Ama ben daha çok üniversite öğren-
cileri ile çalışmayı seviyorum, çünkü 
hep dinamikler, bana da çok enerji veri-
yorlar. Benim düşünemediğim çok fazla 
şeyleri düşünebiliyor ve beni yönlendire-
biliyorlar. Gençlerle çalışmak daha fazla 
avantaj sağlıyor. 

Erzurum halkının Avrupa Birliği 
programlarına ilgisi nasıl?

Bizim hedef kitlemiz sadece genç-
ler değil. Çocuklar, kadınlar, çiftçiler, 
iş adamları, ev hanımları gibi geniş bir 
hedef kitleye hitap ediyoruz. Ben yerel-
de, mümkün olduğunca insanlarla ikili 
ilişkileri kullanarak “Ne tarz etkinlikler 
olursa gelirsiniz” diye anketler yapıyo-
rum. Bu yoklamalara üniversite öğren-
cileri çok fazla ilgi gösteriyor. Belki 
de etkinlik adı gençlere daha çok hitap 
ediyordur, bilemiyorum. Ama kadın-
lara yönelik etkinliklerimiz de oluyor. 
Kadınlar Günü’nde, Kadına Şiddet İle 

Mücadele Günü’nde 
bunlarla ilgili panel ve 

programlar yapıyoruz. 
Şehir dışından alanında 

uzman kişiler, psikologlar 
getiriyoruz. Hedef kitleye 

uygun bu tarz etkinlikler yapıyoruz. 
Erzurum’da insanlar AB hakkında pek 
fazla bir bilgiye sahip değiller. Hep bir 
ön yargı var, tabii müzakere sürecinin 
uzamasından da kaynaklı bu durum. 
Bizim amacımız da bu ön yargıları 
kırmak. Genelde üniversite öğrencileri 
ile Erasmus, Avrupa Gönüllü Hizmeti 
(EVS) gibi AB ile gidebilecekleri deği-
şim programları olduğu için daha fazla 
ilgi gösteriyorlar. 

Etkinlik duyurularından beklenen 
geri dönüşü alabiliyor musunuz?

Duyurularımızı etkinlik yaptığımız 
paydaşlara göre yapıyoruz. Ya onla-
rın web sitelerinde paylaşıyoruz ya 
da kurumlarına afişler gönderiyoruz. 
Etkinliklerde afişlerin duyuru düzeyin-
de çok fazla yeterli olmadığını, sosyal 
medyanın duyuru bazında daha çok 
etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden 
Twitter hesabımızdan çok fazla duyuru 
yapıyoruz, etkinlikleri oradan paylaşı-
yoruz. Oradan görüp gelen birçok kişi 
oluyor. Bu konuda tabii ki sosyal medya 
daha ön planda.

Geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları 
Film Festivali düzenlemiştiniz; bu 
programa beklenen katılım sağlandı 
mı?

Ben katılan kişi sayısından memnu-
num. 8’inci Avrupa İnsan Hakları Film 
Festivali, farkındalık yaratmak için 
yapılan bir organizasyon. Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu bize insan hakları 
ile ilgili ödül almış 6 tane film gönderdi. 
Biz de bu etkinliği yerelde, esnaflara 
destek adına Cinetekno’da düzenledik. 
Duyuruları sosyal medyada paylaştık. 
Katılım o yüzden beklediğimiz gibiydi. 
Atatürk Üniversitesi’nin bu anlamda 
bana katılımcı sayısı açısından katkı-
sı çok fazla oldu. Bence ilgi oldukça 

iyiydi, filmler de beğenildi. Öğrencilere 
yorumlarını sorduğumuzda da filmleri 
beğendiklerini ifade ettiler. Totalde 3 
gün boyunca 400 kişiye ulaşıldı ki bu sa-
dece imza atanların sayısı, imza atmadan 
giriş yapan pek çok kişi de vardı. 

Erzurum halkının “Avrupa 
Birliği” adından dolayı herhangi bir 
korkusu var mı? 

Kendi fikrimce Türk toplumu biraz 
daha dini değerleri ön planda tuttuğu 
için Avrupa Birliği’ni kulaktan dol-
ma bilgilerle “Hristiyan Birliği” gibi 
görüyorlar, “Biz Müslüman olduğumuz 
için bizi almıyorlar” gibi düşüncelerle 
çok fazla karşılaşıyorum. Ama şöyle 
bir şey var. Avrupa’da çok fazla Müslü-
man yaşıyor. Avrupa vatandaşı olan bir 
sürü Müslüman var. Kiliselerin yanında 
camiler de var ama ezan okunmuyor 
sadece saatlerini takip ederek camiye 
gidip ibadetlerini yapıyor insanlar. Orada 
böyle bir sistem var. Bazı insanlara göre 
Avrupa Birliği’nin kendi içinde eleştiri-
lebilir noktaları da mutlaka vardır. Ama 
bu eleştiriler altı dolu bir şekilde olmalı. 
Evet, Avrupa Birliği’ne karşı olabilirsin, 
ama ne için karşı olduğunu doğru bir 
şekilde anlatabilmek lazım. Sadece olayı 
din boyutunda değil de demokrasi, ada-
let, insan hakları, hayvan hakları, iklim 
konusunda da bakmak lazım. Biraz da 
öz eleştiri yapmak lazım.

Bu korkudan kaynaklı karşılaştığı-
nız çok sert, absürt tepkiler oldu mu?

Evet, oldu. Bir etkinlikte önce yemek 
yenilecek, sonra programa geçilecekti. 
Bir beyefendi masada AB bayrağını 
görünce “Bu ne, bu ne etkinliği” dedi. 
Biz de AB ile ilgili bir panel yaptığımızı 
söyledik. O da masaya vurarak “Ben 
yemem onların yemeğini” diyerek kalkıp 
gitti. Bu beni çok şaşırttı. Başka bir 
etkinlikte bir kişi gelip “Promosyon var 
mı?” dedi. O etkinlik kapsamında defter, 
kalem gibi ürünler dağıtıyorduk. Defteri 
kendisine verdim. Defterin üzerinde AB 
bayrağını görünce geri bıraktı. Bu gibi 
garip şeylerle karşılaşıyoruz.

Erzurumlu, AB'ye 
karşı önyargılı

Erzurum'daki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin koordinatörü Elifnur Terzioğlu, Erzurum’da AB 
hakkında pek fazla bilgiye sahip olunmadığını belirterek, "Hep bir önyargı var, tabii müzakere 
sürecinin uzamasından da kaynaklı bu durum. Bizim amacımız da bu önyargıları kırmak." dedi. 

   Aslı Boyanmış

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUDAKA) desteği ile başlatılan Biyo-
lojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 

çalışmaları sürüyor. Proje ile doğal yaşamın 
korunması, Uzundere’nin biyolojik çeşitlilikten 
yararlanması, sahip olduğu zenginliğin gele-
cek nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje 
danışmanı Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faris Karahan 
projede gelinen aşamayı anlattı. 

Uzundere'de 20 yıldan beri ulusal ve ulus-
lararası çeşitli projeler yürüttüğünü belirten 
Karahan, kırsal kalkınma alanında çalışma-
lar yürüttüklerini ve bölgenin sahip olduğu 
bir kısım değerlerin, turizm çevre değerleri 
bazlı olarak geliştirilmesine yönelik çalıştık-
larını söyledi. Karahan, “Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla projeleri yürütüyoruz. Uzundere 
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi Eylem Planını 
tek başına ele almamak gerekir. Bölgede 
yürütülen başka projelerle de ilişkili olduğunu 
değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 2007-2012 
yılları arasında bölgede Doğu Anadolu turizmi 
projesi yürütüldü. Proje bölgesel, ulusal ve 
uluslararası alanla bağlantılar kurulmasını 
sağladı. Bölgede pek çok ulusal finansal kay-
nağa erişim sağlandı." dedi. 

Geleneksel oyunlar
Stratejik eylem planının bir amacının da 

proje tabanlı gelişme ve çalışmaların destek-
lenmesi olduğunu ifade eden Karahan, şun-
ları anlattı: "Özellikle Tortum baraj gölüne su 
alınan noktada “Uzundere Kuş gözlem kulesi” 
oluşturulmuştur. Projeler stratejik eylem plan-
larıdır. Dolayısıyla bu tür projelerin hepsini bu 
proje yapmıyor. Ancak Stratejik Eylem Projesi 
orada nelerin yapılacağına dair bir kısım öne-
riler getirmiştir. Bu öneriler Uzundere Beledi-
yesi ve diğer paydaşları tarafından zamanla 
gerçekleştirilecektir. 2023'e kadar bunların bir 
bölümü hayata geçecektir. Bir kısmı ise aslın-
da daha uzun vadede gerçekleşecek proje-
lerdir. Üniversiteler, Orman Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı ve diğer araştırma kuruluşları ile 
birlikte ele alınması gereken projelerdir. Pro-
jelerin bir kısmı kaybolmaya yüz tuttuğu ya da 
miras yoluyla parçalanan arazileri, terk edilen, 
azalan nüfus nedeniyle artık fonksiyonlarını 
da kaybetmek üzere olan yerleri hedef alıyor. 
Bu yönüyle de Çoruh Vadisinin sahip olduğu 
zenginliğin gün yüzüne çıkarılması ve ortaya 
koyulması hedefleniyor. Biyolojik kaynaklar 
başta olmak üzere Uzundere'de bulunan 
kültürü de kapsayacak şekilde çalışmalar yü-
rütülmektedir. Bir kısmı geçmişten günümüze 
devam eden geleneksel oyunlardır. Örneğin 
Karakucak güreşleri olabilir; Gençlik ve Spor 
Bakanlığı desteği, Uzundere Belediyesi işbirli-
ği ve Çağlayan Bilim Kültür ve Sanat Derneği 
ile birlikte yapılıyor. 'Sakin Şehir Uzundere' 
kitap kafe çalışması yürütüldü.”

Sabırlı olmak gerekiyor
Uzundere’ye sık sık geziler düzenlendiğini 

belirten Karahan, bisiklet turları ve bir kısım 
yarışların yapıldığını söyledi. Karahan, "Doğa 
temelli çalışmalar ve doğa gezileri gibi etkin-
likler düzenleniyor. Bölgede Uzundere’nin ta-
nınmasına bağlı olarak Atatürk Üniversitesinin 
“Dağcılık kulübü” gibi kulüpler Uzundere'ye 
sık sık geziler düzenliyor. Uzundere Beledi-
yesi tarafından bir kısım altyapı çalışmaları 
ve buna yönelik çalışmaların sürdüğünü 
belirtebiliriz." dedi. Daha kapsamlı projeler 
yürütülmesi için daha fazla insanın katkısına 
ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fa-
ris Karahan, "Bunlar da sabır gerektiren işler. 
Uzun soluklu, güvene dayalı, ön hazırlıklarla 
belli bir finansal desteği gerektiren konular; 
bazı riskleri de bulunuyor tabii." ifadelerini 
kullandı.  

>> Ebubekir Narinciak

Prof. Dr. Faris Karahan anlattı

Uzundere eylem 
planı hangi 
aşamada?

Elifnur Terzioğlu

Erzurum AB Bilgi Ofisi köylerdenge-
tirdiği 200 çocuğa Avrupa yapımı 

çizgi filmler izletti.



Bir stratejim yok; ben buyum, 
malzeme bu!

16 Eylül-Ekim 2018 Arka Sayfa

Türk basınının en farklı, en özgün ve en başarılı röportajcısı Ayşe Ar-
man, Atatürk İletişim'e konuştu. Soru sormayı sevdiği için röportaj yaptı-
ğını söyleyen Arman, başarısını meraklı oluşuna, farklı şeyler üretme ve 
sınırları zorlama azmine borçlu olduğunu belirtti. Arman, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile de röportaj yapmayı 
'elbette' istediğini ama şimdiye kadar 
bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin en iyi röportajcısı Ayşe Arman, 
meslekte 30, Hürriyet gazetesinde ise 25 yılını 
geride bıraktı. 1989 yılında henüz 19 yaşında 

iken ilk ödülünü alan (Bülent Dikmener ödülü) Ar-
man, pazar röportajları ile ünlendi ve birçok ödülün 
sahibi oldu. Tüm söyleşilerinde sorulmayanı soran, 
sivri dilli tavrı ile farklılık yaratan Arman, yıllar 
içerisinde kendi tarzını oluşturdu. Kıpır kıpır yüreği, 
bitmeyen enerjisi ve güçlü kalemiyle mesleğini ilk 
günkü heyecanıyla yapıyor. 

Erzurum'dan kalkıp İstanbul'a gitmek gerekti 
Ayşe Arman'la konuşmak için. Usta röportajcı ile bir 
alışveriş merkezinde öncülük ettiği 'iyilik kolyeleri 
projesi'nin standında  buluşuyoruz. Türkiye'nin en 
iyi röportajcısı ile röportaj yapmak heyecan verici. 
Ama o heyacanımı anlıyor ve samimi ve rahatlatıcı 
tavrıyla hemen heyecandan kurtarıyor beni. 

Konuşmamız sürerken kendi röportajlarının 
olmazsa olmazına sıra geliyor; fotoğraf çekimine. 
Bir sürü iyilik kolyesini boynuma taktıktan sonra 
poz veriyoruz. Arman, "Bir röportajın içeriği kadar 
görseli de önemli" diyor.

  Söyleşi sırasında oldukça rahat ve samimi 
davranan Arman, hiçbir sorudan kaçmadan, bazen 
sorularımın da ötesine geçerek konuşuyor da konu-
şuyor...

Önce kendini tanıtan girişle başlıyoruz konuş-
maya:

"Adanalıyım. Tarsus Amerikan Lisesisinde 
okudum. İstanbul'a üniversiteye geldim. Basın yayın 
yüksekokuluydu o zaman. Okulu bitirmedim ama 26 
yıl sonra bitirdim. Hatta sonra Bilgi Üniversitesinde 
röportaj dersi verdim. İlk olarak Nokta dergisinde 
çalıştım. Aslında benim çok yakın arkadaşım olan 
Nalan, Nokta dergisinde Ercan beyin (derginin 
sahibi) asistanıydı. Ama sekreterlik yapmadım. 
Ercan Arıklı'nın sekreteri arkadaşım Nalan'dı. Bu 
gibi şeyleri hep yanlış yazdılar. Ben böyle şeylere 
takılmıyorum kesinlikle. Neyse sonrasında Nalan'la 
ikimiz Gelişim Yayınlarında çalışmaya başla-
dık. Ben stajyer gibiydim. Yani gazeteci yamağı, 
muhabir yamağı gibi.18 yaşından beri bu sektörde 
çalışıyorum. Hep geliştirdim kendimi. Zaten devamı 
da geldi. Nokta dergisi, Gelişim Yayınları, Aktüel ve 
Hürriyet..."

Başarısının sırrını, insanlarla nasıl iletişim 
kurduğunu anlatıyor sonra:

"Yani benim yaptığım iş kişiliğime çok uygun. 
İşimle tamamlanıyorum. Dolayısıyla bunu ben mes-
lek gibi de görmüyorum. Her an, her yerde kendimi 
bir şeyler sorarken buluyorum. Mesala bunu hep 
yapıyorum; uçakta, otobüste ya da takside yanıma 
kim oturuyorsa her şeyini anlatıyor bana. Yaptığım 
işte ve konuşmalarımda şeffaflık var. Samimiyet öne 
çıkıyor. Çünkü benim kişiliğim böyle. 10 dakika 
sonra senin hayatına dair hemen hemen her şeyi öğrenebili-
yorum. Sadece senin değil beraberinde kendimi de anlatıyo-
rum. Sen de bana sorunca ben de anlatıyorum."

Ayşe Arman'ın yazı üslubu da oldukça farklı. Bunun-
la ilgili de şunları anlatıyor:

"Aslında ben içimden geldiği gibi yazıyorum. Ben o 
bahsettiğin tarzı oluşturmak için özel bir çaba harcamadım. 
Ben buyum, malzeme bu, bu çıkıyor yani. Bir stratejim yok-
tu, bir planım yoktu. Hep merak ettiğim konuları, kişileri ele 
aldım. Onlara soru sormak için can atıyordum. Soru sormak 
hayatta en çok sevdiğim şey. Ve zaten bizim mesleğimizin 
temeli de merak değil mi? Ben meraklı bir insanım. Kedi 
kadar meraklıyım. Bunların hepsi bir araya gelince de al 
sana Ayşe Arman...

Yani bir anlamda röportaj yaptığım için soru sormuyo-
rum, soru sormayı sevdiğim için röportaj yapıyorum."

Meslek hayatı boyunca yüzlerce insanla, birbirinden 
farklı görüşte, faklı tipte ve farklı düzeydeki insanla 
konuştunuz. Peki mesela Recep Tayyip Erdoğan ile rö-
portaj yapmayı düşündünüz mü; ister misiniz Erdoğan 
ile konuşmayı?

"Elbette. Her gazeteci Recep Tayyip Erdoğan ile röpor-
taj yapmak ister. En azından ben yapmak istiyorum. Ama 
hiçbir zaman böyle bir imkanım olmadı. Keşke kafamdaki 

tüm soruları sorabilsem, keşke yapabilsem röportaj. Emine 
Erdoğan ile de yapmak isterim mesala. Bir kaç kere baş-
vurdum ama olmadı. Her insanla röportaj yapmak isterim 
esasında; tabii herkes kabul etmiyor. Onu demek istiyorum. 
Ankara'daki pek çok siyasetçi ile yapamadım mesala. Ali 
Koç'la da yapmak isterim. Bazısı çok meşgul, bazısı rande-
vu vermiyor. Bir sürü kişi tarafından reddedildiğim de oldu.

Bunu neye bağliyorsunuz? Çalıştığınız gazeteden 
olabilir mi?

"Onu bilmiyorum. Bir şekilde kabul etmiyorlar. Belki 
programları uymuyor, belki benim sorularımdan korkuyor-
lar. Bunu kestirmek zor. Sorularım rahatsız edebilir çünkü 
ben isterim ki her şeyi özgürce sorabileyim. İşte bana göre 
bir insana sorulmayacak soru yok gibi geliyor. Yani benim 
için dürüst olmamak ayıp. Onun ötesinde hiçbir şey ayıp 
gelmiyor. Bir sürü şeyi sorabiliyorum, bir sürü şeyi anlaya-
biliyorum ve yazabiliyorum. Bence yalan söylemek kötü, 
ikiyüzlü olmak kötü. Benim için en büyük ahlaksızlık bun-
lar. Yoksa her şeyi sorabiliyorum ve cevabını da alıyorum. 
İnsanlar bundan hoşlanmıyor olabilir. Ama bana birinin 
yazma dediği şeyi de yani eğer onu çok üzecek bir şeyse 
kırmamak için de yazmadığım zamanlarda oldu." 

Fotoğraflar... Ayşe Arman röportajlarının en dikkat 
çeken yönlerinden biri. Fotoğrafı neden bu kadar önem-
siyor acaba?

İçerik kraldır hayatta. Bir röportajın içeriği kötüyse 
ne yaparsan yap beş para etmez. Ama iyi bir röportaj 
üstüne bir de fotoğrafı iyi ise aaa o zaman tadından 

yenmez. Biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlara 
artık bir şeyleri okutmak çok zor. Hep şöyle düşünü-
yorum; yazılarım benim malım ve ben malını satmak 
istiyorum. Her yönüyle. Yani başka sayfaya gitme 
benim sayfamda kal, röportajımı oku. Evet o yüzden 
fotoğraf için çok uğraşıyorum. En iyi fotoğrafçılarla 
çalışıyorum. Bu iş bir bütün; sayfa düzenine kadar 
sayfalar yapılırken başında duruyorum. Mesela gör-
sel yönetmenler nefret ediyor benden çünkü herşeye 
karışmıyorum; başlığı şöyle mi yapsak, fotoğraf 
şurda mı olsa? Tüm detaylara bakıyorum. Fotoğrafçı-
lara da karışmıyorum. Bazen kızıyorlar ama benimle 
çalışmayı da seviyorlar. Çünkü ben her zaman yeni 
şeyler denemek istiyorum. Farklı şeyler üretmeye 
çalışıyorum. Hep sınırları zorluyorum. Ayni zaman-
da çalışırken eğlenmek de istiyorum. Aman bu ne 
diyecek şu ne diyecek dedin mi hayatta işte o zaman 
yandın. Kalbinin sesini dinle ve yoluna bak.  İşin bir 
takım işi olduğuna inanıyorum. Yani gazeteci başlan-
mış olan bir işin her safhasında bulunmak zorunda. 
Bu aralar Hindistan'da olduğumdan dolayı yüzyüze 
olmasa da yine sayfa düzeniyle ilgileniyorum. Yollu-
yorlar bana, ben de inceliyorum." 

Bir süre önce para karşılığında röportaj yaptı-
ğı iddia edildi Arman'ın...

"Öncelikle bu konu hakkında çalıştığım gazete 
bir açıklama yaptı. Aynı şekilde ben de bir açıklama 
yaptım. Para ile röportaj yapmak çok aşağılık bir 
suçlama. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil.

Olayın aslı şu; Hürriyet ile bir sürü proje yapıldı. 
Sadece ben değil; benim dışımda da gazetedeki pek 
çok gazeteci ile birlikte Hürriyet proje yaptı. Yani 
bunlar gazete için yapılmış projeler. Kaldı ki öyle 
olmazsa Hürriyet bunun açıklamasını yapar mı? 
Yapmaz! Dolayısıyla bunu yaptıklarını bilmiyorum. 
Neden yaptıklarını da anlamadım. Orda 10 tane daha 
gazeteci var. Açık açık düşmanlık bu.

Bak şu olabilir; ben başkalarına göre daha ön 
plana çıkan biriyim. Belki de bunlar bu yüzden ola-
bilir? Aslına bakarsan çok da önem vermiyorum. Ben 
yoluma devam ediyorum. Ve bu hep böyle olacak..."

Şimdiye kadar yazdıklarınızdan veya yaptığı-
nız röportajlardan dolayı pişmanlık yaşadığınız 
oldu mu hiç?

"O da güzel. Pişman olmadım hiç. Ben yargıç 
değilim, savcı değilim. Ben de herkes gibi normal bir 
vatandaşım. Sadece sorular soruyorum, karşıdaki de 
bana cevap veriyor. Ama herkes herkesi sevecek diye 
bir şey yok; herkes bir konuda aynı şeyi düşünecek 
diye bir şey de yok. Benim de yaptığım her röportajı 
herkese beğendirmek gibi bir niyetim yok. Benim 
konuştuğum kişi onu söylüyor, elimde teybim var, 
ben de onu çözüyorum. Dilim yettiğince sorabilece-
ğim her şeyi soruyorum. Ve yayımlıyorum. Kim ne 
derse desin benim böyle bir kriterim yok; herkes beni 
sevsin ya da benim yazılarımı okusunlar."

Ayşe Arman'ın patronu uzun yıllar boyunca 
Aydın Doğan'dı; şimdi değişti. Buna ne diyor? 

"Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Benim yaptığım 
işte bir değişiklik yok. Herhangi bir rahatsızlığım da yok. 
Her şey gayet normal ve güzel bir şekilde devam ediyor.

Bizim işimiz esasında şöyle; bir şey yapıyorsun, bir 
kuyuya bir taş atıyorsun; bilmiyorsun kime gidiyor, kime 
değiyor, kim okuyor, kim yazıyor belli değil ama illaki bir 
şeyler oluyor olumlu ya da olumsuz...

Ben hep şöyle diyorum, kızıma da söylüyorum. Diyo-
rum ki; "Tutku duymadığın işi yapma, tutku duymadığın 
adamın elini bile tutma!"

Ben kırmızı hissediyorum kendimi. İşimi tutkuyla 
yapıyorum ve hep heyecan duyuyorum. Bazen farklı yan-
sımaları da olmuyor değil.Hatta öyle zamanlar oluyor ki 
zavallı kocam perişan oluyor. Hep anlatıyor; bugün biriyle 
konuştum böyle dedi ya da Alya'ya diyorum ki biri cinsel 
istismara uğramış. Ben ağlıyorum yaptığım işleri anlatırken. 
Evdekiler ölecekmiş gibi oluyor. Her gün yeni bir duyguyla 
geliyorum eve. 

Ben yaşıyorum yaptığım işi anlatabiliyor muyum?"
Ayşe Arman'ın anlattıklarının bir kısmı bunlar... 

Anlattığı, anlatacağı bir çok şey daha var. Bundan sonra 
yapacağı çokça röportajı da... 

Arman'ı, Türk basınının en farklı röportajcısını 
izlemeye devam edeceğiz. 

   İbrahim Uludağ

Ayşe Arman 
bildiğiniz gibi


