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Tıpta bulunmayan ilaç sülükte bulundu

1972 yılında Gümüşhane’de doğan 
Rukiye dal iki çocuk sahibi ve 
ekonomik durumları iyi olan 
bir ailede yaşadığını söyle-
di. Rukiye Dal “çocuğum 

futbol hastası bir çocuktu izleme-
yi de oynamayı da çok seviyor. Z a t e n 
ne geldiyse başımıza bu futbol sevgisinden 
geldi. Yine bir gün oğlum dışa- rıda arkadaş-
larıyla futbol oynamaya çıktı. Acı haber tez yayılır 
derler ya bu da onun gibi bir şey oldu. Oğlum evden 
çıktıktan hemen sonra oğlumun ayağının kırıldığı ha-
berini komşulardan aldım dedi. Hemen Gümüşhane 
hastanesine gittiklerini söyleyen Dal “çocuğumun 
ayağının damarlarının tıkandığını ve düzelmesinin 
büyük bir mucize olacağını söylediler. Yani bu demek 
oluyordu ki çocuğum bir daha asla yürüyemeyecek. 
Bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden dal “düşün-
senize çocuğunuzun en büyük hayali futbol ve siz 
onun bir daha yürüyemeyeceğini öğreniyorsunuz ve 
bundan daha kötüsü buna ona siz söylemek zorunda-
sınız” dedi. 
Çok zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen dal İstan-
bul İzmit Ankara Erzurum hastanelerinin uzmanları-
nın hepsine teker teker gittik. İstanbul’da ki doktorlar 
ayağının kesileceğini Ankara’da ki doktorlar ise aya-
ğını iyileştirme şansımız var fakat çok riskli beyne 
kan gitmeyebilir ve hastayı kaybedebiliriz dediler. 
Erzurum ve İzmit’teki hastanelerde ise bu riske giril-
meyeceğini ve yeterli ekipman ve donanımın olma-

dığını söylediler. Yaklaşık olarak iki üç 
yılın ilaç tedavisi ile geçtiğini söy-

leyen Dal çocuğumun duruma 
çok üzülüyorum ve bu durum 
için bir şeyler yapmak ve başka 

yollar aramak zorundaydım dedi. Kız 
k a r - deşinin ısrarı üzerine hacamat 
v e sülük tedavisini araştırmaya 
baş- ladığını söyleyen dal internetten 
günler- ce, haftalarca videolar izledim gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında izlediğim videolardan araş-
tırmalar ve analizler elde ettiğini söyledi. Çocuğu-
mun ayağında varis oluşması beni bu araştırmalara 
daha çok sürükledi ve bir gün oğluma ikimizin de 
cesareti var birbirimiz üzerinde hacamat ve sülüğü 
deneyelim dedim. Birbirimiz üzerinde denediğimiz 
hacamat ve sülük ikimize de iyi geldi. Özellikle ço-
cuğuma çok iyi geldi ve ayağındaki damar tıkanıklı-
ğı açılmaya başladı. Ayağındaki şişlik ve morartıların 
gitmesinden bunu anlayabiliyorduk dedi. Düzenli 
olarak oğluyla kendisinin hacamat ve sülük yaptığını 
söyleyen Dal “oğlumun ayağı tamamen damar tıka-
nıklığından arınarak düzeldi. Bu düzelmeden sonra 
doktora gittik. Doktorlara her şeyi anlattım ve doktor-
lar şok oldu. Bunun bir mucize olduğunu söylediler.”
Hacamat ve sülük yaptırmanın faydaları saymakla 
bitmez diyen Dal araştırmalara göre sülüğün kendi 
içerisinde yüz elli iki yüz tane ilaç bulunduğunu ve bu 
ilaçlarında insan vücuduna çok iyi geldiğini söyledi. 
Çocuğunu doktora kontrol amaçlı götürdüğü bir gün 

benim olayımı bilen iki tane hemşirenin yanına geldi-
ğini söyleyen dal “bir hemşirede egzamadan kaynaklı 
kaşıntılar kanamalar soyulmalar ve yaralar oluyordu 
diğer hemşire ise hamile kalamıyordu. Benden yar-
dım istediler. Hacamat ve sülük yapmam için onların 
kan değerinde ki hemoglobin seviyesinin düşük olup 
olmadığını kontrol ettirdim eğer düşük olsaydı yar-
dım edemezdim. Çünkü çok riskli olurdu. Hemoglo-

bin seviyelerinin düşük olmadığını öğrendikten sonra 
egzaması olan hemşirenin egzaması olan bölgelerine 
düzenli olarak iki hafta boyunca hacamat ve sülük 
tedavisi yaptım ve tedavi olumlu sonuç verdi. Bu 
sayede hemşirenin iyileşmesini sağladım. Diğer hem-
şireye ise beline ve kalça tarafına hacamat ve sülük 
tedavisi yaptım. Düzenli olarak yaptığımız tedaviden 
üç hafta sonra hamile kaldığını öğrendim”. dedi.

G
ümüşhane’nin Yağmurde-
re köyünde 1955 yılında 
doğan Cemalettin Tosun 
köyde yaşayan sıradan ve 
yoksul bir ailenin çocuğuy-

du. Kardeşleri ve abileri olan Tosun 
‘ hayatımız gerçekten zor geçiyordu 
hele buranın kışları gerçekten soğuk-
tur , kendimiz ekip kendimiz biçiyoruz 
ama yeri geldiğinde hava şartlarından 
dolayı bu işi yapamadığımız zaman-
larda oluyordu. İşte o zaman ailemizin 
yoksul bir aile olduğunu anlıyorduk ‘ 
dedi. Köyde yaşamanın zorlukların-
dan biraz bahsetmek isteyen tosun “ 
her şey insan gücüyle yapılıyor. Eks-
tra eğer hayvancılıkla uğraşıyorsanız, 
bu da sizin için zor oluyor. Fakat yapa 
yapa alışıyor insan. Ekmek ve biçmek 
herkesin yapabileceği bir iş değil, fakat 
öğrenilebilecek işlerin içersindeki en 
zor olanı. Herkes köylerde yapamaz 
zaten yapamadıkları için köylerden 
kentlere kaçarak gitti insanlarımız. Fa-
kat bizim kaçacak yerimiz yoktu, bu 
yüzden her şeyle mücadele etmek zo-
runda kaldım” ifadelerini kullandı. İş 
bulmanın zor olduğu dönemlerde deli-
ler gibi iş arayan Tosun iş bulamadığı-
nı ve çalışma hayatına erken atıldığını 
söylerken , matbaacılık işine girdiğini 
ve bu işte çok istekli de olmasa çalış-
ması gerektiğini belirtti. 
Sevdiği kadın olan 59 doğumlu Bağ-
degül Tosun’u artık iş bulduğuna göre 
anne ve babasına istetebilecekti. Sev-
diği kadınla evlenen Tosun “ artık işim 
var , evliyim ve sorumluluklarım arttı. 
Çocuklarım olacak , ailem büyüyecek 

ve genişleyecek artık zorunlu olarak 
yapmakta olduğum işim benim için 
zevkle yaptığım iş oldu. Çünkü işten 
atılmamam ve ailemi geçindirmem 
gerekiyordu bu yüzden de işimi sev-
mem gerekiyordu. Bende gereken 
neyse onu yaptım ve işimi layıkıyla 
yaptım” dedi. Eşinin ev hanımı oldu-
ğunu söyleyen tosun , eşimde benim 
gibi köyde doğup büyüdüğü için kü-
çükken çok çalıştırıldı , zaten köylerde 
eğer kız çocuğu olarak doğuyorsanız 
size öğretmek adı altında çok zor işler 
yaptırırlar. Bu zor işlerden dolayı da 
eşim ayaklarından rahatsızlık geçir-
di’ ifadelerini kullandı. Matbaacılıkta 
emekli olana kadar çalışan Tosun geri 
kalan hayatını ise şöyle dile getirerek 
“ emekli olduktan sonra ne yapabili-
rim diye düşündüm. Aklıma ayakkabı 
boyacılığı geldi ve denemek istedim. 
Denemem başarılı oldu ve emekli ma-
aşımla birlikte bir gelir kaynağı daha 
kazanmış oldum. Boş boş durmayı 
sevmeyen birisi olarak ne iş olursa ya-
pabilen ve yapacak olan birisiyim bu 
yüzden de ayakkabı boyacılığında sı-
kılmadan bunalmadan çalışıyorum. Ev 
hanımı olan eşimde her gün benimle 
ayak rahatsızlığının onun yürümesini 
gerektirmesinden dolayı benimle bir-
likte gezip dolaşıyor. Eşime ayakkabı 
boyatmıyorum fakat , para toplama ve 
hesap işlerini yapıyor. Birde alacak-
lı verecekli defterini kontrol ederek 
düzenli bir şekilde not alıyor. İkimiz 
birlikte bu şekilde çok iyiyiz ve bu işi 
yapmaktan gocunmuyoruz” ifadele-
riyle noktaladı.

1972 yılında Gümüşhane’de doğan Rukiye Dal çocuğunun 
ayağının kırılması sonucu oluşan damar tıkanıklığı çaresine 
hastanede değil hacamat ve sülükte derman buldu. 
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Gümüşhane’nin Yağmurdere köyünde 1955 yılında doğan Cemalettin Tosun 
ve 59 yılında doğan eşi Bağdegül Tosun, köyde doğdukları için yoksul aile-
lerde büyüdüler. Köy ortamında doğup büyüyen çift birbirlerini erken yaşta 
tanıyıp birlikteliklerini başlattılar. 
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TOPLUMSAL TABULARIN EVRİMİ: 

Gümüşhane Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinin sosyal med-
ya platformlarında hayata 
geçirdiği Reglofya projesi, 
menarşi dönemindeki genç 

kızların ve kadınların bu durumdan dolayı top-
lum tarafından yaşadıkları ötekileştirmeyi ve 
akran zorbalığını, regl haline karşı olan gele-
neksel ve toplumsal tabulara karşı mücadelesi-
ni anlatıyor. Projenin mimarı olan Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Araz 
ve Kumsal Kavasoğlu, sosyal medya platform-
larında paylaştıkları ve ürettikleri içeriklerle, 
regl hususunun toplumda daha konuşulur hale 
gelmesini hedefliyorlar. Projelerinin nasıl orta-
ya çıktığını anlatan Araz, “Biz bu projeye anne 
babalarına bile ilk regl olduğu süreci dahi an-
latamayan kız çocuklarının gerçeğinden fikir 
alarak başladık. Reglin doğal bir süreç olduğu 
bilgisinden hareketle ‘Doğalı Konuşmak Gerek’ 
sloganından yola çıkarak reglin özgürce ifade 
edilebilmesini, kadın ve erkek fark etmeksizin 
özgürce konuşulabilmesini amaçlıyoruz”  dedi. 

Reglofyalılar Toplumda Konuşulmayanı Ko-
nuşuyor

Projenin mimarlarından Kavasoğlu, “Reglin, 
toplum tarafından konuşulması ayıp ve sakı-
nılması gereken bir konu olarak görülmesinden 
dolayı menarşi dönemindeki genç kızları ve ebe-
veynleri bilgilendirerek ilk başlarda bu eksikli-
ğinin giderilmesini hedefliyoruz. Toplumda var 
olan tabuları yıkarak menarşi dönemindeki genç 
kızların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak 
istiyoruz. Aslında olması gereken durumun bu 
olması gerektiğini amaçlarken toplumda oluşan 
batıl inançların karşısında duruyoruz. Akabinde 
bu amaçla sosyal medya platformlarımızda ken-
di toplumumuzda meydana gelen en büyük zor-
luklardan biri olan bu batıl inançların ve kültür 
haline gelen yaşam şeklinin bilinen yanlışlarını 
ortadan kaldırmayı ve doğru inanç doğru yaşam 
ve regli konuşmanın ve regl olmanın doğal bir 
süreç olduğuna yer veriyoruz. Ortalama olarak 
bir kadın yaşamının 6 ila 7 yılını regl olarak 
geçirdiğini düşünürsek, bu süreç içerisinde ya-
şanan bu zorlukları düşünürsek Reglofya’nın 
verdiği bu mücadelenin ne kadar önemli oldu-
ğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Kavasoğlu, 
ayrıca Reglofya’nın ulusal düzeydeki hedefleri-
ni tamamladıktan sonra bu projeyi Avrupa Birli-

ği haline getirerek uluslararası bir proje haline 
getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hızla Büyüyen Bir Hedef Kitle

Reglofya projesinin hızla büyüdüğünü vurgu-
layan Araz, “ İlk başlarda sadece menarşi dö-
nemindeki genç kızları ve akran zorbalığına 
maruz kalan genç kızları ele alırken şimdilerde 
ise bu hedef kitlenin hızla genişlediğini ve bü-
yüdüğünü görmekteyiz. Bu hedef kitle 
şimdilerde her meslek grubun-
dan, her yaş gurubundan, her 
yöreden ve farklı cinsiyet 
gruplarından kişileri ele 
almaktadır. Regl dönem-
lerindeki kadınların mes-
lek hayatları boyunca regl 
dönemlerinde yasal izin 
hakları verilmesinin regl 
dönemindeki kadınlar için 
daha olumlu olası beklen-
mektedir. Ülkemizde buna 
örnek olarak Tunceli Be-
lediyesi ve İzmir Barolar 
Birliği bu uygula-
mayı başlatarak 
öncü olduklarını 
görüyoruz. Bu 
sistem ilk defa 
Japonya’da 1947 
yılında çalışma 
standartları yasasına 
eklenerek kadınlara bu hak 
sağlanmıştır. Japonya’nın 
regl dönemindeki kadınlara 
gösterdiği bu yaklaşım ile 
Reglofya ekibini umutlan-
dırmıştır” şeklinde ifade 
etti. Araz konuşmasının de-
vamında, “Bu projenin hedef 
kitlesinin hızla büyüdüğünü 
görmek projenin doğru bir şekilde 
ilerlediğini ve başarılı bir süreç yürüttüğünü 
gösteriyor. Bu başarıya baktığımızda toplumuz-
da bu tarz bir projenin ihtiyaç duyulduğunu ve 
kadın hürriyetine yönelik kısıtlamaları azalttığı 
için hedef kitleler tarafından olumlu bir bakış 
açısı meydana getiriyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Platformlarında Aktif İçerik 
Üretiliyor
Reglofya projesi kapsamında sosyal medya 
platformlarında çeşitli etkinliklere yer verdik-
lerini vurgulayan Kavasoğlu, “Regl farkındalığı 

ile ilgili ekipçe hazırladığımız içerikleri, Instag-
ram, Twitter, Facebook, Youtube ve Spotify gibi 
uygulamalar üzerinden kullanıcılara sunuyoruz. 
Instagram etkinliklerine baktığımız zaman bu 
etkinlikler podcastlar, gündem akımları, Reels 
videoları ve regl bilgilendirici içerikler olarak 
çeşitlendiriyoruz. Ayrıca yapılan tiyatro çalış-
malarından ve dizi, film içeriklerinden kesitler 
alarak bolca örneklendirmeler yapıyoruz. Bu et-
kinliklerin yanı sıra ilerleyen zamanlarda sokak 

röportajları, uzman kişiler tarafından verile-
cek eğitim seminerleri ve sosyal 

sorumluluk projelerini dâhil 
ederek etkinlikleri genişlet-
meyi düşünüyoruz” dedi.

Farklı Medeniyetler, Fark-
lı Ritüeller

Dünya genelinde regl kültü-
rüne ilişkin olumlu örnekleri 
paylaştıklarını dile getiren 

Araz, ”Dünya genelinde regl 
ile ilgili farklı kültürlerde 

farklı coğrafyalar-
da yeni regl olan 
genç kızlara ve 
regl olan kadınla-
ra farklı ritüeller 
uygulanıyor. Bu 
ritüeller içerisinde 

olumsuz uygula-
malarla karşılaşsak da 

olumlu olan örneklerle de 
karşılaşabiliyoruz. Reglofya 
bu ritüelleri sosyal medya 
içeriklerinde yer veriyor. 
Hindistan’da uygulanan bir 
ritüelde menarşi dönemin-
deki genç kızları 6 ila 7 gün 

boyunca bir odaya kapatarak 
hiçbir eşyaya dokunmalarına 

ve ev halkıyla iletişime geçmeleri 
engelleniyor. Bu durumun ne kadar çok öteki-
leştirici ve kadına yönelik olan ikinci sınıf mu-
amelenin en açık örneklerinden bir tanesidir. 
Bu ritüeli anlatırken regl olmuş kadınlara karşı 
böyle tavırların sergilenmesi beni çok üzüyor 
bundan dolayı, böyle olayların yaşanmaması 
için Reglofya projesinde yer almaktan gurur du-
yuyorum” şeklinde konuştu. Diğer kültürlerde-
ki farklı uygulamalardan bahseden Kavasoğlu, 
“Bunun aksine Japonya’da ise ilk defa regl olan 
genç kızın annesi o evin halkına özel bir pilav 
yapıyor o yaptığı pilav sayesinde evin halkı o 

evde artık genç bir kızın yaşadığını anlamış olu-
yorlar. Tabi verdiğim bu örnek kimine olumlu 
görünse de kimine de olumsuz görülebiliyor. 
Tabi bu durum tartışılabilir” dedi. Projenin da-
nışmanlarından Arş. Gör. Fatih Aksoy, projeyle 
ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Tabi ki 
de toplumda tabu olarak görülüp konuşulmayan 
konulara yönelik projeler yapmak risk oluştu-
rabilir. Fakat bu tarz toplumsal konular için bir 
yerden başlamak gerekir. Arkadaşlarımız ise bu 
sorumluluğu alarak ’Regl farkındalık’ projesine 
başlatmışlardır. Ben projeyi yürüten arkadaşla-
rıma Reglofyalılar demek istiyorum. Reglofya-
lılar heyecanlı ve dinamik bir ekip ile birlikte 
projeyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini görü-
yoruz. Çünkü dijital mecralardan ve çevreden 
gelen olumlu geri dönüşlere bakıldığında Reg-
lofyalıların ne kadar doğru bir iş yaptığını ka-
nıtlıyor. ‘Regl farkındalık’ projesi ‘doğal olanı 
konuşmak gerek’ sloganıyla çıktı bu yolda he-
nüz olgunlaşma aşamasındadır. Bu şekilde söy-
lüyorum çünkü bu projeyi sürdürülebilir ve Av-
rupa Birliği projesi haline getirmeyi amaçlıyor.” 
Projenin danışmanlarından Arş. Gör. Tuğçe Ay-
doğan Kılıç, projeyle ilgili düşüncelerini ifade 
ederek “Toplumda var olan önemli tabulardan 
biri olan reglin artık konuşulması, normalleş-
mesi gerektiği fikrinden ilham alan Reglofya 
projesi ile yol almak hem öğretici hem de keyif-
li bir süreç benim için. Reglofya, genç kızların 
ergenliğe adım atmasıyla yaşadıkları değişime 
toplum tarafından yüklenen anlam ve bakış açı-
sında önemli bir değişim yapılması gerektiğini 
savunuyor. Ergenlik çağıyla beraber hem genç 
kızlara hem de erkeklere reglin yani doğal dön-
günün ayıp, gizlenmesi gereken, konuşulması 
adete yasaklanan bir tabu olarak öğretilmesi bu 
tabunun her nesilde devam etmesine aracılık 
ediyor. Toplum olarak artık regli ayıplamayı, 
reddetmeyi bırakarak doğal olana kucak açmayı 
ve konuşularak normalleşmesi gerektiğini kabul 
etmeliyiz. Bu amaçtan hareketle “Doğalı Ko-
nuşmak Gerek” olarak belirledikleri slogan ile 
sosyal medyada bu konuya eğilen Reglofya aile-
si toplumda fark yaratmaya çalışıyor. Reglofya 
ekibini, cesaretleri ve azimleri ile Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde filizlendirdik-
leri bu proje için kutluyorum. Toplumun önemli 
bir belirleyici güç olan sosyal medyada bu pro-
jenin yürütülmesinin regl tabusunda yaşanacak 
değişimine ışık tutacağını biliyorum. Bir kadın 
olarak bu tabunun yıkılması için çabalayan bu 
genç ve heyecanlı ekiple çalıştığım için mutlu-
luk ve gurur duyuyorum” şeklinde konuşmasını 
sonlandırdı. 

Ergenlik çağıyla 
beraber hem genç 
kızlara hem de 
erkeklere reglin 
yani doğal döngünün 
ayıp, gizlenmesi 
gereken, konuşul-
ması adete yasakla-
nan bir tabu olarak 
öğretilmesi bu 
tabunun her nesilde 
devam etmesine 
aracılık ediyor. 
Toplum olarak artık 
regli ayıplamayı, 
reddetmeyi bıra-
karak doğal olana 
kucak açmayı ve ko-
nuşularak normal-
leşmesi gerektiğini 
kabul etmeliyiz. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Bölümü öğrencileri “Reglofya” 
adlı bir proje başlattılar. Projele-
rinde regle ilgili konuşulmayanı 
konuşmayı ve toplumda var olan 
tabuları yıkmayı amaçlayan Reg-
lofya ekibi, açtıkları sosyal medya 
platformlarında farkındalık yarat-
mayı hedefliyorlar.

Haber
Oğuzhan Şahinöz
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencileri “Reglofya” adlı bir proje 
başlattılar. Projelerinde regle ilgili ko-
nuşulmayanı konuşmayı ve toplumda 
var olan tabuları yıkmayı amaçlayan 
Reglofya ekibi, açtıkları sosyal medya 
platformlarında farkındalık yaratmayı 
hedefliyorlar.Üniversitemiz Şiran 

Mustafa Beyaz Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Kemal 
Kurt tarafından dünyada 
ilk kez tanımlanan bir 
otbiçen türü keşfedildi.  
Ülkemizin farklı bölge-
lerinde yürütülen arazi 
çalışmaları sonucunda 
Konya ilinde toplanan 
örneklerin değerlendiril-
mesiyle yeni bir otbiçen 
türünün varlığı ortaya 
çıkarıldı. Konya ilin-
den toplanan örneklere 
“Anadolulu Graecopha-
langium” manasına ge-
len Graecophalangium 
anatolicum Kurt 2022 
ismi verildi. 

Gümüşhaneli Kimyager Nadir Özer 
Kaya, Doğu Karadeniz’in doğal merala-
rında yetişen floradan topladığı ürünler-
le 25’e yakın bitkisel çay üretimi yaparak 
ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Üniversitemiz öğrencileri ve öğre-
tim elemanları Gümüşhane Bele-
diyesi’ne ait hayvan barınağındaki 
sahipsiz sokak köpeklerine yardım 
ederek bir sosyal sorumluluk proje-
sine daha imza attılar. 

Gümüşhane’nin Yağmurdere kö-
yünde 1955 yılında doğan Cema-
lettin Tosun ve 59 yılında doğan eşi 
Bağdegül Tosun, doğdukları köyde 
büyüyüp birbirlerini erken yaşta ta-
nıyarak birlikteliklerini başlattılar.

Gümüşhane’nin doğal florasını 
ekonomiye dönüştürdü

Göksay Demirhan’dan 
Rektörümüze teşekkür 
ziyareti

P
ınar Binan 1980 

yılında Trabzon’un 
Araklı ilçesinde dün-

yaya geldi. Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir 
Eğitim Fakültesinde Fizik Öğ-
retmenliği okudu. Lisans haya-

tının yanı sıra mezun olduktan sonra 7 yıl Erzu-
rum da görev yaptı. Şimdilerde ise Trabzon’un 
Sürmene ilçesinde olan, Aşağı Aksu İlkokulun-
da sınıf öğretmenliği yapıyor. Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün ve Anadolu Eğitim ve 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın ortaklaşa düzen-
lediği, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) 
adlı proje yarışmasına “Arka Bahçede Hayat 
Var” adlı projesiyle katılan Pınar Binan, pandemi 
dolayısıyla yarışma askıya alınsa bile çalışmala-
rına ara vermeden devam ediyor. Öğrencileriyle 
birlikte yaptığı bu etkinliği proje olarak düşün-
mediğini dile getiren Pınar Binan, “Bu işe proje 
amacıyla başlamadım. 2019 yılında okullara bir 
yazı geldi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vak-
fı, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) isimli 
proje yarışması düzenliyordu. O zaman bende, 
okulumuzun arka bahçesinde yaptığımız etkin-
liğimizi bir proje olarak sunmak istedim. Baş-
vurularımızı da yaptık fakat pandemiden dolayı 

yarışma askıya alındı.” dedi. 

Yaptığımız işlerle veya girişimlerle çevremizdekilerin ve hiç 
tanımadığımız insanların hayatına dokunuruz ve katkı 

sağlarız. Gerek bir şeyleri düzeltmek gerekse var olanı 
iyileştirmek adına yaparız bu çalışmaları. Pınar öğret-
men öğrencilerinin hayatına dokunmayı sade-
ce sınıf ortamıyla kısıtlamadı ve onlara doğay-
la kucaklaşmayı ve toprakla dost olmayı 
öğretmeyi amaç edindi.
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Arka bahçede hayat var

 “Okula geldiklerinde ilk uğradıkları 
yer, okulun arka bahçesi oluyor”

Son yıllarda kendi sebzelerini kendisi 
üretmeye çalışan Pınar Binan, “İnsanlar 

köyde olmalarına rağmen öğrencilerin ve 
velilerin toprağa pek ilgisi yok. Bu nedenle 

bu işe başlarken hem velileri hetm de öğren-
cileri bu işe katmak istedim. Okulun arkasında 

küçük bir bahçe var. Bahçeyi hep birlikte düzen-
ledik. Ardından elimde bulunan tohumları öğren-
cilerle birlikte viyollere ektik. Zamanla bitkilerin 
büyüyüp yeşerdiği-
ni gördüklerinde 
gözlerindeki mut-
luluk yüzlerindeki 
sevinç görülmeye 
değerdi. O zaman 
doğru yolda old-
uğumu anladım.” 
dedi.
Pınar Binan, 
“Çocuklar oku-
la geldiğinde ilk 
olarak arka bahç-
eye gidiyorlardı. 
Herkesin kendi 
diktiği bitkilerinin 
yanına isimlerini 
yazdık. Kimisi yağmurdan dolayı yan yatan bak-
lasını düzeltiyordu. Kimisi susuz kalan domate-
sini sulamak istiyordu. Güzel şeyler oluyordu ve 
ben de geleceğe dair umutlanıyordum.” şeklinde 
yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Elli kamyon toprak yardımında bulunulur
Çevre halkın ve başka illerden birçok insanın gön-
derdiği tohumlarla birlikte bolca tohumları oldu. 
Bu tohumları ekmek için daha büyük bir bahçeye 
ihtiyaçları vardı. Bunun için okulun müdürüne 
danışan Pınar Binan, “Okulumuzun hemen yanın-
da başka bir okul daha vardı. Onun arka bahçe-
si daha büyüktü fakat topraksız ve verimsiz bir 
yapıya sahipti. Bunun için okul müdürümüzle 
konuştum sağ olsun o da Trabzon Köprü Başı 
Belediyesi ve Trabzon Sürmene Belediyesi ile 
görüştü. Yaklaşık elli kamyon toprak okulun arka 
bahçesine getirildi. Velilerden de yanmış hayvan 
gübresi için talepte bulundum. Sağ olsunlar onlar 
da beni kırmadı.” ifadesini kullandı.
Atalarımızdan kalma tohumları toplamak ve 
birçok tohumu kimyasallar olmadan çoğaltmak 
istemesi üzerine farklı illerde bulunan ata tohum 
toplayıcılarla iletişime geçen Binan, duygularını 
şu şekilde dile getirdi; “Yaptığımız çalışmayı proj-
eye dönüştürmeye karar verdikten sonra ata tohum 
toplama işine daha da bir heves ettim. Ata tohum 
toplayıcılarla iletişime geçtim. Onlara projemden 
bahsettim sağ olsunlar beni kırmadılar ve bana çeşit 
çeşit tohumlar gönderdiler. Ben pazardan alınan ve 
ekilen tohumları sağlıklı bulmuyorum. Hepimiz 
az çok ne koşullarda ne tür kimyasallara maruz 
kalarak yetiştirildiğini biliyoruz.” Binan, “Ata to-
hum toplayıcılardan elde ettiğim tohumların hep-
si sürdürülebilir ve tamamen kimyasal olmadan 
üretiliyor. Dedelerimizin, ninelerimizin torbaların-
dan, sandıklarından, dolaplarından günümüze ka-

dar ulaştılar. 
Bunlar bizim için 
büyük miras bu ned-
enle ben ve öğren-
cilerim bu proje 
kapsamında hem ata 

tohumlarının sürdürüle-
bilirliğine katkıda bu-
lunacağız hem de bütün 
okulların arka bahçelerini 
yeşerteceğiz.” 

“Bizler bu toprağı kir-
lettik ve şimdi bunu 

telafi etmeliyiz”
Öğrencilerinin, 
salgın hastalık 

dolayısıyla uzak-
tan eğitim sürecine 

girmeden önce, 
okulda viyollere 
ektikleri 
bitkile-
ri evi-

nin balkonuna 
getiren ve canlı 
dersler sayesinde 
sık sık öğrencileri-
yle bir araya gelme 
fırsatı bulan Pınar Binan, 
konuya ilişkin şu açıklamalar-
da bulundu; “Bu yıl okula yeni 
başlayan birinci sınıf öğrencile-
rimle, okula gelme fırsatı bulduk-
ları birkaç haftada viyollere sebzeler 

ektik.  Salgın hastalık sebebiyle okullar tatil oldu 
ve uzaktan eğitim sürecine geçmek durumun-
da kaldık. Bu süreçte çocuklar kendi el emekleri 
olan bitkileri görmek istediler. Hemen hemen her 
ders onlara bitkilerini gösteriyorum. Bununla ye-
tinmeyip telefonda kurduğumuz sınıf grubuna ve 
sosyal medya hesaplarıma fotoğraflar atıyorum. 
Şaşkınlıkları ve sevinçleri gerçekten görülmeye 
değer.” Binan, “Çeşitli illerden öğretmenler beni 
aradı ve biz de okulumuzda böyle bir şey yapmak 
istiyoruz. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor gibi 
şeyler söylediler. Bu beni çok mutlu etti. Bizler bu 
toprağı kirlettik ve şimdi bunu temizlemek ve bunu 
çocuklara temiz bir şekilde bırakma vakti” açıkla-
masını yaptı.

“Şimdi alınan tohumları geri iade etme zamanı”
Proje düşüncesiyle başlamayıp, amacı; öğrencile-
rine toprak ve doğa sevgisini aşılamak olan Binan, 
sonrasında projeye dönüştürmek istediği bu çalış-
ma için elde ettiği yüze yakın çeşit tohumu kendis-
inden isteyenlere ve kendisine tohum gönderenlere 
katkı olsun diye geri göndermeye başlamasına 
ilişkin şu ifadeleri dile getirdi. “Nasıl ki ben bana 
tohum gönderenlerden tohumları hevesle istedi-
ysem ve beklediysem, onların da aynı duygular 
içerisinde olacağını düşünerek çoğalttığım tohum-
ları hiç üşenmeden ve sıkılmadan 30 kişiye gön-
derdim”
Binan, “Amacım arka bahçesi yeşillenmeyen okul 
kalmasın, çocuklar toprağa ve doğaya dokunsun. 
Bu işin çocuklara çok faydası olduğu için bunu iler-
letmeye çalışıyorum. Umarım herkes bunun bilin-
cine varır ve toprağa dokunmayan çocuk kalmaz. 
Bu işe başladığım öğrencilerimi geçen yıl mezun 
ettim. Şimdiki birinci sınıflarla, sıfırdan ve yeniden 
yeni şeyler öğrenerek bu sürece devam ediyo-
rum.  Bu işe proje olsun diye başlamadım. Salgın 
hastalık dolayısıyla proje yarışması askıya alınsa 
bile bu beni yıldırmaz. Okulun arka bahçesinde to-
prak, sınıfta öğrencilerim olduğu müddetçe ben bu 
işi bitirmeyeceğim” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

HABER
Emine Karadağ
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Ödülü ekmek olan spor, Topâ Dârâ
Doğu Anadolu’nun ücra köy-
lerinde kış ayları çok karlı 
ve fırtınalı olduğu için köy 
yolları kapanır, elektrikler 
kesilir, iletişim kopar. Aynı 
zamanda ekonomik sıkıntılar 
baş gösterir. Köy gençleri bu 
çetin kış koşullarında geç-
mişte atalarından gelen ve 
kendi kurallarını belirledik-
leri “Topâ Dârâ” adını ver-
dikleri oyunu oynarlar. Oyu-
nu kazanan takımın üyeleri 
bilinen diğer sporların aksine 
ekmek kazanıyor. Gençler 
Topâ Dârâ oynarken hem 
eğlenip spor yapıyor hem de 
evlerine ekmek götürüyor. 

Bizim zamanı-
mızda bu oyun çok 
popüler ve çok 
cazipti. Herkes 
oynamak isterdi, 
büyük takımlar 
kuruyorduk. Her 
takım kazanmak 
için ellerinden ge-
leni en iyi şekilde 
yapmaya çalışı-
yordu. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin so-
ğuk ve uzun kış günleri olduk-
ça çetin geçer. Karlı günlerde 
yollar kapanır, elektrikler ke-
silir, şebekeler çekmez ve dış 
dünyayla tamamen iletişim ke-

silir. Ağrı’nın Hamur Kaçmaz köyünde, köy hal-
kı bu zorlu zamanlarda vakit geçirmek ve zamanı 
değerlendirmek için bir oyun geliştirirler. “Topâ 
Dârâ” adını verdikleri bu oyun çetin kış şartların-
da köydeki gençlerin zamanını aktif geçirmesini 
sağlar. Topâ Dârâ köylüler tarafından çok sevilen 
bir oyun. Oyunun kuralları da var elbette. Oyun 
sekiz kişi tarafından oynanıyor. Bu sayı bazen on 
kişiye de çıkabiliyorlar. 
Bir araya gelen oyun 
ekibi grup halinde 
ayrılıyorlar. İlk önce 
oyunu oynamaları 
için koyun yününü 
bir araya topluyor-
lar. Yuvarlak bir 
şekle getirili-

yor. Daha sonra üstüne bir çorap koyarak iğne ve 
iplikle dikiliyor. Dikildikten sonra topa vurmak 
için kavak ağacından büyük bir dal kesiyorlar ve 
beyzbol sopasına benzemesi için el işçiliğinden 
geçiliyor. Bu işlem bittikten sonra sekiz kişiden 
dörder gruplar halinde ekipler oluşturuluyor. Her 
grup kendine kırmızı ve beyaz gibi isimler belir-
liyor. Daha sonra aralarında tahminen yüz ellişer 
metre uzaklıkta çizgiler çiziliyor. Topa vurdukları 
çizgiye “driyan”, diğer çizgiye ise “memık” deni-
liyor ve sıra oyunu oynamaya geliyor. Hakemlik 
yapması için köyün büyüklerinden eskiden beri 
oynayan biri çağrılıyor. Yazı tura yapılıyor ilk oy-
nayacak takım seçiliyor. Rakip takımda ilk kim 
topa vuracaksa topu eline alıyor. Karşı taraftan 
biri de topu havaya kaldırıyor, onlar da sopayla 
vurmaya çalışıyor. Vurduğu an top uzağa fırlı-
yor. Onun 
takımından 
iki kişi me-
mık çizgi-
sine doğru 
k o ş m a y a 
başlar. Eğer 
rakip takım 
topu onla-
ra vurmaya 
b a ş a r ı r s a 
onlar eleni-
yor, oyunu 
diğer takım 
devralıyor. 
Eğer topa 
v u r m a z -
larsa kır-
mızı takım 
memık çizgisine ulaşır, altı ekme-
ği kazanmaya bir adım yaklaşmış olurlar. 

Oyunun kazananı altı ekmek alıyor

Zamahan Doğan 83 yaşında ve köyün en yaşlı-
larından biri.  Topâ Dârâ’yı çok oynayan Doğan, 
oyun hakkında detaylı bilgiler veriyor; “Kırmı-
zı takımı, driyan yani topa vurduğumuz çizgide 
tekrar topa vurmaya başlıyorlar. Aynı şekilde 
top uzağa giderse kırmızı takımından iki kişi 
driyan çizgisinden koşup memık çizgisindeki 

arkadaşlarına ellerini birbirilerine tokuşturu-
yorlar. Memık çizgisindekiler driyan çizgisine 
ulaştıkları zaman iki kişi tüm takım arkadaşla-
rına toplam altı ekmek kazandırmış oluyor. Bu 
döngü bu şekilde devam ediyor ve eğer karşı 
takım yenilmeden altı kere, her iki çizgiye ula-
şırlarsa oyun bitiyor. Kaybeden takımdan herkes 
ayrı ayrı kendi evlerinden altı ekmek getirip ka-
zanan takıma dağıtıyorlar. Kazanan takımdaki-
ler ise evlerine elleri dolu ekmekle dönüyorlar.” 

Diğer köylerle müsabakalar yapılır 

Doğan; “Benim gençlik yıllarımda yaşam çok 
zordu, yoksulluk vardı. Ekonomi çok kötüydü. 
Kimsenin evinde doğru düzgün ekmek ve aş 
bulunmazdı. Bunun için Topâ Dârâ oyunu çok 

önemliydi. Kaza-
nanlar evlerine ek-
mekle dönerdi. Bu 
yüzden bizim za-
manımızda bu oyun 
çok popüler ve 
çok cazip-
ti. Herkes 
o y n a m a k 
i s t e r d i , 
büyük ta-
kımlar ku-
r u y o r d u k . 
Her takım 
kazanmak için el-
lerinden geleni en 
iyi şekilde yapma-
ya çalışıyordu. Ne-
deni ise evlerinde 

aç bekleyen çocuklarına ekmek götürebilmekti. 
Kaybeden takımların evlerinde ekmek ya da un 
yoksa onların da evlerinden peynir, yağ, şeker 
ya da kumaş getirmelerini isterdik.” diyor. Za-
mahan Doğan, “Bazen karşı köydeki gençlerle 
müsabaka düzenliyorduk. Bu sefer oyun bizi 
daha çok zorlatırdı. Çünkü rakipler güçlü kişiler-
den oluşuyordu. Ödül daha çok ve daha büyük 
olurdu. Oyunu kazananların ödülü ise ekmek, 
yağ, şeker, un. Köy gençleri arasında en iyi ben 
ve rahmetli arkadaşım Hasan’dı. İkimiz çok iyi 
oynardık. Bu yüzden rakiplerimiz bizden çok 

çekiniyorlardı. Yaşlandım artık anca gençlere 
hakemlik yapıyorum.” açıklamasını yapıyor.
“Biz gençler oyuna devam ediyoruz” 
Halit Doğan ise, Topâ Dârâ’nın 25 yaşındaki genç 
oyuncularından. O da köyün gençleri ile beraber 
bu oyunu severek oynuyor. Halit Doğan; “Babam 
eskiden bu oyunu çok oynuyordu. Bir o kadar da 
seviyordu. Halen seviyor. Şu an hakemlik yapı-
yor ama elinde gelse hakemliği bırakıp bizimle 
oynayacak. Biz gençler de büyüklerimizden bize 
aktarılan oyuna devam edip oynuyoruz.” di-
yor. Halit Doğan evli. Ancak eşi hamile olduğu 
için tandırda ekmek pişiremiyor. Doğan da tıp-
kı eskiden olduğu gibi Topâ Dârâ ile evine ek-
mek götürüyor. Bu durum onun için 

ç ö z ü m olmuş. 
Babasından devraldığı 
görevi yerine getiriyor. 
Hem kendi geliştirdik-
leri sporu yapıyor hem 
de evine ekmek götür-
müş oluyor. Halit Do-
ğan gibi köyün diğer genç-
leri geçmişlerinden gelen bu 
oyunu her kış oynuyorlar. 
Gelecekteki nesillere aktar-
mak için köylerindeki küçük 
çocuklara da oynatıyorlar. 

Haber
Yusuf Hakkı Doğan

Ödülü ekmek olan spor: ‘Topâ 
Dârâ’
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“Terör bacağımı aldı, hayallerimi değil”

C engiz Dinç, 1988 yılında 
Van’ın Çatak ilçesine bağlı 
Konalga köyünde geçimini 
tarım ve hayvancılık ile sağ-
layan on kişilik Dinç ailesinin 
ikinci çocuğu olarak dünyaya 

gelir. Zorlu hayat şartları ve geçim sıkıntı-
sı onu erken büyümek zorunda bıraksa da o, 
sırtındaki bütün yüke rağmen içindeki çocuğu 
öldürmez. Umudunu hep diri tutar. Küçük yaş-
larda babasına köy işlerinde yardım etmeye 
başlayan Dinç, “Her zaman okumanın hayalini 
kurdum, terör olaylarının çok fazla yaşandığı 
o dönemde köyde okul yoktu. Yapılanlar ise 
yakılıp yıkılıyordu. Biz de sık sık Van’a gi-
der gelirdik hayvan satmak için ya da babamın 
başka işlerinden dolayı. Van’da ev almıştık. 
Ben de hep hayalini kurduğum okul için, biraz 
da ağır olan köy işlerinden kaçmak için baba-
mı ikna edip Van’a gitmek, orada okumak isti-
yordum.” diyerek başlıyor hayat hikayesine. 

Terör hayallerine engel olmaz 

Köyde işler bitmeye yakın babasını ikna eder 
okumak için. Okula başlamak için heyecanla 
gün sayar ve hayallerine bir adım daha yakla-
şır. Heyecandan uyuyamadığını söyleyen Dinç, 
“Herkes benim kadar şanslı değildi. Ben bir 
şekilde babamı ikna etmiş, o küçük bedenimle 
sırtlandığım yoğun ve yorucu işten bir şekilde 
kurtulmuş, hayallerimin peşinden gitmiştim. 
Fakat benim gibi çok arkadaşım vardı ve ne 
yazık ki çoğu okuyamadı.” diyor. Aynı coğraf-
yada, aynı şartlarda doğan insanlar olarak hi-
kayelerinin farklı olabileceğini, kendi hayatı-
na baktığında hikayesini farklılaştırdığını dile 
getiriyor. Cengiz Dinç, “Nihayet o gün gelmiş-
ti, babam ve annem köyde eksik kalan işleri 
halletmek için kaldılar. 1994 yılı Eylül ayında 
amcamla beraber beni Van’a 

gönderdiler. Biz köy minibüsüne bindik ve mi-
nibüs hareket ettiğinde içim kıpır kıpırdı ama 
bu uzun sürmedi, köyden epey uzaklaştığımız 
ve ilçeye yaklaştığımız sırada bir ses duydum. 
Çok korkmuş ve olayın şokuyla bayılmıştım. 
Gözümü açtığımda hastanede olduğumu fark 
ettim. Bacağımın çok fazla hasar aldığını, mi-
nibüsün altında mayın patladığını söylediler. 
Hiç unutamıyorum o günü ve benim için ifade 
ettiklerini” diyerek o günlere yeniden gidiyor. 
Hastaneden hastaneye götürüldüğünü, fakat 
maddi durumdan dolayı yeterince ilgilenil-
mediğini, ailesi tarafından da ihmal edildiğini 
düşünen Dinç, “En sonunda bacağım kangren 
oldu ve kestiler. Bu duruma alışamıyordum. 
Çok fazla etkilenmiş, heyecanımı kaybetmiş 
durumdaydım ama yine de pes etmek bana 
göre değildi. Her şeye rağmen istediğim şey 

uğruna bacağımı feda ettiğim bu yolculuğumu 
vazgeçerek bırakamazdım. Pes etmeyip Van 
Mustafa Necati İlkokuluna yazıldım ve oku-
la başladım. Terör bacağımı aldı, hayallerimi 

değil” ifadelerini kullanıyor.
 

Öğretmek için 
öğretmen ol-

mak ister

Başta zor olsa da sonradan kendisini olduğu 
gibi kabul edip durumuna alışır. Sözlerine 
devam eden Dinç, “İlkokulun ardından daha 
sonra Van Şehit Kemal Karaoğlanoğlu Lise-
si’nde lise öğrenimimi tamamladım. Zaman-
la ailemin bana olan güveninin ve desteğinin 
azaldığını hissettim. Çoğu zaman kendimi 
yük olarak gördüğüm de oluyordu. Her zaman 
olduğu gibi kendi başımın çaresine bakmaya 
çalıştım. Üniversiteye de kendi imkanlarımla 
hazırlanıp ailemden veya kimseden yardım 
almadan yoluma devam ederek üniversite ka-
zandım. Başvuru sonuçları açıklanmış ve ben 
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Öğretmenliği 
bölümünü kazanmıştım. Bir adım daha yak-
laşmıştım tırnaklarımla kazıya kazıya yürü-
düğüm hayallerime; çünkü ben en çok öğret-
men olmak istiyordum öğretmek için.” Cengiz 
Dinç bu denli mücadele ederken babası Arif 
Dinç de ekonomik sıkıntılardan yakınıyor. 
Oğlu ile fazla ilgilenmediği için üzgün oldu-
ğunu belirterek, “Her şeye rağmen oğlumla 
gurur duyuyoruz. O hiçbir zaman pes etmenin 
ne olduğunu bilmedi ve inanıyorum ki kendisi 
için millet ve vatan için kendi kendini yetiştir-
miş çok hayırlı bir evlat olacak onu gönülden 
kucaklıyorum.” diyerek oğluna destek veriyor. 

 “Hiçbir şey siz istemediğiniz müd-
detçe sizi yolunuzdan alıkoyamaz”

Her şeye rağmen hayatı, insanları, ailesini, 
herkesi ve her şeyi sever. Bir an olsun sevmeyi 
de en az hayalleri kadar elden bırakmaz Cen-
giz Dinç. “Okulu bitirdim ve tekrar atanmak 
için uzun bir süre sınava çalışarak yeterli pu-
anı elde etmeyi başardım. Van Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ilköğretim okuluna atandım. 
Bugün hayallerimi gerçekleştirdiğim ikinci yı-
lım. Yaşadığım bu mutluluk ve gururu anlata-
mam.” ifadelerini kullanan Dinç, “Hiçbir şey 
siz istemediğiniz müddetçe sizi yolunuzdan 
alıkoyamaz. Herkes hayallerine ulaşabilmek 
için gereken çabayı ve cesareti gösterebilme-
lidir. Gerçekten yürekten inanarak umudunuzu 
kaybetmediğiniz müddetçe karşınızda duran 
dağı bile bir taş gibi yerinden söküp atabilirsi-
niz.” diye tavsiyelerde bulunarak konuşmasını 
noktalıyor. Mücadele etmenin ve hayallerinin 
peşinden koşmanın en güzel örneklerinden bi-
rini temsil eden Cengiz Dinç, kendisi gibi içi 
okuma aşkıyla dolan insanlara ilham oluyor.

Her insan bu dünyadaki anlamını inandığı ve sarıldığı hayal-
lerde arar. Fakat çok az kişi inandığı hayalleri gerçekleştirme 

cesaretini gösterip kendini ait hissettiği yere taşır. Onlardan 
biri olan Cengiz Dinç, 8 yaşında köyden okuma hayali ile 

çıktığı yolda terör saldırısında bacağını kaybeder. Zorlu 
süreçlerden geçse de hiçbir talihsizlik hayallerine ulaş-

masını engelleyemez. Şimdi o, büyük bir heyecanla 
öğrenci olarak çıktığı ve bacağını kaybettiği okul 

yoluna öğretmen olarak çıkıyor.

Her zaman okumanın hayalini kurdum, 
terör olaylarının çok fazla yaşandığı o 
dönemde köyde okul yoktu. Yapılanlar ise 
yakılıp yıkılıyordu. Biz de sık sık Van’a gider 
gelirdik hayvan satmak için ya da babamın 
başka işlerinden dolayı. Van’da ev almıştık. 
Ben de hep hayalini kurduğum okul için, 
biraz da ağır olan köy işlerinden kaçmak 
için babamı ikna edip Van’a gitmek, orada 
okumak istiyordum.

Haber
Engin Dinç

“Terör bacağımı aldı, 
hayallerimi değil”

Arka bahçede 
hayat var
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ÇOBANDI ŞAMPİYON OLDU
Gümüşhane’nin Akçakale köyünde yaşayan Mu-
hammet Orhan Aktaş, çobanlık yaparken babası-
nın arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı Kick 
Boks spor dalında kendisini geliştirerek hem Tür-
kiye’de hem de uluslararası müsabakalarda bir-
çok ödül aldı. Avrupa Üçüncülük ödülü, Türkiye 
İkincilik ve Üçüncülük ödülü gibi pek çok ödülü 
olan Aktaş, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.
Kick Boks şampiyonu Muhammet Orhan Aktaş 
2000 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. Baba-
sı memur emeklisi, annesi ise ev hanımı olan, iki 
çocuklu ailenin bir bireyi. Hayat şartlarının vermiş 
olduğu zorluklardan dolayı hem okulunu okuyup 
hem çobanlık yaparak ailesinin ekonomisine katkı-
da bulundu. Çobanlık yapıp aynı zamanda spor ha-
yatına devam eden Aktaş, başarıdan başarıya koştu.

Haber: Cüneyt Furkan Şahin

Muhammet Orhan Aktaş, 
2015 yılında babasının arka-
daşının ısrarı üzerine spora 
yönlendirildi. Spora başladı-
ğında Kick  Boks Antrenörü 
Erol Eroğlu tarafından yete-

neği fark edilen ve onun desteğiyle bu spora bağla-
nan Aktaş, bu sporu yaparken kendisinin bu konuda 
yetenekli olduğunu fark ederek yaptığı spora daha 
çok bağlandı ve azim gösterdi. Aktaş verdiği bütün 
emeklerinin karşılığını ilk olarak Antalya Kremlin 
Otel’de yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuva-
sı’nda gösterdi. 57 kilogram Gençler Full Contakt 
dalında büyük bir başarı göstererek Türkiye İkincisi 
oldu. Göstermiş olduğu bu başarı sayesinde spora 
dört elle sarıldığını ve daha çok başarı ve ödül ka-
zanacağını söyleyerek çalışmalarına devam ettiğini 
belirtti. 

Çobanlık yapmak Aktaş’ı Durduramadı
Aktaş ailesine ekonomik açıdan destek olmak ama-
cıyla yapmış olduğu çobanlık mesleği okulunu ve 
spor hayatını olumsuz yönde etkileyemedi. Aktaş, 
“Yapmış olduğum işimi ve okulumu sevdiğim için 
spor hayatıma zaman ayırabiliyorum. Bu sayede 

egzersizlerimi düzenli yapabiliyorum. Bu benim 
için hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Hayatım-
dan, işimden ve yapmış olduğum spordan gurur 
duyuyorum” ifadelerini kullandı. Sağlını ve fiziğini 
dengede tutabilmek için Akçakale köyünden Gü-
müşhane merkeze kadar olan 7 kilometrelik yolu 
her gün yürüdüğünü belirtti.
 
Aktaş’ın Başarısı Gün Geçtikçe Artıyor 
Aktaş başlamış olduğu Kick Boks sporunda ailesi 
ve antrenörün büyük destekleri sonucu 03-11 Tem-
muz 2018 yılında Elazığ’da düzenlenen Türkiye 
Büyükler Gençler Yıldızlar ve Minikler Kick Boks 
Şampiyonasında Üçüncülük ödülünü aldı. Almış ol-
duğu bu ödüller onu daha çok hırslandırarak 01-07 
Temmuz 2019 yılında Erzurum’da yapılan Türkiye 
Büyükler Gençler Yıldızlar ve Minikler Kick Boks 
57 kilogram Büyük Full Contakt müsabakasında 
Üçüncülük ödülüne götürdü. Aktaş yeni hedefinin 
Avrupa’da dereceye girmek olduğunu belirti. Tür-
kiye’deki başarıları sayesinde almış olduğu ödüller 
ve azmi onu uluslararası müsabakalara sürükledi. 
Aktaş ailesi, Antrenörü Eroğlu’nun desteği ve ken-
di azmi ile 04-07 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da 
düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa 

Kupası Kick Boks 57 kilogram Büyük Erkek Full 
Contakt Turnuvası’nda Avrupa Üçüncülük ödülünü 
alarak ülkesini ve memleketini gururlandırdı. Ak-
taş, “Katılmış olduğum ilk uluslararası müsabakada 
Üçüncülük ödülünü alarak ülkemi ve çok sevdi-
ğim şehrim Gümüşhane’yi temsil ettiğim için çok 
mutluyum ve yeni hedefim dünya şampiyonluğunu 
elde etmek” şeklinde konuştu.

Okumaktan da vazgeçmiyor 
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve 
Yüksekokulunda Antrenörlük İkinci Sınıf öğrenci 
olan Aktaş; “Bu bölümü kazanmamdaki en bü-
yük etken yapmış olduğum spor ve bu sporun en 
iyi yanlarından birisi” dedi ve ekledi; “İnsanların 
sokak kavgalarından uzaklaşıp spor salonlarında 
antrenman yapması, sporcu olmaları, kötü alışkan-
lıklardan uzak durması benim için önemlidir. Öfke 
kontrol sorunu olanların salonlarda vakit geçirerek 
bu sorunlarını yenmeleri, özgüveni olmayanların 
özgüvenlerinin artması bu spor sayesinde oluyor” 
dedi. Aktaş’ın son olarak bu sporu yapmak isteyen-
lere tavsiyesi, vazgeçmeden düzenli olarak egzer-
sizler yapmaları, beslenmelerine dikkat etmeleri, 
sabırlı ve çok azimli olmaları oldu. 

Çobandı şampiyon 
oldu

2
sayfa

Hayatın sillesine 
gülle attı

.

Barınaktaki hayvanlar için 
seferber oldular

Üniversitemizden yeni 
bir tür keşfi

SAYFA 13’TE

Harçlıklarıyla miniklere 
kitap dağıttılar
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HAYATIN SİLLESİNE GÜLLE ATTI
O azimli, asla pes etmeyen, inandığı yolda zor-
luklara rağmen yürümesini bilen bir sporcu. 
Mihriban Korkmaz Gümüşhane’nin çalışkan 
sporcularından. Ailesi ve çevresinin destek ver-
memesine, karşısına çıkan türlü engele rağmen 
yolundan vazgeçmedi. İnandığı yolda azimle 
yürüyen Korkmaz, uzun atlama, koşu ve gülle 
atma dalında yaklaşık kırk madalya sahibi 
oldu. On sekiz Avrupa derecesi, sekiz Türkiye 
derecesi elde etti. Bununla da kalmadı ve Tür-
kiye Özel Sporcularından 2016’da yapılan Rio 
Dünya Olimpiyatlarına giden ilk Türk spor-
cuydu. Gülle atmada uzmanlaşan ve çalışmalar 
yapan Korkmaz, elde ettiği başarılarla erkek 
sporu olarak anılan bu branşta kadının gücünü 
ve azmini gösteriyor.

Gümüşhane’de kendi imkânlarıyla 
merak sardığı sporda başarı-
dan başarıya koşan Mihriban 
Korkmaz, türlü engelle karşılaşır. 
Yaşadığı tüm zorluğa rağmen pes 
etmedi ve adını milli müsabaka-

lara gururla taşır. Kadının gücünü gülle sporu ile 
taçlandırır. Gümüşhane’nin Tekke köyünde dört 
çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir 
Mihriban Korkmaz. Hiçbir yeteneği olmadığını 
ifade eden Korkmaz; “Ablam gibi üniversite oku-
yayım gibi bir düşüncem yoktu. Lisede bilgisayar 
bölümü okusam da bölüme fazla bir ilgim yoktu. 
Spora aslında 9. sınıfta başladım. İlköğretim 
yıllarında Atatürk koşusuna katılmıştım. Ancak 
resmi bir yarışmaya katılmamıştım. O yıllarda 
okulumuzun voleybol takımına katıldım. Güli-
zar Bozzak hocamızın beni spora yönlendirmesi 
ile birlikte spora başladım. Koşu yarışmalarına 
katılıyordum ve herkes ‘Bu kız bu kilo ile birlikte 
nasıl koşabiliyor?’ diyordu. Bu söyleyenlere inat 
herkese kendimi kanıtlamak için çok çalıştım.” 
diyerek spora başlama sürecini anlatıyor. Yaşadığı 
zorluklar ailesinin destek vermemesiyle başlayan 
Korkmaz; “Ben Türkiye Özel Sporcular Federas-
yonunda müsabakalara çıkıyorum. Türkiye Özel 
Sporcular; Down Sendromlu, Otistik ve Mental 
Bozukluğu olan sporculardır. Bu federasyonun içe-
risinde mental olarak yarışıyorum. Aslında ailem 
de bu federasyon altında çalışmamı istemiyordu. 
Hatta ilk katılacağım İzmir kampında babam beni 
kampa bırakmak istemedi. Fakat şu an baktığımda 
iyi ki gitmişim ve iyi ki orada olmuşum diyorum. 
Çünkü orası benim hayatımın dönüm noktası oldu” 
diyor. 

İlk yarışında üç madalya ile döner

Gümüşhane’de Ertuğrul Sarı ile birlikte çalışarak 
kross koşusu yapan Korkmaz, çok fazla çalışır. 
Türkiye Özel Sporcular raporu çıktıktan sonra 
şampiyonaya göndermek isterler. Ailesi yarış-
maya gitmemesi için engel çıkarmaya çalışır. 
Ancak Korkmaz, tüm engelleri aşıp yarışmaya 
gider. Korkmaz; “Gülizar hocamızla gittiğimiz 
şampiyonada 800 metre kross yarışı, gülle atma 
ve uzun atlama yarışmasına gireceğim söylendi. 
Uzun atlama hakkında teknik bilgileri biliyor ve 
çalışmıştım. Ancak gülle yarışı hakkında çok fazla 
teknik bir bilgim yoktu. Daha önce hiç çalışma-

mıştım. Gülle atmanın tekniğini yarışmadan önce 
ki gün otel odasında bana anlatmıştı. İlk başta çok 
fazla korkmuş ve bunu yapamayacağımı düşün-
müştüm. Yarışma günü geldiğinde uzun atlama, 
800 metre ve gülle yarışmalarında Birinci oldum. 
O zaman yarışmadan üç madalya ile birlikte 
dönmüştüm.” diyerek yaşadığı mutluluğu anla-
tıyor. Yarışmadan mutluluk ve gururla dönse de 

ailesinin tepkisi ile karşılaşır. Ancak hiçbir tepki 
sporu bırakmasına neden olmaz. Lisede okuldan 
sonra idmanlara gider, kendini geliştirmek için 
çok fazla çalışır. Bir elinde okul, bir diğerinde spor 
çantasıyla özgürlüğü için koşar. 2013 Türkiye 
Özel Sporcular yarışmaları için hazırlıklarına tüm 
engellere rağmen çalışır. İstanbul’da, İzmir’de ve 
Trabzon’da olan milli takım kamplarına gider. Bu 
kamplarda pentatlona da katılır. Korkmaz; “Pen-
tatlonda beş ayrı branş vardı. Bu branşlar gülle 
atma, uzun atlama, yüksek atlama, 60 metre engel 
ve 800 metre koşu gibi branşlardı. Farklı günlerde 
girdiğimiz bu yarışmaların puanlamasına göre 
yarışmaların sonucunda puanlama belli oluyordu. 
Pentatlonda, salon içerisindeki beş sporu birden 
yaptım. Milli takım kampında gösterdiğim başarı 
ile birlikte Avrupa şampiyonasında Pentatlon’da 
Avrupa İkincisi oldum. Bu parkurlarda küçüktüm 
ancak kendimden büyük insanlarla yarıştım.” 

“Kadınların gücünü dünyaya ispat etmem 
gerekiyor”

Çalışma alanlarından bahseden Mihriban Kork-

maz, “Koşu için birçok alan bulabiliyordum. 
Ancak gülle ve uzun atlama için yaşadığım yerde 
çalışabileceğim bir alan yoktu. Çalışmak için 
Gümüşhane Üniversitesinin sahasına geliyordum. 
Bu çalışmaları da haftada bir ya da iki kez yapıyor-
dum. Bu da kendimi geliştirmek için fazla etkili 
olmuyordu. İlimizin büyüklerine kendimi gelişti-
rebileceğim bir spor merkezi yapılması için çıktım 

ama bir sonuç alamadım. Bu spor merkezi sadece 
benim değil Gümüşhane’deki diğer çocukların da 
gelişimine katkı sağlayabilirdi. Ben de gülle atma 
yarışmalarına gerek evimizin bahçesinde gerekse 
otoparklardaki arabaları kaldırtarak çalıştım. Uzun 
atlama yarışmalarında idmanlarımı betonların 
üzerinde yapıyordum.” diyor ve zorlu çalışma 
koşullarına değiniyor. Türkiye Özel Sporcularından 
2016 yılında yapılan Rio Dünya Olimpiyatlarına 
gitmeye hak kazanan ilk Türk sporcu olur. Gülle 
sporunu anlatan Korkmaz; “Aslında gülle sporu 
hep güç işi olarak görülür ve kadınların bu işi çok 
başaramayacağı düşünülür. Ancak gülle bir güç 
sporu değil teknik spordur. Tekniğini bilmek ve 
çok çalışmak bu konuda sizi başarıya ulaştırabilir. 
Gülle atmada başlarda çok zorlandım zaten. İd-
manlarda hocalarımın desteği ve çalışmanın azmi 
ile başarıların geldiğini de gördüm. Bu başarılar 
beni daha çok hırslandırdı. Boş zamanlarımda gül-
leci erkek sporcuları izleyip onların tekniklerinden 
bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burada başarılı 
bir kadın sporcunun gücünü göstermek istiyorsam 
bunu başkalarına değil önce kendime, ardından 
tüm kadınların gücünü gösterebileceğimi dünya-

ya ispat etmem gerekiyor. Sadece gülle de değil 
diğer spor dallarında da kadınların sesi olmak bana 
onur veriyor. Aslından başarı istememin bir sebebi 
de Türkiye’de bulunan Özel Eğitimli çocukların 
aileleri. Bizleri gördükçe ‘Bizim çocuklarımız da 
yapabilir, başarıya ulaşabilir’ diyerek çocuklarının 
gelişim sağlamalarına imkân vermesidir” diyor. 

Binbir zorluğa rağmen başarılı spor hayatı 

Korkmaz; “Ailenle mesleğin arasında bir kez 
seçim yapmak zorunda kaldım. Babam ‘gitmeye-
ceksin, yapmayacaksın’ dedi. Ailemden ‘Gülle ne? 
Sen erkek misin?’ gibi cümleler duydum. Ancak 
benim inatçılığım ve azmimle bunun da üstesin-
den gelmeyi başardım. Her zaman kendime ‘Bu 
işi yapacağım’ dedim sonunda herkes bu işi nasıl 
yapacağımı nasıl başaracağımı gördü.” diyor ve ek-
liyor; “Spora başlarken, yarışmalara hazırlanırken 
hep ‘Bu ağırlıkların altına nasıl gireceğim?’ diye 
düşünüyordum. Bazen korktuğum da oldu. Ancak 
kendi kendime şunu söyledim, ‘Hayatını böyle 
geçirmektense, özgür bir şekilde hayatını sürdüre-
bilirsin’ Ailemden uzaktım. Her kampa gittiğimde 
ailemin üzüldüğünü görmek beni de üzüyordu. 
Zorlandığım birçok şey oldu ama bunun altından 
kalkmak için elimden geleni yaptım ve başardım.” 
Mihriban Korkmaz; “2018 yılında evlendim. Ho-
calarım ve Federasyon Başkanım bana ‘Evlendik-
ten sonra devam edecek misin?’ diye soruyorlardı. 
Devam edeceğim dememe rağmen bana inanmı-
yorlardı. Evlenirken gerek federasyondan gerekse 
yarışmalarda başarılardan sonra bizi arayan kişilere 
düğünüm için davetiye gönderdim. Ancak ne hiç 
kimse düğünüme geldi ne de beni arayıp tebrik etti. 
Ancak aradan üç ay geçtikten sonra hamile oldu-
ğumu öğrendim. Bu benim müsabakalara çıkmamı 
ve antrenman yapmamı engelliyordu. Kızım doğup 
bir yaşına geldikten sonra tekrar spor yapmaya 
karar verdim ve gerek hocalarımın gerekse fede-
rasyondaki başkanlarıma bu işi bırakmayacağımı 
ve yeniden her şeyi başarabileceğimi kanıtlamak 
istiyordum. Bir yıl içerisinde olimpiyat barajını 
geçtim ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. 
Ancak şimdi bile federasyondan ve hocalarımdan 
gerekli değeri göremiyorum. Başarılar yaşamama 
rağmen beni yok saymaya çalışıyorlar. Tek başıma 
antrenman yapıyor ve bir şeyler kendi başıma 
başarmanın mücadelesini veriyorum.” diyerek bir 
kadının neler başarabileceğini gösteriyor.

Haber
Zehra Gülden Köroğlu

İlk 
başta çok 

fazla korkmuş-
tum.

Ken-
dimden 

büyük insanlarla 
yarıştım.

Gülle bir 
güç sporu değil 

teknik sporudur.

Her şeyi 
başarabilece-

ğimi kanıtlamak 
istiyordum.

Uzun 
atlama id-

manlarımı betonla-
rın üzerinde yapı-

yordum.

Atatürk Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra 
kamuda çalışmak yerine üretim 
yapmayı planlayan Kaya, ilk ola-
rak kozmotik kolonya ve deterjan 

üretimiyle ticaret hayatına başlıyor. Gümüşha-
ne’nin flora zenginliği tarımsal ve kimyasal kir-
lenme olmayışı, doğal meralardaki yaylalardaki 
flora Kaya’nın da dikkatini çekiyor. Kentte yeti-
şen yaban meyvelerinden kuşburnu, alıç, kızılcık 
meyve ve marmelat Gümüşsu tesislerinde üreti-
lince Kaya, bölgenin zengin florasını ekonomiye 
kazandırmak için organik çay üretimine karar 
veriyor.  
İlk olarak Kuşburnu çay üretimini planlayan 
Kaya, hazırladığı projeyi Küçük ve Orta Ölçek-
li İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’na  (KOSGEB) sunuyor. KOSGEB 
tarafından değerlendirilen proje kabul edilince 
Kaya, kırsal bölgelerde yetişen kuşburnu ve di-
ğer yöresel ürünleri çiftçilerden toplayarak mo-
dern bir üretim yapmaya başlıyor. Kaya, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin endemik bitki çeşitliliğini 
de değerlendirerek, doğadan topladığı doğal ve 
yöreye özgü bitkileri kurutarak doğal ve katkısız 
bitki çay üretiminin çeşitliliğini artırıyor. Modern 
tesislerde ve hijyenin ön planda olduğu 25’e yakın 
bitki çayı üretimi yapan Nadir Özer Kaya, ürünle-
rini başta iç piyasa olmak üzere yurtdışına da ihraç 
ediyor.  Ülke ve kent ekonomisine hem istihdam 
hem de önemli ekonomik katkı sağlayan Kaya, iş-
letmesinin kuruluş serüvenini bizimle paylaştı. 
 
“2014 Yılından İtibaren Gümüşhane’nin Tek 
İhracat Yapan Firması”
Gümüşhane’de dünyaya gelen Kaya, ilk-orta ve 
lise tahsilini memleketinde, üniversiteyi de Er-
zurum Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde 
tamamladı. Kaya, üniversiteden Kimyager ola-
rak mezun olduktan sonra kendi alanında imalat 
sektörüne giriyor. İlk olarak kozmotik kolonya, 
çamaşır suyu, sıvı deterjan ve kozmetik ürün ima-
latıyla iş hayatına başlayan Kaya, daha sonra Gü-
müşhane’nin florasının (bitki) zenginliği dikkatini 
çekince marmelat işine giriyor. Gümüşhane’de ilk 
yaban meyve imalatına başlayarak üretime başla-
dığını anlatan Nadir Özer Kaya, üretim serüvenini 
şöyle aktardı. : “Emekli bir öğretmen amcamızda 
Gümüşhane’de ilk yaban meyvelerden oluşan kuş-

burnu, alıç, kızılcık meyve suyu marmelat imala-
tına Gümüşsuyu firmasıyla başlatmıştı. Onlarla 
kimyager olarak birlikte bir takım diyaloglarımız 
oluyordu. Onların danışmanlarıyla da diyalog-
larımız vardı. Ben de Gümüşhane’de doğal çay 
imalatı olmadığı için bu ürünlerle doğal çay ima-
latı yapmayı planladık ve projeye hazırlayarak 
KOSGEB’e sunduk.  Projemiz KOSGEB tarafın-
dan kabul edilince aldığımız destekle de hemen 
Kuşburnu çay imalatına başladık. Kekik, Nane, 
Papatya, Isırgan otu, Alıç gibi bitkiler bu bölgede 
fazla olduğu için talepte gelince ürün çeşitliliğini 
artırmaya karar verdik. Paketleme makinesi alınca 
da hem kendi ürünlerimizin paketlemesini hem de 
bölgenin siyah çay firmalarına fason üretimi yapı-
yoruz. Yaptığımız kaliteli bitki üretimi ile Türkiye 
piyasasında iyi bir Pazarımız var ve 2014 yılından 
itibaren de Gümüşhane’nin tek ihracatçısıyız. Al-
manya, Amerika ve Kuzey Irak ürünlerimizi gön-
deriyoruz” dedi.   

“Kuşburnu Çayı İçindeki Hibisküs Maddesi 
Tansiyon Düzenliyor”
Gümüşhane’nin bitkisel ürünü olan Kuşburnu bitki 
çayının üretimi ve kullanılan malzemelerle ilgili de 
bilgi veren Kaya ”Kuşburnu meyvesini çiftçileri-
mizden alarak önce kurutuyoruz. Fırınlama yaptık-
tan sonra parçalıyoruz. Kuşburnu’na herhangi bir 

kimyasal madde, boya, tat ve aroma gibi maddeleri 
katmıyoruz ve tamamen doğal.  Kuşburnu çayı da 
Mısır ve Afrika gibi ülkelerde yerde yetişen Afri-
ka Bamyası denilen geniş yapraklı gül olan Hibis-
küs’ü kullanıyoruz. Doğal bitki olan Hibisküs hem 
damak tadına hem de sağlık açısından özellikle 
tansiyonu düzenlemesine yardımcı oluyor”
  
“Vücuttaki Mikroplara Karşı Direnci Artıra-
cak Ürünler”
2019 yılı Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan Eya-
leti’nde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19)  solunum yolu 
enfeksiyonlarına neden olduğu için aşının yansı-
ra hastalığının tedavisinde bitkisel ürünlerin de 
etkisinin olduğu bilim insanları tarafından tavsi-
ye edilince kullanım artmaya başladı. Covıd-19 
virüsünün tedavi edilmesi için özel bir karışım 
yapmadıklarını ancak vücuttaki mikroplara karşı 
insan vücudunu dirençli hale getirecek antiseptik 
ürünleri imal ettiklerini anlatan Kaya “ Özellikle 
Covıd-19 için bir karışımı yok. Yalnız bu hastalığın 
bunun bir özelliği var. Yücel Allah doğada bu bitki-
leri insanoğlunun istifadesine sunduğu için bitkile-
rin farklı, farklı özellikleri var.  Mesela kekik doğal 
antiseptiktir yani mikrop öldürücü yani temizleyi-
cidir. Adaçayı üst solunum yollarındaki tahrişi ön-
ler daha sonra nefes yolları açar (Covıd-19) bunlar 

bir aşı gibi direk olmasa da bu tip tehlikelere karşı 
bu virüse karşı vücudun en azından hazırlıklı ol-
ması için savunması için destekleyici unsurlardır. 
İnsan sağlığına fayda sağlayan bitki çaylarını çe-
şitliliğini artırmak için de çalışmalarımız devam 
etmektedir” şeklinde ifade etti.
 
“Dövizdeki Yükseliş Maliyet Fiyatlarını Artı-
rıyor”
Ürettikleri bitkisel çayların satışı konusunda Pa-
zar sorunu yaşamadıkları ancak en büyük sıkın-
tılarının son günlerde dövizde yaşanan yükselişin 
maliyetlerini artırdığını kaydeden Kaya, “Pazar 
sorunu aslında hiç yok. Ürün çeşitliliği sebebiy-
le müşterilerden yoğun bir talep var. İşletme ola-
rak en büyük sıkıntımız özellikle bu dönem de 

dövizin artması sebebiyle maliyetlerimiz artıyor. 
Çünkü jelatin dolarla alınıyor ve fiyatlandırılıyor. 
Kâğıt poşeti ve ipi Almanya’dan geldiği için Euro 
ile alınıyor. Hammaddeyi dolar ve Euro ile alıyo-
ruz. Yurtiçindeki satışlarımız Türk lirasıyla olduğu 
için artan maliyetler bizi ekonomik olarak bir hayli 
zorluyor” dedi. 

“Yabancı Dil Bilen Elemanlar İstihdam Ederek, 
Yurtdışına Daha Fazla Ürün Satmak İstiyoruz”
İşletmesinin ileriye dönük hedeflerinden de bah-
seden Kaya, “ İşletmedeki makine teçhizatları ta-
mamlayarak daha fazla pazarlara açılmak istiyo-
ruz. Şimdiye kadar part-time yaptığımız ihracatı 
eksikliklerimizi tamamlayarak artırmak istiyoruz. 
Yeni pazarlar oluşturmak için de sermaye artımı ile 
birlikte genç ve yetenekli donanımlı yabancı dil bi-
len satış ve pazarlama elemanları istihdam etmeyi 
planlıyoruz” şeklinde konuştu. 
Nadir Özer Kaya, yüzde yüz doğal Gümüşhane flo-
rasından elde ettikleri bitkisel ürünlerle Kuşburnu, 
Sarıkantoron, Nane-Limon, Isırgan otu, Form, Ci-
van Perçemi, Böğürtlen, Elma, Yeşil Çay, Ihlamur, 
Kestane Çiçeği, Kekik, Ahlat, Alıç, Lavanta, Altın 
Otu, Biberiye, Papatya, Adaçayı, Sinamaki, Reze-
ne, Aslan Pençesi, Sığır kuyruğu ve Melisa çayla-
rından oluşan 25’e yakın ürünü piyasaya sunuyor. 
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Gümüşhane’nin doğal florasını 
ekonomiye dönüştürdü

Gümüşhaneli Kimya-
ger Nadir Özer Kaya, 
Doğu Karadeniz’in 
doğal meralarında ye-
tişen floradan topladı-
ğı ürünlerle 25’e yakın 
bitkisel çayı üretimi 
yaparak ekonomiye 
önemli katkı sağlıyor. 

HABER
Hüseyin Geylani Akdaş
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Üniversitemiz Şiran Musta-
fa Beyaz Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ke-
mal Kurt tarafından dünyada 
ilk kez tanımlanan bir otbiçen 
türü keşfedildi.  Ülkemizin 
farklı bölgelerinde yürütülen 
arazi çalışmaları sonucunda 
Konya ilinde toplanan örnek-
lerin değerlendirilmesiyle yeni 
bir otbiçen türünün varlığı or-
taya çıkarıldı. Konya ilinden 
toplanan örneklere “Anadolulu 
Graecophalangium” manasına 
gelen Graecophalangium ana-
tolicum Kurt 2022 ismi verildi. 

Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim 
elemanları Gümüşhane Belediyesi’ne 
ait hayvan barınağındaki sahipsiz sokak 
köpeklerine yardım ederek bir sosyal 
sorumluluk projesine daha imza attılar. 
İstanbul Bakırköy’de bulunan Oğuzkaan 
Koleji Ortaokulu öğrencileri düzenle-
dikleri 3 günlük kermesten elde ettikleri 
gelirler aldıkları 16 paket mamayı Gü-
müşhane Belediyesi hayvan barınağın-
daki köpeklere verilmek üzere gönder-
diler. Etkinliğe Gümüşhane Üniversitesi 
dahil olmak üzere birçok resmi kurum-
dan isimler ve ekipler katıldı.

Keşfi yapılan yeni tür için açıklama-
larda bulunan Doç. Dr. Kemal Kurt; 
“Graecophalangium cinsine ait olan 
bu tür, ilk defa tanımlaması ve isim-
lendirilmesi yapılarak dünya litera-

türüne kazandırıldı. Yapılan çalışma SCI-Expanded 
kapsamındaki ‘Zoology in the Middle East’ adlı bir 
dergide yayımlandı. Her türlü bilimsel araştırma-
mızda bizi destekleyen ve teşvik eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Sayın Halil İbrahim Zeybek hocamıza te-
şekkür ediyorum. Ayrıca arazi çalışmaları sırasında 
örnekleri toplayan Manisa Celâl Bayar Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Dr. Öğr. 
Üyesi Semih Örgel hocalarımıza da çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. Bulunan yeni türün 
Üniversitemizde heyecanla karşılandığını dile ge-
tiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek 
şunları söyledi: “Ülkemiz gerek konumu gerekse 
de coğrafyasındaki farklılıklardan dolayı biyoçeşit-

liliği zengin bir alanda bulunmaktadır. Bu çeşitlilik 
içerisinde de yapılan araştırmalarda yeni türlerin 
keşiflerine tanık olmaktayız. Üretkenliğimizi her 
geçen gün artırdığımız Üniversitemizde bölge-
mizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer 
katan sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla yolcu-
luğumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda yeni bir 
otbiçen türünü daha bilim dünyasına kazandıran ve 
literatüre katkı sunması bakımından büyük bir öne-
me sahip olan keşif için Üniversitemiz Şiran Mus-
tafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Kemal Kurt hocamızı tebrik ediyorum. İş birliği 
içerisinde sürdürülen çalışmalara katkılarından do-
layı da Manisa Celâl Bayar Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Dr. Öğr. Üyesi Semih 
Örgel hocalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bilim dünyasına katkı sağlayacak yeni türlerin keş-
fedilmesiyle ilgili yapılacak her türlü bilimsel çalış-
maya destek vermeye devam edeceğiz.”

Etkinliğe  Üniversitemiz ve Gümüşhane 
İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle ger-
çekleştirilen yemleme etkinliği düzen-
lendi. Gerçekleştirilen etkinliğe Üni-

versitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim 
elemanları ile Gümüşhane İl Emniyet Müdürü 
Celal Taşci’nin eşi Ayşe Taşci, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü 
İlbeyi Aydın ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Ko-
ruma Polisi ekipleri katıldı. Söz konusu etkinli-
ği sürekli hale getirmek istediklerini ifade eden 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak etkinlik-
le ilgili şunları söyledi: “Biz özellikle yüksekokul 
öğrencilerinin kendilerinin geliştirdiği bir sosyal 
sorumluluk projesinden yola çıkarak bunu daha 
da geliştirmek istedik. Daha sonra bu fikri Em-
niyet Müdürlüğümüz ile de paylaştık. Onlar da 

her türlü desteği bize verdiler. Biz bunu sadece 
1 günlük proje olarak değil, her ay uygulayabi-
leceğimiz ve yıl içine yayacağımız ve yıllarca 
sürecek sokak hayvanları ve barınaktaki hay-
vanlara uzun yıllar hizmet edeceğimiz bir pro-
jeye dönüştürmek istedik. Bugün projemizin ilk 
adımını yaptık. Özellikle sponsorluklar ve kendi 
imkânlarımızla oluşturduğumuz yem torbalarıyla 
beraber öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gele-
rek burada hayvanlara yemlerini verdik. Destek 
veren herkese teşekkür ediyorum.” Ortaokul 
öğrencilerinin kermeste kazandıkları gelirlerle 
alınan mamaları, barınakta bulunan sahipsiz so-
kak hayvanlarına verdiklerini dile getiren proje 
koordinatörü ve Üniversitemiz Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm 
Başkanı Serdar Bayraktaroğlu ise “Emniyet Mü-
dürlüğümüz ve Rektörlüğümüzün destekleriyle 
güzel bir sosyal sorumluluk projesine başladık. 

Bu projede hayvan barınağımızla ilgili, haftada 
iki gün yemleme yapmak istiyoruz. Bugünkü or-
ganizasyonumuz, İstanbul Bakırköy Oğuzkaan 
Koleji Ortaokulu öğrencilerinin tarafından dü-
zenlenen 3 günlük kermeste kazandıkları gelirle 
bize 16 paket mama göndermesi sayesinde ger-
çekleştirildi. Bizler de bu sayede öğrencilerimizle 
birlikte burada yemleme yaptık. Katkılarından 
dolayı Oğuzkaan Koleji Ortaokulu öğrencilerine 
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gibi sponsor-
larımızla beraber düzenli olarak haftada 2-3 gün 
burada yemleme yapmak istiyoruz. Birkaç okulla 
daha görüşüyoruz. Üniversitede bir kulüp kurma 
aşamasındayız. Hatta ikinci dönem bir dersimizi 
proje olarak nitelendirdik, öğrencilerin hazırladı-
ğı projeler neticesinde elde edilen gelirlerle tek-
rardan mama alıp barınakta yemleme yapacağız” 
diye konuştu. Gerçekleştirilen anlamlı proje hak-
kında Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zey-

bek ise; “Toplum yararını gözeten ve insanlara, 
hayvanlara, doğaya, çevreye saygı ve sevgi çer-
çevesinde yaklaşan genç bir nesil, bizlerin gele-
ceğe büyük ümitlerle bakmasını sağlıyor. İstanbul 
Bakırköy’de bulunan Oğuzkaan Koleji Ortaokulu 
öğrencilerinin düzenledikleri kermesten elde et-
tikleri gelirleri Üniversitemizdeki öğrenciler ara-
cılığıyla hayvanlara yem alarak verilmesi bu ümi-
dimizin pekişmesine de vesile oldu. Söz konusu 
gelişme bizler için gurur verici bir durumdur. Bu 
amaçla da etkinliğin gerçekleştirilmesinde başta 
emeği geçen İstanbul Bakırköy Oğuzkaan Koleji 
Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri olmak üzere 
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube 
Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma 
Polisi ekipleri ile Üniversitemiz Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” şek-

Üniversitemizden yeni bir tür keşfi

Barınaktaki hayvanlar için seferber oldular
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Atatürk Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra 
kamuda çalışmak yerine üretim 
yapmayı planlayan Kaya, ilk ola-
rak kozmotik kolonya ve deterjan 

üretimiyle ticaret hayatına başlıyor. Gümüşha-
ne’nin flora zenginliği tarımsal ve kimyasal kir-
lenme olmayışı, doğal meralardaki yaylalardaki 
flora Kaya’nın da dikkatini çekiyor. Kentte yeti-
şen yaban meyvelerinden kuşburnu, alıç, kızılcık 
meyve ve marmelat Gümüşsu tesislerinde üreti-
lince Kaya, bölgenin zengin florasını ekonomiye 
kazandırmak için organik çay üretimine karar 
veriyor.  
İlk olarak Kuşburnu çay üretimini planlayan 
Kaya, hazırladığı projeyi Küçük ve Orta Ölçek-
li İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’na  (KOSGEB) sunuyor. KOSGEB 
tarafından değerlendirilen proje kabul edilince 
Kaya, kırsal bölgelerde yetişen kuşburnu ve di-
ğer yöresel ürünleri çiftçilerden toplayarak mo-
dern bir üretim yapmaya başlıyor. Kaya, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin endemik bitki çeşitliliğini 
de değerlendirerek, doğadan topladığı doğal ve 
yöreye özgü bitkileri kurutarak doğal ve katkısız 
bitki çay üretiminin çeşitliliğini artırıyor. Modern 
tesislerde ve hijyenin ön planda olduğu 25’e yakın 
bitki çayı üretimi yapan Nadir Özer Kaya, ürünle-
rini başta iç piyasa olmak üzere yurtdışına da ihraç 
ediyor.  Ülke ve kent ekonomisine hem istihdam 
hem de önemli ekonomik katkı sağlayan Kaya, iş-
letmesinin kuruluş serüvenini bizimle paylaştı. 
 
“2014 Yılından İtibaren Gümüşhane’nin Tek 
İhracat Yapan Firması”
Gümüşhane’de dünyaya gelen Kaya, ilk-orta ve 
lise tahsilini memleketinde, üniversiteyi de Er-
zurum Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde 
tamamladı. Kaya, üniversiteden Kimyager ola-
rak mezun olduktan sonra kendi alanında imalat 
sektörüne giriyor. İlk olarak kozmotik kolonya, 
çamaşır suyu, sıvı deterjan ve kozmetik ürün ima-
latıyla iş hayatına başlayan Kaya, daha sonra Gü-
müşhane’nin florasının (bitki) zenginliği dikkatini 
çekince marmelat işine giriyor. Gümüşhane’de ilk 
yaban meyve imalatına başlayarak üretime başla-
dığını anlatan Nadir Özer Kaya, üretim serüvenini 
şöyle aktardı. : “Emekli bir öğretmen amcamızda 
Gümüşhane’de ilk yaban meyvelerden oluşan kuş-

burnu, alıç, kızılcık meyve suyu marmelat imala-
tına Gümüşsuyu firmasıyla başlatmıştı. Onlarla 
kimyager olarak birlikte bir takım diyaloglarımız 
oluyordu. Onların danışmanlarıyla da diyalog-
larımız vardı. Ben de Gümüşhane’de doğal çay 
imalatı olmadığı için bu ürünlerle doğal çay ima-
latı yapmayı planladık ve projeye hazırlayarak 
KOSGEB’e sunduk.  Projemiz KOSGEB tarafın-
dan kabul edilince aldığımız destekle de hemen 
Kuşburnu çay imalatına başladık. Kekik, Nane, 
Papatya, Isırgan otu, Alıç gibi bitkiler bu bölgede 
fazla olduğu için talepte gelince ürün çeşitliliğini 
artırmaya karar verdik. Paketleme makinesi alınca 
da hem kendi ürünlerimizin paketlemesini hem de 
bölgenin siyah çay firmalarına fason üretimi yapı-
yoruz. Yaptığımız kaliteli bitki üretimi ile Türkiye 
piyasasında iyi bir Pazarımız var ve 2014 yılından 
itibaren de Gümüşhane’nin tek ihracatçısıyız. Al-
manya, Amerika ve Kuzey Irak ürünlerimizi gön-
deriyoruz” dedi.   

“Kuşburnu Çayı İçindeki Hibisküs Maddesi 
Tansiyon Düzenliyor”
Gümüşhane’nin bitkisel ürünü olan Kuşburnu bitki 
çayının üretimi ve kullanılan malzemelerle ilgili de 
bilgi veren Kaya ”Kuşburnu meyvesini çiftçileri-
mizden alarak önce kurutuyoruz. Fırınlama yaptık-
tan sonra parçalıyoruz. Kuşburnu’na herhangi bir 

kimyasal madde, boya, tat ve aroma gibi maddeleri 
katmıyoruz ve tamamen doğal.  Kuşburnu çayı da 
Mısır ve Afrika gibi ülkelerde yerde yetişen Afri-
ka Bamyası denilen geniş yapraklı gül olan Hibis-
küs’ü kullanıyoruz. Doğal bitki olan Hibisküs hem 
damak tadına hem de sağlık açısından özellikle 
tansiyonu düzenlemesine yardımcı oluyor”
  
“Vücuttaki Mikroplara Karşı Direnci Artıra-
cak Ürünler”
2019 yılı Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan Eya-
leti’nde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19)  solunum yolu 
enfeksiyonlarına neden olduğu için aşının yansı-
ra hastalığının tedavisinde bitkisel ürünlerin de 
etkisinin olduğu bilim insanları tarafından tavsi-
ye edilince kullanım artmaya başladı. Covıd-19 
virüsünün tedavi edilmesi için özel bir karışım 
yapmadıklarını ancak vücuttaki mikroplara karşı 
insan vücudunu dirençli hale getirecek antiseptik 
ürünleri imal ettiklerini anlatan Kaya “ Özellikle 
Covıd-19 için bir karışımı yok. Yalnız bu hastalığın 
bunun bir özelliği var. Yücel Allah doğada bu bitki-
leri insanoğlunun istifadesine sunduğu için bitkile-
rin farklı, farklı özellikleri var.  Mesela kekik doğal 
antiseptiktir yani mikrop öldürücü yani temizleyi-
cidir. Adaçayı üst solunum yollarındaki tahrişi ön-
ler daha sonra nefes yolları açar (Covıd-19) bunlar 

bir aşı gibi direk olmasa da bu tip tehlikelere karşı 
bu virüse karşı vücudun en azından hazırlıklı ol-
ması için savunması için destekleyici unsurlardır. 
İnsan sağlığına fayda sağlayan bitki çaylarını çe-
şitliliğini artırmak için de çalışmalarımız devam 
etmektedir” şeklinde ifade etti.
 
“Dövizdeki Yükseliş Maliyet Fiyatlarını Artı-
rıyor”
Ürettikleri bitkisel çayların satışı konusunda Pa-
zar sorunu yaşamadıkları ancak en büyük sıkın-
tılarının son günlerde dövizde yaşanan yükselişin 
maliyetlerini artırdığını kaydeden Kaya, “Pazar 
sorunu aslında hiç yok. Ürün çeşitliliği sebebiy-
le müşterilerden yoğun bir talep var. İşletme ola-
rak en büyük sıkıntımız özellikle bu dönem de 

dövizin artması sebebiyle maliyetlerimiz artıyor. 
Çünkü jelatin dolarla alınıyor ve fiyatlandırılıyor. 
Kâğıt poşeti ve ipi Almanya’dan geldiği için Euro 
ile alınıyor. Hammaddeyi dolar ve Euro ile alıyo-
ruz. Yurtiçindeki satışlarımız Türk lirasıyla olduğu 
için artan maliyetler bizi ekonomik olarak bir hayli 
zorluyor” dedi. 

“Yabancı Dil Bilen Elemanlar İstihdam Ederek, 
Yurtdışına Daha Fazla Ürün Satmak İstiyoruz”
İşletmesinin ileriye dönük hedeflerinden de bah-
seden Kaya, “ İşletmedeki makine teçhizatları ta-
mamlayarak daha fazla pazarlara açılmak istiyo-
ruz. Şimdiye kadar part-time yaptığımız ihracatı 
eksikliklerimizi tamamlayarak artırmak istiyoruz. 
Yeni pazarlar oluşturmak için de sermaye artımı ile 
birlikte genç ve yetenekli donanımlı yabancı dil bi-
len satış ve pazarlama elemanları istihdam etmeyi 
planlıyoruz” şeklinde konuştu. 
Nadir Özer Kaya, yüzde yüz doğal Gümüşhane flo-
rasından elde ettikleri bitkisel ürünlerle Kuşburnu, 
Sarıkantoron, Nane-Limon, Isırgan otu, Form, Ci-
van Perçemi, Böğürtlen, Elma, Yeşil Çay, Ihlamur, 
Kestane Çiçeği, Kekik, Ahlat, Alıç, Lavanta, Altın 
Otu, Biberiye, Papatya, Adaçayı, Sinamaki, Reze-
ne, Aslan Pençesi, Sığır kuyruğu ve Melisa çayla-
rından oluşan 25’e yakın ürünü piyasaya sunuyor. 

OCAK 2022YAŞAM22

Gümüşhane’nin doğal florasını 
ekonomiye dönüştürdü

Gümüşhaneli Kimya-
ger Nadir Özer Kaya, 
Doğu Karadeniz’in 
doğal meralarında ye-
tişen floradan topladı-
ğı ürünlerle 25’e yakın 
bitkisel çayı üretimi 
yaparak ekonomiye 
önemli katkı sağlıyor. 

HABER
Hüseyin Geylani Akdaş



Üniversitemiz Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu ve Şiran 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri biriktirdikle-
ri harçlıklarıyla Şiran’da eğitim-öğretime devam eden Atatürk İlk 
ve Ortaokulu öğrencilerine kitap dağıttı. Atatürk İlk ve Ortaokulu 
Okul-Aile Birliği üyeleri önderliğinde ilçede “Bir Kitap Bir Çocuk” 
sloganı ile okumanın önemine değinen öğrencilerimiz, kendi harç-
lıkları ile küçük öğrenci kardeşlerine kitap alarak önemli bir sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Birçoğu farklı illerden ilçeye 
gelen öğrencilerimiz, kendilerinin ilçede yaşayan halk ve özellikle 
öğrenciler için rol model olduklarının farkında olduklarını vurgu-
ladılar. 

Üniversitemiz ana kampüste yer alan spor salonunda ismi yaşatılacak olan, 
eski milli sporcu merhum Muzaffer Demirhan’ın oğlu Göksay Demirhan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e teşekkür ziyaretinde bulundu. 

İlköğretimdeki öğrencilerin kendilerini örnek ala-
rak üniversitede istedikleri bölümlerde eğitim ve 
öğretimlerine devam edebilmelerinin, en önem-
lisi de bilinçli bir toplum olabilmenin temelinin 
okumaktan geçtiğini ifade eden üniversite öğren-

cileri halkın takdirini topladı. Gerçekleştirilen projeye 
Şiran ilçesinde faaliyet gösteren Sultan Pestil Köme, 
soğuk kış gününde tüm öğrencilere pestil hellesi ikram 
ederek projeye destek oldu. Etkinliğe katılan Şiran İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hafız Orhan Aygün ise Atatürk İlk 
ve Ortaokulu Müdürü Sefa Türkmen, Okul-Aile Birliği 
Başkanı Vildan Gürmeriç ve üyelerine, projeyi hayata 
geçiren tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşek-
kür etti. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimizi 
tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 

“Kitap, en iyi dosttur. Aynı zamanda da farklı farklı dün-
yalara ve hayatlara açılan en değerli kapıdır. Bu kapının 
anahtarına sahip olmak, dünyanın en değerli hazinelerine 
bedeldir. Böylesi bir bedelin farkındalığına sahip olmak 
ise erdemli bir insan olmanın gereğidir. Gerek ilimizde ve 
gerekse de ilçelerimizde eğitim-öğretimlerini devam etti-
ren öğrencilerimiz söz konusu erdemli davranış modelini 
sergileyerek, bulundukları yerlerde kalplere dokunmaya 
devam ediyorlar. Öğrencilerimizin ilköğretim çağındaki 
kardeşlerine örnek olmak amacıyla ‘Bir Kitap Bir Çocuk’ 
sloganıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi 
bu anlamda bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Öğrencileri-
mizi bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyor, projede 
yer alan tüm öğretim elemanlarımıza ve Şiran halkına te-
şekkür ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Demirhan’ın ziyaretlerinden dolayı 
memnuniyetini dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 

“Muzaffer Demirhan, kayak branşında ülke-
mizi başarıyla temsil etmekle birlikte, aynı 
zamanda kayak branşında birçok öğrencinin 
yetişmesine de ön ayak olmuştur. Muzaffer 
Demirhan’ın yaşadığı dönemi ve başarılı ol-
mak için ne tür zorluklar çektiğini bizzat oğlu 
Milli Kayakçı Göksay Demirhan’ın kendi-
sinden dinledik. Gerek ülkemize ve gerekse 
de ilimize çok önemli katkılarda bulunan 
değerli şahsiyetlerinin isimlerinin yaşatıl-
ması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple de 
Üniversite olarak Gümüşhane ilimizde yaşa-
mış birbirinden değerli, topluma örnek olmuş 
şahsiyetlerin isimlerini Üniversitemizdeki 
kongre salonları, kütüphane, spor salonu ve 

laboratuvarlara vererek yaşatmaya çalışıyo-
ruz. Muzaffer Demirhan da bu isimlerden bir 
tanesi oldu. Üniversitemiz Senato kararıyla 
birlikte kendisinin ismini Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (BESYO)’nda bulunan 
spor salonumuza, ‘Muzaffer Demirhan Spor 
Salonu’ olarak vermiştik. Oğlu Göksay De-
mirhan da bu sebeple bizleri ziyaret ederek, 
teşekkürlerini iletti. Bu kıymetli ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ederim” açıklamasında 
bulundu. Göksay Demirhan, babası Muzaffer 
Demirhan’ın isminin Üniversitemizde yaşa-
tılacak olmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Rektörümüz Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek’e teşekkürlerini iletti. Ziyaret, 
karşılıklı fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.

Harçlıklarıyla miniklere kitap dağıttılar

Göksay Demirhan’dan 
rektörümüze teşekkür zi-
yareti

Üniversitemiz Gü-
müşhane Meslek 
Y ü k s e k o k u -

lu Prof. Dr. Basri Ertaş 
Konferans salonunda 
gerçekleştirilen etkinliğin 
açılış konuşmasını yapan 
Üniversitemiz Teknoloji 
Transfer Ofisi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
Proje Destek Merkezi so-
rumlusu Prof. Dr. Nafiz 
Maden şunları söyledi: 
“Başlıca amaç, toplum 
yararına sunulmak ama-
cıyla katma değeri yüksek 
bilgi ve teknolojinin geliş-
tirilmesini desteklemek, 
araştırmacıların ulusal ve 
uluslararası proje destek 
fonlarından yararlanma-
sını sağlamak, bu fonlarla 
ilgili araştırmacıları bilgi-
lendirmek, eğitimler ver-
mek, ilgili fonlardan yarar-
lanan araştırmacı sayısını 
ve yararlanılan fon sayısını 
arttırmaktır. Bunun yanı 
sıra üniversite–sanayi iş 
birliğini artırarak katma 
değeri yüksek projeler 
geliştirmek, araştırmacı-
ların iş dünyası ile birlikte 
çalışmasına ve sanayileşe-
bilme potansiyeli taşıyan 
teknolojilerin üniversitede 
geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, çalışmalarını 
aktif bir şekilde sürdür-

mek amacıyla gerekli iş 
birliklerini oluşturmak ve 
etkin bir teknoloji trans-
fer stratejisi ile araştırma 
yeniliklerini pazara taşı-
maktır.” Gerçekleştirilen 
bilgilendirme etkinliğinde 
projeler ve 2022 yılı 1. 
çağrısı kapsamında yapı-
lacak ön başvurular hak-
kında bilgiler veren KTÜ 
TTM Proje Uzmanı Öğr. 
Gör. Eren Yılmaz, bir su-
num gerçekleştirdi. KTÜ 
TTM faaliyetleri hakkında 
bilgiler veren Yılmaz su-
numunda; “Teknolojik ve 
yenilikçi iş fikrinle şimdi 
başvur, TÜBİTAK 1512 
BİGG programı kapsa-
mında %100 hibe desteği 
ile şirketini kur sloganıyla 
harekete geçen ve TÜBİ-
TAK tarafından uygulayıcı 
kuruluş olarak yetkilendi-
rilen KTÜ TTM, TÜBİ-
TAK 1512 Girişimcilik 
Destek (BİGG) Progra-
mı’nın 2022 yılı 1. çağrısı 
kapsamında ön başvurula-
rını almaya başladı. İlgili 
programa, akademisyen-
ler, ön lisans/lisans/yüksek 
lisans/doktora öğrencileri, 
mezun olmuş ve girişim-
ci adayı olarak teknolojik 
ve yenilikçi iş fikirlerini 
şirketleşerek faaliyete ge-
çirmek isteyen ve ilgili 

şartları sağlayan kişiler 
başvurularını yapabilecek-
lerdir” şekline konuşarak, 
bilgiler verdi. TÜBİTAK 
1512 Girişimcilik Destek 
(BİGG) Programına yö-
nelik soru ve cevapları aldı 
. Etkinlik hakkında açık-
lamalarda bulunan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Halil İbrahim Zeybek 
şunları söyledi: “Bilimsel 
bilginin veya teknik açıdan 
üretilen bir bilginin, top-
lumun faydasına olması 
için girişimcilik faaliyet-
leri önemlidir. TÜBİTAK 
tarafından girişimcilerin, 
teknoloji ve yenilik odaklı 
iş fikirlerini, katma değer 
ve nitelikli istihdam ya-
ratma potansiyeli yüksek 
teşebbüslere dönüştürebil-
meleri için çalışmalar hızla 
sürmektedir. Bu kapsamda 
teknoloji düzeyi yüksek 
ürün ve hizmetleri gelişti-
rebilen başlangıç firmaları-
nın oluşturulması amacıyla 
tanıtım etkinlikleri sür-
dürmektedir. Söz konusu 
etkinliklerin Üniversitemiz 
açısından önemi yüksektir. 
Üniversitemiz bünyesinde 
kurulduktan kısa bir süre 
içerisinde üniversite-şehir 
ve üniversite–sanayi iş 
birliklerine önemli katkı-
larda bulunan Teknoloji 

Transfer Ofisi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-
miz, yenilikçi iş fikirlerini 
sahaya sürmek ve katma 
değerli projeleri hayata 
geçirmek amacıyla Kara-
deniz Teknik Üniversitesi, 
Teknoloji Transferi Uygu-
lama ve Araştırma Merke-
zi (KTÜ TTM) iş birliği 
kapsamında TÜBİTAK 
1512 BİGG Tanıtım etkin-
liklerini düzenlemeye baş-
ladılar. Yaratıcı ve katma 
değerli iş fikirlerinin ortaya 
çıkacağına inandığımız 
tanıtım etkinliğinin akade-
misyenlerimize, öğrencile-
rimize ve halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Etkin-
liğin gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen başta KTÜ 
TTM Müdürü Prof. Dr. 
Oktay Yıldız, Proje Uzma-
nı Öğr. Gör. Eren Yılmaz 
ve Öğr. Gör. Güler Tuğ-
ba Gültekin olmak üzere 
Üniversitemiz Teknoloji 
Transfer Ofisi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Mü-
dürümüz Doç. Dr. Enver 
Akaryalı’ya, Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Abdur-
rahman Dokuz’a ve TTO 
Proje Destek Merkezi 
sorumlusu Prof. Dr. Nafiz 
Maden’e teşekkür ediyo-
rum.”
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GŞÜ’de TÜBİTAK 1512 BİGG
tanıtım etkinliği gerçekleştirildi



Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 
2017’de teröristlerle Kahraman Meh-
metçiğin girdiği çatışmada şehit olan 
Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Baş-
çavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan 

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, tüm Türkiye’de 
gösterime girdi. Şehit Eren Bülbül’ün doğum günü 
olan 1 Ocak’ta vizyona giren film Gümüşhane’li-
lerden tam not aldı. TRT ortak yapımı ‘Kesişme; 
İyi ki Varsın Eren’ adlı filmin çekimleri şehit Eren 
Bülbül’ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı mahallesi 
ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Vizyona giren 
filmin bir kısım çekimleri Gümüşhane’de gerçekleş-
ti. Eren Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bah-
çeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar 
ve Maçka’da bulunan çarşılar filmde gerçek mekan 
olarak kullanıldı. Sinemaların usta ismi İsmail Ha-
cıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 
rolüyle müthiş bir performans sergiledi. Şehit Eren 
Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, 
odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar ve Maç-
ka ilçesindeki çarşılar filmde mekan olarak kullanıl-
dı.

İzleyicilerden Tam Not
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” adlı filme Sema Do-
ğan Yaşam Alanı Sinema Salonu’nda izleyen va-
tandaşlardan tam not geldi. Sinema salonunda filmi 

izleyen Gümüşhaneli vatandaş Fatma Şenol filmi 
çok beğendiğini belirterek, “Bu kadar ayrıntı bekle-
miyordum. Sadece belli yerleri verilip geçildi zanne-
diyorum ama öyle değilmiş. Sahneleri birebir yaşa-
dım herkesin gitmesini tavsiye ediyorum” şeklinde 
konuştu. Melisa Akdere ise, “Film beni çok etkiledi, 
başından sonuna kadar soluksuz izledim. Normalde 
filmlerin ilk başı çok sıkıcı olur ama bu filmin başın-
dan itibaren çok iyiydi. Gerçek hayat hikayesi olması 
beni daha çok etkiledi” dedi. Eren Bülbül’ün şehit 
olduğu olayı bildiğini, vizyona giren film sayesinde 
yeni bilgiler edindiğini Enes Bulut, “Olaydan sonra 
okuduğumuz haberler çok az bir kısmıymış. İsmail 
Hacıoğlu’nun izlediğim en iyi karakterlerinden biriy-
di. Canlandırdığı rolü resmen yaşıyordu, kadrosuyla, 
senaryosuyla çok iyiydi” şeklinde konuştu. Filmin 
dram yönünün ağır bastığını belirten Muhammed Ay-
dın, “Bazı sahnelerinde insanı güldürdüğünü belirtti. 
Filmin etkileyici olduğunu belirten Aydın, “Dram 
yönü ağır basan bir filmde yer yer güldüğüm sahne-
leri de vardı, ama genel olarak hüzünlüydü. Beni çok 
derinden etkiledi. Ailenin bir arada oluşu ve yapısı 
çok iyiydi filmde bize verilmek istenen mesajlar ga-
yet açık ve netti. Özellikle filmde bize gösterilmek 
istenen vatana bağlılık, yokluk, bir arada oluş çok 
iyiydi. Bu konuda film yönetmenini ve senaristlerini 
tebrik ediyorum” sözleri ile filme dair düşüncelerini 
ve değerlendirmelerini aktardı.

Gümüşhane Üniversitesi personelinin eş, anne, baba 
ve çocuklarının da söz konusu indirimden yarar-
lanabileceği protokol kapsamında; küçük – büyük 

cerrahi işlemler, ameliyat hizmetleri ve medikal yatış teda-
vileri için %10, ayaktan muayene, tanı ve tedavi hizmetleri 
için hastanenin almakta olduğu farklarda %20 indirimli dev-
let katkı payı uygulanacaktır. 1 yıl sürecek indirimler için 
Özel İmperial Hastanesi Kurumsal İletişim biriminden Yağ-
mur Narcı ve Gül Söğüt, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’i makamında ziyaret ederek 
protokol hakkında bilgi verdiler. Özel İmperial Hastanesi 
yetkililerinin gerçekleştirdikleri nazik ziyaret ve imzalanan 
protokol için teşekkürlerini ileten Rektör Zeybek, “Üniver-

sitemizde görev yapan akademik ve idari personelimizin 
sağlığı bizim önceliğimizdir. Tabi sağlığımızı korumanın 
yanı sıra en iyi ve en uygun sağlık hizmetine ulaşmak da bü-
yük önem arz ediyor. Özel İmperial Hastanesi bugüne kadar 
nitelikli hizmetleriyle hastalarının şifa bulmasını sağladı. Bu 
konudaki başarılarını yakından takip ediyoruz. Üniversite-
mizin de bu imkânlardan en uygun şekilde yararlanması açı-
sından adı geçen hastanemizle söz konusu protokolü imza-
ladık. İmzaladığımız protokol ile birlikte personelimiz 1 yıl 
boyunca hastane hizmetlerini indirimli olarak kullanabile-
cek. Protokolün tüm personelimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, katkı ve desteklerinden dolayı Özel İmperial Hastane-
si’ne de teşekkür ederim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İyi ki Varsın Eren’e Gümüşhane’de yoğun ilgi
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Gümüşhane Üniversi-
te’sinde 237 yabancı öğren-
ci eğitim alıyor

GŞÜ ve Özel İmperial Hastanesi Arasında 
Protokol İmzalandı

2017’de Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül’ün hikayesini anlatan 
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi sinemasevenlerle buluştu.

Haber: Begüm Naz Aydın - Ekrem Koray Gül

Haber: Ömerhan Sezer - Furkan Bekdur

Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim alan yabancı 
öğrenci sayısı 237’ye çıktı. Gümüşhanede eğitim gören 
237 öğrencinin 40’ı ise yabancı dil eğitimi alıyor.

Gümüşhane Üniversitesi ile Özel İmperial Hastanesi arasında üniversite personeli tarafından 
yapılacak sağlık işlemleriyle ilgili olarak indirim sağlanması yönünde bir protokol imzalandı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğ-
rencilerden Haroun Mahamat Tahir Türkiye’de 
eğitim almaktan mutlu olduğunu söyledi. Gü-

müşhane Üniversitesi’nde öğretim görevlileri ve öğren-
cilerinin kendilerine karşı çok iyi davranışlar sergiledik-
lerini söyleyen Tahir, “Türkiye’ye geldiğim için pişman 
değilim ama Gümüşhane’de okuduğum için biraz sıkın-
tı yaşıyorum. Gümüşhane dağlık bir şehir olduğu için 
ulaşım araçları kullanmak zorunda kalıyoruz bu durum 
da bizi maddi açıdan biraz zorluyor. Gümüşhane’de bu-
lunan öğretim görevlileri ve öğrenciler bize oldukça iyi 
davranıyorlar. Bu açıdan memnunum, Çat ülkesinde 
Tan’dan geldim ve yaklaşık iki yıldır buradayım. Türki-
ye’de birkaç şehir gezdim Türkiye güzel bir ülke. Turist 
açısından da güzel. Benim kendi ülkemin dışında oku-
ma sebebim yurtdışı eğitimin öğrenciler için daha avan-
talı olması. Türkiye eğitim açısından diğer ülkelere göre 
eğitimi basit bir ülke, lisans açısından da öbür ülkelere 
göre iyi değil başka ülkeler lisans için üç yıl eğitim verir-
ken Türkiye dört yıl eğitim şartı koymuş bu açıdan güzel 
değil” ifadelerini kullandı.



P
ınar Binan 1980 

yılında Trabzon’un 
Araklı ilçesinde dün-

yaya geldi. Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir 
Eğitim Fakültesinde Fizik Öğ-
retmenliği okudu. Lisans haya-

tının yanı sıra mezun olduktan sonra 7 yıl Erzu-
rum da görev yaptı. Şimdilerde ise Trabzon’un 
Sürmene ilçesinde olan, Aşağı Aksu İlkokulun-
da sınıf öğretmenliği yapıyor. Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün ve Anadolu Eğitim ve 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın ortaklaşa düzen-
lediği, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) 
adlı proje yarışmasına “Arka Bahçede Hayat 
Var” adlı projesiyle katılan Pınar Binan, pandemi 
dolayısıyla yarışma askıya alınsa bile çalışmala-
rına ara vermeden devam ediyor. Öğrencileriyle 
birlikte yaptığı bu etkinliği proje olarak düşün-
mediğini dile getiren Pınar Binan, “Bu işe proje 
amacıyla başlamadım. 2019 yılında okullara bir 
yazı geldi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vak-
fı, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) isimli 
proje yarışması düzenliyordu. O zaman bende, 
okulumuzun arka bahçesinde yaptığımız etkin-
liğimizi bir proje olarak sunmak istedim. Baş-
vurularımızı da yaptık fakat pandemiden dolayı 

yarışma askıya alındı.” dedi. 

Yaptığımız işlerle veya girişimlerle çevremizdekilerin ve hiç 
tanımadığımız insanların hayatına dokunuruz ve katkı 

sağlarız. Gerek bir şeyleri düzeltmek gerekse var olanı 
iyileştirmek adına yaparız bu çalışmaları. Pınar öğret-
men öğrencilerinin hayatına dokunmayı sade-
ce sınıf ortamıyla kısıtlamadı ve onlara doğay-
la kucaklaşmayı ve toprakla dost olmayı 
öğretmeyi amaç edindi.
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Arka bahçede hayat var

 “Okula geldiklerinde ilk uğradıkları 
yer, okulun arka bahçesi oluyor”

Son yıllarda kendi sebzelerini kendisi 
üretmeye çalışan Pınar Binan, “İnsanlar 

köyde olmalarına rağmen öğrencilerin ve 
velilerin toprağa pek ilgisi yok. Bu nedenle 

bu işe başlarken hem velileri hetm de öğren-
cileri bu işe katmak istedim. Okulun arkasında 

küçük bir bahçe var. Bahçeyi hep birlikte düzen-
ledik. Ardından elimde bulunan tohumları öğren-
cilerle birlikte viyollere ektik. Zamanla bitkilerin 
büyüyüp yeşerdiği-
ni gördüklerinde 
gözlerindeki mut-
luluk yüzlerindeki 
sevinç görülmeye 
değerdi. O zaman 
doğru yolda old-
uğumu anladım.” 
dedi.
Pınar Binan, 
“Çocuklar oku-
la geldiğinde ilk 
olarak arka bahç-
eye gidiyorlardı. 
Herkesin kendi 
diktiği bitkilerinin 
yanına isimlerini 
yazdık. Kimisi yağmurdan dolayı yan yatan bak-
lasını düzeltiyordu. Kimisi susuz kalan domate-
sini sulamak istiyordu. Güzel şeyler oluyordu ve 
ben de geleceğe dair umutlanıyordum.” şeklinde 
yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Elli kamyon toprak yardımında bulunulur
Çevre halkın ve başka illerden birçok insanın gön-
derdiği tohumlarla birlikte bolca tohumları oldu. 
Bu tohumları ekmek için daha büyük bir bahçeye 
ihtiyaçları vardı. Bunun için okulun müdürüne 
danışan Pınar Binan, “Okulumuzun hemen yanın-
da başka bir okul daha vardı. Onun arka bahçe-
si daha büyüktü fakat topraksız ve verimsiz bir 
yapıya sahipti. Bunun için okul müdürümüzle 
konuştum sağ olsun o da Trabzon Köprü Başı 
Belediyesi ve Trabzon Sürmene Belediyesi ile 
görüştü. Yaklaşık elli kamyon toprak okulun arka 
bahçesine getirildi. Velilerden de yanmış hayvan 
gübresi için talepte bulundum. Sağ olsunlar onlar 
da beni kırmadı.” ifadesini kullandı.
Atalarımızdan kalma tohumları toplamak ve 
birçok tohumu kimyasallar olmadan çoğaltmak 
istemesi üzerine farklı illerde bulunan ata tohum 
toplayıcılarla iletişime geçen Binan, duygularını 
şu şekilde dile getirdi; “Yaptığımız çalışmayı proj-
eye dönüştürmeye karar verdikten sonra ata tohum 
toplama işine daha da bir heves ettim. Ata tohum 
toplayıcılarla iletişime geçtim. Onlara projemden 
bahsettim sağ olsunlar beni kırmadılar ve bana çeşit 
çeşit tohumlar gönderdiler. Ben pazardan alınan ve 
ekilen tohumları sağlıklı bulmuyorum. Hepimiz 
az çok ne koşullarda ne tür kimyasallara maruz 
kalarak yetiştirildiğini biliyoruz.” Binan, “Ata to-
hum toplayıcılardan elde ettiğim tohumların hep-
si sürdürülebilir ve tamamen kimyasal olmadan 
üretiliyor. Dedelerimizin, ninelerimizin torbaların-
dan, sandıklarından, dolaplarından günümüze ka-

dar ulaştılar. 
Bunlar bizim için 
büyük miras bu ned-
enle ben ve öğren-
cilerim bu proje 
kapsamında hem ata 

tohumlarının sürdürüle-
bilirliğine katkıda bu-
lunacağız hem de bütün 
okulların arka bahçelerini 
yeşerteceğiz.” 

“Bizler bu toprağı kir-
lettik ve şimdi bunu 

telafi etmeliyiz”
Öğrencilerinin, 
salgın hastalık 

dolayısıyla uzak-
tan eğitim sürecine 

girmeden önce, 
okulda viyollere 
ektikleri 
bitkile-
ri evi-

nin balkonuna 
getiren ve canlı 
dersler sayesinde 
sık sık öğrencileri-
yle bir araya gelme 
fırsatı bulan Pınar Binan, 
konuya ilişkin şu açıklamalar-
da bulundu; “Bu yıl okula yeni 
başlayan birinci sınıf öğrencile-
rimle, okula gelme fırsatı bulduk-
ları birkaç haftada viyollere sebzeler 

ektik.  Salgın hastalık sebebiyle okullar tatil oldu 
ve uzaktan eğitim sürecine geçmek durumun-
da kaldık. Bu süreçte çocuklar kendi el emekleri 
olan bitkileri görmek istediler. Hemen hemen her 
ders onlara bitkilerini gösteriyorum. Bununla ye-
tinmeyip telefonda kurduğumuz sınıf grubuna ve 
sosyal medya hesaplarıma fotoğraflar atıyorum. 
Şaşkınlıkları ve sevinçleri gerçekten görülmeye 
değer.” Binan, “Çeşitli illerden öğretmenler beni 
aradı ve biz de okulumuzda böyle bir şey yapmak 
istiyoruz. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor gibi 
şeyler söylediler. Bu beni çok mutlu etti. Bizler bu 
toprağı kirlettik ve şimdi bunu temizlemek ve bunu 
çocuklara temiz bir şekilde bırakma vakti” açıkla-
masını yaptı.

“Şimdi alınan tohumları geri iade etme zamanı”
Proje düşüncesiyle başlamayıp, amacı; öğrencile-
rine toprak ve doğa sevgisini aşılamak olan Binan, 
sonrasında projeye dönüştürmek istediği bu çalış-
ma için elde ettiği yüze yakın çeşit tohumu kendis-
inden isteyenlere ve kendisine tohum gönderenlere 
katkı olsun diye geri göndermeye başlamasına 
ilişkin şu ifadeleri dile getirdi. “Nasıl ki ben bana 
tohum gönderenlerden tohumları hevesle istedi-
ysem ve beklediysem, onların da aynı duygular 
içerisinde olacağını düşünerek çoğalttığım tohum-
ları hiç üşenmeden ve sıkılmadan 30 kişiye gön-
derdim”
Binan, “Amacım arka bahçesi yeşillenmeyen okul 
kalmasın, çocuklar toprağa ve doğaya dokunsun. 
Bu işin çocuklara çok faydası olduğu için bunu iler-
letmeye çalışıyorum. Umarım herkes bunun bilin-
cine varır ve toprağa dokunmayan çocuk kalmaz. 
Bu işe başladığım öğrencilerimi geçen yıl mezun 
ettim. Şimdiki birinci sınıflarla, sıfırdan ve yeniden 
yeni şeyler öğrenerek bu sürece devam ediyo-
rum.  Bu işe proje olsun diye başlamadım. Salgın 
hastalık dolayısıyla proje yarışması askıya alınsa 
bile bu beni yıldırmaz. Okulun arka bahçesinde to-
prak, sınıfta öğrencilerim olduğu müddetçe ben bu 
işi bitirmeyeceğim” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

HABER
Emine Karadağ
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Öğ-
retmen Gürhan Yardım Ortaokulunda gö-
rev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni Meh-
met Cengiz ve öğrencileri güzel bir kitap 
çalışmasına imza attı. ‘Artık Sen de Dene-
melisin’ isimli kitabı hazırlayan öğretmen 
ve öğrencileri, okumanın önemini giderek 
kaybettiği bu dönemde insanlara örnek 
oldu. 

Yasıtları kompozisyon yazamazken onlar kitap yazdı.

şehit Öğretmen Gürhan Yar-
dım Ortaokulu’nda görev ya-
pan Mehmet Cengiz, Sosyal Bi-
limler öğretmeni. Bu sene görevinde 
dördüncü yılı. Doğu Anadolu Bölgesi’n-
de hiç adı bilinmeyen bir yerde öğrencile-

riyle güzel bir çalışmaya imza atar. Öğrencileriyle 
bir kitap çalışması hazırlayan Mehmet Cengiz, 
“Hayatım boyunca başarılı bir öğrenci değildim. 
Herkes bana ‘Çalış, bir yerlere gel’ derdi. Oysa 
baskı yaparak bir yerlere gelinmez, istemek lazım. 
Beni teşvik eden ise edebiyat öğretmenim oldu. 
Ben de öğrencilerimi teşvik edip onların içindeki 
yeteneği ortaya çıkarmak ve kendilerini tanıma-
larını istiyorum. Hayalim olan bölümü kazana-
madım. Edebiyat ve Felsefe okumak istiyordum, 
olmadı. Puanım yetmedi. Sosyal Bilimleri tercih 
ettim. Elbette bu tercihimi de isteyerek yaptım. 
Öğretmenlik hayatıma başladığımda bu tarz çalış-
malar yapmak aklımda yoktu ama öğrencilerimle 
güzel bir ilişkimiz olunca yapmak istedim böyle 
bir çalışmayı. Türkiye çapında dokuz çalışmamız 
oldu bundan evvel. Hiçbirini ödüllendirmedim. 
Çünkü adımın geçmesini istemiyordum. Öğrenci-
lerin adı geçmeyecekse bu tarz ödüllendirmeleri 
reddettim hep.” diyerek başlıyor hikayesini ve 
yaptıkları çalışmayı anlatmaya.

Yeni projeleri devam ediyor

Cengiz; “Bu ilk kitabımız değildi. İlk kitabımız 
daha heyecan vericiydi. Ancak bu kitabımız daha 
oturaklı oldu. Bir sonraki kitabımızla birlikte ülke 
çapında bir projeye imza atmayı hedefliyoruz. Biz 
bakanlığa birer örneğini yollayacağız. Hatta Ziya 
Selçuk ile Alev Alatlı’nın katıldığı bir toplantıda bu 

ki-
t a p 
b e n i m 
taraf ım-
dan dile 
getirildi. İlgi-
lerini çekti. Çünkü 
bu öğrencilerin yaşıt-
ları daha kompozisyon 
yazamazken kendileri kitap 
yazdılar.” diyor ve ekliyor, “Be-
nim isteğim öğrencilerin bu çalışma-
larını devam ettirmeleridir. Birlikte üzerinde 
çalıştığımız bir projemiz de var, yakın zamanda 
umuyoruz ki hayata geçireceğiz. Öğrencileri-
mizle birlikte bir fanzin çıkarmayı planlıyoruz. 
Ben okulun onlara hiçbir katkı sağlayacağını 
inanmıyorum kendileri gezip araştırıp bulmadığı 
sürece.” Yazmak eylemini “hayata direnmek” ve 
“ölümsüzlüğe” benzeten Cengiz, “Buna bulaşan 
kolay kurtulamaz, yeni bir dünyaya pencere aç-
mak gibidir.” Fanzin çalışmasını yürütecekleri 
öğrencilerinden gayet umutlu Cengiz. “Yazılar ve 
şiirlerde yetenekli oldukları ve gün geçtikçe 
üzerine bir şey kattıklarını görmek beni 
mutlu etti. Bu durumu ilerde iyi 
yerlere geleceklerinin haberci-
si olarak görüyorum” diyor.

“Empati kurma, konuşma tarzı ve özgüven 
kattı” 

Mehmet Cengiz’in öğrencilerinden Helin Sök-
men; “Yazmaya 7. sınıfta başladım. Buna benzer 
farklı bir projede yer aldım. Normal şeylerle ama 
Artık Sen De Denemelisin kitabımızla kendimi 
geliştirdim. İnsanlar bu yaşta böyle yazılar yaz-
mama olumlu tepki verdi yaşımdan dolayı. Diğer 
öğrenciler gurur duydular. Yazmak bana güven ve 
huzur veriyor. Stres altındayken yazmak iyi geli-
yor.” diyor.

Hiranur Aydın ise, “Yazmaya yeni başlama-
dım. Küçüklüğümde günlük tutardım. O 
zaman bile belliydi yazmaya yatkınlığım. 
Kitaplarla aramdaki bağı bir dostluk gibi 
düşünüyorum. Onlar beni anlıyor. Mon-

taigne denemesinin üstündeki yazı dik-
katimi çekmişti ve bir insan yazarak 

kendini nasıl öğrenir ki dedim. 
Yazmaya başlamamın en büyük 

sebebi kendimi öğrenmekti. 
Yazmaya başlayınca dışa ak-

taramadığım duygularımı 
artık daha rahat ak-
tarıyorum ve bu çok 

büyük bir 

gelişme benim için. Hocamın beni teşvik etmesi 
okumaya da kapı açmış oldu. Örneğin empati kur-
ma, konuşma tarzı, özgüven gibi birçok şey kattı.”

Yazmak, güvende hissettirir

Cengiz’in öğrencilerinden olan İrem Akdağ: “Ki-
taplarla aramdaki bağ çok farklı. Ben kitapları 
insanlardan üstün tutarım. Çünkü dış dünyadan 
ve insanlardan sıkılmıştım yeni arayışımda kitap-
lar bana yeni bir dünya oldu. Yazmanın sana ne 
katkısı olacak maddi yönde diye. Çevremdekiler 
beni sorguladı. Çünkü benim baktığım ve insan-
ların baktığı pencere apayrı, onu fark ettim. Ya-
zılarım beni bana tanıtırdı. En önemlisi ise şu an 
düşünüyor, merak ediyor ve araştırıyor olmamdır. 
Hocama bu konuda çok teşekkür ederim. Çünkü o 
bizim içimizdeki şeylerin farkındaydı ve bunların 
dışarı çıkması gerektiğini düşünüyordu. Bunları 
en güzel şekilde de bize öğretti.” Rabia Sökmen-
ci ise “Kitap okumayı sevmezdim, sıkıcı gelirdi. 
Sonra herkesin okuduğu bir kitap vardı. Ben de 
aldım okudum ve şunu anladım ben kitap seven 
biriyim. Şu güne kadar doğru kitabı bulmamışım 
ve kitap okuma alışkanlığım başladı. Yazarak 

kendimi güven-
de hissediyorum 
insanlara iletiyo-
rum” açıklaması-

nı yapıyor. 

Haber
Reyhan Akdağ
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ÇOBANDI ŞAMPİYON OLDU
Gümüşhane’nin Akçakale köyünde yaşayan Mu-
hammet Orhan Aktaş, çobanlık yaparken babası-
nın arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı Kick 
Boks spor dalında kendisini geliştirerek hem Tür-
kiye’de hem de uluslararası müsabakalarda bir-
çok ödül aldı. Avrupa Üçüncülük ödülü, Türkiye 
İkincilik ve Üçüncülük ödülü gibi pek çok ödülü 
olan Aktaş, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.
Kick Boks şampiyonu Muhammet Orhan Aktaş 
2000 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. Baba-
sı memur emeklisi, annesi ise ev hanımı olan, iki 
çocuklu ailenin bir bireyi. Hayat şartlarının vermiş 
olduğu zorluklardan dolayı hem okulunu okuyup 
hem çobanlık yaparak ailesinin ekonomisine katkı-
da bulundu. Çobanlık yapıp aynı zamanda spor ha-
yatına devam eden Aktaş, başarıdan başarıya koştu.

Haber: Cüneyt Furkan Şahin

Muhammet Orhan Aktaş, 
2015 yılında babasının arka-
daşının ısrarı üzerine spora 
yönlendirildi. Spora başladı-
ğında Kick  Boks Antrenörü 
Erol Eroğlu tarafından yete-

neği fark edilen ve onun desteğiyle bu spora bağla-
nan Aktaş, bu sporu yaparken kendisinin bu konuda 
yetenekli olduğunu fark ederek yaptığı spora daha 
çok bağlandı ve azim gösterdi. Aktaş verdiği bütün 
emeklerinin karşılığını ilk olarak Antalya Kremlin 
Otel’de yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuva-
sı’nda gösterdi. 57 kilogram Gençler Full Contakt 
dalında büyük bir başarı göstererek Türkiye İkincisi 
oldu. Göstermiş olduğu bu başarı sayesinde spora 
dört elle sarıldığını ve daha çok başarı ve ödül ka-
zanacağını söyleyerek çalışmalarına devam ettiğini 
belirtti. 

Çobanlık yapmak Aktaş’ı Durduramadı
Aktaş ailesine ekonomik açıdan destek olmak ama-
cıyla yapmış olduğu çobanlık mesleği okulunu ve 
spor hayatını olumsuz yönde etkileyemedi. Aktaş, 
“Yapmış olduğum işimi ve okulumu sevdiğim için 
spor hayatıma zaman ayırabiliyorum. Bu sayede 

egzersizlerimi düzenli yapabiliyorum. Bu benim 
için hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Hayatım-
dan, işimden ve yapmış olduğum spordan gurur 
duyuyorum” ifadelerini kullandı. Sağlını ve fiziğini 
dengede tutabilmek için Akçakale köyünden Gü-
müşhane merkeze kadar olan 7 kilometrelik yolu 
her gün yürüdüğünü belirtti.
 
Aktaş’ın Başarısı Gün Geçtikçe Artıyor 
Aktaş başlamış olduğu Kick Boks sporunda ailesi 
ve antrenörün büyük destekleri sonucu 03-11 Tem-
muz 2018 yılında Elazığ’da düzenlenen Türkiye 
Büyükler Gençler Yıldızlar ve Minikler Kick Boks 
Şampiyonasında Üçüncülük ödülünü aldı. Almış ol-
duğu bu ödüller onu daha çok hırslandırarak 01-07 
Temmuz 2019 yılında Erzurum’da yapılan Türkiye 
Büyükler Gençler Yıldızlar ve Minikler Kick Boks 
57 kilogram Büyük Full Contakt müsabakasında 
Üçüncülük ödülüne götürdü. Aktaş yeni hedefinin 
Avrupa’da dereceye girmek olduğunu belirti. Tür-
kiye’deki başarıları sayesinde almış olduğu ödüller 
ve azmi onu uluslararası müsabakalara sürükledi. 
Aktaş ailesi, Antrenörü Eroğlu’nun desteği ve ken-
di azmi ile 04-07 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da 
düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa 

Kupası Kick Boks 57 kilogram Büyük Erkek Full 
Contakt Turnuvası’nda Avrupa Üçüncülük ödülünü 
alarak ülkesini ve memleketini gururlandırdı. Ak-
taş, “Katılmış olduğum ilk uluslararası müsabakada 
Üçüncülük ödülünü alarak ülkemi ve çok sevdi-
ğim şehrim Gümüşhane’yi temsil ettiğim için çok 
mutluyum ve yeni hedefim dünya şampiyonluğunu 
elde etmek” şeklinde konuştu.

Okumaktan da vazgeçmiyor 
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve 
Yüksekokulunda Antrenörlük İkinci Sınıf öğrenci 
olan Aktaş; “Bu bölümü kazanmamdaki en bü-
yük etken yapmış olduğum spor ve bu sporun en 
iyi yanlarından birisi” dedi ve ekledi; “İnsanların 
sokak kavgalarından uzaklaşıp spor salonlarında 
antrenman yapması, sporcu olmaları, kötü alışkan-
lıklardan uzak durması benim için önemlidir. Öfke 
kontrol sorunu olanların salonlarda vakit geçirerek 
bu sorunlarını yenmeleri, özgüveni olmayanların 
özgüvenlerinin artması bu spor sayesinde oluyor” 
dedi. Aktaş’ın son olarak bu sporu yapmak isteyen-
lere tavsiyesi, vazgeçmeden düzenli olarak egzer-
sizler yapmaları, beslenmelerine dikkat etmeleri, 
sabırlı ve çok azimli olmaları oldu. 
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Ödülü ekmek olan spor, Topâ Dârâ
Doğu Anadolu’nun ücra köy-
lerinde kış ayları çok karlı 
ve fırtınalı olduğu için köy 
yolları kapanır, elektrikler 
kesilir, iletişim kopar. Aynı 
zamanda ekonomik sıkıntılar 
baş gösterir. Köy gençleri bu 
çetin kış koşullarında geç-
mişte atalarından gelen ve 
kendi kurallarını belirledik-
leri “Topâ Dârâ” adını ver-
dikleri oyunu oynarlar. Oyu-
nu kazanan takımın üyeleri 
bilinen diğer sporların aksine 
ekmek kazanıyor. Gençler 
Topâ Dârâ oynarken hem 
eğlenip spor yapıyor hem de 
evlerine ekmek götürüyor. 

Bizim zamanı-
mızda bu oyun çok 
popüler ve çok 
cazipti. Herkes 
oynamak isterdi, 
büyük takımlar 
kuruyorduk. Her 
takım kazanmak 
için ellerinden ge-
leni en iyi şekilde 
yapmaya çalışı-
yordu. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin so-
ğuk ve uzun kış günleri olduk-
ça çetin geçer. Karlı günlerde 
yollar kapanır, elektrikler ke-
silir, şebekeler çekmez ve dış 
dünyayla tamamen iletişim ke-

silir. Ağrı’nın Hamur Kaçmaz köyünde, köy hal-
kı bu zorlu zamanlarda vakit geçirmek ve zamanı 
değerlendirmek için bir oyun geliştirirler. “Topâ 
Dârâ” adını verdikleri bu oyun çetin kış şartların-
da köydeki gençlerin zamanını aktif geçirmesini 
sağlar. Topâ Dârâ köylüler tarafından çok sevilen 
bir oyun. Oyunun kuralları da var elbette. Oyun 
sekiz kişi tarafından oynanıyor. Bu sayı bazen on 
kişiye de çıkabiliyorlar. 
Bir araya gelen oyun 
ekibi grup halinde 
ayrılıyorlar. İlk önce 
oyunu oynamaları 
için koyun yününü 
bir araya topluyor-
lar. Yuvarlak bir 
şekle getirili-

yor. Daha sonra üstüne bir çorap koyarak iğne ve 
iplikle dikiliyor. Dikildikten sonra topa vurmak 
için kavak ağacından büyük bir dal kesiyorlar ve 
beyzbol sopasına benzemesi için el işçiliğinden 
geçiliyor. Bu işlem bittikten sonra sekiz kişiden 
dörder gruplar halinde ekipler oluşturuluyor. Her 
grup kendine kırmızı ve beyaz gibi isimler belir-
liyor. Daha sonra aralarında tahminen yüz ellişer 
metre uzaklıkta çizgiler çiziliyor. Topa vurdukları 
çizgiye “driyan”, diğer çizgiye ise “memık” deni-
liyor ve sıra oyunu oynamaya geliyor. Hakemlik 
yapması için köyün büyüklerinden eskiden beri 
oynayan biri çağrılıyor. Yazı tura yapılıyor ilk oy-
nayacak takım seçiliyor. Rakip takımda ilk kim 
topa vuracaksa topu eline alıyor. Karşı taraftan 
biri de topu havaya kaldırıyor, onlar da sopayla 
vurmaya çalışıyor. Vurduğu an top uzağa fırlı-
yor. Onun 
takımından 
iki kişi me-
mık çizgi-
sine doğru 
k o ş m a y a 
başlar. Eğer 
rakip takım 
topu onla-
ra vurmaya 
b a ş a r ı r s a 
onlar eleni-
yor, oyunu 
diğer takım 
devralıyor. 
Eğer topa 
v u r m a z -
larsa kır-
mızı takım 
memık çizgisine ulaşır, altı ekme-
ği kazanmaya bir adım yaklaşmış olurlar. 

Oyunun kazananı altı ekmek alıyor

Zamahan Doğan 83 yaşında ve köyün en yaşlı-
larından biri.  Topâ Dârâ’yı çok oynayan Doğan, 
oyun hakkında detaylı bilgiler veriyor; “Kırmı-
zı takımı, driyan yani topa vurduğumuz çizgide 
tekrar topa vurmaya başlıyorlar. Aynı şekilde 
top uzağa giderse kırmızı takımından iki kişi 
driyan çizgisinden koşup memık çizgisindeki 

arkadaşlarına ellerini birbirilerine tokuşturu-
yorlar. Memık çizgisindekiler driyan çizgisine 
ulaştıkları zaman iki kişi tüm takım arkadaşla-
rına toplam altı ekmek kazandırmış oluyor. Bu 
döngü bu şekilde devam ediyor ve eğer karşı 
takım yenilmeden altı kere, her iki çizgiye ula-
şırlarsa oyun bitiyor. Kaybeden takımdan herkes 
ayrı ayrı kendi evlerinden altı ekmek getirip ka-
zanan takıma dağıtıyorlar. Kazanan takımdaki-
ler ise evlerine elleri dolu ekmekle dönüyorlar.” 

Diğer köylerle müsabakalar yapılır 

Doğan; “Benim gençlik yıllarımda yaşam çok 
zordu, yoksulluk vardı. Ekonomi çok kötüydü. 
Kimsenin evinde doğru düzgün ekmek ve aş 
bulunmazdı. Bunun için Topâ Dârâ oyunu çok 

önemliydi. Kaza-
nanlar evlerine ek-
mekle dönerdi. Bu 
yüzden bizim za-
manımızda bu oyun 
çok popüler ve 
çok cazip-
ti. Herkes 
o y n a m a k 
i s t e r d i , 
büyük ta-
kımlar ku-
r u y o r d u k . 
Her takım 
kazanmak için el-
lerinden geleni en 
iyi şekilde yapma-
ya çalışıyordu. Ne-
deni ise evlerinde 

aç bekleyen çocuklarına ekmek götürebilmekti. 
Kaybeden takımların evlerinde ekmek ya da un 
yoksa onların da evlerinden peynir, yağ, şeker 
ya da kumaş getirmelerini isterdik.” diyor. Za-
mahan Doğan, “Bazen karşı köydeki gençlerle 
müsabaka düzenliyorduk. Bu sefer oyun bizi 
daha çok zorlatırdı. Çünkü rakipler güçlü kişiler-
den oluşuyordu. Ödül daha çok ve daha büyük 
olurdu. Oyunu kazananların ödülü ise ekmek, 
yağ, şeker, un. Köy gençleri arasında en iyi ben 
ve rahmetli arkadaşım Hasan’dı. İkimiz çok iyi 
oynardık. Bu yüzden rakiplerimiz bizden çok 

çekiniyorlardı. Yaşlandım artık anca gençlere 
hakemlik yapıyorum.” açıklamasını yapıyor.
“Biz gençler oyuna devam ediyoruz” 
Halit Doğan ise, Topâ Dârâ’nın 25 yaşındaki genç 
oyuncularından. O da köyün gençleri ile beraber 
bu oyunu severek oynuyor. Halit Doğan; “Babam 
eskiden bu oyunu çok oynuyordu. Bir o kadar da 
seviyordu. Halen seviyor. Şu an hakemlik yapı-
yor ama elinde gelse hakemliği bırakıp bizimle 
oynayacak. Biz gençler de büyüklerimizden bize 
aktarılan oyuna devam edip oynuyoruz.” di-
yor. Halit Doğan evli. Ancak eşi hamile olduğu 
için tandırda ekmek pişiremiyor. Doğan da tıp-
kı eskiden olduğu gibi Topâ Dârâ ile evine ek-
mek götürüyor. Bu durum onun için 

ç ö z ü m olmuş. 
Babasından devraldığı 
görevi yerine getiriyor. 
Hem kendi geliştirdik-
leri sporu yapıyor hem 
de evine ekmek götür-
müş oluyor. Halit Do-
ğan gibi köyün diğer genç-
leri geçmişlerinden gelen bu 
oyunu her kış oynuyorlar. 
Gelecekteki nesillere aktar-
mak için köylerindeki küçük 
çocuklara da oynatıyorlar. 

Haber
Yusuf Hakkı Doğan
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“Terör bacağımı aldı, hayallerimi değil”

C engiz Dinç, 1988 yılında 
Van’ın Çatak ilçesine bağlı 
Konalga köyünde geçimini 
tarım ve hayvancılık ile sağ-
layan on kişilik Dinç ailesinin 
ikinci çocuğu olarak dünyaya 

gelir. Zorlu hayat şartları ve geçim sıkıntı-
sı onu erken büyümek zorunda bıraksa da o, 
sırtındaki bütün yüke rağmen içindeki çocuğu 
öldürmez. Umudunu hep diri tutar. Küçük yaş-
larda babasına köy işlerinde yardım etmeye 
başlayan Dinç, “Her zaman okumanın hayalini 
kurdum, terör olaylarının çok fazla yaşandığı 
o dönemde köyde okul yoktu. Yapılanlar ise 
yakılıp yıkılıyordu. Biz de sık sık Van’a gi-
der gelirdik hayvan satmak için ya da babamın 
başka işlerinden dolayı. Van’da ev almıştık. 
Ben de hep hayalini kurduğum okul için, biraz 
da ağır olan köy işlerinden kaçmak için baba-
mı ikna edip Van’a gitmek, orada okumak isti-
yordum.” diyerek başlıyor hayat hikayesine. 

Terör hayallerine engel olmaz 

Köyde işler bitmeye yakın babasını ikna eder 
okumak için. Okula başlamak için heyecanla 
gün sayar ve hayallerine bir adım daha yakla-
şır. Heyecandan uyuyamadığını söyleyen Dinç, 
“Herkes benim kadar şanslı değildi. Ben bir 
şekilde babamı ikna etmiş, o küçük bedenimle 
sırtlandığım yoğun ve yorucu işten bir şekilde 
kurtulmuş, hayallerimin peşinden gitmiştim. 
Fakat benim gibi çok arkadaşım vardı ve ne 
yazık ki çoğu okuyamadı.” diyor. Aynı coğraf-
yada, aynı şartlarda doğan insanlar olarak hi-
kayelerinin farklı olabileceğini, kendi hayatı-
na baktığında hikayesini farklılaştırdığını dile 
getiriyor. Cengiz Dinç, “Nihayet o gün gelmiş-
ti, babam ve annem köyde eksik kalan işleri 
halletmek için kaldılar. 1994 yılı Eylül ayında 
amcamla beraber beni Van’a 

gönderdiler. Biz köy minibüsüne bindik ve mi-
nibüs hareket ettiğinde içim kıpır kıpırdı ama 
bu uzun sürmedi, köyden epey uzaklaştığımız 
ve ilçeye yaklaştığımız sırada bir ses duydum. 
Çok korkmuş ve olayın şokuyla bayılmıştım. 
Gözümü açtığımda hastanede olduğumu fark 
ettim. Bacağımın çok fazla hasar aldığını, mi-
nibüsün altında mayın patladığını söylediler. 
Hiç unutamıyorum o günü ve benim için ifade 
ettiklerini” diyerek o günlere yeniden gidiyor. 
Hastaneden hastaneye götürüldüğünü, fakat 
maddi durumdan dolayı yeterince ilgilenil-
mediğini, ailesi tarafından da ihmal edildiğini 
düşünen Dinç, “En sonunda bacağım kangren 
oldu ve kestiler. Bu duruma alışamıyordum. 
Çok fazla etkilenmiş, heyecanımı kaybetmiş 
durumdaydım ama yine de pes etmek bana 
göre değildi. Her şeye rağmen istediğim şey 

uğruna bacağımı feda ettiğim bu yolculuğumu 
vazgeçerek bırakamazdım. Pes etmeyip Van 
Mustafa Necati İlkokuluna yazıldım ve oku-
la başladım. Terör bacağımı aldı, hayallerimi 

değil” ifadelerini kullanıyor.
 

Öğretmek için 
öğretmen ol-

mak ister

Başta zor olsa da sonradan kendisini olduğu 
gibi kabul edip durumuna alışır. Sözlerine 
devam eden Dinç, “İlkokulun ardından daha 
sonra Van Şehit Kemal Karaoğlanoğlu Lise-
si’nde lise öğrenimimi tamamladım. Zaman-
la ailemin bana olan güveninin ve desteğinin 
azaldığını hissettim. Çoğu zaman kendimi 
yük olarak gördüğüm de oluyordu. Her zaman 
olduğu gibi kendi başımın çaresine bakmaya 
çalıştım. Üniversiteye de kendi imkanlarımla 
hazırlanıp ailemden veya kimseden yardım 
almadan yoluma devam ederek üniversite ka-
zandım. Başvuru sonuçları açıklanmış ve ben 
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Öğretmenliği 
bölümünü kazanmıştım. Bir adım daha yak-
laşmıştım tırnaklarımla kazıya kazıya yürü-
düğüm hayallerime; çünkü ben en çok öğret-
men olmak istiyordum öğretmek için.” Cengiz 
Dinç bu denli mücadele ederken babası Arif 
Dinç de ekonomik sıkıntılardan yakınıyor. 
Oğlu ile fazla ilgilenmediği için üzgün oldu-
ğunu belirterek, “Her şeye rağmen oğlumla 
gurur duyuyoruz. O hiçbir zaman pes etmenin 
ne olduğunu bilmedi ve inanıyorum ki kendisi 
için millet ve vatan için kendi kendini yetiştir-
miş çok hayırlı bir evlat olacak onu gönülden 
kucaklıyorum.” diyerek oğluna destek veriyor. 

 “Hiçbir şey siz istemediğiniz müd-
detçe sizi yolunuzdan alıkoyamaz”

Her şeye rağmen hayatı, insanları, ailesini, 
herkesi ve her şeyi sever. Bir an olsun sevmeyi 
de en az hayalleri kadar elden bırakmaz Cen-
giz Dinç. “Okulu bitirdim ve tekrar atanmak 
için uzun bir süre sınava çalışarak yeterli pu-
anı elde etmeyi başardım. Van Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ilköğretim okuluna atandım. 
Bugün hayallerimi gerçekleştirdiğim ikinci yı-
lım. Yaşadığım bu mutluluk ve gururu anlata-
mam.” ifadelerini kullanan Dinç, “Hiçbir şey 
siz istemediğiniz müddetçe sizi yolunuzdan 
alıkoyamaz. Herkes hayallerine ulaşabilmek 
için gereken çabayı ve cesareti gösterebilme-
lidir. Gerçekten yürekten inanarak umudunuzu 
kaybetmediğiniz müddetçe karşınızda duran 
dağı bile bir taş gibi yerinden söküp atabilirsi-
niz.” diye tavsiyelerde bulunarak konuşmasını 
noktalıyor. Mücadele etmenin ve hayallerinin 
peşinden koşmanın en güzel örneklerinden bi-
rini temsil eden Cengiz Dinç, kendisi gibi içi 
okuma aşkıyla dolan insanlara ilham oluyor.

Her insan bu dünyadaki anlamını inandığı ve sarıldığı hayal-
lerde arar. Fakat çok az kişi inandığı hayalleri gerçekleştirme 

cesaretini gösterip kendini ait hissettiği yere taşır. Onlardan 
biri olan Cengiz Dinç, 8 yaşında köyden okuma hayali ile 

çıktığı yolda terör saldırısında bacağını kaybeder. Zorlu 
süreçlerden geçse de hiçbir talihsizlik hayallerine ulaş-

masını engelleyemez. Şimdi o, büyük bir heyecanla 
öğrenci olarak çıktığı ve bacağını kaybettiği okul 

yoluna öğretmen olarak çıkıyor.

Her zaman okumanın hayalini kurdum, 
terör olaylarının çok fazla yaşandığı o 
dönemde köyde okul yoktu. Yapılanlar ise 
yakılıp yıkılıyordu. Biz de sık sık Van’a gider 
gelirdik hayvan satmak için ya da babamın 
başka işlerinden dolayı. Van’da ev almıştık. 
Ben de hep hayalini kurduğum okul için, 
biraz da ağır olan köy işlerinden kaçmak 
için babamı ikna edip Van’a gitmek, orada 
okumak istiyordum.

Haber
Engin Dinç
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HAYATIN SİLLESİNE GÜLLE ATTI
O azimli, asla pes etmeyen, inandığı yolda zor-
luklara rağmen yürümesini bilen bir sporcu. 
Mihriban Korkmaz Gümüşhane’nin çalışkan 
sporcularından. Ailesi ve çevresinin destek ver-
memesine, karşısına çıkan türlü engele rağmen 
yolundan vazgeçmedi. İnandığı yolda azimle 
yürüyen Korkmaz, uzun atlama, koşu ve gülle 
atma dalında yaklaşık kırk madalya sahibi 
oldu. On sekiz Avrupa derecesi, sekiz Türkiye 
derecesi elde etti. Bununla da kalmadı ve Tür-
kiye Özel Sporcularından 2016’da yapılan Rio 
Dünya Olimpiyatlarına giden ilk Türk spor-
cuydu. Gülle atmada uzmanlaşan ve çalışmalar 
yapan Korkmaz, elde ettiği başarılarla erkek 
sporu olarak anılan bu branşta kadının gücünü 
ve azmini gösteriyor.

Gümüşhane’de kendi imkânlarıyla 
merak sardığı sporda başarı-
dan başarıya koşan Mihriban 
Korkmaz, türlü engelle karşılaşır. 
Yaşadığı tüm zorluğa rağmen pes 
etmedi ve adını milli müsabaka-

lara gururla taşır. Kadının gücünü gülle sporu ile 
taçlandırır. Gümüşhane’nin Tekke köyünde dört 
çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir 
Mihriban Korkmaz. Hiçbir yeteneği olmadığını 
ifade eden Korkmaz; “Ablam gibi üniversite oku-
yayım gibi bir düşüncem yoktu. Lisede bilgisayar 
bölümü okusam da bölüme fazla bir ilgim yoktu. 
Spora aslında 9. sınıfta başladım. İlköğretim 
yıllarında Atatürk koşusuna katılmıştım. Ancak 
resmi bir yarışmaya katılmamıştım. O yıllarda 
okulumuzun voleybol takımına katıldım. Güli-
zar Bozzak hocamızın beni spora yönlendirmesi 
ile birlikte spora başladım. Koşu yarışmalarına 
katılıyordum ve herkes ‘Bu kız bu kilo ile birlikte 
nasıl koşabiliyor?’ diyordu. Bu söyleyenlere inat 
herkese kendimi kanıtlamak için çok çalıştım.” 
diyerek spora başlama sürecini anlatıyor. Yaşadığı 
zorluklar ailesinin destek vermemesiyle başlayan 
Korkmaz; “Ben Türkiye Özel Sporcular Federas-
yonunda müsabakalara çıkıyorum. Türkiye Özel 
Sporcular; Down Sendromlu, Otistik ve Mental 
Bozukluğu olan sporculardır. Bu federasyonun içe-
risinde mental olarak yarışıyorum. Aslında ailem 
de bu federasyon altında çalışmamı istemiyordu. 
Hatta ilk katılacağım İzmir kampında babam beni 
kampa bırakmak istemedi. Fakat şu an baktığımda 
iyi ki gitmişim ve iyi ki orada olmuşum diyorum. 
Çünkü orası benim hayatımın dönüm noktası oldu” 
diyor. 

İlk yarışında üç madalya ile döner

Gümüşhane’de Ertuğrul Sarı ile birlikte çalışarak 
kross koşusu yapan Korkmaz, çok fazla çalışır. 
Türkiye Özel Sporcular raporu çıktıktan sonra 
şampiyonaya göndermek isterler. Ailesi yarış-
maya gitmemesi için engel çıkarmaya çalışır. 
Ancak Korkmaz, tüm engelleri aşıp yarışmaya 
gider. Korkmaz; “Gülizar hocamızla gittiğimiz 
şampiyonada 800 metre kross yarışı, gülle atma 
ve uzun atlama yarışmasına gireceğim söylendi. 
Uzun atlama hakkında teknik bilgileri biliyor ve 
çalışmıştım. Ancak gülle yarışı hakkında çok fazla 
teknik bir bilgim yoktu. Daha önce hiç çalışma-

mıştım. Gülle atmanın tekniğini yarışmadan önce 
ki gün otel odasında bana anlatmıştı. İlk başta çok 
fazla korkmuş ve bunu yapamayacağımı düşün-
müştüm. Yarışma günü geldiğinde uzun atlama, 
800 metre ve gülle yarışmalarında Birinci oldum. 
O zaman yarışmadan üç madalya ile birlikte 
dönmüştüm.” diyerek yaşadığı mutluluğu anla-
tıyor. Yarışmadan mutluluk ve gururla dönse de 

ailesinin tepkisi ile karşılaşır. Ancak hiçbir tepki 
sporu bırakmasına neden olmaz. Lisede okuldan 
sonra idmanlara gider, kendini geliştirmek için 
çok fazla çalışır. Bir elinde okul, bir diğerinde spor 
çantasıyla özgürlüğü için koşar. 2013 Türkiye 
Özel Sporcular yarışmaları için hazırlıklarına tüm 
engellere rağmen çalışır. İstanbul’da, İzmir’de ve 
Trabzon’da olan milli takım kamplarına gider. Bu 
kamplarda pentatlona da katılır. Korkmaz; “Pen-
tatlonda beş ayrı branş vardı. Bu branşlar gülle 
atma, uzun atlama, yüksek atlama, 60 metre engel 
ve 800 metre koşu gibi branşlardı. Farklı günlerde 
girdiğimiz bu yarışmaların puanlamasına göre 
yarışmaların sonucunda puanlama belli oluyordu. 
Pentatlonda, salon içerisindeki beş sporu birden 
yaptım. Milli takım kampında gösterdiğim başarı 
ile birlikte Avrupa şampiyonasında Pentatlon’da 
Avrupa İkincisi oldum. Bu parkurlarda küçüktüm 
ancak kendimden büyük insanlarla yarıştım.” 

“Kadınların gücünü dünyaya ispat etmem 
gerekiyor”

Çalışma alanlarından bahseden Mihriban Kork-

maz, “Koşu için birçok alan bulabiliyordum. 
Ancak gülle ve uzun atlama için yaşadığım yerde 
çalışabileceğim bir alan yoktu. Çalışmak için 
Gümüşhane Üniversitesinin sahasına geliyordum. 
Bu çalışmaları da haftada bir ya da iki kez yapıyor-
dum. Bu da kendimi geliştirmek için fazla etkili 
olmuyordu. İlimizin büyüklerine kendimi gelişti-
rebileceğim bir spor merkezi yapılması için çıktım 

ama bir sonuç alamadım. Bu spor merkezi sadece 
benim değil Gümüşhane’deki diğer çocukların da 
gelişimine katkı sağlayabilirdi. Ben de gülle atma 
yarışmalarına gerek evimizin bahçesinde gerekse 
otoparklardaki arabaları kaldırtarak çalıştım. Uzun 
atlama yarışmalarında idmanlarımı betonların 
üzerinde yapıyordum.” diyor ve zorlu çalışma 
koşullarına değiniyor. Türkiye Özel Sporcularından 
2016 yılında yapılan Rio Dünya Olimpiyatlarına 
gitmeye hak kazanan ilk Türk sporcu olur. Gülle 
sporunu anlatan Korkmaz; “Aslında gülle sporu 
hep güç işi olarak görülür ve kadınların bu işi çok 
başaramayacağı düşünülür. Ancak gülle bir güç 
sporu değil teknik spordur. Tekniğini bilmek ve 
çok çalışmak bu konuda sizi başarıya ulaştırabilir. 
Gülle atmada başlarda çok zorlandım zaten. İd-
manlarda hocalarımın desteği ve çalışmanın azmi 
ile başarıların geldiğini de gördüm. Bu başarılar 
beni daha çok hırslandırdı. Boş zamanlarımda gül-
leci erkek sporcuları izleyip onların tekniklerinden 
bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burada başarılı 
bir kadın sporcunun gücünü göstermek istiyorsam 
bunu başkalarına değil önce kendime, ardından 
tüm kadınların gücünü gösterebileceğimi dünya-

ya ispat etmem gerekiyor. Sadece gülle de değil 
diğer spor dallarında da kadınların sesi olmak bana 
onur veriyor. Aslından başarı istememin bir sebebi 
de Türkiye’de bulunan Özel Eğitimli çocukların 
aileleri. Bizleri gördükçe ‘Bizim çocuklarımız da 
yapabilir, başarıya ulaşabilir’ diyerek çocuklarının 
gelişim sağlamalarına imkân vermesidir” diyor. 

Binbir zorluğa rağmen başarılı spor hayatı 

Korkmaz; “Ailenle mesleğin arasında bir kez 
seçim yapmak zorunda kaldım. Babam ‘gitmeye-
ceksin, yapmayacaksın’ dedi. Ailemden ‘Gülle ne? 
Sen erkek misin?’ gibi cümleler duydum. Ancak 
benim inatçılığım ve azmimle bunun da üstesin-
den gelmeyi başardım. Her zaman kendime ‘Bu 
işi yapacağım’ dedim sonunda herkes bu işi nasıl 
yapacağımı nasıl başaracağımı gördü.” diyor ve ek-
liyor; “Spora başlarken, yarışmalara hazırlanırken 
hep ‘Bu ağırlıkların altına nasıl gireceğim?’ diye 
düşünüyordum. Bazen korktuğum da oldu. Ancak 
kendi kendime şunu söyledim, ‘Hayatını böyle 
geçirmektense, özgür bir şekilde hayatını sürdüre-
bilirsin’ Ailemden uzaktım. Her kampa gittiğimde 
ailemin üzüldüğünü görmek beni de üzüyordu. 
Zorlandığım birçok şey oldu ama bunun altından 
kalkmak için elimden geleni yaptım ve başardım.” 
Mihriban Korkmaz; “2018 yılında evlendim. Ho-
calarım ve Federasyon Başkanım bana ‘Evlendik-
ten sonra devam edecek misin?’ diye soruyorlardı. 
Devam edeceğim dememe rağmen bana inanmı-
yorlardı. Evlenirken gerek federasyondan gerekse 
yarışmalarda başarılardan sonra bizi arayan kişilere 
düğünüm için davetiye gönderdim. Ancak ne hiç 
kimse düğünüme geldi ne de beni arayıp tebrik etti. 
Ancak aradan üç ay geçtikten sonra hamile oldu-
ğumu öğrendim. Bu benim müsabakalara çıkmamı 
ve antrenman yapmamı engelliyordu. Kızım doğup 
bir yaşına geldikten sonra tekrar spor yapmaya 
karar verdim ve gerek hocalarımın gerekse fede-
rasyondaki başkanlarıma bu işi bırakmayacağımı 
ve yeniden her şeyi başarabileceğimi kanıtlamak 
istiyordum. Bir yıl içerisinde olimpiyat barajını 
geçtim ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. 
Ancak şimdi bile federasyondan ve hocalarımdan 
gerekli değeri göremiyorum. Başarılar yaşamama 
rağmen beni yok saymaya çalışıyorlar. Tek başıma 
antrenman yapıyor ve bir şeyler kendi başıma 
başarmanın mücadelesini veriyorum.” diyerek bir 
kadının neler başarabileceğini gösteriyor.

Haber
Zehra Gülden Köroğlu

İlk 
başta çok 

fazla korkmuş-
tum.

Ken-
dimden 

büyük insanlarla 
yarıştım.

Gülle bir 
güç sporu değil 

teknik sporudur.

Her şeyi 
başarabilece-

ğimi kanıtlamak 
istiyordum.

Uzun 
atlama id-
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Yusuf “Açık” ara en iyisi
. . .

20 Nisan 1992 Kayseri’de doğan Yusuf 
Açık başarılara koştuğu boksa lise 1. 
sınıfta başladı. Boksun getirdiği başarı-
ların faydası ile birlikte üniversiteye de 
gitmeye karar veren Açık üniversite 3. 

sınıfa kadar Kayseri’de bulundu. Üniversitenin 3. 
sınıfında evlenerek Erciyes Üniversitesinden Eski-
şehir’e geçiş yapan Açık 2 çocuk babası olduktan 
sonra eşiyle yollarını ayırarak hem çocuklarına 
bakıp hem de maçlara hazırlanmaya başladı. Boks 
yapmanın küçüklük hayali olduğunu vurgularken 
kavga etmeyi sevdiğini de dile getirdi. 

“Hayattaki en büyük şansım”
Ailesinin, yaptığı spora tepkilerini dile getiren 
Açık, “Ailemden kimse benim boks yapmam için 
yardımcı olmadı. O zamanlar yaşımız küçük, mad-
di olanağımız kısıtlı olduğu için fazla kendi kendi-
mize bir iş yapamıyorduk. Liseden atıldıktan sonra 
pazarda çalışmaya başladım gözüm biraz daha açıl-
dı dünyaya karşı ve istediğim birçok şeyi yapabilir 
hale geldim. Bir okulun spor salonunda boks dersi 
verildiğini duydum ve gittim. Boks antrenörüy-
le tanıştım antrenör benim okul okumadığım için 
çalıştırmayacağını ya da herhangi bir liseye kayıt 
yaptırmak şartıyla antrenmanlara başlayabileceği-
mi söyledi. Hayattaki en büyük şansım Ali Fidan 
Hoca ile tanışmak oldu. Onun vesilesiyle gidip açık 
öğretim lisesine kayıt yaptırıp antrenmanlara başla-
dım.” Açık, sözlerine şöyle devam etti: “Ben kavga 
etmeyi resmiyete döküp bu branşın inceliklerini ve 
bu spordaki ahlakı öğrenmeden önce de kara düzen 
kavgalara gidiyordum. Bir arkadaşım kavga oldu-
ğu zaman bana haber vermediğinde üzülürdüm. 
Sürekli arkadaşlarımı ya da yaşça benden büyük-
leri kin gütmeden düşmanlık beslemeden kavga-
ya davet ederdim. Böyle bir çocukluk geçirdikten 
sonra gidip de herhangi bir branş seçtiğimde başarı 
oranım düşecekti o yüzden iyi ki boksu seçmişim.”

“Kimse beni yenemez en iyisi benim”
Ailesinin bu spora karşı duruşu ve görüşlerini de biz-
lere aktaran Açık, “Ailem ve çevremde daha önce 
boks yapan kimse olmadığı için önce tedirgin ol-
dular. İkna etmek için çaba sarf ettim tekrar okula 
başlayacak olmam, öğretmen olacağıma söz vermiş 
olmam ve sokakta daha kötü bir ortam olduğunu 
gördükleri için disipline olup başarı elde ettiğimde 
kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündükleri için 
ikna edebildim. Kavga etmeyi sevdiğimi bildikleri 
için herkes başarılı olacağıma inanıyordu bu da be-
nim için en büyük motivasyon kaynağı olmuştu” 
sözlerine elde et-
tiği başarılarını 
da ekleyen Açık 
şunları söyledi: 
“İlk Türkiye Şam-
piyonu olduğum-
da spora başlayalı 
2,5 ay gibi kısa bir 
zaman geçmişti 
4 maç yaptım ve 
hepsini nakavt-
la kazanmıştım. 
Kendimi çok iyi 
hissediyordum 
elimden geldi-
ğince özveri ile 
çalışıp Dünya Şampiyonu olabileceğime inanmış-
tım. Ülkemi dünyada temsil edebilecek olmanın 
gururunu taşıyordum. Sanki kimse beni yenemez en 
iyisi benim diye düşünmeye başladım. Tabi boksa 
başladığımın 3. Ayında milli takımla Ukrayna’ya 
turnuvaya katılana kadar sürdü bu düşüncem ve çok 
eksiğim olduğunu, çok acemi olup daha fazla çalışıp 
daha çok zaman ayırmam gerektiğinin farkına var-
dım.”
Hafızasında yer edinen anılarından bahseden Açık, 
“Unutamadığım iyi ve kötü çok anım var ama Dün-

ya Şampiyonu olduğumda tüm dünyanın istiklal 
marşını dinlemesi 15 yaşında başladığım serüvenin 
içerisine dünyanın en iyi sporcusu olarak kendimi 
kanıtlamam beni çok mutlu etmişti. Artık ölene ka-
dar herkes tarafından çocuklarım torunlarım tarafın-
dan o Dünya Şampiyonu diyerek anılacaktım şam-
piyon dediklerinde buyurun benim diyebiliyordum. 
Çünkü şampiyon olmak için çok bekledim çok sı-
kıntı çektim tüm zorluklara rağmen tek başıma kim-
senin desteği olmadan savaşarak başardım. Bunu bu 
övgüyü hakkettim artık kimse umurumda değildi. 
Bakanı milletvekili ya da kim olursa olsun bana 

hiçbirinin desteği 
olmadı tek başıma 
şampiyon oldum, 
tek başıma başar-
dım bunun verdi-
ği özgüven beni 
hep dimdik ayakta 
tuttu tüm olum-
suzluklara karşı” 
dedi. 

“Daha iyi görü-
yor daha iyi du-
yuyor daha iyi 
vuruyorum”
Yaşadığı başarıla-

rın sırlarına da değinen Açık, “Başarımın sırrı çok 
fazla bunlardan en dikkat çekici olanları kavgayı 
küçük yaşta seviyor olmam. Spora ilk başladığım 
antrenörüm Ali Fidan’ın bana çok emek verip ilmek 
ilmek her şeyi öğretmeye çalışmasıdır. Hayatın bana 
yaşattığı onca zorluk beni daha güçlü daha iradeli bir 
adam haline getirdi. Yaşadığım zor süreçler oluyor 
bunlarla mücadele edebilmek için çok rahat bir kafa 
yapısına sahip olmam gerekiyordu. Bu rahatlığı rin-
ge de aktarabildiğimde herkesten daha iyi görüyor 
daha iyi duyuyor daha iyi vuruyorum buda bana ba-

şarı getiriyor” dedi ve kazandığı başarıları şu şekilde 
sıraladı:
“Toplamda 24 Türkiye 1. liğim var bunların içinde 
Kick boks, boks, muaythai ve wushu branşları da 
bulunuyor. 2011 Üniversiteler Arası Boks Dünya 2. 
liğim var. 2013 yılında kick boks dünya 3.lüğü, 2015 
yılında kick boks dünya 1.liği ve 2019 ve 2021 yılın-
da kick boks dünya 2. Liğim bulunuyor.”

“Müzik dinleyin”
Boks sporunu yapmasa hangi sporu yapacağını da 
anlatan Açık, “Güreş ya da kalecilik yapabilirdim” 
dedi. Boks yaparak mutlu olduğunu ve yaptığı spo-
run kendisini daha güçlü kıldığını söyledi. Boks spo-
runu hayatın kendisine benzetirken severek yaptığı 
bir spor olduğunu aktardı.  
Boksa gönül vermiş ve bu sporda çeşitli etkinliklerde 
başarı sağlayan Açık, bu sporu yapmaya hevesli yeni 
sporcu gençlere de öğütlerde bulundu. Spor yapma-
nın önemini ve hangi branş olursa olsun fark etmek-
sizin sadece ahlak sahibi sporcu olmayı vurguladı. 
Sporun hayatta sadece bir yere kadar yukarı çeke-
bileceğini söyleyen Açık, “Okul hayatınızda başarılı 
olmazsanız spor tek başına bir yere kadar taşıyacak 
sizi elinizden geldiğince akademik olarak yüksekle-
re çıkmaya çalışın. Sizi eğiten hocanıza güvenin ve 
onu iyi dinleyin size en çok faydası dokunacak kişi 
kendi bildiğini sakınmadan size aktaran kişi olacak 
bu yolda. Çalışmaktan yılmayın antrenmanlara baş-
lamak size zulüm gelebilir ama başlayınca bitiyor. 
Boks ağır adrenalin korku kaygı düzeyi çok yüksek 
bir branş olduğu için dinlediğiniz müzik tarzları rap 
olmasın sizi gaza getirecek nefret dolu hırçınlık dolu 
müzikler dinlemek yerine sizi rahatlatacak eğlendi-
recek müzikler dinleyin” dedi ve sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı:“Siz sporcu ahlakını almış kişiler olarak 
herkesin sevdiği değer verdiği el üstünde tuttuğu in-
sanlarsınız bunun kıymetini bilin ve en zirveye çıkıp 
yüce Türk Bayrağını dalgalandırmayı hedefleyin.”

Kayseri doğum-

lu 2 çocuk ba-

bası Yusuf Açık 

yaptığı spor ve 

kazandığı ba-

şarılar hakkında 

konuştu. Başa-

rı kazanmanın 

kolay olmadığını 

vurgulayan Açık, 

yaşadığı zorluk-

lara da değindi. 

Konuşmasının 

sonunda bu spo-

ra gönül vermeye 

hazır yeni sporcu 

gençlere de öne-

rilerde bulundu. 

HABER
Umut Gökdaş
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşamını 
sürdüren ve 20 Şubat 1997’de doğan 
Murat Efe Kyokhushin Karate spor 
dalında birçok başarıya imza attı. Eşi-
nin de kendisi gibi bir sporcu olduğu-

nu belirtti. Lisede eğitimini sürdürdüğü vakitlerde 
bu spora başladığını söyleyen Efe, 7 arkadaşıyla 
beraber ilk adımı halk eğitim kurslarında attıklarını 
dile getirdi. İlk 2 yıl katıldığı müsabakalarda ulusal 
ve uluslararası maçlarda derece yapamamasına rağ-
men hiç vazgeçmedi ve Türkiye’ye kendi branşında 
ilk Dünya Şampiyonluğunu 2018 yılında kazandır-
dı. Efe’nin başarıları sırasıyla, 2015 Wushu Bursa 
birincisi, 2016 Kyokushin Karate Türkiye ikincisi, 

2016 Kyokushin Karate Bursa birincisi, 2017 Kyo-
kushin Karate Bursa birincisi, 2017 Kyokushin 
Karate Türkiye ikincisi, 2017 MMA (amatör lig) 
Türkiye birincisi, 2017 Ashihara Karate Yunanis-
tan-Atina Avrupa üçüncüsü ve en centilmen sporcu 
ödülü, 2018 Kyokushin Karate Bölgesel Lig birin-
cisi, 2018 Kyokushin Karate Bursa Bölge birinci-
si,  2018 Kyokushin Karate Türkiye birincisi ve En 
İyi Erkek Sporcu Ödülü,  2018 Kyokushin Karate 
u18-21 Dünya Şampiyonu, 2019 Kyokushin Karate 
Türkiye birincisi, 2020 Kyokushin Karate Türkiye 
birincisi ve son olarak 2021 Kyokushin Karate Tür-
kiye birincisi oldu. Hayalinin şuan da hazırlıklarına 
devam ettiği açık siklet ve senshi müsabakalarında 

en iyisi olmak olduğunu söyledi.

“Çeşitli tepkiler aldım”
Efe çevresinin spor yapmasıyla ilgili tepkilerini 
anlattı ve şunları söyledi: “İlk olarak spor yapmam 
konusunda çevrem gurur duydu. Müsabakalara 
katılmaya karar verdim, 3 aylık sporcuyken bölge 
ikincisi oldum. Herkese anlatıyorum heyecanlı bir 
şekilde fakat herkes benim kadar heyecanlı değil-
di. Herkesin soru kalıbı aynıydı sonuç ne oldu? Ne 
kazandın? Ne aldın? Para ediyor mu? gibi sözler 
tabi ilerledikçe spor sertleşmeye başladı ve ailem 
bırakmam için biraz baskımsı diyelim baskı dersek 
ağır kaçar bırakmamı söylediler. Aldığım karar ise 

bu işte en iyisi olmaktı ailemde kararıma saygı 
duydu.”
Kyokhushin Karateyi neden seçtiğini anlatarak 
sözlerine devam eden Efe, “Her spor daha doğrusu 
dövüş sporu zordur, önemli olan sabır ve istikrar 
gerisi domino taşı gibi geliyor. Ama Kyokushin 
Karateyi seçmemin sebebi ise bir felsefesi ve di-
siplini olmasıydı. Yaklaşık 9 seneden beri her türlü 
müsabakalara girdim ama her müsabakanın so-
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“Sadece gördüğünüz rakip ve Türk Bayrağı”
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limelere dökemiyorum o anı ben” diyerek o an ki 
heyecanını dile getirdi. 
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dar kaliteli sporcular yetiştirdiğini görmek isterim” 
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Türk spor tarihine adını yazdıran sayılı isimler vardır. Bunlardan birisi İnegöllü sporcu Murat Efe, 4 Bursa birinciliği, 5 Türkiye 

birinciliği, Türkiye’ye Kyokhushin Karate spor dalında ilk dünya şampiyonluğunu 2018 yılında u18-21 kategorisinde kazan-

dıran ve 2017 Ashihara karate Yunanistan-Atina’da hem Avrupa üçüncülüğü hem de en centilmen sporcu ödülünü kazanan 

Efe deneyimlerinden bahsetti. 
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Tıpta bulunmayan ilaç sülükte bulundu

1972 yılında Gümüşhane’de doğan 
Rukiye dal iki çocuk sahibi ve 
ekonomik durumları iyi olan 
bir ailede yaşadığını söyle-
di. Rukiye Dal “çocuğum 

futbol hastası bir çocuktu izleme-
yi de oynamayı da çok seviyor. Z a t e n 
ne geldiyse başımıza bu futbol sevgisinden 
geldi. Yine bir gün oğlum dışa- rıda arkadaş-
larıyla futbol oynamaya çıktı. Acı haber tez yayılır 
derler ya bu da onun gibi bir şey oldu. Oğlum evden 
çıktıktan hemen sonra oğlumun ayağının kırıldığı ha-
berini komşulardan aldım dedi. Hemen Gümüşhane 
hastanesine gittiklerini söyleyen Dal “çocuğumun 
ayağının damarlarının tıkandığını ve düzelmesinin 
büyük bir mucize olacağını söylediler. Yani bu demek 
oluyordu ki çocuğum bir daha asla yürüyemeyecek. 
Bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden dal “düşün-
senize çocuğunuzun en büyük hayali futbol ve siz 
onun bir daha yürüyemeyeceğini öğreniyorsunuz ve 
bundan daha kötüsü buna ona siz söylemek zorunda-
sınız” dedi. 
Çok zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen dal İstan-
bul İzmit Ankara Erzurum hastanelerinin uzmanları-
nın hepsine teker teker gittik. İstanbul’da ki doktorlar 
ayağının kesileceğini Ankara’da ki doktorlar ise aya-
ğını iyileştirme şansımız var fakat çok riskli beyne 
kan gitmeyebilir ve hastayı kaybedebiliriz dediler. 
Erzurum ve İzmit’teki hastanelerde ise bu riske giril-
meyeceğini ve yeterli ekipman ve donanımın olma-

dığını söylediler. Yaklaşık olarak iki üç 
yılın ilaç tedavisi ile geçtiğini söy-

leyen Dal çocuğumun duruma 
çok üzülüyorum ve bu durum 
için bir şeyler yapmak ve başka 

yollar aramak zorundaydım dedi. Kız 
k a r - deşinin ısrarı üzerine hacamat 
v e sülük tedavisini araştırmaya 
baş- ladığını söyleyen dal internetten 
günler- ce, haftalarca videolar izledim gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında izlediğim videolardan araş-
tırmalar ve analizler elde ettiğini söyledi. Çocuğu-
mun ayağında varis oluşması beni bu araştırmalara 
daha çok sürükledi ve bir gün oğluma ikimizin de 
cesareti var birbirimiz üzerinde hacamat ve sülüğü 
deneyelim dedim. Birbirimiz üzerinde denediğimiz 
hacamat ve sülük ikimize de iyi geldi. Özellikle ço-
cuğuma çok iyi geldi ve ayağındaki damar tıkanıklı-
ğı açılmaya başladı. Ayağındaki şişlik ve morartıların 
gitmesinden bunu anlayabiliyorduk dedi. Düzenli 
olarak oğluyla kendisinin hacamat ve sülük yaptığını 
söyleyen Dal “oğlumun ayağı tamamen damar tıka-
nıklığından arınarak düzeldi. Bu düzelmeden sonra 
doktora gittik. Doktorlara her şeyi anlattım ve doktor-
lar şok oldu. Bunun bir mucize olduğunu söylediler.”
Hacamat ve sülük yaptırmanın faydaları saymakla 
bitmez diyen Dal araştırmalara göre sülüğün kendi 
içerisinde yüz elli iki yüz tane ilaç bulunduğunu ve bu 
ilaçlarında insan vücuduna çok iyi geldiğini söyledi. 
Çocuğunu doktora kontrol amaçlı götürdüğü bir gün 

benim olayımı bilen iki tane hemşirenin yanına geldi-
ğini söyleyen dal “bir hemşirede egzamadan kaynaklı 
kaşıntılar kanamalar soyulmalar ve yaralar oluyordu 
diğer hemşire ise hamile kalamıyordu. Benden yar-
dım istediler. Hacamat ve sülük yapmam için onların 
kan değerinde ki hemoglobin seviyesinin düşük olup 
olmadığını kontrol ettirdim eğer düşük olsaydı yar-
dım edemezdim. Çünkü çok riskli olurdu. Hemoglo-

bin seviyelerinin düşük olmadığını öğrendikten sonra 
egzaması olan hemşirenin egzaması olan bölgelerine 
düzenli olarak iki hafta boyunca hacamat ve sülük 
tedavisi yaptım ve tedavi olumlu sonuç verdi. Bu 
sayede hemşirenin iyileşmesini sağladım. Diğer hem-
şireye ise beline ve kalça tarafına hacamat ve sülük 
tedavisi yaptım. Düzenli olarak yaptığımız tedaviden 
üç hafta sonra hamile kaldığını öğrendim”. dedi.

G
ümüşhane’nin Yağmurde-
re köyünde 1955 yılında 
doğan Cemalettin Tosun 
köyde yaşayan sıradan ve 
yoksul bir ailenin çocuğuy-

du. Kardeşleri ve abileri olan Tosun 
‘ hayatımız gerçekten zor geçiyordu 
hele buranın kışları gerçekten soğuk-
tur , kendimiz ekip kendimiz biçiyoruz 
ama yeri geldiğinde hava şartlarından 
dolayı bu işi yapamadığımız zaman-
larda oluyordu. İşte o zaman ailemizin 
yoksul bir aile olduğunu anlıyorduk ‘ 
dedi. Köyde yaşamanın zorlukların-
dan biraz bahsetmek isteyen tosun “ 
her şey insan gücüyle yapılıyor. Eks-
tra eğer hayvancılıkla uğraşıyorsanız, 
bu da sizin için zor oluyor. Fakat yapa 
yapa alışıyor insan. Ekmek ve biçmek 
herkesin yapabileceği bir iş değil, fakat 
öğrenilebilecek işlerin içersindeki en 
zor olanı. Herkes köylerde yapamaz 
zaten yapamadıkları için köylerden 
kentlere kaçarak gitti insanlarımız. Fa-
kat bizim kaçacak yerimiz yoktu, bu 
yüzden her şeyle mücadele etmek zo-
runda kaldım” ifadelerini kullandı. İş 
bulmanın zor olduğu dönemlerde deli-
ler gibi iş arayan Tosun iş bulamadığı-
nı ve çalışma hayatına erken atıldığını 
söylerken , matbaacılık işine girdiğini 
ve bu işte çok istekli de olmasa çalış-
ması gerektiğini belirtti. 
Sevdiği kadın olan 59 doğumlu Bağ-
degül Tosun’u artık iş bulduğuna göre 
anne ve babasına istetebilecekti. Sev-
diği kadınla evlenen Tosun “ artık işim 
var , evliyim ve sorumluluklarım arttı. 
Çocuklarım olacak , ailem büyüyecek 

ve genişleyecek artık zorunlu olarak 
yapmakta olduğum işim benim için 
zevkle yaptığım iş oldu. Çünkü işten 
atılmamam ve ailemi geçindirmem 
gerekiyordu bu yüzden de işimi sev-
mem gerekiyordu. Bende gereken 
neyse onu yaptım ve işimi layıkıyla 
yaptım” dedi. Eşinin ev hanımı oldu-
ğunu söyleyen tosun , eşimde benim 
gibi köyde doğup büyüdüğü için kü-
çükken çok çalıştırıldı , zaten köylerde 
eğer kız çocuğu olarak doğuyorsanız 
size öğretmek adı altında çok zor işler 
yaptırırlar. Bu zor işlerden dolayı da 
eşim ayaklarından rahatsızlık geçir-
di’ ifadelerini kullandı. Matbaacılıkta 
emekli olana kadar çalışan Tosun geri 
kalan hayatını ise şöyle dile getirerek 
“ emekli olduktan sonra ne yapabili-
rim diye düşündüm. Aklıma ayakkabı 
boyacılığı geldi ve denemek istedim. 
Denemem başarılı oldu ve emekli ma-
aşımla birlikte bir gelir kaynağı daha 
kazanmış oldum. Boş boş durmayı 
sevmeyen birisi olarak ne iş olursa ya-
pabilen ve yapacak olan birisiyim bu 
yüzden de ayakkabı boyacılığında sı-
kılmadan bunalmadan çalışıyorum. Ev 
hanımı olan eşimde her gün benimle 
ayak rahatsızlığının onun yürümesini 
gerektirmesinden dolayı benimle bir-
likte gezip dolaşıyor. Eşime ayakkabı 
boyatmıyorum fakat , para toplama ve 
hesap işlerini yapıyor. Birde alacak-
lı verecekli defterini kontrol ederek 
düzenli bir şekilde not alıyor. İkimiz 
birlikte bu şekilde çok iyiyiz ve bu işi 
yapmaktan gocunmuyoruz” ifadele-
riyle noktaladı.

1972 yılında Gümüşhane’de doğan Rukiye Dal çocuğunun 
ayağının kırılması sonucu oluşan damar tıkanıklığı çaresine 
hastanede değil hacamat ve sülükte derman buldu. 
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Gümüşhane’nin Yağmurdere köyünde 1955 yılında doğan Cemalettin Tosun 
ve 59 yılında doğan eşi Bağdegül Tosun, köyde doğdukları için yoksul aile-
lerde büyüdüler. Köy ortamında doğup büyüyen çift birbirlerini erken yaşta 
tanıyıp birlikteliklerini başlattılar. 
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ve 59 yılında doğan eşi Bağdegül Tosun, köyde doğdukları için yoksul aile-
lerde büyüdüler. Köy ortamında doğup büyüyen çift birbirlerini erken yaşta 
tanıyıp birlikteliklerini başlattılar. 

Çileli ‘eş’lik
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Gümüşhane’nin Yağmurdere köyünde 1955 yılında doğan Cemalettin Tosun ve 59 yılında doğan eşi Bağdegül 
Tosun, doğdukları köyde büyüyüp birbirlerini erken yaşta tanıyarak birlikteliklerini başlattılar.
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GÖZLERİN ARDINDAKİ HAKİKAT
Hakikat, yalnızca gözün görebileceği bir derinlik değildir. Yüreği ile bakmayan herkesin hakikati sakattır. 
Niceleri gözleri önündeki gerçeği göremezken bazıları ise görmeyen gözlerin ardında hakikatin bütün renkler-
ini tanımıştır. Onlardan biri olan Şeref, yadırgayan umutsuzluğa iten herkese ve görmeyen gözlere rağmen 
yaşamı içinde yeşertip, hayatı anlamayı gaye edinmiş, kendisi gibi engeli olanlara ve bütün dünyaya bir umut 
olmakta.

HABER: Bayram 
Çarıklı

Yaşadığım toplumda hayatta kalmak ak-
abinde kendi döngüsünde çabalamak 
yaşamanın, yani hayatta kalmanın bir 

zafer olarak görülmesi, basitlikten başka bir şey 
değildir. Çok küçük yaşlarda aile büyüklerimin 
hürmet ettiği dervişler, mollalar yani toplumun 
akıl öncüleri olarak gördükleri insanlar, basit 
tabirle hayatın akışına göre kendilerini koşul-
landırdıklarını gördüm. Hayatı hissedip yaşa-
mak doğruya erişmek ancak bilinçle olacağını 
aynı şekilde hakikatin varlığı bahşedilen hayatın 
döngüsünde varlığı sezinleme olgusu, yaşamın 
ölçütü hakikati bilmekten ve hakikatin farkın-
dalığında olmaktır.
Ezilmişliğin verdiği sarmal da olağanca yaşamak 
zordur. Her yerde kabataslak anlatılır doğu in-
sanının misafirperverliğini ama bu doğrultuda 
insani duyguların bu ölçütte değerlendirilmesi 
hem çok eksik hem de çok yanlıştır. Perde ar-
kasında bilinmeyenler kale alınıp değerlendi-
rilmesi, mümkün olduğunca sevgi duygusunu 
yeşertir. Genelde söylentiler tahlil edilir. Öyle 
ki kulaktan kulağa, dilden dile söylenilen hiçbir 
varsayım doğru değildir. Bu zandan öteye git-
mez, gerçekliği de öldürür.
Benim hayatta sezdiklerim mutlaka birile-
ri düşünüyordur. Fakat aynı olması mümkün 
değildir

ilk ismim ‘’Allah’ın hikmeti’’ an-
lamındaki gerçeklik ben de farklı bir 
duygu uyandırdı
Şeref Çarıklı, hikmetin hakta olduğunu ifade 
ederek aslında hiç bilmediğimiz durumların 
haktan ibaret olduğunu bunu anlayabilmem-
iz için tinsel algının gayretli olması gerektiğini 
beyanında bulundu.
Amcam toplum önderi aile reisi halk arasında 
kanaati alınan bir insandı onun bana yaklaşımı 
çok özeldi. Kayıtlara ismimin Hikmetullah 
olarak kaydedilmesini istiyordu aynı şekilde 
kayıtlara bu şekilde geçti. Dönemin koşulları 
ya da kaba tabirle hayatın boyunduruğu di-
yelim en doğalından yaşamak olgusu bizleri bir 
mahkûmun prangaları gibi zor durumda bırak-
abiliyordu; dayımın oğlu yani kuzenim tedavi 
göreceği hastanede benim sağlık cüzdanımdan 
yararlanıyordu. O dönemde yeşil kart sahibi ol-
makta zordu. Bundan dolayı çeşitli nedenlerden, 
kuzenimin sağlık cüzdanı yoktu. Lafı daha fazla 
uzatmadan, bizi yaralayan durumu belirteyim. 
Garibim kuzenim çocuk yaşta hayatını kaybet-
ti. Kuzenimin ölümüyle birlikte ben-
im bütün bilgilerim kuzenimle 
birlikte bir anda yok oldu. 
Yani ismim Hikmetul-
lah olarak biliniyor. 
Amcamın Benim 
için özel old-
uğunu ifade 
ettim çünkü 
ilk ismim Al-
lah’ın hikmeti 
an lamında-
ki gerçeklik 
ben de farklı 
bir duygu uy-
a n d ı r d ı ğ ı n ı 
b e l i r t e y i m . 
Buna bağlı olarak 
da şimdiki kul-
landığım ismim de 
amcamın eseridir yaşıt-
larım bilmediklerinden 
büyükler ise cehaletten olacak 

ki bana karşı önsezileri her zaman karamsardı. 
Ama ben bunları hiçbir zaman içselleştirmedim. 
Bunlara nispet olsun diye eminim ve gerçekten 
duruşundan taviz vermediği için ismimin Şeref 
olmasını istemişti. Kendi gerçeğimi hiçbir Duy-
gusallığa yer vermeden kabul etmiş biriyim. 
Takdir ederseniz bunu kabul etmeyip şükür et-
memi isteyenler olmuştu. Bazen öyle insanlarla 
karşılaşıyorum bana, Beni anlatıp duruyorlar 
bu duruma anlam vermekte güçlük çekiyorum. 
Mesela çok iyi tahsil görmüş insanların bana 

yaklaşımlarını her anlamda yadırgıyo-
rum. Çünkü onlar hayatın 

gayesini kavrayamamışlar. 
Kendileri, kendince 

eksik gördükleri 
şeyler üzerinden 

değer biçiyor 
ve kendilerini 
tatmin edip 
s ı n a m a y a 
çalışıyorlar. 
Her şeyi so-
mut olarak 
görüp bil-
dikleri halde 

ruh halleri 
tamamıyla bo-

zulmuş kendil-
erini teselli etmek 

adına kendilerince 
eksik olanla tedavi 

görmeye çalışıyorlar, ama 
aslında öyle değil.

Yaratıcı, varlığın kudretini bahşet-
tiği hayatı mutlak surette sanat ile 
yaratmıştır.
Kendi gerçekliği üzerinden anlatılan kıssanın 
aile fertleri arasında müthiş bir muktedirlik 
algısı yarattığını söyleyen Şeref Çarıklı, nispe-
ten insanların yaşam gerçekliği hakkında bi-
haber olduklarını ve uyku halli ile idraki algıları 
varlığını yitirdiğini ifadesinde bulundu,
Rahmetli Amcam evde bizlerle sohbet sırasın-
da, çok anlamlı bir kıssa anlatmıştı; hiç unut-
muyorum. Zamanın birinde anne baba bir 
de tek evlatları olan güzel bir kızları varmış. 
Kızlarının doğuştan bir kolu yokmuş anne 
babanın sevgisi o kadar derinmiş, Kızlarının 
hiçbir eksiğini görmüyorlarmış. Kızın, anne ve 
babası sevgilerinin yanında bir de karamsarlık, 
keder uyanmış. Bu kederlenme ikisini bağlayıcı 
bir itikada sevk etmiş ve gece gündüz kızları 
için şu duayı etmişler.” Allah’ım kızımıza öyle 
bir murad eyle ki bizim ona verdiğimiz sevgiyi 
ona eş olacak olanda versin.”  Ve bir gün kızları 
bahçede çalışırken yakın köylerden biri kızı 
görünce ailenin bilgisine ulaşmış. Kız istemek 
için anne babaya haber yollamışlar. Haberi alan 
anne baba kızlarının mürüvvetini görmek için 
ailenin gelmesini istemişler. Gelen aileyi gören 
anne babam gözlerine inanamamışlar. Bölgenin 
en varlıklı ve en itibarlı ailesi kızları için onlara 
misafir olmuşlar. Anne ve baba biran huzursu-
zlanmışlar, acaba kızımızla ilgili bildikleri bir 
şey var mıdır diye. Kızlarını kıracak, incitecek 
sözler sarf ederler mi diye Kendi kendilerine 

söylenip durmuşlar. Kız istemek için gelen aile, 
kızı istemişler. Kızın anne ve babası, kızlarının 
bir kolunun olmadığını durumunu belirtmişler. 
Bunun üzerine kız istemeye gelen ailenin reisi 
kemalin kelamda saklı misali çok değerli bir söz 
söylemiş. ‘’Kızınız kusurlu değil kusurlu olan 
duygularımız düşüncelerimizdir. Allah yarat-
tığı her canlıyı eksiksiz yaratmıştır. Önemli 
olan bizim tamamlayacağımız şeylerdir. Çünkü 
yaratıcı, varlığın kudretini bahşettiği hayatı 
mutlak surette sanat ile yaratmıştır. Önemli 
olan bizim o sanatın varlığından haberdar ol-
mamız ve farkında olmamızdır.’’
Amcamın kıssasından sonra beni büyük bir 
tefekkür sarmalamıştı. 
Beni kusurlu bulanların gerçekten kusurlu old-
uklarını sezinledim.

Göçerliğin koşullu idraki, hayat şart-
ları, öteleme ve kendini bir yerin ya-
bancısı olarak görme durumundan 
ibarettir.
Şeref Çarıklı ’ya göre, göçerliliğe zorunlu-
luk eyleminden başka bir giysi giydirilemez. 
Şeref Çarıklı bu sözlerine şöyle açıklık getiriy-
or: Büyüklerin ifadesiyle toprak asla ölmeyen 
annedir o anneden ayrılmak da tabiri caizse 
yüreğini elinden taşımak durumu söz konusu 
olur. 
2008 yılında İstanbul’a göçerken en çok hayı-
flandım durum, kendi kültürümden uzak 
olacağımdı. En çok etkilendiğim, İçimden 
haykırmak bağırmak geldiği an ise korna ses-
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Haber: Bayram Çarıklı
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Korana sürecinde yeteneklerini avladılar

Y
aklaşık iki yıldır, dünyanın pençe-
sinde olduğu bir koronovirüs süre-
cindeyiz. Son zamanlarda bu süreci 
hafifletmeye çalışsak da etkilerini 
fazlasıyla hissetmek mümkün. Pan-
demi, sağlığımızı olduğu kadar, sos-

yal yaşantımızı da olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu 
günün aksine birbirimizi göremediğimiz ve doku-
namadığımız zamanlar da oldu. Sosyalleşmek ve 
etkileşimde bulunmak tamamen teknolojinin in-
safına kalmış bir durumdu. Depresyon ve bunal-
ma haline maruz kalmamak için her birimiz yeni 
uğraşlar edinmeye, vaktimizi en verimli şekilde 
öğrenerek ve eğlenerek değerlendirmenin yolla-
rını keşfetmeye başladık. Belki de bu sayede hiç 
bilmediğimiz el becerilerimizin farkına vardık ve 
evlerimizde moral depolama fırsatını yakaladık. 
Talip Çolak ve Kenan Çimen de pandemi süre-
cinde el becerilerinin farkına varan ve bu durumu 
hem kazanç hemde eğlence haline dönüştürmeyi 
amaçlayan Gümüşhaneli dolmuş sürücüleri.

Otobüsü özlemek bize yeteneğimizi yeniden 
keşfettirdi
Aslen Gümüşhaneli olan Talip Çolak, altı yaşın-
dayken ailesiyle birlikte İstanbul’a gitti. İstan-
bul’un kalabalık halinin çekilmez bir hal aldığı-
nı düşünen Talip Bey 8 yıl önce Gümüşhane’ye 
döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Talip Ço-
lak, daha önce mağaza sorumluluğunun yanı 
sıra pestil-köme fabrikasında çalıştı. Şimdilerle 
dolmuşçulukla uğraşan ve bundan memnuniyet 
duyduğunu dile getiren Çolak, yakın arkadaşıyla 
birlikte, pandemi sürecinin çetrefilli dönemlerinde 
çalışma olanağı bulamadıkları için el becerilerini 
geliştirmeye ve uğraş edinmeye başladıklarını ve 
bu şekilde çalışmadıkları süreçte en çok özledikleri 
otobüslerinin maketini yapma kararını aldıklarını 
şu sözlerle dile getirdi: “Ben ve arkadaşım Gümüş-
haneliyiz, burada yapılabilecek en güzel işlerden 
bir tanesi dolmuşçuluk o da öğrenciler var olduğu 
sürece kıymetini koruyor. Bu yüzden öğrenci ar-
kadaşlar bizler için çok önemli ve bu durum inkâr 
edilmez. Gümüşhaneli dolmuşçular olarak Pan-
demi sürecinde çalışamadık. Haliyle hem maddi 
hem manevi açıdan etkilendiğimiz anlar oldu. Bu 
olumsuz durumları aza indirgemek için ben ve ar-
kadaşım bu süreçte en çok özlediğimiz emektar 
otobüsümüzün maketini yapmaya karar verdik. 
Özlediğimiz bir şeyi yapmanın yanı sıra yeteneği-
mizi keşfettik ve geliştirdik.” 

Dijital dünyada var olmaya karar verdik
İnternetin yoğun bir şekilde kullanıldığı hatta in-
ternetsiz yaşamın dahi duracağı günümüzde, her 
yetişkin bireyin sosyal medya mecralarında ki var-
lığını arttırma isteği devam ediyor. Tek başına bir 
birey birden çok sosyal medya ağında bulunabil-
me imkânına sahip. Çolak ve arkadaşı Çimen, bu 
zorlu pandemi sürecinde maddi anlamda gelir elde 
etmek ve insanlara daha çabuk ulaşabilmek adına 
sosyal platformda var olmaları gerektiğini belirte-
rek, “Otobüsümüzü çok özledik ve pandemi süre-
cinin yoğun olduğu dönemde kullanamadık. Bi-
rebir aynısının maket halini yaptık. Maket otobüs 
bizim baya zamanımızı almış olsa da ailelerimize 

zaman ayırmak bu şekilde daha kolay oluyordu. 
Hem bedenen hem ruhen dinlendik” dediler. Ar-
kadaşlarının teşvikiyle YouTube de var olmaya 
karar verdiklerine değinen Kenan Çimen, maket 
otobüsle başladığımız serüvenimize değişik el 
işçilikleriyle devam ettik. Bunları YouTube de ki 
“Hobi Dünyam” isimli kanalımızda yayınlıyoruz. 
5 aylık bir süreçte binli izlenme oranlarına ulaştık. 
Yakın çevremizden çok güzel ve olumlu yorumlar 
alıyoruz. Aynı zamanda yaptıklarımıza insanlar 
tarafından talep oluyor” dedi. 

TOGG’u yapmak istiyoruz
Maket otobüsle birlikte başladıkları maketçilik 
serüvenlerine, çay karıştırma çubuklarından ışıklı 
maket ev, bant ve mukavvadan gerçeği aratmayan 
maket çeşme ve dondurma çubuklarından ledli 
saksıyı da ekleyen Çimen ve Çolak, şimdilerde 
fırsat buldukça yeni bir araba modeli üzerinde 
çalışıyorlar. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda 
bulunan Kenan Çimen, “Maket otobüsten sonra 
başka bir araba yapmaya başladık. Normal işleri-
mizle birlikte iki aylık bir zamanda anca tamam-
lanabilir. Aslında bizim amacımız yerli aracımız 
olan TOGG’u yapmak. En kısa zamanda elimiz-
deki aracı bitirip onu da yapmaya başlayacağız” 
dedi. 

Sınırlı ve özgün üretimlerle hobimizde ustalaş-
mak isteriz 
Maket otobüsün beraberinde birçok çeşit eşya ya-
pan Çimen ve Çolak şu anki işlerinden memnun 
olduklarını diğer yandan hobi olarak başladıkları 
araba maketi işini ticarete dökme konusundaki 
düşüncelerini aktararak “Aslında yaptıklarımız 
arasında bize en maliyetli olan maket otobüs. 
Bunu ticarete dökmek istesek bile bir talep olması 
gerekir. Bizlerde o vakit hobi olarak başladığımız 
bu uğraşı profesyonel hale getirmek isteriz. Ken-
dimize özgün fikirleri üretmek bizim için daha 
cazip bir durum haline gelir. Şunu ifade etmek 
gerekirse çok fazla emek ve uğraş isteyen bir du-
rum. Hobimizde ustalaşmak el becerimizi en iyi 
şekilde yansıtmak, öğrenmek isteyenlere de öğret-
mek çok zahmetli bir iş. Bunun için destek alsak 
bile işimizden dolayı zamanımız çok kısıtlı olabi-
lir. Emeklilik sürecinde bu becerimizi kalıcı hale 
getirmek için girişimlerde bulunabiliriz” şeklinde 
konuşmasını sonlandırdı.

Adına pandemi, salgın, koronovirüs ve COVİD-19 neler demedik ki. Bu sürece alışmak zor oldu. Panikledik, bocaladık lakin hayatı-
mızda çiçekler açtırmayı bir şekilde başardık. Pandemi bizleri farklı üretimlere yöneltti. Yeni şeyler keşfettik, farklı uğraşlar edindik. 
Gümüşhane’de yaşayan Talip Çolak ve Kenan Çimen, pandemi sürecini fırsat bilerek sevdikleri araçları makete dönüştürüyorlar.

“Aslında bizim amacımız yerli 
aracımız olan TOGG’u yap-
mak. En kısa zamanda elimizde-
ki aracı bitirip onu da yapmaya 
baslayacagız.”
“Yaptıklarımız arasında bize 
en maliyetli olan maket otobüs. 
Bunu ticarete dökmek istesek 
bile bir talep olması gerekir.” 

. -

HABER
Emine Karadağ
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TOPLUMSAL TABULARIN EVRİMİ: 

Gümüşhane Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinin sosyal med-
ya platformlarında hayata 
geçirdiği Reglofya projesi, 
menarşi dönemindeki genç 

kızların ve kadınların bu durumdan dolayı top-
lum tarafından yaşadıkları ötekileştirmeyi ve 
akran zorbalığını, regl haline karşı olan gele-
neksel ve toplumsal tabulara karşı mücadelesi-
ni anlatıyor. Projenin mimarı olan Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Araz 
ve Kumsal Kavasoğlu, sosyal medya platform-
larında paylaştıkları ve ürettikleri içeriklerle, 
regl hususunun toplumda daha konuşulur hale 
gelmesini hedefliyorlar. Projelerinin nasıl orta-
ya çıktığını anlatan Araz, “Biz bu projeye anne 
babalarına bile ilk regl olduğu süreci dahi an-
latamayan kız çocuklarının gerçeğinden fikir 
alarak başladık. Reglin doğal bir süreç olduğu 
bilgisinden hareketle ‘Doğalı Konuşmak Gerek’ 
sloganından yola çıkarak reglin özgürce ifade 
edilebilmesini, kadın ve erkek fark etmeksizin 
özgürce konuşulabilmesini amaçlıyoruz”  dedi. 

Reglofyalılar Toplumda Konuşulmayanı Ko-
nuşuyor

Projenin mimarlarından Kavasoğlu, “Reglin, 
toplum tarafından konuşulması ayıp ve sakı-
nılması gereken bir konu olarak görülmesinden 
dolayı menarşi dönemindeki genç kızları ve ebe-
veynleri bilgilendirerek ilk başlarda bu eksikli-
ğinin giderilmesini hedefliyoruz. Toplumda var 
olan tabuları yıkarak menarşi dönemindeki genç 
kızların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak 
istiyoruz. Aslında olması gereken durumun bu 
olması gerektiğini amaçlarken toplumda oluşan 
batıl inançların karşısında duruyoruz. Akabinde 
bu amaçla sosyal medya platformlarımızda ken-
di toplumumuzda meydana gelen en büyük zor-
luklardan biri olan bu batıl inançların ve kültür 
haline gelen yaşam şeklinin bilinen yanlışlarını 
ortadan kaldırmayı ve doğru inanç doğru yaşam 
ve regli konuşmanın ve regl olmanın doğal bir 
süreç olduğuna yer veriyoruz. Ortalama olarak 
bir kadın yaşamının 6 ila 7 yılını regl olarak 
geçirdiğini düşünürsek, bu süreç içerisinde ya-
şanan bu zorlukları düşünürsek Reglofya’nın 
verdiği bu mücadelenin ne kadar önemli oldu-
ğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Kavasoğlu, 
ayrıca Reglofya’nın ulusal düzeydeki hedefleri-
ni tamamladıktan sonra bu projeyi Avrupa Birli-

ği haline getirerek uluslararası bir proje haline 
getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hızla Büyüyen Bir Hedef Kitle

Reglofya projesinin hızla büyüdüğünü vurgu-
layan Araz, “ İlk başlarda sadece menarşi dö-
nemindeki genç kızları ve akran zorbalığına 
maruz kalan genç kızları ele alırken şimdilerde 
ise bu hedef kitlenin hızla genişlediğini ve bü-
yüdüğünü görmekteyiz. Bu hedef kitle 
şimdilerde her meslek grubun-
dan, her yaş gurubundan, her 
yöreden ve farklı cinsiyet 
gruplarından kişileri ele 
almaktadır. Regl dönem-
lerindeki kadınların mes-
lek hayatları boyunca regl 
dönemlerinde yasal izin 
hakları verilmesinin regl 
dönemindeki kadınlar için 
daha olumlu olası beklen-
mektedir. Ülkemizde buna 
örnek olarak Tunceli Be-
lediyesi ve İzmir Barolar 
Birliği bu uygula-
mayı başlatarak 
öncü olduklarını 
görüyoruz. Bu 
sistem ilk defa 
Japonya’da 1947 
yılında çalışma 
standartları yasasına 
eklenerek kadınlara bu hak 
sağlanmıştır. Japonya’nın 
regl dönemindeki kadınlara 
gösterdiği bu yaklaşım ile 
Reglofya ekibini umutlan-
dırmıştır” şeklinde ifade 
etti. Araz konuşmasının de-
vamında, “Bu projenin hedef 
kitlesinin hızla büyüdüğünü 
görmek projenin doğru bir şekilde 
ilerlediğini ve başarılı bir süreç yürüttüğünü 
gösteriyor. Bu başarıya baktığımızda toplumuz-
da bu tarz bir projenin ihtiyaç duyulduğunu ve 
kadın hürriyetine yönelik kısıtlamaları azalttığı 
için hedef kitleler tarafından olumlu bir bakış 
açısı meydana getiriyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Platformlarında Aktif İçerik 
Üretiliyor
Reglofya projesi kapsamında sosyal medya 
platformlarında çeşitli etkinliklere yer verdik-
lerini vurgulayan Kavasoğlu, “Regl farkındalığı 

ile ilgili ekipçe hazırladığımız içerikleri, Instag-
ram, Twitter, Facebook, Youtube ve Spotify gibi 
uygulamalar üzerinden kullanıcılara sunuyoruz. 
Instagram etkinliklerine baktığımız zaman bu 
etkinlikler podcastlar, gündem akımları, Reels 
videoları ve regl bilgilendirici içerikler olarak 
çeşitlendiriyoruz. Ayrıca yapılan tiyatro çalış-
malarından ve dizi, film içeriklerinden kesitler 
alarak bolca örneklendirmeler yapıyoruz. Bu et-
kinliklerin yanı sıra ilerleyen zamanlarda sokak 

röportajları, uzman kişiler tarafından verile-
cek eğitim seminerleri ve sosyal 

sorumluluk projelerini dâhil 
ederek etkinlikleri genişlet-
meyi düşünüyoruz” dedi.

Farklı Medeniyetler, Fark-
lı Ritüeller

Dünya genelinde regl kültü-
rüne ilişkin olumlu örnekleri 
paylaştıklarını dile getiren 

Araz, ”Dünya genelinde regl 
ile ilgili farklı kültürlerde 

farklı coğrafyalar-
da yeni regl olan 
genç kızlara ve 
regl olan kadınla-
ra farklı ritüeller 
uygulanıyor. Bu 
ritüeller içerisinde 

olumsuz uygula-
malarla karşılaşsak da 

olumlu olan örneklerle de 
karşılaşabiliyoruz. Reglofya 
bu ritüelleri sosyal medya 
içeriklerinde yer veriyor. 
Hindistan’da uygulanan bir 
ritüelde menarşi dönemin-
deki genç kızları 6 ila 7 gün 

boyunca bir odaya kapatarak 
hiçbir eşyaya dokunmalarına 

ve ev halkıyla iletişime geçmeleri 
engelleniyor. Bu durumun ne kadar çok öteki-
leştirici ve kadına yönelik olan ikinci sınıf mu-
amelenin en açık örneklerinden bir tanesidir. 
Bu ritüeli anlatırken regl olmuş kadınlara karşı 
böyle tavırların sergilenmesi beni çok üzüyor 
bundan dolayı, böyle olayların yaşanmaması 
için Reglofya projesinde yer almaktan gurur du-
yuyorum” şeklinde konuştu. Diğer kültürlerde-
ki farklı uygulamalardan bahseden Kavasoğlu, 
“Bunun aksine Japonya’da ise ilk defa regl olan 
genç kızın annesi o evin halkına özel bir pilav 
yapıyor o yaptığı pilav sayesinde evin halkı o 

evde artık genç bir kızın yaşadığını anlamış olu-
yorlar. Tabi verdiğim bu örnek kimine olumlu 
görünse de kimine de olumsuz görülebiliyor. 
Tabi bu durum tartışılabilir” dedi. Projenin da-
nışmanlarından Arş. Gör. Fatih Aksoy, projeyle 
ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Tabi ki 
de toplumda tabu olarak görülüp konuşulmayan 
konulara yönelik projeler yapmak risk oluştu-
rabilir. Fakat bu tarz toplumsal konular için bir 
yerden başlamak gerekir. Arkadaşlarımız ise bu 
sorumluluğu alarak ’Regl farkındalık’ projesine 
başlatmışlardır. Ben projeyi yürüten arkadaşla-
rıma Reglofyalılar demek istiyorum. Reglofya-
lılar heyecanlı ve dinamik bir ekip ile birlikte 
projeyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini görü-
yoruz. Çünkü dijital mecralardan ve çevreden 
gelen olumlu geri dönüşlere bakıldığında Reg-
lofyalıların ne kadar doğru bir iş yaptığını ka-
nıtlıyor. ‘Regl farkındalık’ projesi ‘doğal olanı 
konuşmak gerek’ sloganıyla çıktı bu yolda he-
nüz olgunlaşma aşamasındadır. Bu şekilde söy-
lüyorum çünkü bu projeyi sürdürülebilir ve Av-
rupa Birliği projesi haline getirmeyi amaçlıyor.” 
Projenin danışmanlarından Arş. Gör. Tuğçe Ay-
doğan Kılıç, projeyle ilgili düşüncelerini ifade 
ederek “Toplumda var olan önemli tabulardan 
biri olan reglin artık konuşulması, normalleş-
mesi gerektiği fikrinden ilham alan Reglofya 
projesi ile yol almak hem öğretici hem de keyif-
li bir süreç benim için. Reglofya, genç kızların 
ergenliğe adım atmasıyla yaşadıkları değişime 
toplum tarafından yüklenen anlam ve bakış açı-
sında önemli bir değişim yapılması gerektiğini 
savunuyor. Ergenlik çağıyla beraber hem genç 
kızlara hem de erkeklere reglin yani doğal dön-
günün ayıp, gizlenmesi gereken, konuşulması 
adete yasaklanan bir tabu olarak öğretilmesi bu 
tabunun her nesilde devam etmesine aracılık 
ediyor. Toplum olarak artık regli ayıplamayı, 
reddetmeyi bırakarak doğal olana kucak açmayı 
ve konuşularak normalleşmesi gerektiğini kabul 
etmeliyiz. Bu amaçtan hareketle “Doğalı Ko-
nuşmak Gerek” olarak belirledikleri slogan ile 
sosyal medyada bu konuya eğilen Reglofya aile-
si toplumda fark yaratmaya çalışıyor. Reglofya 
ekibini, cesaretleri ve azimleri ile Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde filizlendirdik-
leri bu proje için kutluyorum. Toplumun önemli 
bir belirleyici güç olan sosyal medyada bu pro-
jenin yürütülmesinin regl tabusunda yaşanacak 
değişimine ışık tutacağını biliyorum. Bir kadın 
olarak bu tabunun yıkılması için çabalayan bu 
genç ve heyecanlı ekiple çalıştığım için mutlu-
luk ve gurur duyuyorum” şeklinde konuşmasını 
sonlandırdı. 

Ergenlik çağıyla 
beraber hem genç 
kızlara hem de 
erkeklere reglin 
yani doğal döngünün 
ayıp, gizlenmesi 
gereken, konuşul-
ması adete yasakla-
nan bir tabu olarak 
öğretilmesi bu 
tabunun her nesilde 
devam etmesine 
aracılık ediyor. 
Toplum olarak artık 
regli ayıplamayı, 
reddetmeyi bıra-
karak doğal olana 
kucak açmayı ve ko-
nuşularak normal-
leşmesi gerektiğini 
kabul etmeliyiz. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Bölümü öğrencileri “Reglofya” 
adlı bir proje başlattılar. Projele-
rinde regle ilgili konuşulmayanı 
konuşmayı ve toplumda var olan 
tabuları yıkmayı amaçlayan Reg-
lofya ekibi, açtıkları sosyal medya 
platformlarında farkındalık yarat-
mayı hedefliyorlar.

Haber
Oğuzhan Şahinöz
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü öğrencileri “Reglofya” adlı 
bir proje başlattılar. Projelerinde 
regl dönemiyle ilgili konuşulmayanı 
konuşmayı ve toplumda var olan 
tabuları yıkmayı amaçlayan reglofya 
ekibi, açtıkları sosyal medya plat-
formlarında farkındalık yaratmayı 
hedefliyorlar.
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Sağlık alanında 
dijitalleşme süreçleri 
ele alındı

“Sağlıklı iletişim sağlıkta iletişim”

Üniversitemiz Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şiran Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından sağlık alanında dijitalleşme süreçlerinin ele alındığı  “Standartlaş-
tıramadıklarımızdan mısınız?” başlıklı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirildi.  Şiran SHMYO Öğretim Görevlisi Fevziye Bekar’ın moderatör olduğu ve Üniversitemiz 
uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi söyleşi programına İngiltere University of East Anglia’dan Doç. Dr. Fahri Karakaş konuk oldu. 

Üniversitemiz Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Şiran Sağlıklı Yaşam Kulübü ta-
rafından “Sağlıklı İletişim, Sağlıkta İletişim” 

adlı çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi. Şiran SHMYO 
öğrencilerinden Zozan Melat’ın moderatör olarak eşlik 
ettiği çevrim içi etkinliğe Atatürk Üniversitesi Hemşi-
relik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Aytap 
Dinçer konuk oldu. Söyleşi kapsamında mesleki tecrü-
beleri hakkında bilgiler veren Arş. Gör. Aytap Dincer; 
“İletişim nedir, iletişiminin unsurları nelerdir,  sağlık 
kuruluşunda çalışan personellerin kurum içi (meslek-
taşları) ve kurum dışı (hasta, hasta yakınları) paydaşları 
ile nasıl etkili bir şekilde iletişim kurmaları gerekir, CO-
VİD-19 salgınında sosyal mesafe ve sosyal izolasyon sü-
recinde iletişimin rolü nedir, aşı kampanyalarında aşıyı 
teşvik etmek ve doğru bilgileri aktarmak için iletişimin 
faydaları nelerdir şeklindeki sorulara cevap verdi. 

Türkiye-İngiltere ve Kana-
da arasındaki eğitim süreci 
farklılıklarına kısaca deği-
nen Doç. Dr. Fahri Karakaş, 
değişen dünyamıza ait di-

jitalleşme süreci, dijitalleşmeye dayalı 
girişimcilik uygulamaları ve sağlık sek-
törünün teknolojiye dayalı olarak dijital 
dünyaya dönüşümü hakkında bilgiler 
verdi. Hastaların hologramlar aracılı-
ğıyla tanı ve tedavi edilme sürecine de-
ğinen Karakaş, “Bugün ne yapıyorsak, 
on yıl sonraki bizi düşünerek yapmamız 
gerekir” diyerek, bilgi arayışını yemek 
yemek ve su içmek gibi temel ihtiyaçla-
rımız arasına konuşlandırmamız gerek-
tiğini belirtti. Etkinlik sırasında ayrıca 
konuşmasında günümüz dünyasında 
Rönesans insanı gibi olmamıza vurgu 
yapan Karakaş’ın ifadelerinden yola çı-
kan Okulumuz Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Programı öğrencileri; Röne-
sans nedir ve Rönesans insanı nasıl olur, 

içerikli bir sunum hazırlayarak yaratıcı-
lıklarını kendi bakış açılarına göre ortaya 
koydular. Dijitalleşmenin sağlık hizmet-
lerine birçok katkısı olduğunu dile Rek-
törümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 
“Son yıllarda çok hızlı bir şekilde etkile-
rini gördüğümüz dijital dönüşüm süreç-
leri, hayatımızın her alanında yer almaya 
devam ediyor. Dünyanın herhangi bir 
yerinde yapılan bir yenilik, bir anda yer 
kürenin her yerinde görülür, kullanılır, 
internet üzerinden erişilebilir hale geldi. 
Bu kapsamda Üniversitemiz, 2019 yılın-
da Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 
koordinasyonunda yürütülen ve Türk 
yükseköğretim tarihinde bir ilki oluştu-
racak ‘Yükseköğretimde Dijital Dönü-
şüm Projesi’ pilot uygulamasının yapıl-
dığı üniversiteler arasında yer aldı. Söz 
konusu gelişmenin çıktısı olarak dijital 
dönüşüme hızlı bir şekilde adapte oluyor 
ve çalışmalarımızı bu süreç çerçevesin-
de geliştirmeye devam ediyoruz. Dijital 

Soru-cevap eşliğinde devam eden 
çevrim içi söyleşi etkinliğinde 
öğrencilerle bir araya gelmek-
ten mutluluk duyduğunu belirten 
Dinçer, okul yönetimine ve Sağ-
lıklı Yaşam Kulübüne teşekkürle-
rini iletti. Moderatör öğrencimiz 
Zozan Melat da bu etkinliğin dü-
zenlenmesinde başta Şiran SHM-
YO Müdürümüz Doç. Dr. Kemal 
Kurt olmak üzere Sağlıklı Yaşam 
Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Fev-
ziye Bekar ve arka planda etkinli-
ğin gerçekleşmesinde katkı sağla-
yan Şiran SHMYO öğrencilerimiz 
Veysi Kudat, Mesut Ünal, Onur 
Bülbül, Muhammed Azat Ergin 
ve Nurullah Alkan’a teşekkür 
etti. Çevrim içi etkinlik hakkın-
da düşüncelerini paylaşan Rek-
törümüz Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek şunları söyledi: “Dünya 
Sağlık Örgütü’nün benimsediği 
biyo-psiko-sosyal yaklaşıma göre 
sağlık sadece hastalık veya sa-

katlığın olmaması değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal olarak da tam iyi 
olma halidir. Sağlık hizmetleri-
nin etkin bir şekilde verilmesinde 
iletişim de vazgeçilmez bir yere 
sahiptir. Hangi bölüm veya prog-
ram olursa olsun öğrencilerimize 
verdiğimiz eğitimlerde meslek 
hayatlarında kendilerini en iyi 
şekilde ifade edebilecek sağlık-
lı bir iletişim altyapısına sahip 
olmalarını amaçlıyoruz. Çünkü 
bir kurumda birimler arası bilgi 
akışı ne kadar hızlı, doğru ve tam 
ise kurumda üretilen hizmetler o 
düzeyde mükemmelliğe ulaşır. 
Özellikle sağlık gibi önemli bir 
alanda hasta ve hasta yakınlarına 
doğru yaklaşım ve onlarla doğru 
şekilde kurulacak iletişim büyük 
önem taşımaktadır. Bu amaçla da 
sektöre yönelik paylaşımların ol-
duğu çevrim içi etkinliğin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkesi 
kutluyorum.”
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