Şehir
Hastanesi
2018’de
açılıyor
Yapımına 2013 yılında başlanan
Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatı son
hızla devam ediyor. Hastanenin 2018’de
açılması planlanıyor. İl Sağlık Müdür
Yardımcısı Dr. Abdullah Baysal, inşaa-

tın yüzde 70 oranında tamamlandığını
belirtti; gecikmenin taşeron firmaların
sözleşmelerin gereğini yerine getirmeden işi bırakmasından kaynaklandığını
söyledi. Özhan Baltacı t Sayfa 9

En güzel yerler
sigara içenlere

Prof. Dr.
Metin
Akgün

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün,
“Dumansız Hava Sağlığı”
uygulamasının sigara içimini
bir miktar azalttığını ancak eskisi
kadar etkili olmadığını vurguladı.
KOAH’ın en temel nedenlerinden birinin sigara
olduğuna dikkat
çeken Akgün,
Erzurum’daki
restoran ve kafelerin en güzel bölümlerinin
sigara içenlere tahsis edildiğini belirtti. Çiğdem Öz t Sayfa 15

Prof. Dr. Mustafa Macit:

Yaygınlığı gittikçe artan internetin
günümüzde en önemli dini bilgi kaynağı
olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof
Dr. Mustafa Macit, “Dini fikirler ve
semboller internet
üzerinde oğul verir
bir tarzda giderek artmaktadır.” dedi. Macit
internet üzerinden
tüketilebilir bir din
Prof. Dr.
üretildiğini dile getirdi.
Mustafa Macit
Ümmühan Göğtaş t 7

TYB’nin
hedefi
gençler

Ebru Kara

TYB Erzurum Şubesi
gerçekleştirdiği programlarla şehrin kültür
hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor.
Kadın Kolları
Başkanı Ebru
Kara, yaptıkları faaliyetlerle, gençleri
önemli isimlerle bir araya
getirip tecrübe
sahibi etmeye
çalıştıklarını
vurguladı.

Yıl: 15 Sayı: 93
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Hükümlülerden
15 bin çam fidanı >3

Dinimizi
internetten
öğreniyoruz

A t a t ü r k Ü n i v e r s i t e s i İ l e t i ş i m Fa k ü l t e s i Ö ğ r e n c i U y g u l a m a G a z e t e s i

Yeni öğrencilere
uyum programı
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yeni öğrenciler için uyum programı düzenledi.

Bilimsel çalışmaları
destekleyeceğiz

İthal et tartışmalarına ilişkin açıklama
yapan Erzurum Kasaplar Odası Başkanı
Kenan Ejder, “Taşıma suyla değirmen
dönmez; onun yerine çiftçiler desteklenmelidir.” diye konuştu. Ejder, Erzurum’da
kesecek hayvan bulamadıklarını da dile
getirdi. Metehan Nazlı t Sayfa 6

B8 yetmiyor
Dadaşkent’teki Aziziye Kız Yurdunda
kalan kız öğrenciler otobüs seferlerinin
azlığından ve sıkışıklığından şikayetçi.
Öğrenciler B8 hattının yeterli olmadığından yakındı. Hatice Özyurt t Sayfa 10

Engelli entegrasyonu
için büyük proje >3

Nihal Özkan t 14

Et ithal etmek
çözüm değil

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Türkiye’nin beş
büyük üniversitesinden birindesiniz. Üniversitemizin imkanlarını değerlendirmek
sizin göreviniz.” diye konuştu. t Sayfa 9

Kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık, spor gibi alanlarda tanıtıcı bilgilerin verildiği programın
açılışında öğrencilere hitap eden Rektör

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TÜBİTAK’ın destekleriyle Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
tarafından düzenlenen, Bilim Şenliği’ni ziyaret ederek deneysel çalışmaları izledi. Üniversite öğrencilerinin bilimsel
etkinlikler yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren

Rektör Çomaklı, üniversitelerin gerçekleştirdikleri bilimsel
ve kültürel çalışmalarla bilim dünyası içinde yer alacaklarını belirtti. Eğitim Fakültesi öğrencileri de şenliği, hem yeni
proje ve bilimsel çalışmalar yapmak, hem de genç nesillere
örnek olmak için gerçekleştirdiklerini söylediler. >> İFHA

Sağlıkta kalite
hastanın hakkı

Her tarafımız
kimyasal dolu

Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen DAS toplantısında konuşan
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın
Levent dezenfeksiyon ve sterilizasyonun tıbbın ayrılmaz bir parçası
olduğunu söyledi. Rektör Çomaklı ise
sağlık hizmetlerinde kalitenin hastanını hakkı olduğunu belirtti. t Sayfa 5

Endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Berin
Budak, obeziteden korunmak için endokrin
bozucu kimyasallara dikkat etmek gerektiğini söyledi. Birçok araç gereç ve ev eşyasında farklı kimyasalların bulunduğunu belirten
Budak, “Kimyasallar endokrin bozucu olarak
hayatımızda yer alıyor; bu da obeziteye yol
açıyor.” dedi. Ahmet Göneş t Sayfa 12

Atatürk İletişim
Haber Hattı

Prof. Dr.
Akın Levent

Tel: 0 442 231 51 61
Fax:0 442 231 20 29
e-mail: htemizturk@atauni.edu.tr
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TÜGVA’lı gençler
Erzurum’u gezdi
ürkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Türkiye Gençlik
Vakfı (TÜGVA) Erzurum’da Hanım Yüksek öğrenim
koordinatörlüğünü oluşturdu. Erzurum’da daha önce
erkek öğrenci yurdu bulunan vakıf, bu yıl üniversiteli gençlerin daha aktif olacağı komisyonlar oluşturma çalışmaları
kapsamında Erzurum’da da TÜGVA Hanım Komisyonu
kurdu. TÜGVA’nın yeni ekibi etkinliklerine Erzurum gezisiyle başladı.
TÜGVA YÖK’ün etkinlikleri öğrencilerle tanışma
çayıyla başlayıp Erzurum gezisiyle devam etti. Gençler, 15
Temmuz Milli Mücadele ormanı ve Mesire Alanı, Nurettin Topçu Bilgievi, Kongre Binası ve müze, Palandöken
Ejder3200, 15 Temmuz Anıtı, Abdurrrahman Gazi Türbesi
ve Aziziye Tabyasını gezdiler.
15 Temmuz şehitleri unutulmadı
TÜGVA’nın programı 15 Temmuz milli mücadele ormanı ve mesire alanında kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrası
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 14 ayrı noktasında yapımı devam eden Bilgi Evleri Projesinin ilki olan
Nurettin Topçu Bilgi Evine geçen gençler, burada okuma
salonu, eğitmen salonu, kütüphane, oturma, dinlenme salonları ve diğer sosyal alanlardan oluşan bilgi evini ziyaret
ettiler. Daha sonra Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı
Erzurum Kongresi’nin toplandığı tarihi Kongre binası ve
müzeyi gezdiler. TÜGVA ekibi milli mücadele döneminde
okul olarak hizmet veren binada sıralara oturarak o günleri
andılar.
Palandöken’e çıktılar
“Erzurum karıyla kışıyla ünlüdür; Palandöken’i gezmeden olmaz” diye düşünen TÜGVA ekibinin bir sonraki
durağı Ejder3200 oldu. Palandöken’de öğrencilere teleferik keyfi yaşatan ekip Abdurrahman Gazinin yakınında

T

Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum Hanım Komisyonu üniversiteli gençlere Erzurum’u tanıtma programı düzenledi. Programa katılan gençlere şehrin tarihi mekanları gezdirildi. Gençler tarihi Kongre Binasını da ziyaret ederek milli mücadele dönemini yad ettiler.
bulunan 15 Temmuz anıtını da ziyaret etti. Şehitlikte dua
eden öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini rahmetle yad ederek
Türk gençlerinin onları hiç unutmayacağını ve hep minnetle
hatırlayacağını söylediler.
Ardından Abdurrahman Gazi Türbesini gezen öğrenciler
burada öğle yemeklerini yiyip son durakları olan Erzurum’un simge isimlerinden Nene Hatun’un mezarının olduğu Aziziye Tabyasına geçtiler. 93 Harbinde Ruslar Aziziye
Tabyalarına saldırmış, Erzurum halkı bunu duyunca henüz

yaşı daha çok genç olmasına rağmen Nene Hatun önderliğinde kadın-erkek kendi imkanlarıyla tabyalara giderek askerlere yardım etmişlerdi. Bu kahmanlık ve büyük mücadele sonucunda tabyalar geri alınmıştı. Gençler bu mücadeleyi
ve mücadelenin sembol ismi Nene Hatun’u saygıyla anarak
programlarını tamamladılar.
Tügva ekibi gezinin sonunda Erzurum Büyükşehir
Belediyesine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini
ilettiler. >> Rukiye Çelikel

KYK’larda
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Buray ile yen
Aşure günü
A
B
A
S
H
kutlandı
R
E
M
on dönemlerin
popüler ismi
Buray ‘kampüse
hoş geldin’ konserinde
Atatürk Üniversitesi’nde sahne aldı. Atatürk
Gençlik ve Bilim Anıtı
konser alanında sahne
alan Buray, öğrencilere en sevilen şarkılarını söyledi.
Buray “Sahiden”
albümünde yer alan
parçaları ve sevilen
besteleriyle gençlere
keyifli bir gece yaşattı.
‘Sarı Gelin’ türküsünü
söyleyerek gönülleri
fetheden ünlü şarkıcının, sahnede kaldığı
süre boyunca söylediği şarkılara öğrenciler
de hep bir ağızdan
eşlik etti. Buray, kendisini izlemeye gelen
binlerce öğrenci karşısında şaşkınlığını da
gizleyemedi. Sık sık
Atatürk Üniversitesinden övgü dolu sözlerle
bahseden başarılı
sanatçı, serin havada
öğrencileri şarkılarıyla
ısıttı.
Yaklaşık 2 saat
süren konser, Buray’ın
kendisini Erzurum’da
öğrencilerle buluşturan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ömer Çomaklı’ya
teşekkürünün ardından son buldu.
>> Ceylan Yıldız

K

erbela hatırası olan Aşure günü
dolayısıyla Türkiye Kredi ve
Yurtlar Kurumunda kutlamalar
yapıldı. Erzurum KYK Müdürlüğü de
kutlamalara katıldı. Yapılan etkinliklere öğrencilerin oldukça ilgili olduğu
görüldü.
Muharrem ayının gelmesiyle birlikte
birçok yurtta öğrenciler için aşure pişirildi. Aşure ikramı, öğrencileri memnun
etti.
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Harun
Saz, yapılan etkinliklerden dolayı mutlu
olduklarını, KYK yurtlarını aileleri
gibi gördüklerini ifade etti. Saz, “Aşure
geleneği yapılıyor, asıl olan aşurenin
yapılması değil bin yıllık geleneğimizin
devam etmesidir” dedi.
Kutlamalara birçok KYK Yurt Müdürlüğü katıldı. Ömer Nasuhi Bilmen
erkek öğrenci yurdunun etkinlikleri ise
renkli görüntülere sahne oldu. Duygusal
anların yaşandığı kutlamada gözyaşlarını tutamayan öğrenciler oldu.
Ömer Nasuhi Bilmen B blok müdürü
Zülfikar Kotan da aşure kutlamalarına
öğrencilerle birlikte katıldı.
Öğrencilere aşure dağıtan Zülfikar
Kotan, “Öğrencilerle ilgilenmek, onları
evlatlarım gibi koruyup kollamak istiyorum, onlarla daha çok vakit geçirmek
istiyorum” dedi. Müdür Kotan yapılan
etkinliklerin her yıl düzenli olarak gerçekleştiğini belirtti.
Ömer Nasuhi Bilmen Yurdunda
yapılan kutlamalar; aşure dağıtımı ve
Kerbela şehitlerine Kur’an-ı Kerim
okunmasıyla son buldu.
>> Volkan Aslan

Bekir Develi ile
keyifli anlar
urt içinde ve yurt dışında birçok
program yapan ekranların sevilen yüzü Bekir Develi Atatürk
Üniversitesi’nde yaptığı söyleşi ile
büyük beğeni topladı. Erzurum Genç
Vizyon Kulübünün tertiplediği söyleşiye öğrencilerin yanı sıra Erzurum
halkı da yoğun ilgi gösterdi. Salonda
yer kalmayınca konukların bir bölümü
salonun merdivenlerine oturarak söyleşiyi dinlediler.
TRT’de yaptığı programlar ve
yaptığı yurt gezileriyle tanınan Bekir
Develi dinleyicilere başından geçen
olayları ironik bir dil ile anlattı. Yaşlı
bir kadınla başından geçen bir olayı
anlatırken hem salonda bulunan konuklar hem de kendisi duygusal anlar
yaşadı. Söyleşisinde yaptığı espriler
ve anlattığı hüzünlü olaylar ile salonu
hem güldürdü hem de ağlattı. Develi
katılımın yoğunluğundan dolayı şaşkınlığını gizleyemedi. Söyleşiyi sonuna
kadar dinleyen konuklar bir sonraki
söyleşiyi dört gözle beklediklerini dile
getirdiler.
>> Recep Uzun
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Hükümlüler 15 bin
çam fidanı dikecek
Denetimli serbestlik hükümlülerinin topluma kazandırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında
Atatürk Üniversitesi’ne 15 bin çam fidanının dikimine başlandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı,
“Bu işbirliği ile hem fidanlar toprakla buluşacak, hem de hükümlülerimiz bir fidan dikmenin mutluluğunu yaşayarak ormanları koruma noktasında bilinçlenmiş olacak.” dedi.

A

tatürk Üniversitesi, Erzurum
Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nün geçtiğimiz Nisan ayında imzaladığı protokol kapsamında denetimli
serbestlik hizmetinde çalışan hükümlülerin fidan dikiminde çalıştırılması kararlaştırılmıştı. Protokol gereği ilk dikimler
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın
yanı sıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı
Halil İnal ve mahkeme başkanlarının da
katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Fidan dikiminden önce konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
Çomaklı, denetimli serbestlik kapsamında
kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne
tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmalarını esas alan işbirliği protokolü kapsamında hükümlülerin topluma yararlı işlerde
çalıştırılmalarının hedeflendiğine dikkat
çekti. Çomaklı, “Bu işbirliği ile hükümlülerin yeniden suç işlemelerini engelleyici
tedbirlerin alınması ve orman alanlarının
artırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede
hem fidanlar toprakla buluşacak, hem
de hükümlülerimiz bir fidan dikmenin
mutluluğunu yaşayarak ormanları koruma
noktasında bilinçlenmiş olacak.” dedi.
Atatürk Üniversitesinin, bölgesi ve
ülkesi için güçlü bir üretim üssüne dönüşmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğünün altına çizen Rektör Çomaklı, “Artık
kapılar açık, teknoloji ve proje peşinde
koşan bir üniversite profilimiz var. Toplumumuzun sosyal huzuru ve gelişmesi için
ne yapılması gerekiyorsa Üniversitemiz bu
konuda üstüne düşeni yapmaya her zaman
hazırdır. Burada dikilecek her fidanın, kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamasına, kişilerin cezalarını toplum içerisinde

HAYIR ÇARŞISI
mağdurun yanında
Akşemsettin Akdaş

E
denetim ve gözetim altında çekmelerine
ve dolayısıyla toplumsal barışa katkı
sağlamasına vesile olmasını diliyorum.”
ifadelerini kullandı.
15 bin çam fidanı dikilecek
Türkiye’de 11 yıldır devam eden denetimli serbestlik hizmetlerinin amacının;
suçluları hapisle cezalandırmadan, toplum
içinde denetim altında tutmak ve aynı zamanda iyileştirme faaliyetleriyle yeniden
suç işlemelerini engellemek olduğunu
belirten Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı
Halil İnal da Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 15 bin çam
fidanının bu bağlamda Atatürk Üniversitesi ağaçlandırma sahasına dikileceğini
açıkladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen de fidan dikimine katkısı
olan kurumlara teşekkür ederek, “Eğer bugün bir yeşillik görüyorsak bu geçmişte bu
işlere gönül veren insanlar sayesindedir.
Bizim de bugün buna ilave katkılar sağlamamız lazım. Bildiğiniz üzere Peygamberimizin güzel bir sözü var, ‘Kıyametin
kopacağını da bilseniz, elinizdeki fidanı
dikiniz.’ Biz de el birliği, gönül birliği ile
ülkemizi ağaçlandıralım.” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar,
denetimli serbestlik hizmetinde bulunan
hükümlüler ve ceza infaz koruma memurları ile birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi.
>> İFHA

rzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
Hayır Çarşısı yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen vatandaşa adeta
kara gün dostu oldu. Mağdur vatandaşın evi
yeniden donatıldı.
Hayır Çarşısına ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden mağdur vatandaş, “Yangın sonrası evim kullanılamaz hale geldi.
Durumu Başkanımız Mehmet Sekmen’e bildirdim. Hemen devreye Hayır Çarşısı ekipleri
girdi. Bana yeni bir ev dizdiler. Başkanımızdan ve Hayır Çarşısı ekiplerinden Allah razı
olsun. Bu yardımın bize ulaşmasını sağlayan
hayır sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Allah devletimize zeval vermesin,
Mevlam devletimizi var etsin” dedi.
Doğu’nun en büyük iyilik hareketi olan
Hayır Çarşısı ile maddi durumdan yoksun
olan vatandaşların imdadına anında yetişildiğini söyleyen yetkililer ayrıca yardımda
bulunmak isteyenlerinde Gül Ahmet Caddesi’nde bulunan Hayır Çarşısına müracaat
edilebileceğini ifade etti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler
Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı, yardımseverlerin ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla
zor durumda kalan vatandaşlara destek
oluyor.

Engelli entegrasyonu için 23 milyon Euro’luk proje

A

tatürk Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi hibe programı
kapsamında, Engelleri Aşalım Projesi hayata
geçiriliyor. Proje kapsamında şenlik de düzenlendi. Şenliğin başlaması dolayısıyla Atatürk
Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda tören
düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ak Parti Erzurum
Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Danışmanı Mehmet Üneş, akademisyenler ve
öğrenciler yer aldı.
Törenin açılış konuşmasında söz alan Kastamonu Üniversitesi Rektör Danışmanı Mehmet Üneş, Atatürk Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen,
temelleri 2014 yılına dayanan Engelleri Aşalım Projesi’nin
Erzurum ayağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade
etti.
Proje hakkında konuklara bilgi veren Üneş, proje bütçesinin tamamının Avrupa Birliği hibe yardımıyla oluşturulduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “2014-2017 yılları arasında
çağrıya çıkılan bütçe miktarı 23 milyon Euro. Ülke genelinde toplamda 2 bin 500’e yakın proje ön başvuruya tabii
tutuldu ve bunlardan sadece 146’sı kabul gördü. Adından da
anlaşılacağı gibi proje sadece engellilere yönelik olmayıp,
tüm dezavantajlı grupları içeriyor. En büyük bütçeli pro-

Uğur Keskin

jelerden birisi bizim projemiz. Bu kapsamda kabul edilen
tek dezavantajlı üniversite projesi de yine bizim projemiz.
Atatürk Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi tarafından
ortaklaşa yürütülen Engelleri Aşalım Projesi tek üniversite
projesi olarak yer alıyor. Geri kalan tüm projeler dernekler
ve vakıflara ait. Projemizin asli amacı mesleki eğitimde engeller hususu ve kariyer planlama ile insan kaynağı hakkında destekler vermektir. Aynı zamanda engellilerin, mesleki
eğitim seçiminde kariyer planlamalarını doğru yapıp doğru
işe yönlendirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu kapsamda
geliştirilecek eğitim modüllerinin, hazırlanan bir platform
vasıtasıyla tüm Türkiye’deki engelli ve engelli yakınlarına
ücretsiz olarak sağlanmasıdır “ dedi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da
engellilerin mücadelelerinde onların yanında yer almanın,
onları teşvik etmenin herkesin sorumlulukları arasında yer
aldığını belirtti.
Engelli bireylerin işgücü piyasasına girişlerinin kolay-

laştırılmasını, ayrımcılığın tüm biçimlerinin
azaltılmasını amaçlayan bir projede üniversite
olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade
eden Rektör Çomaklı, şunları söyledi:
“Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi de gerekli fiziki eksiklikleri gidermiş, engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, çeşitli
sorumluluk projeleri geliştirmiştir. Her birimizin
engelli konuma düşünebileceğimiz bilinciyle
konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın daha da
artması, öğrencilerimizin empati kurması ve
birbirilerini anlamasının önünü açacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemiz Engelsiz Üniversite
olma yönünde hızla ilerlemektedir. Engelli öğrencilerimizin
eğitim öğretim ile ilgili yaşayabilecekleri engelleri ortadan
kaldırmak daha güzel bir eğitim ortamı sunabilmenin yanı
sıra engellilerin üniversiteyi her anlamda paylaşıp yaşayabileceği somut projeler ile katkıda bulunmak ve topluma
kazandırma konusundaki gayretlerimiz artarak devam
edecektir.”
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
da Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan her türlü
etkinliğe içeriğine bakmadan her zaman memnuniyetle
katıldığını ifade ederek, Türkiye ve Erzurum’un Atatürk
Üniversitesine çok şey borçlu olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kastamonu Üniversitesi Rektör
Danışmanı Mehmet Üneş’e çalışmalarından dolayı plaket
takdim etti. Şenlik kapsamında çeşitli eğlenceler düzenlendi. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
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Evlenmek için
kaçtı ama...

E

Erzurum’dan Bursa’ya
gönül köprüsü kuruldu
İ

Mustafa Şişman, Yasin Aydın

çişleri Bakanlığı tarafından başlatılan
“Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında
112 ilköğretim öğrencisi ve 8 öğretmen Bursa’ya gönderildi. Erzurum Vali
Vekili Ayhan Terzi tarafından uğurlanan
kafile Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini
ziyaret edecek. Proje kapsamında Bursa
ile eşleşen Erzurum’dan 2 bin 750 öğrencinin Bursa’ya gönderilmesi planlanıyor.
Proje merkez ve ilçe ilköğretim okullarını

kapsıyor.
Proje ile iller arasında kardeşlik bağının arttırılması , kardeşlik ruhunun diri
tutulması, terör örgütlerinin istismarlarından ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması ve kültürel değerlerin paylaşılması
amaçlanıyor.
Yolculuk öncesi havaalanında öğrenciler ile buluşan Vali Vekili Ayhan Terzi,
öğrencilerden hafta sonu gezilerini iyi
değerlendirmelerini ve Bursa’nın tüm tarihi ve turistik yerlerini görmelerini istedi.
Proje kapsamında açıklamada bulunan

Çöp konteynırları kışa hazır
Yasin Ünal

K

ış aylarının çetin geçtiği Erzurum’da,
Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre
Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik
Şube Müdürlüğü ekipleri kış hazırlıklarına
başladı. Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri
kışa hazırlıksız yakalanmamak için ilk olarak
yeraltı çöp konteynırlarının fiziki eksikliklerini gidererek ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.
Temizlik Şube Müdürlüğü ekiplerince
gerçekleştirilen çalışmada yaz üniteleri yerini
kış ünitelerine bıraktı. Erzurum’un iklimi göz
önüne alındığında mevsim geçişlerinin sert bir
şekilde yaşanmasından dolayı bu çalışmaların
gerçekleştirildiğini vurgulayan belediye yetkilileri, yaz ünitelerinin kış şartları için uygun
olmadığını, bu yüzden değişikliğin gerekli
olduğunu ifade ettiler. Yer altına gizlenen eski
koyteynırların kış aylarındaki soğuk hava göz
önüne alındığında sağlamlaştırılması gerektiğini
vurgulayan yetkililer, konteynırların dayanıklı
malzemelerle sağlamlaştırıldığını söylediler.
Vatandaşlardan da istekte bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkileri, yapılan çalışmaların
daha uzun vadede fayda vermesi için yanıcı
maddelerin koyteynırlara atılmaması gerektiğini belirterek vatandaşlardan bu konuda daha
duyarlı olmalarını beklediklerini söylediler.

Terzi “Biz Anadolu’yuz projesiyle Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21
ilde 15 yaş ve altı, maddi durumu yetersiz,
daha önce il dışına çıkmamış, terör mağduru 50 bin öğrencimizin, ülkemizin 23 farklı
şehrini ziyareti hedefleniyor. Bu projesinin
ana hedeflerinden biri de çocuklarımıza;
ülkemizin farklı tarihi, turistik ve doğa
güzelliklerini sunmak, öğrenciler arasında
bir gönül köprüsü oluşturmaktır” dedi.
Daha sonra öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Terzi, kafileyi uçağa kadar
uğurladı.

rzurum’da yaşayan 18 yaşındaki
B.S iki yıl önce internet aracılığıyla
tanıştığı kız arkadaşıyla evlenmek
için Trabzon’a kaçtı. Oğlu kaybolduğu
gerekçesiyle emniyete başvuran Anne N.Ş,
“Oğlum okul harçlığını çıkarmak için satış
yapıyordu. Bu sabah dokuzda satış yapmak
için evden çıktı. Gürcükapı’ya gideceğini
söyledi. Akşam geç kalınca aradım, açmadı.
Saat 20.10’da ‘Beş dakikaya evde olurum.’
diye mesaj attı. O saatten beri oğlumdan
haber yok.” dedi. Oğlunun hayatından
endişe duyduğunu belirten anne, “Oğlum
iki haftadır ismini bilmediğim bir çocukla
geziyor.” şeklinde konuştu.
Emniyet güçlerinin başlattığı aramalar
sonucunda Trabzon–İstanbul istikametinde
hareket eden yolcu otobüsünü kimlik kontrolü için durduran polisler, B.S ve arkadaşı
Ş.K’yı gözaltına aldılar. Polis ekipleri tarafından Erzurum’a getirilen çiftin ifadeleri
alındı.
B.S, “Sabah dokuzda evden çıktım. Bir
önceki gün Trabzon’a bilet almıştım. Trabzon’a gidip internette tanıştığım kız arkadaşımla buluştuk. İmam nikahı kıydık. Onun
da ailesinin haberi olmadığı için, akşama
doğru İstanbul’a abimin yanına gidecektik.
Ekipler otobüsü durdurup kimliklerimizi
kontrol edince yakalandık.” dedi.
Oğluna kavuştuğu için sevinen anne
N.Ş, “Oğlumun bulunmasına çok sevindim
ama bir o kadar da şaşkınım. Oğlumdan
böyle bir şey beklemezdim.” diye konuştu.
>> Şifanur Tavus

Kiracı olduğu evi satıyordu

E

rzurum’da, kiracı
olduğu evi arkadaşıyla birlikte sahte
kimlik düzenleyerek
satmaya çalışan 2 kişi,
tapu memurunun dikkati
sayesinde suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre,
M.S. ve K.Y, Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki bir dairenin satışını
yapmak için Palandöken
Tapu Müdürlüğüne geldi.
İşlemi yapan memur bu
kişilerle ev sahibinin imzasının eşleşmediğini fark edince, tapu devrini 30 dakika
sonra yapacağını söyleyerek zanlıları gönderdi, ardından polisi arayarak durumu
bildirdi. Palandöken Tapu Müdürlüğüne
gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, sahte kimlik
kullanarak 150 bin lira değerindeki evi 85
bin liraya satmaya çalışan M.S. ve K.Y’yi
suçüstü yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen
zanlılardan K.Y’nin söz konusu dairede

kiracı olduğu belirlendi.
M.S’nin ise bir ay önce
kiraladığı otomobili,
hazırladığı sahte evrakla
Erzincan’da satmaktan
arandığı tespit edildi.
Zanlıların üzerlerindeki 85 bin lira, incelemenin
ardından evi almak için
tapu müdürlüğünde bulunan kişiye teslim edildi.
Yakalanan şüpheliler
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Dilenci operasyonu
Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılan
“Dilenci” operasyonunda 54 kişi göz
altına alındı.
İl genelinde dilencilik yapan şahıslara
yönelik yapılan çalışmada mevcut huzur
ve güven ortamının sağlanması amacıyla
halkın yoğun olarak bulundukları yerlerde
ve cami önlerinde dilencilik yapan 54 kişi
hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
>> Yakup Türk

İstismar değil ağız alışkanlığı!

E

rzurum’da 65 yaşındaki A.K, cinsel
istismar suçlamasıyla yargılandığı
davada yaş ve hastalık indiriminden
yararlanarak şartlı tahliye edildi. 1. Ağır
Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına
sanık ve müştekiler katılmadı. Duruşmada
her iki tarafı da avukatlar temsil etti.
Davacı 13 yaşındaki Z.M’nin ailesi,
A.K’nin, kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Karar duruşmasında söz alan A.K’nin
avukatı sanığın 65 yaşında olduğunu, ruh
sağlığının yeterli olmadığını belirterek
cinsel istismarın söz konusu olamayacağını
savundu.
Davacı ailenin avukatı ise A.K’nin 13

yaşındaki Z.M’yi yolda görüp yaşlılığını
kullanarak evinin kapısını açamadığını
söyleyip yardım etmesini isteyerek eve
alıp cinsel istismarda bulunduğunu öne
sürdü.
Sanık avukatı ise bunun üzerine 65
yaşında olan A.K’nin ruh sağlığının
yerinde ve yeterli durumda olmadığını ve
cinsel istismarın kesinlikle olamayacağını
söyledi. Avukat sadece yolda görüp sözle
tacizde bulunduğunu, bunun da sanığın
ağız alışkanlığı olduğunu ifade etti.
Sanık A.K, yaş ve hastalık indiriminden yararlanarak 3 yıl boyunca hiçbir suça
karışmayacağı şartıyla tahliye edildi.
>> Çiğdem Kutanis, Edanur Görmen
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Sağlıkta
kalite
hastanın
hakkı

D

Şehir Hastanesi
2018’de açılıyor
Yapımına 2013 yılında başlanan, Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden
gelecek hastalara hizmet verecek ve sağlık turizminin Doğudaki merkezi haline gelecek olan Erzurum şehir hastanesinin inşaatı son hızla devam ediyor. Hastanenin 2018’de açılması planlanıyor.
Özhan Baltacı

S

ağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan
Erzurum Şehir Hastanesi’nin yüzde
70’i tamamlandı. Bin 450 yatak
kapasiteli, 265 bin metrekaresi kapalı, toplamda 450 bin metrekare alanda kurulan
hastanenin 2018’de hizmete açılması planlanıyor. Çat Yolu üzerinde yapımı sürdürülen şehir hastanesi Doğu Anadolu’nun en
gelişmiş hastanesi olma özelliğini taşıyor.
5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan hastanenin inşaatında bin işçi çalışıyor.
Bin 450 yataklı olacak
Erzurum İl Sağlık Müdür Yardımcısı
Dr. Abdullah Baysal yapımı devam eden
şehir hastanesinin 450 bin metrekare alanda hizmet vereceğini ve toplamda bin 450
yatak kapasitesine sahip olacağını belirtti.
Her hastanede olduğu gibi poliklinik bölümü, acil bölümü, yoğun bakım bölümü

gibi daha birçok bölüme sahip olacağını
belirten Baysal, hastanede odaların birer
kişilik olarak tasarlandığını, acil durumlarda çevre il ve ilçelerdeki hastalara ivedi
şekilde ulaşmak için de bir adet helikopterin kullanılacağını söyledi. Hastanede helikopter pistinin de yapılacağını ifade eden
Dr. Abdullah Baysal, hastane inşaatının
uzun sürmesini taşeron firmaların sözleşme gereğini yerine getirmeden işi bırakmalarına bağladı. Tekrar ihale yaptıklarını
ve bu esnada doğan boşlukta da hastane
inşaatında aksama söz konusu olduğunu
söyleyen Baysal, hastanenin yapımına her
ne olursa olsun son sürat devam edildiğini
ve hastanenin 2018 yılında hizmete gireceğini açıkladı.
İki hastane taşınacak
Erzurum’u sağlık turizmi açısından ön
sıralara taşıyacak olan Şehir Hastanesinin
yüzde 70’inin tamamlandığını açıklayan
Dr. Abdullah Baysal, yeni hastaneye yüklü

bir personel alımı için bir şey söylemenin
henüz erken olduğunu, öncelikle şu anda
aktif olarak hizmet veren Palandöken
Devlet Hastanesi ve Nene Hatun Kadın
Doğum hastanesinin bloklarıyla birlikte
yeni hastaneye taşınacağını ve diğer hastanelerden de personel kaydırılması yapılacağı için yüklü bir personel alımının şu
anda gündemlerinde olmadığını sözlerine
ekledi.
Şehir hastanesi Erzurum’a neler
kazandıracak?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 2018
yılında açılacağının müjdesini verdiği
Erzurum Şehir Hastanesinin 2018 yılında
hizmete girmesiyle Doğu Anadolu’da parmakla gösterileceğini, sadece Erzurum’dan
değil çevre illerden de buraya hastaların
gelerek tedavi olacaklarını kaydeden Baysal, böylece Erzurum’un, dolayısıyla da
Türkiye’nin sağlık turizminde çok büyük
ilerleme sağlayacağını da dile getirdi.

Türkiye’nin ilk hastane kütüphanesi
Refik Öztürk

E

rzurum Bölge Eğitim
ve Araştırma Hastanesi sağlık alanındaki
hizmetlerinin yanı sıra kurduğu
kütüphane ile de adından söz
ettirmeyi başardı.
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan hastane kütüphanesi İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Halk kütüphanesinin
desteğiyle hayata geçirildi.
Eğitim kurumlarındaki sistemle çalışan kütüphane kendi
personeline hasta ve hasta yakınlarına hastane içinde kitap
tahsis ederek boş vakitlerini
değerlendirmelerini sağlıyor.
Açılışının üzerinden 1 ay gibi
kısa süre geçmesine rağmen
kütüphane yoğun bir taleple
karşılaştı. Hastane kütüphanesinin ilk ziyaretçileri çalışanlar
olsa da dağıtılan broşürler
sayesinde kütüphanenin hasta

ve refakatçilere ulaşması
da sağlandı.
Kütüphane sorumlusu Ali Özer kütüphaneye olan ilgiyi şöyle
dile getiriyor: “Kütüphane
beklediğimizden fazla ilgi ile
karşılandı. Kütüphanemizde
yaklaşık 2500 kitap var ve
her ay 13-14 dergi geliyor
ama bu yeterli olmuyor. Okuyucular başka kitaplar istiyor.
Tabi biz de bunları karşılıksız
bırakmıyoruz. Hangi kitapların gelmesini istiyorlarsa not
alıp bakanlığa bildiriyoruz
ve bu sayede hem kütüphaneyi zenginleştiriyoruz hem
de okuyucumuzun isteğini
gerçekleştiyoruz.”
Hastanede kütüphanesi uygulamasıyla hasta ve
hasta yakınlarına okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılırken insanların telefonun
daracık ekranından uzaklaşıp
kitapların sınırsız dünyasına
girmesi de sağlanıyor.

ezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon
(DAS) Derneği ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği
Fakültelerinin işbirliğinde Erzurum’da
“Doğu Anadolu DAS Bölge Toplantısı”
düzenlendi.
Toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Serhat Vançelik, DAS Derneği Başkanı Prof. Dr. Duygu Perçin, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent,
Araştırma Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Fatih Albayrak, Bölgesel Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Zülal Özkurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen
toplantıda sağlıkta sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusu ele alınarak öğrenciler
bilgilendirildi.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr.
Ömer Çomaklı, konuklara Atatürk Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgi
verdi. Araştırma Hastanesinin bölgesindeki
12 ile ve 4,5 milyon nüfusa sağlık hizmeti
verdiğini söyleyen Çomaklı, aynı zamanda ikili anlaşmalar çerçevesinde komşu
ülkelere de sağlık hizmeti götürüldüğünü
ifade etti.
Dezenfeksiyon ve antisepsi uygulamasının tarihin ilk çağlarından bu yana var
olduğunu belirten Rektör Çomaklı, mikroorganizmaların, tüm canlılar gibi uygun
ortamlar bulduklarında beslenerek çoğaldıklarını, toprak, hava, insan vücudu ve tüm
çevremizde yer aldıklarından bahsetti.
Çomaklı, “Tıbbi ve cerrahi girişimler
sırasında mikroorganizmaları tanımlamak
amacıyla üretmek istediğimizde, kullanacağımız araç-gereç ve işyeri gibi ortamların
mikrop taşımamasını isteriz. Ayrıca içtiğimiz suyun, tükettiğimiz yiyeceklerin ve
içeceklerin hastalık yapıcı mikroplardan
uzak olması gerekir. Ameliyathane, diyaliz,
yoğun bakım, organ nakli ve yeni doğan
bebek ünitelerinin de hava ve donanım malzemelerinin belirli standartlara uyması söz
konusudur. Sağlık hizmetinde kalite, hastalarımızın temel hakkıdır.” diye konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın
Levent ise dezenfeksiyon ve sterilizasyonun
tıbbın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bu konunun Atatürk Üniversitesinde
ve bilimsel bir platformda tartışılmasından
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bu tür toplantıların hastanelerdeki
enfeksiyonları azalmada önemli katkılar
yapacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Serhat Vançelik, toplantının başarıyla
sonuçlanmasını diledi.
DAS Derneği Başkanı Prof. Dr. Duygu
Perçin de organizasyonda emeği geçenlere
teşekkür ederek, dernek olarak Türkiye’nin
birçok yerinde toplantı ve kongreler düzenlediklerini söyledi.
>> IFHA
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Erzurum tarımın
merkezi olacak

Şennur Arınç Akkuş

Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 250 ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi. Vali Azizoğlu Erzurum’un
hem tarım ve hayvancılık hem de sanayi şehri olacağını söyledi.

D

oğu Anadolu Tarım Fuarı, çeşitli firmaların katılımıyla Erzurum’da açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar
Merkezi’nde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Fuarı’nda yerli ve
yabancı 250 firma yer aldı.
Fuarda, çeşitli firmalarca tasarlanan traktörler, tarım makineleri ile ürünler çiftçilere
sunuldu.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu,
fuarın açılışında yaptığı konuşmada,
tarım ve hayvancılığın kentin en
önemli geçim kaynaklarından biri
olduğuna dikkat çekti. Azizoğlu,
sözlerine şöyle devam etti: “Yakın bir zamanda Erzurum tarım ve
hayvancılığın yanı sıra bir sanayi şehri
olacak. Artık buralarda tarım fuarlarının
yanında sanayi fuarları da açılmaya başlanacak, buralar yılın on iki ayında fuarlara ev sahipliği
yapacak. Sadece Doğu Anadolu’muzda değil komşu cumhuriyetler Azerbaycan, Gürcistan, Nahcivan ve İran’dan da misafirlerini ağırlayacak veya onlara da ev sahipliği yapacak. Güzel

bir tesis hizmete girdi. Emeği geçen tüm
ilgililere huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Erzurum atağa başladı, inşallah kısa bir zaman için de doğunun ve sanayinin başkenti
olacağını da ifade etmek istiyorum.”
Doğunun en büyük fuar merkezi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza
Kiremitçi ise belediye olarak kente doğunun en büyük fuar merkezini kazandırdıklarını ifade etti.
Kiremitçi, “Bizler üç buçuk yıl öncesinde
göreve geldiğimizde buraya bir fuar merkezi yapalım, bölgenin cazibe merkezi
olsun dedik. 14 bin metrekare üzerine
bir tesis inşa ettik. Kapalı alan 16 bin,
oturma alanı 14 bin metrekaredir. Bu
da bu bölgede en büyük fuar merkezidir.” açıklamalarında bulundu.
Konuşmaların ardından katılımcılar
stantları gezerek, tarım aletleri hakkında bilgi
aldı. Fuarda çiftçilerin gözdesi olan traktörler
ilgi odağı oldu. Bu senenin trendi olan T7.290 traktör,
büyüklüğü ile ziyaretçileri şaşırttı. Ayrıca Erzurum’un farklı
yörelerinden gelen yiyecek ve kıyafetler de fuarda yerini aldı.
>> Uğur Keskin, Yeter Demirel

Erzurum’dan
Arakan’a
yardım

Ejder: İthal et çözüm değil
İthal et tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan
Ejder, “Taşıma suyla değirmen dönmez; onun yerine çiftçiler desteklenmelidir.” dedi. Ejder,
Erzurum’da kesecek hayvan bulamadıklarını da söyledi.
Metehan Nazlı

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yüksek et fiyatlarına karşı
önlem olarak karkas et ithalatı yapılacağı açıklamasının ardından Erzurum
Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder’den
tam tersi bir açıklama geldi. Kırmızı et
fiyatlarının sürekli arttığını belirten Ejder,
“Bu paket et konusu Türkiye’de hiçbir
zaman faydalı olmaz, kesinlikle taşıma su
ile değirmen dönmez. Şimdi etleri getirip
marketlere dağıtacaksın, bu düşünce çok
yanlıştır. Onun yerine çiftçiler desteklenmelidir” dedi.
Yurtdışından gelecek olan karkas et
konusunu Türkiye Kasaplar Federasyonu’nda da tartışıldığını ifade eden Başkan
Ejder, bu politikanın asla çözüm getirmeyeceğini belirtti. Türkiye’de besiciliğin
bitmek üzere olduğunu aktaran Kenan
Ejder, bu konuda şunları dile getirdi:
“Biz bu konuyu Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak bu konuları devamlı ele
alıyoruz. Karkas et mi getiriliyor, paket et
mi getiriliyor bunun planlamaları yapılır
ve ilk etapta 25 liradan eti satacaksınız
ikinci etap olarak bizim yerli üreticilerimizin yerli hayvanları keser. Bizim
vatandaşlarımız bu etleri isterse alır, ya
da Et ve Süt Kurumu’ndan talep ederse
ondan alacak biz bunları öneriyoruz.
Bakan Fakıbaba’nın yurtdışından ithal et
getirilmesi bana göre çok anlamsız. Bu
politika ile üreticiler ölür ve üretici diye
bir şey kalmaz. Bugün öyle bir durum var
ki, yüz baş hayvan besliyor ve besi maliyetlerini çıkartıyor ortalama 60-62 bin
lira bir torba yem ve bu hayvan ortalama
24 bin liraya satsa, biz de bu hayvanı
18 bin liraya alsak ve kessek üretici bu
fiyata hayvanı satmaz. Bakanlık bizim

üreticilere 10 tane isteyene 10 tane, 5
tane isteyene 5 tane hayvan verecek,
ancak hayvancılık böyle gelişebilir.
Zaten doğu illerinde hayvancılık diye bir
şey kalmadı.”
Et fiyatları oldukça yüksek
Erzurum’da ve özellikle Türkiye’nin
her ilinde et fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Erzurum Kasaplar
Odası Başkanı Ejder, fiyatların yüksek
seviyede seyrettiği için evlere etin girmemeye başladığını aktardı. Erzurum’da
besicinin kalmadığını belirten Ejder, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Et fiyatları
Türkiye’de oldukça pahalı. Erzurum’da
kıymanın
kilosu
olmuş 38
TL. Etin
fiyatı tüm
piyasalarda 32
TL olursa
normal fiyatına ulaşmış
olur. Ancak
bizler
hayvan
bulamıyoruz
ki keselim.
Yeterince
hayvan yok,
yeterince
besicilik
yok. Üretici
bu durumun
altından kalkamıyor
ve üretmiyor, üretemiyor. Bugün Erzurum’da besici kesinlikle çıkmaz. Ama
bugün Kayseri’de, Konya’da üreticiler
ithal hayvanları beslemişler ve parayı kazanmışlar. Ancak devlet bu konuda üzerinde düşen görevi tam anlamı ile yapmı-

Kenan Ejder

E

rzurum’da Erzurum Sivil Toplum
Platformu’nun (ESTP) öncülüğünde
Arakanlı Müslümanlar için yardım
ve bağış kampanyası organize edildi.
Yardım ve bağış kampanyasına Erzurumlular destek verdi. 3’ü uluslararası, 2’si
de bölgesel olmak üzere toplam 5 insani
yardım kuruluşunun bir araya geldiği bağış
ve yardım organizasyonu Türkiye’de bir ilk
olma özelliğini taşıdı.
ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, Erzurum halkına çağrıda bulunarak, “Arakanlı
mazlum din kardeşlerimizin yüreği burada
atıyor. Bu sesi duymak ve omuzlarındaki
yükü paylaşmak isteyen herkesi Havuzbaşı meydanındaki gıda ve giyim kermesine
bekliyoruz.” dedi.
Organizasyonun tarifini “İslam kardeşliğinin dayanışması” olarak yapan ESTP
Başkanı Güvenli, kermesten elde edilen
gelir, bağış ve yardımların Arakanlı Müslümanların yarasına merhem olacağını
belirtti.
Yardım Kuruluşlarının bu dayanışma
örneğinin Erzurum’da olduğu gibi, Türkiye’de de bir ilk olma niteliği taşıdığını
vurgulayan Güvenli, “Erzurum’daki bu
yardım çalışmasıyla tek ses ve tek nefes
olan yardım kuruluşlarımız, muhteşem
bir dayanışma örneği sergilemektedirler”
dedi.
Yardım organizasyonu kapsamında
kurulan kermes çadırlarında gıdadan
giyim ve hediyelik eşyaya varıncaya kadar
çok çeşitli ürünlerin satıldığını dile getiren
Güvenli, “Dadaşların bu çadırlarda içeceği
bir bardak çay bile Arakanlı din kardeşlerimiz için ilaç olacak değerde.” ifadelerine
yer verdi.
Türkiye’de bir ilk olduğu için herkesin
gözünün bu organizasyonda olduğuna
dikkat çeken Güvenli, bu bağlamda Erzurum halkına çok büyük bir sorumluluğun
düştüğünü ifade etti.
Tarih boyunca hep mağdur ve mazlumun yanında olan Erzurum’un, bu tarihi
misyonu bir kez daha yerine getireceğine
inandıklarını belirten Güvenli, “Gayret
bizden, destek Erzurum’dan ve takdir de
Yüce Allah’tandır” dedi.
>> Uğur Keskin
Mustafa
Güvenli

yor.
Erzurum’da et stoku yok.
Bizler hayvanları günlük olarak keser,
günlük olarak satılır. Et stoku sadece Et
ve Süt Kurumu’nda vardır. Onun da etleri
Gaziantep’ten, Konya’dan ve Kayseri
gibi illerden gelir ya da ithal karkas etler
gelir. Erzurum ili de bu duruma cevap
veremiyor.”
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İnternetle, tüketilebilir
bir din üretiyoruz
Yaygınlığı gittikçe artan internetin günümüzde en önemli dini bilgi kaynağı
olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof Dr. Mustafa Macit, “Dini fikirler ve semboller adeta internet üzerinde oğul verir bir tarzda giderek artmaktadır.” dedi.
Macit internet üzerinde tüketilebilir bir din üretildiğini savundu.
Ümmühan Göğtaş

P

rof. Dr. Mustafa Macit Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe
ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi
Anabilim Dalında öğretim üyesi. Alanı din
sosyolojisi ama bununla birlikte daha çok
medya-siyaset, din-toplum ilişkisi, din-siyaset, din-medya ilişkisi ile ilgili çalışmaları
bulunuyor. İnternetin çok yaygınlaştığına
dikkat çeken Macit, insanların dinle ilgili
merak edip araştırdığı konularda ilk araştırılacak yerin internet olmaması gerektiğini
söyledi. İnternetin din konusunda bilgi
çokluğundan dolayı güvenilir olmadığını
savunan Macit, internet ile tüketilebilir bir
din üretildiğini de ifade etti.
İnsanlar eskiden kitaplardan yararlanıyordu, şu anda ise internetten. Bu
dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz?
Kitap aslında belki geleneksel bir medya
aracı, internet ise yeni medya dediğimiz
medya. Geleneksel medyaya oranla internetin bir avantajı var. Geleneksel medyaların bütün özelliklerini kapsıyor,
görsel, işitsel duyularımıza hitap ediyor. Bu haliyle ve söz
konusu avantajlarıyla geleneksel medyadan daha ön
plana çıkıyor. Bir diğer
şey de şu, bugün artık
daha fazla internete
başvuruluyor olması
internetin kendisi ile
alakalı bir durum.
Hayatımızın artık çok
içinde olan bilgisayar
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler
ile birlikte artık telefonlarımızda da internet
taşıyoruz; hayatın her
anlamında müracaat edebileceğimiz özellikte artık.
Kitaba göre bir diğer avantajı
sizin bir kitabı okuyup saatlerce
elde edebileceğiniz bir fikri veya bir
düşünceyi internetteki bir arama motoruna
sorup hemen öğrenebiliyorsunuz. Kitaba
oranla daha çok zaman, enerji, ne diyelim
çaba tasarrufu sağlıyor gibi görünüyor. Tabi
bu hiçbir zaman kitabın yerini aldı anlamına
gelmez.Ama maalesef okuma alışkanlığının
düşük olduğu toplumlarda internetin bu
manada bilgi kaynağı olarak kitaptan her
zaman daha avantajlı olduğu görülmektedir.
Bu anlamda yararlanma yaygınlığı giderek
artmaktadır. Tabi bu yaygınlık artarken ondan yararlanılan bilginin doğruluğu tartışma
konusudur, ama kullanım açısından bugün
kitap ve benzeri araçların önüne geçmiş
durumdadır diyebiliriz.
İnternet sizce yeni nesli nasıl etkiliyor?
Şimdi kullanılan araç ile kullanan kişi
arasında her zaman bir etkileşim olur, hangi
araç olursa olsun. Bu anlamda internetin
bir dünyası var. Genelde medyanın özelde
internetin kendi başına bir gerçekliği, bu
gerçeklikle ilişkiye giren herkes ile belli bir
takım etkileri söz konusudur. Benim kanaatime göre yeni nesil dediğimiz nesil artık
internet neslidir. Erken yaşlardan itibaren
bilgisayar teknolojileri ile tanışmış internetle hemhal olan, internetin olmadığı zaman
canı sıkılan, sosyal medyaya giremediği

zaman nefes alamadığını söyleyen bir nesil.
Bu manada artık onların hayatı internet üzerinden yürüyen ve yürütülen bir kuşak olarak ele alınabilir. Nasıl etkilediği konusuna
gelince: bu nesil artık daha çok internet üzerinden örgütlenen, haberleşen, enformasyon
edinen bir nesil. Yakından tanıdığı birisinin
sokakta onu görüp selam vermediğinde o
kişinin niye selam vermediğini düşünmüyor ama sosyal medyada tanıştığı birisinin
online olduğunu gördüğünde niye kendisine
selam vermediğine gücenebiliyor.
İnternet sitelerinden dolayı din de
etkileniyor. Bu konuda düşünceleriniz
nelerdir?
Din, tarihte bir araçla ilişki ve etkileşime
girdiği andan itibaren aracı değiştirip dönüştürdüğü kadar kendisi de ondan etkilenen bir fenomendir. Yani sadece din gökten
inmiyor; indiği toplumda var olan toplumsal
hususiyetlerle, özelliklerle, insan unsuruyla,
bununla birlikte insanların üretmiş olduğu
araçlarla girdiği ilişki ve etkileşim çerçevesinde değişip dönüşüyor. Bu çerçevede
düşündüğünüzde dinin internet üzerinde
birtakım etkileri var diyebilirsiniz.
Şu açıdan bakabilirsiniz; bugün
bütün dünyada internet
dediğimiz mekan sanal
bir mekan olduğu kadar
aynı zamanda dini bir
mekandır, dini formasyon akışı internet
üzerinden sağlanmaktadır. Bu hali
ile dinsellik internet
ortamına taşındıkça
görünür hale gelmek ile bu ortamı
etkilemektedir. Ama
aynı zamanda o
araçla girdiği internet
ortamında kendisi
de değişip dönüşmektedir. Söz gelimi
internet ortamında dini
bilgilerin sıhhat derecesini
kontrol edebilecek bir otorite
söz konusu değildir. Geleneksel,
kurumsal din anlayışında bir otorite veya
otoriteler vardır. Kendi içerisinde bir takım
çelişkileri vs söz konusu olmakla, zamanla
değişip dönüştürülebilir olmakla birlikte
bütün bunları kontrol edici mekanizmalara sahiptir. Ama internet ortamında, artık
herkesin haber kaynağı ve haberin tüketicisi
olduğu bir ortamda, dini bilgilerin kontrol
edilebilirliği mümkün değildir. Artık herkes
internet ortamı üzerinde dini bilgiler üretebilmekte yayabilmekte ve tüketebilmektedir
o yüzden internet kontrolsüz ortamdır. Bu
manada dini fikirler, dini kesimler ve semboller adeta internet üzerinde oğul verir bir
tarzda giderek artmaktadır. Ama maalesef
bu artışın bildiğimiz kuramsal din adına ne
derece olumlu ne derece olumsuz bir durum
olduğu da tartışmalıdır. Bana göre internet
kontrolsüz bir dini dünya yaratıyor; bu
açıdan aslında tartışılabilir.
Dini içerikli yayınların internette yayınlanmasının avantaj ve dezavantajları
nelerdir?
Avantajı her kesimden insan kolaylıkla
ulaşabilir hale gelmiştir. Yani bir kere bir
araçta dini bilgilerin, fikirlerin ve sembollerin yoğun bir şekilde aktarılıyor olması bu
aracın dinselleştiği, İslamileştiği anlamına
gelir. Bu manada din açısından bakarsanız

a
ustaf
M
.
r
D
Prof. acit ile
M
e din
v
t
e
n
inter erine
üz

olumlu bir
taraf görmek
isterseniz ilk
göreceğiniz şey
o aracın İslamileşmesidir.
Ama o araçla
girdiği ilişkide kazananın
sadece din
olup olmadığı
tartışmalıdır.
Bugün internet
dediğiniz şey
artık tüketim
kültürüdür.
Tüketim toplumunun temel
referansları
içerisinde üretilen metaların
arz edildiği bir
alan. Dolayısıyla bu alanda
din, giderek
o alana girdikçe tüketim kültürünün bir
parçası haline gelmektedir. Tüketilebilir bir
din üretmekteyiz aslında internet üzerinden.
Bu manada aracın dinselleşmesi bir avantaj
iken dinin araçla girdiği ilişkide özellikle
internetin veya medyanın genel mantığı
içerisinde sıkışıp kalması tüketim kültürünün kalıpları içerisinde artık tüketiliyor
olması din açısından dezavantaj olarak ele
alınabilir.
Dini içerikli yayınların paylaşımlarını
güvenilir buluyor musunuz?
İnternetin kendisinin güvensiz olduğundan bahsediliyor. Bugün dünyada medya
olarak internet üzerinde bir sürü tartışma
var. Bu anlamda internet güvensiz olmakla
kalmıyor aslında bizim güvenliğimizi de
tehdit edebiliyor. Onu kullanan insanların
güvenliğini tehdit ettiği de söylenebilir
çünkü bir sürü bilginizi oraya taşıyorsunuz
sonra bu bilgilerin sizin istemeniz dışında
kullanma ihtimali de giderek artıyor. Bu açıdan düşündüğünüz de kendisi güvensiz olan
bir ortamda dini bilginin ne derece güvenli
olduğu ayrı bir tartışma ama aslında bu

igelişen bir medyayla, yaygın bir medya ile
dinin herhangi bir gerekçe ile o araçla etkileşimden uzak durması mümkün değil. Çünkü internette insan için, din de insan için;
zaten ortak unsur insan olduğu için orada bir
şekli ile dine yer açılacaktır. Açıldığı andan
itibaren de bu ortamda özellikle dinin hızlı
üretilip değiştirildiği üretildiği tüketildiği
saniyeler içinde bütün bunların gerçekleştiği
bir ortamda artık doğru ve yanlış gerçek ile
hayal birbirine geçmiş durumdadır. Bütün
bunlar din için de geçerlidir. İnternette
edindiğiniz dini bilginin ne derece güvenilir
olduğu tartışmalıdır. Geleneksel dönemler
için kurumsal dinde güvenlik kaynakları
vardı. Mesela metin, sizin için Kur’an diyelim güvenilir bilginin kaynağıydı. Vahiy, Hz
Peygamberin hadisleri belli kayıtlar altında
sizin için doğru bilginin kaynağıydı. Şimdi
metin, Hz Peygamberin hadisleri hepsi bu
ortama taşınmış ve bu ortam da bunlar üzerine fikir yürüten otoriteler çoğullaşmıştır.
Metin, o ortamda yeniden yorumlanmaktadır ve yorumlayanların kimler olduğu belli
değildir. Artık insanlar bugün dini bilgilerin
çoğunluğunu internetten öğreniyorlar.

Vali’den aksakallıya hürmet

D

ünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Erzurum valiliği tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Azizoğlu, “Aksakallısına hürmet eden, onlardan bilgi, görgü,
tecrübeyle geleceği inşa eden bir millet, bu topraklara sağlam basıyor demektir” dedi.
Palandöken Kayak Merkezi’nde belediyeye ait bir sosyal tesiste verilen kahvaltı programında konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, aksakallılarımız olduğu müddetçe
geleceğin hep güven ve huzur olacağını söyledi. >> Hatice Öter
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Ayşe Okur

Erzurum’un tek çiçek
üreticisi bir kadın
Erzurum ve çevresinin tek çiçek üreticisi Ayşe Okur, Uzundere’deki serasında çeşit çeşit
çiçeklerin yanı sıra domates ve salatalık gibi sebzeleri de üretiyor ve çevre il ve ilçelere
pazarlıyor. Kuzenleri Hülya ve Fatma ile birlikte serayı çekip çevirdiğini anlatan Okur,
“Erkek hangi işi yapıyorsa kadın o işi daha iyi yapar diye düşünüyorum.” diyor.
Feride Aktaş

A

yşe Okur, Erzurum’un Uzundere
ilçesinde yaşayan örnek bir girişimci
kadın. Erzurum şehir merkezine 85
kilometre mesafede bulunan ilçede kurduğu
serada park ve bahçeleri süslemede kullanılan çiçeklerin üretimini yapıyor. Çiçek
tohumlarını ekiyor, fide haline gelinceye
kadar büyütüyor ve çevre il ve ilçelerin park
ve bahçelerini süslemek üzere belediyelere
satıyor.
Büyük bir sera sahibi olan Okur seracılığın bir hayalden öte sevdiği iş olduğunu söylüyor. “Biz köylü olduğumuz için
bahçeler ile uğraşıyoruz. Sadece sevdiğim
iş üzerinde devam ettim” diyor; konuşurken
bir yandan da elindeki fideleri dikiyor.
Serasını açmak için önce Atatürk Üniversitesinde seracılık eğitimi almış Okur:
“Üniversitede sera üzerine eğitim verildiğini
duydum ve Faris Karahan hocanın verdiği
eğitime katıldım.” 20 kadına yönelik başlayan seracılık eğitimi projesine Uzundere
ilçesinden üç kadın katılmış.
Etrafıma bakınca altı kadın görüyorum
çok neşeli ve muhabbet ederek çalışan.
“Kadınlar olarak zorlanmıyor musunuz
bu işte?” diye bir soru yöneltiyorum Okur’a:
“Kadın erkek olarak ayrım yapmıyorum
ben. Yani zorlanmıyoruz. Gittiğim o eğitimde pozitif ayrımcılığı da öğrettiler bize sağ
olsunlar. Erkek hangi işi yapıyorsa kadın o
işi daha iyi yapar diye düşünüyorum. Kadın
işi erkek işi diye ayırmadan her iş ile ilgilenmeliyiz.”
Zaman zaman zorlandığını, zarar ettiğini
anlatıyor; “Tecrübelerimizi kayıplarımız
ile öğrendik. Herkese işimi anlatırım, bilgi
aktarılır ancak tecrübe aktarılmaz. Ben
Ayşe Okur, Hülya Canbaş, Fatma Canbaş
üç kuzeniz biz. Birlikte başladık bu işe;
birbirimize hep destek verdik. Zorladığımız
zamanlarda birimiz kötü düşünmedik.” diye
devam ediyor kadın girişimci.
“Sizin mi burası yoksa devletin mi Ayşe
Hanım?”
“Bu yer kaymakamlığa ait ama ilk iki
sene kaymakamlık kira almadı. İşlerimiz düzeldikten sonra devlete yük olmayı bıraktık.
Şimdi kendi kiramızı ödeyebiliyoruz.”
“Peki serayı kurarken size yardım
eden oldu mu?”
“Avrupa Birliği projesinde eğitim aldık.
Eğitim aldıktan sonra kendi tecrübemizle
işi ilerlettik. Köyde büyüyen biriyseniz bu
işler size kolay gelir ama her şeyin bir kuralı

adabı vardı; biz de bunun için eğitimi aldık.
Belediyelerimiz biz işi ilerlettikten sonra
yardıma başladılar. Yardım da denmez aslında; bizle iş yapmaya başladılar.”
Sohbetimiz sürerken gelen müşterisi ile
ilgilenmeye gidiyor Ayşe Okur; pazarlığını
yapıyar ve demet demet, kasa kasa çiçeği
arabaya yüklüyorlar. İşi bitince sohbetimize
devam ediyoruz.
“Fideleri siz götürmüyorsunuz gördüğüm kadarıyla, gelip alıyorlar; nerelere fide
veriyorsunuz?”
Okur fideden daha çok çiçek üretimi
yaptıklarını söylüyor: “Erzurum Büyükşehir
belediyesine, Kars, Bayburt, Ağrı illerine
veriyoruz. 15 bin ile başladık bu sayı 150
bine çıktı. İlk başlarda biraz fide ürettik
köylüler için, elde artan tohumları da çevre
illere dağıttık. Talep artınca işi büyüttük.
Yerli tohuma yönelik çalıştığımız için, her
türlü çeşit var elimizde. Seracıların talebine
göre domates de üretiyoruz. Bu çevrede
bizden başka fide üreticileri var ancak çiçek
üretiminde tekiz.”
“Çevrenizin tepkisi nasıl oldu? Köydeki insanlar nasıl yaklaştı bu girişiminize?”
Ayşe Okur’un soruma verdiği cevap
beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor bir
kadın olarak: “Başından beri hep destekleniyoruz. İlk defa kadınlarla çalıştığımız için
yorumlar olumlu. Buraya gelenler bizleri
görünce önce şaşırıp sonradan övgüler yağdırıyorlar bize. Gururlanıyoruz. Köyde karşı
gelen kimse olmadı. Herkes bizim arkamızda durdu.”
Okur artık ilçede ve köyde herkesin
kendisini tanıdığını ve çok benimsediğini
söylüyor: “Bir defa köye yolcu götürüyordum, arabamda da bir bayan var. Yolda genç
birini gördüm köyden, arabayı durdurdum.
‘Abla arabada bayan var.’ dedi, binmek istemedi. Benim olduğum önemli değil de onun
olması sorun gibi oldu. Kız da bizim köyden
dedim zaten. Böyle bir samimiyet oldu; aileden biri gibi oldum. Herkes beni benimsedi,
erkek gibi kız diyorlarmış arkamdan. Mutlu
ediyor bu beni.”
Sobada demlediği çaylarımızı yudumlarken ev işleri aklıma geliyor; “Hep buradasınız galiba, ev işleriniz ne oluyor?” diye
soruyorum.
Okur soruma gülüyor ve cevaplıyor:
“Fide ve çiçekler canlı; bunlar için her gün
uğraşmam gerekli; yağmurlu havada falan,
koşullar ne olursa olsun zaman ayırmak
gerekiyor. Her anımı, her dakikamı çiçeklerimle geçirmek zorundayım. Tabii ki bu

çok güzel bir şey ama bazen
zorluyor. Kendime vakit ayıramıyorum diye düşündüğüm
zamanlar oluyor. Ev işlerine
pek vakit ayıramıyorum.
Diğer kadınlar gibi ev gezmelerine gitmek bana hayal
oldu.” “Burası benim evim
oldu artık” diyor Ayşe Okur.
Başka bir yere taşınmayı, işinizi daha da
büyütmeyi düşünmüyor
musunuz?
“Bulunduğumuz yere
çok alıştık. Alan yeterli
değil ama düşünmedik.
Bulunduğumuz yer kaymakamlığa ait; biz burada
kiracıyız. Alan yeterli
olmadığı için başka
yerlerde açmayı düşünüyoruz ancak taşınmayı
düşünmüyoruz.”
Gözlerinden ne kadar yorgun olduğu anlaşılıyor ama o yorgunluğunu belli etmeden
devam ediyor işine. Röportaj dolayısıyla
işini yarım bırakmanın huzursuzluğu var
Okur’da; son sorumu sorup ben müsaade
isteyeyim diyorum: “Gelecek için planlarınız ne?”
“Alan yeterli olmadığı için başka yerlerde açmayı düşünüyoruz ancak taşınmayı
düşünmüyoruz. Amacım daha fazla insana
ulaşmak, işimiz az olduğu için fazla iş
imkânı sağlayamıyorum. Bugün iş bitince
yarın iş yok demek çok üzücü oluyor. Günü
birlik yevmiye, saatlik ile çalışıyor. 3-4 ay
süren bir iş bu. Sezonluk maksimum 20 işçi

bulunuyor. Sezon Şubat
15’de başlıyor Haziran’ın sonunda bitiyor.
Küçük çaplı olarak salatalık üretiyoruz,
Ekim ayında da menekşe üretiyoruz; o da
iki aylık bir iş. Eğer biz belediyeden fazla
iş alırsak daha uzun zamanlı çalışabiliriz.
Belediyeler ile işi de biz ayarlıyoruz. Biz
üç ortağız, üçümüz gidip görüşüyoruz. İlk
başta kurumlara 100 çiçeği bizden alın,
dikimlerini bile biz yapacağız diye gittik.
Orduevinin uzun yıllar dikimini yaptık. Ama
şu an yetişemiyoruz diğer işlerden ötürü;
sadece nasıl yapılacağını söylüyoruz.” diye
yanıtlıyor son sorumuzu ve ekliyor. “İleride
daha büyük bir yerde sizi ağırlayacağım.”

Eylül-Ekim 2017

Üniversite

9

Yeni öğrenciler için
UYUM PROGRAMI
Atatürk Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uyum programı düzenlendi.
Kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık, spor alanlarında tanıtıcı bilgilerin
verildiği programın açılışında öğrencilere seslenen Rektör Çomaklı, “Türkiye’nin beş büyük üniversitesinden birindesiniz. Üniversitemizin imkanlarını değerlendirmek sizin göreviniz.” dedi.

A

tatürk Üniversitesi Rektörlüğü, yeni
öğrencilerine yönelik uyum programı düzenledi. Kültür Merkezi 15
Temmuz Milli İrade Salonundaki etkinliğe
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
Çomaklı, fakülte dekanları, daire başkanları,
araştırma merkezi müdürleri ve yeni kayıt
yaptıran öğrenciler katıldı.
Uyum programının açılışında konuşan
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
Çomaklı, yeni başlayan öğrencilere Atatürk
Üniversitesi ailesine katıldıkları için teşekkür ederek, öğrencileri seçimlerinden dolayı
kutladı.
Erzurum’un bin yılı aşkın ilim mirasına yaslanan, yıllar içinde kendi geleneğini
oluşturan, kurumsallaşmasını tamamlamış
olan Atatürk Üniversitesinin, öğrenciler için
gerekli bütün kaynaklara, sayısız imkâna
sahip büyük bir üniversite olduğunun altını
çizen Çomaklı, şöyle devam etti: “Bizler bu
imkânları ve gelişiminize katkıda bulunacak kaynakları sizlere sunacağız. Ancak
her sosyal anlaşmada olduğu gibi bizim
de sizlerden beklentilerimiz var. Sizler de
kendiniz için, üniversiteniz için, bu ülke ve
insanlık için yılmadan, yorulmadan evrensel etik değerler ve demokratik normlar
çerçevesinde elinizden geldiğince gayret
göstereceksiniz. Türkiye’nin beş büyük
üniversitesinden birindesiniz. Üniversiteler
uzun soluklu kurumlardır. Üniversitenizde
yıllar içinde oluşmuş kültürün birer nüvesi
olacaksınız. Üniversitemiz sosyal yaşam
kültürü içinde, ihtiyaç duyabileceğiniz her
şeye kolaylıkla ulaşabilmeniz hedeflenerek
şekillendirilmiş bir kampüs üniversitesidir.”
Erzurum tarihtir, Anadolu’nun bizzat
kendisidir
Erzurum’un medeniyetlerin kavşağında,
İpekyolu’nun heybetli kültür kervanlarının soluklanarak, hayat bulduğu bir şehir
olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu
şehrin bir tarih ve hatta Anadolu’nun bizzat
kendisi olduğunu söyleyerek öğrencilerden
eğitim öğretim gördükleri bu şehri yakından
tanımalarını istedi.
Erzurum’un tarihî şahsiyetinin yanında,
bir eğitim, bilim ve kültür kenti oluşunun
izlerine tarihin hemen her döneminde aynı

yoğunlukla rastlandığına değinen Çomaklı,
şunları söyledi: “Bilimin neferleri olarak
bizler Atatürk Üniversitesi olarak belirtmek
isteriz ki çeşitli maskeler altında gerçekleştirilmek istenen her türlü yasadışı girişimin
dâima karşısında, devletimizin ve milletimizin, demokrasinin, toplum ve dünya
barışının yanındayız.”
Atatürk Üniversitesi’nin yerleşkesi,
kütüphanesi, laboratuvarları, sosyal tesisleri,
bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleriyle, nitelikli akademik kadrosuyla ve
en önemlisi bir aile sıcaklığıyla öğrencilerin

Prof. Dr. Ömer Çomaklı

yaşamlarını kaliteli kılacak fırsatlar ortamı
olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ömer
Çomaklı, “Bu fırsatlardan yararlanmak, size
sunulan imkânları değerlendirerek gelecek için kazanıma dönüştürmek en önemli
göreviniz olmalıdır. Unutmayın “gelecek,
ufku görmekle yetinmeyip ufkun arkasını
görebilen toplumlar için aydınlık olacaktır.”
Sıcak, samimi, huzur bulacağınız bir ailenin
mensupları olduğunuzu bir kez daha hatırlatarak hepinize tekrar hoş geldiniz diyor,

başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce başkanlığında,
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı yöneticileri, hazırladıkları
görsel sunum eşliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayarak, Atatürk Üniversitesini
tanıttılar.
Amaç üniversiteyi tanıtmak
Öğrencilerin üniversite ve çevreyle
uyum sürecini hızlandırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına
yardımcı olmak amacıyla düzenlenen uyum
günleri kapsamında fakülte, yüksekokul ve
ilçelerdeki meslek yüksekokullarına yeni
kayıt yaptıran öğrencilere uyum ve eğitim
seminerleri veriliyor. Kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık, spor
vb. konularda detaylı bir şekilde bilgilendirilen öğrencilerin üniversitelerini tanımaları
sağlanıyor.
On gün süren uyum programının ilk
gününde; Eczacılık, Veteriner, Fen, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Tasarım, Turizm, Spor
Bilimleri, Hemşirelik, Su Ürünleri ve Ziraat
Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine, üniversite
ve ilgili fakülteleri hakkında detaylı bilgiler
verildi.
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yücel Kadıoğlu, Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Turizm Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz, Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya
Bulut, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yavuz Selim Sağlam ile Diş Hekimliği
Fakültesi Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Ertan Yalçın birer konuşma yaparak fakülteleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
>> İFHA

Atatürk Üniversitesi’ne bu yıl kaydolan
öğrencilere yönelik uyum programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine
Güllüce ve daire başkanları öğrencilere
üniversite hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

İnsülin cepte,
keyifler yerinde!

E

rzurum Büyükşehir Belediyesi ile
TİP1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği’nin işbiliğinde diyabet hastası
çocukların katılımıyla “İnsülin Cebimde
Keyfim Yerinde” adlı etkinlik yapıldı. Etkinliğe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Serhat Vançelik, Sanatçı Nurullah
Akçayır, diyabet hastası çocuklar ve
vatandaşların katıldığı etkinlik renkli
görüntülere sahne oldu.
Etkinlikte Erzurum Valisi Seyfettin
Azizoğlu bunun bir yaşam tarzı olduğunu anlatırken, şöyle dedi: “Çocuklarımızın şekeri biraz fazla onu azaltıyoruz. Bu
şekerin fazlalığını azaltmak için ortaya
çıkan teknolojiyi de kullanmak bizim
boynuzumun borcu. Bin 500 liralık bir
katkı ile çocuklarımızı bu eziyetten kurtulmuş olmalarını sağlayacağız.”
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak ise
diyabetin çok eski bir hastalık olduğunu hatırlattı. Mısır’daki papirüslerde
diyabetle ilgili bilgiler yer aldığını bildiren
Orbak, şunları kaydetti: “Diyabetten
hipokrat hiç bahsetmemiş çünkü tedavi
edilemez bir hastalık olarak düşünmüş.
Milattan sonra 2. yüzyılda bir bilim adamı diyabeti bir kitabında ‘Bu illete tutulan
hasta su içmeye kanamaz, idrar etmekten kendini alıkoyamaz, sıvılar vücudundan süzülerek dışarı akar’ şeklinde
tarif ediyor. İşte diyabet kelimesi ilk kez
bu bilim adamı tarafından kullanılıyor ve
akıp gitmek, erimek anlamına geliyor.
Diyabet önemli bir hastalık... Tüm dünyada hızla artıyor. Kronik bir hastalık ve
çocukluk yaş döneminin en sık görünen
kronik problemlerindendir.”
Diyabet bir yaşam tarzı
Tip1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği
Başkanı Hüseyin Devecioğlu, Necip
Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada,
dernek üyelerinin çocukları Tip1 diyabetli olan anne ve babalardan oluştuğunu
söyledi. Tip1 diyabetli bireyler ve yakınlarının bilgilenmesini hedeflediklerini
ifade eden Devecioğlu, “Amacımız öncelikle toplumun diyabet farkındalığı artırmak. Bunun yanında toplumu diyabet
teknolojisi hakkında bilgilendirmek ve
diyabet bilincinde toplumu en üst düzeye
çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi. Diyabet
teknolojilerini Türkiye’de her noktaya,
her çocuğa ulaştırmayı misyon edindiklerini vurgulayan Devecioğlu, şunları
söyledi: “Tip1 diyabetli anne babalar
olarak yüreğimizin sızladığı noktada tüm
çocukları düşünüyoruz. Biz, ‘İnsülinimizi
cebimize koyalım, keyfimizde yerinde
olsun’ diyoruz. Yani biz iğne yapmayalım diyoruz. O nedenle projemizin
ismini ‘İnsülin Cebimde Keyfim Yerinde’
koyduk. Buradaki amacımız bilindiği gibi
bu cihazlar belli bir külfet gerektiriyor. Bu
nedenle maddi imkânsızlıklardan dolayı
bu cihazları temin edemeyen ve uzmanlar tarafından takılması uygun görünen
kişilere insülin pompası konusunda destek olalım. Böyle bir projeyle yola çıktık.”
>> Yağmur Yıldırım
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İnsanlar eğlencemize ortak
oldular; memnunuz
Fenomen grup
Rıdvan Adede ve arkadaşlarından çok özel açıklamalar...

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Rıdvan Adede
ve arkadaşları, hayranlarının eğlencelerine ortak olmalarından memnunlar.
Youtube’da abone sayılarını yakında 100 bine çıkaracaklarını belirten grup
üyeleri, bir single çıkarmayı da planlıyor.
Edanur Görmen

S

evilen şarkıları yeniden yorumlayarak
internette izlenme rekorları kıran ve
fenomen hale gelen Erzurumlu müzik
grubu Rıdvan Adede ve grup arkadaşları gençler tarafından beğeni ile takip ediliyor. Rıdvan
Adede Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinden mezun. Adede ve grup arkadaşları eğlence ve stres atmak için yaptıkları
etkinlikleri sosyal medyada paylaştıktan sonra
fenomen hale geldiler. Menajeri Giray Güney,
“İnsanlar bizim eğlencemize ortak oldular; biz
de bunu devam ettirmeye karar verdik ve bu
güne geldik” dedi.
Şarkıları yeniden yorumlayarak internette izlenme rekorları kırdınız. Çektiğiniz
ilk videoyu internete koyarken bu kadar
beğenilebileceğini, tutulabileceğini tahmin
ediyor muydunuz?
Giray Güney: Videoyu ilk attığımız zaman
kesinlikle böyle bir düşüncemiz yoktu. Tamamen kendi arkadaş ortamımızda eğlence, stres
atma maksatlı yaptığımız etkinliklerdi. Daha
önce bunu insanlarla paylaşmamıştık ama bir
gün paylaşmaya karar verdik. Bir ramazan
günü yaptığımız bir şarkıyı ilk kez insanlarla
paylaştık. Bu paylaşımımız bazı form sayfaları
ve video paylaşım sitelerinin dikkatini çekmiş.
Tabi onlar da bu videoları repost ve retweet
aracılığıyla paylaşınca bir kartopu gibi büyüdü
ve o ivmeyi kazandık. Daha sonra baktık ki
insanlar bizim eğlencemize ortak oldular bunu
devam ettirmeye karar verdik ve bu güne
geldik.
Katıldığınız ses yarışması o ses Türkiye
ve diğer programların size katkısı oldu mu?
Rıdvan Adede: Tabi ki katkısı oldu.
Ekranlarda kalmak bizi biraz daha gündemde
tutmayı sağlıyor. İnsanların hepsi sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya kullanmayan
birçok kitle var. Sosyal medya kullanmayıp
bizi televizyondan seyreden insanlar da bizi
televizyon aracılığıyla tanıyorlar. Böylelikle
kitlemiz daha da çok genişliyor.
İnternetteki takipçilerinizden, çevrenizden gelen yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Antipatik bulan var mı?
Rıdvan Adede: Şimdi ben hemen hemen
gelen yorumlara gelen mesajlara çok dikkat
eden birisiyim. Zaten sosyal medya hesaplarına ben, Giray ve Eren bey bakıyoruz. Gelen

olumsuz yorumlara bakıp kendimizi biraz
daha düzeltiyoruz. Mesela insanlar
bizden ne bekliyor, biz ne yaptığımızda hata, ne yaptığımızda bizi övüyorlar buna
göre kendimizi düzenliyoruz.
Sonuçta biz
insanları eğlendirmek ve onların bir
nebze de yüzlerini
güldürmek için bir
şeyler yapmaya
çalışıyoruz. Bu
yüzden onların
yorumları ve bizleri
olumlu veya olumsuz
yönlerimizle değerlendirmeleri çok önemli.
Bunları kesinlikle dikkate
alıyoruz.
Fenomen bir grupsunuz. Bu
durumun hayatınızdaki avantajları ve
dezavantajları nelerdir?
Eren Öğ: Buna ben cevap vermek istiyorum. Avantaj ve dezavantaj olarak bana daha
çok dezavantajı var. Ben Ankara’da yaşıyorum, okulum orada. Hepimizin ayrıca işleri
var. Giray’ın kendi işletmesi var. Giray pilotluk sınavlarına hazırlanıyor, Tolga’nın yüksek
lisansı var, Rıdvan hakeza kendi işletmesi var.
Herkes için gerçekten meşguliyet arz eden bir
durum ama elimizden geldiği kadarıyla başta
Giray’ın da söylediği gibi eğlence amaçlı
olmak üzere toplanıyoruz. Bize avantajı şöyle;
birbirimizle daha çok görüşüyoruz. İnsanlar
bizi seviyor sağ olsunlar biz de insanlarla
en başta müthiş bir kaynaşma şansı bulduk. Yani karşıdan gelen insanların sizi çok
fazla tanımamasına rağmen sizi sevmesi, sizi
beğenmesi, takip etmesi gerçekten çok hoş
durumlar. Dezavantajı olarak da bizim için
yorucu oluyor.
Bu durumun aileniz ve sosyal yaşantınıza etkisi oldu mu?
Rıdvan Adede: Şöyle söyleyeyim; telefon
elimden düşmüyor. Son zamanlarda dikkat
ettiyseniz gözlük kullanıyorum. Gerçekten
bunun tek sebebi telefonla uğraşmak ve gelen
mesajları dikkatli bir şekilde okumak. O kadar
yoğunluk var ki okuya okuya artık gözleri
bozdum, böyle de bir sıkıntısı var.
Sosyal medya dışında bir halk müziği

albümünüz
ve
kendinize ait bir Youtube kanalınız var.
Yolunuza bu şekilde mi devam edeceksiniz
yoksa başka projeleriniz var mı?
Rıdvan Adede: Şimdi zaten biz bu işi
projeye döktükten sonra sağ olsun kardeşlerimin tek amacı vardı: Bana ilerde nasıl katkı
sağlayıp, gündemde nasıl tutabilecekleri, işte
ilerde bir single çalışması yaparsak en azından
insanların beni daha çok tanımalarıydı. Şu
anda çok şükür düşündüğümüz şeyler tek tek
yerine gelmeye başladı. Önceden halk müziği
okuyordum. Halk müziğinin yeri ayrıdır
bende.
Çünkü yıllarımı verdim bu işe ama ilerde
bir single çalışmamız var. Nasip olursa şuanda
görüşmelerimiz devam ediyor. Profesyonel bir
single çalışması yapacağız.
Grup halinde mi olacak?
Rıdvan Adede: Tabi grup halinde.
Youtube kanalı açmaya nasıl karar verdiniz. Bu kanalın size getirileri oldu mu?
Giray Güney: Youtube kanalı Rıdvan
Adede adına ilk halk müziği albümü yaptığı
zaman açılmış bir kanaldı. Tabi o dönemde tanıtımı yapılmadığı için çok fazla abonesi yoktu. Daha sonra grup halinde olan videolarımız
patlama yaptıktan sonra Youtube kanalımıza
da yoğun bir şekilde abone akımı başladı.

Abonemizi şu an yetmiş bin
üzerine çıkardık. Youtube’da resmi anlamda
lisans almamız için
yüz bine ulaşmamız lazım;
ona da kısa bir
müddet sonra
ulaşacağız.
Youtube’nin
bize katkısı şu
oldu: Youtube
bilindiği gibi
dünyanın en
büyük video paylaşım sitesi; bunun
aynı zamanda ticari bir
kazancı da var. Özellikle
bu işi yapan sosyal medya
fenomenleri ve Youtuber’lar var.
Hazırladıkları içeriklerle para kazanmayı amaçlamış insanlar yani. Bizim öyle bir
amacımız yok ama illaki attığımız içerikler ve
videolar izlendikçe oradan hem küçük gelirler
hem de şöyle söyleyeyim youtuberlik dışında
Youtube’u etkin bir şekilde kullanma fırsatı
yakalıyoruz.
Ünlü sanatçıların farklı tarzlarda
şarkılarını kendinize göre yorumlayarak
sosyal medya hesaplarınızda paylaştınız. Bu
durumu sanatçılar nasıl karşıladı?
Rıdvan Adede: Pek karşı çıkan olmadı.
Aksine destekleyenler ve bundan hoşnut
olanlar oldu. Çünkü gerçekten bizim hayran
kitlemiz totale vurduğumuz zaman bir milyon,
attığımız videoların görüntülenmesi, bunları
düşündüğümüz zaman öyle videomuz oldu
ki on milyon erişime uğradı. Yani siz sanatçı
olsanız sizin şarkınızı yapsak demek ki biz
sizden ayrı on milyon kişiye sizin şarkınızı
ayrıyeten sevdirmiş ve dillere dolamışız. Bu
yüzden bu da sanatçıların birçoğunun işine
geliyor tabi. Bu yüzden de bize bayağı destek
çıkan sanatçılar oldu. Hatta en çok destek
veren de sayfadan da görüldüğü gibi Demet
Akalın. Sağ olsun kendisi. Şu ana kadar
herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sanatçılarla
da bayağı diyaloğumuz oldu ve sosyal medya
sayesinde arttı. Oturup, kalkıyoruz, görüşüyoruz; iyi yani, sıkıntı yok.

KIZ ÖĞRENCİLERİN B8 ÇİLESİ

D

adaşkent’te bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Aziziye
Kız Yurdunda kalan öğrenciler
otobüslerin azlığından ve sıkışıklığından
şikayetçi. Öğrencilere kolaylık olması
amacıyla geçen yıl otobüs hatlarına eklenen B8 hattının Aziziye Kız Yurdu önündeki durağa dolu gelmesinden dolayı
öğrenciler sorun yaşıyor.
Hareket noktası Nurettin Topçu Erkek
Öğrenci Yurdu önündeki durak olan B8
hattı erkek öğrencileri aldıktan sonra
Aziziye Kız Öğrenci Yurdu önündeki durağa geliyor. Otobüs durağa dolu olarak
geldiği için kız öğrencilerin binmesi ve
okullarına yetişmesi mümkün olmuyor.
Aziziye Kız Yurdunda kalan Atatürk
Üniversitesi öğrencisi Merve Alper, “Bir
defasında yanlışlıkla merkezden dönen

B8’e binmiştim. Otobüs Nurettin Topçu
Erkek Yurdunun önüne gitti; oradan
tekrar merkeze gitmesi gerekirken orada
erkek öğrencilerin otobüsü doldurmasını
bekledi. Otobüs dolduktan sonra bizim
yurdun önüne geldi. Erkeklere öncelik
tanıdı.” dedi. Alper erkeklerin kızlara yer
vermediklerinden de yakındı.
Ulaşım sıkıntısı yaşayanlardan biri
de Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)
öğrencisi Yasemin Arzu Bedir. B8 hattının
ETÜ’ye gitmeden önce çok dolandığını,
güzergahın ETÜ öğrencilerini çok yorduğunu söyleyen Bedir, “B8 yurdun önüne
çok geç ve dolu geliyor. Dadaşkent’ten
ETÜ’ye sadece B8 hattı gidiyor ve benim
derse yetişebilmem için en az bir saat
önce yurttan çıkmam gerekiyor.” diye
konuştu. >> Hatice Özyurt
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40 yaş üstü kadınlar için
kanser taraması şart
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Erkan Yapça, rahim ağzı kanserinde erken
teşhisin önemli olduğuna ve toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, 5 yılda
bir düzenli olarak yapılan Pap Smear ve HPV testi ile rahim ağzı kanserinin önüne geçileceğini söyledi.
Çiğdem Öz

R

ahim ağzı (serviks) kanseri ülkemizde ve dünyada oldukça sık rastlanan
bir kanser türü. Öncül lezyonlar tespit edilmediğinde kişiye ölüme sürükleyen
bir kanser türü aynı zamanda. Kadınlarda
ilerleyen yaşlarda sık görülen rahim ağzı
kanserinde erken teşhisle yüzde 75’e varan
iyileşme sağlanabiliyor. Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ömer Erkan Yapça erken teşhis konusunda
bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek kadınların beş yılda bir HPV testi
yaptırması gerektiğini söyledi.
Rahim ağzı kanserinin gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığının farklılık gösterdiğine
dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yapça, ülkemizin bu konuda gelişmiş
ülkelerin standartlarını yakaladığını
ancak az gelişmiş ülkelerde kanser
taraması olmadığından dolayı görülme sıklığının arttığını belirtti.
Yapça, Serviks kanserinin dünyada Meme ve Akciğer kanserinden
sonra görülen en ölümcül kanser
türü olduğunu vurgulayarak, “Her iki
dakikada bir kadın hayatını kaybediyor” ifadesini kullandı.
Ülkemizde yumurtalık ve uterus
kanserlerine göre rahim ağzı kanserinin görülme sıklığının azaldığını
belirten Yapça, yapılan taramalar
sayesinde Serviks kanserinin önüne
geçildiğine dikkat çekti.
Erken teşhisin rahim ağzı kanserinde çok önemli bir rol üstlendiğine değinen Yapça, “Bu kanser türü önlenebilir bir
tür fakat hastalar düzenli olarak Pap Smear
ve HPV testlerini yapmadıkları zaman bir
anda kanser olarak karşımıza çıkıyor ve
erken teşhis yapılmadığı için kanser türü
çok ilerlemiş oluyor” dedi.
Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Yapça, anormal vajinal kanama, cinsel
ilişki sırasında veya sonrasında kanama,
anormal vajinal akıntı ve Pelvik bölgesinde
yani karın alt bölgesinde sebebi bilinme-

yen ağrıların öncül lezyonlar olabileceğini
vurgulayarak, “Cinsel ilişkiye erken yaşta
başlayanlar, çok eşlilik yani birden fazla
partnerle ilişki yaşayanlar, çok fazla doğum
yapanlar risk grubundadır” diye konuştu.
HPV virüsü en önemli etken
Hastalığa yol açan faktörlerden söz
eden Yapça, Serviks kanserinde en önemli
faktörün HPV virüsü yani Human Papilomavirus olduğunun altını çizdi. Yapça,
virüsün birçok kanser türünde tespit edildiğini, kadınların yüzde 80 oranda bu virüsü
hayatlarının bir bölümünde vücutlarında
taşıdığını anlattı.
Virüsün yüzden fazla türü olduğuna vur-

niyor.” açıklamasında bulundu.
Kanser taraması yapılmalı
Sadece rahim ağzı kanserinin teşhisinde
değil diğer kanser türlerinde de erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç.
Dr. Ömer Erkan Yapça bu tür durumlarda
belirtilerin hemen kendini göstermeyeceğine ve bireylerin zamanı geldiğinde kanser
taraması yaptırması gerektiğine değindi.
Toplumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Yapça, KETEM’in
(Kanser Eğitim Tarama Merkezi) bu konuda
ücretsiz taramalar yaptığını söyledi.
Rahim ağzı kanserinin tedavi sürecinin
hastanın tipine ve kanserin olduğu evreye
göre değişiklik gösterdiğine değinen
Yapça, erken teşhisin tedavi süresini
kısaltmada etkisi olduğuna dikkat
çekerek “Erken teşhis ve diğer saydığımız Pap Smear, HPV testleri zamanında yapılırsa, erken tanı koyulursa
kansere yol açan öncül lezyonlar
tedavi edilebilir. Ameliyat ve radyoterapi gibi işlemlerle lezyonlar yok
edilebilir. Ancak bu kanser türünde
erken evre çok çabuk geçiyor, hasta
erken evreyi geçirmişse ameliyat
şansı kalmıyor.” şeklinde konuştu.
Aşılar çözüm değil
Rahim ağzı kanserine çözüm
olarak getirilen aşının yeterli
olmayacağına dikkat çeken Yapça,
şu uyarılarda bulundu: “Bu aşılar
HPV virüsünün birkaç türü için
Yrd. Doç. Dr. Ömer
geliştirilmiş. Siğillerden sorumlu
Erkan Yapça
birkaç HPV tipi var. Ancak siğiller
kanser değil sadece insanları rahatsız
ediyor. Siğillere sebep olan birkaç
tip ile rahim ağzı kanserine sebep
olan birkaç HPV’yi içeriyor. Aşılar hepsine
gu yapan Yrd. Doç. Dr. Ömer Erkan Yapça,
çözüm olmuyor fakat kullanılan aşılar kanHPV virüs türlerinin bazılarının kansere
sere sebep olan virüslerin yüzde 70-80’ine
bazılarının ise siğile yol açabileceğini söysiğillere sebep olan virüslerin yüzde 90’ına
ledi. Bu virüsün kanser türleriyle ilişkisinin
etki ediyor.”
ispatlandığından dolayı ülkemizde HPV taToplumumuzda gelenek görenek, dini
ramalarının da yapılmaya başlandığını ifade
inançlar gereği kadınlarımızın jinekologlara
eden Yapça, “Sağlık Bakanlığı bu taramayı
gitmeye çekindiklerine değinen Doç. Dr.
ücretsiz bir şekilde yapıyor. Eğer hastada
Yapça, böyle sebeplerin bahane olmayaileri HPV virüsü çıkarsa hastalar kadın doğum doktorlarına yönlendiriliyor. Bu kanser cağını ve kadınlarımızın özellikle 40 yaş
üstü kadınların gerekli testleri ve taramaları
türünde öncül lezyonlar HPV ve Pap Smear
yaptırması gerektiğine vurgu yaptı.
testiyle tespit edilirse kanser oluşumu önle-

9 aylık işe
yoğun ilgi
Sefa Demirtaş

İ

şsizliğin çok yoğun olduğu ülkemizde Erzurum’da da durum aynı.
135 kişilik kadrosu bulunan 9 aylık
okul hademesi alımına 2 bin 800 kişi
müracaat etti. İzdihamın yaşandığı iş
başvurusunda vatandaşlar özellikle
de kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi.
Bu durumdan şikayetçi olan işsizler
isyan etti.
Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara alınacak hademeler
için yaptığı iş duyurusuna ilgi fazlasıyla büyüktü. 135 kişilik kadroya 2
bin 800 kişinin başvurduğu ve sonradan 808 kişinin mülakata alındığı
iş başvurusunda öncelik iş bulma
konusunda dezavantajı bulunanlar
oldu. İzdihamın çokça yaşandığı kuyrukta vatandaşlar iş sahibi olabilmek
için adeta birbirini ezdi. Kalabalık
nedeniyle bazı kadınlar ezilme tehlikesi karşısında bağırarak tepkilerini
gösterirken bazıları kalabalık içinde
kaybolan ayakkabılarını aradı. Bu
gelişmelerin utanç verici olduğunu
belirten işsizler, “Mülakat 08.00’de
olacaktı, 09.00’a ertelendi, saat
09.30’da salona aldılar. 135 kişinin
alınacağı işe yüzlerce kişi müracaat
etmiş. Millet perişan. İşsizliğe çözüm
bulunması lazım. Bize de yazık günah” diye konuştu.
Ekimde başlayan çalışma dönemi
dokuz ay sürecek. İşe girme şansını
yakalayanlar asgari ücretle çalışacaklar.

Muhtarlar günü
kutlandı

Türkiye’de ilk defa bu yıl Muhtarlar Günü kutlandı. Erzurum’daki Muhtarlar
Günü kutlaması Havuzbaşı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Törene
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ve mahalle muhtarları katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu; ardından İstiklal
Marşı okundu. Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, burada
yaptığı konuşmada muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim
tarihinin Muhtarlar Günü olarak belirlendiğini hatırlattı. Korkmaz muhtarlık
kavramının Türk toplumunun kültürel, tarihsel ve geleneksel vasıfları ile
ortaya çıkan bir kavram olduğunu da ifade etti.
>> Bahadır Teymur
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Savaş şartlarında
savaşı yazmak
Cephede haber yapıp görüntü çekebilmek bir yana, hayatta kalabilmek bile başarı savaş muhabirleri için. Tehlike altındaki muhabirlerden Hikmet Durgun, savaşın her şeye ve herkese zararı
olduğunu vurgulayarak, “Savaş haberleri yapmamızdaki amaç savaşı teşvik etmek değil tam aksine
durdurmaya katkı yapmak.” dedi.
sınavlarından geçiyorlar bir bir… Peki, ısrarla bölgede

gazetecilik yapmaya iten ne Durgun’u? Buna şöyle
cevap veriyor; “ Çatışma bölgelerinde kaçırılma,
ölüm ve birçok şey başımıza geliyor. Fidye
Manolya Bulut
için kaçırılma çok oluyor. Canlı kalkan
arihin başlangıcından beri dünya
olarak da kullanılıyoruz. Birçok kez kötü
üzerinde savaşlar hiç eksik olmuamele işkence ve kaba olaylara maruz
muyor. Bu kimi zaman ülkeler
kalıyoruz. Çatışma bölgelerinde gazetearası savaşlar olarak, kimi zaman da
cilik yapmamızın temel nedeni, bizi sevk
iç savaş olarak gösteriyor kendieden durum savaşların ne kadar kötü bir
ni. Enformasyona en fazla ihtiyaç
şey olduğunu dünyaya duyurmak ve saduyulduğu bu zamanlarda ise bu
vaşın sona ermesi için bir katkı yapmak.
bilgi akışını sıcak çatışma bölgeleSavaş haberleri yapmamızdaki amaç
rinde görev yapan savaş muhabirleri
savaşı teşvik etmek değil tam aksine durkarşılıyor. Bugüne dek yüzlerce savaş
durmaya katkı yapmak. Savaşın kadınlar,
muhabiri, haber için gittiği çatışma
çocuklar ve doğa ile canlılar için ne kadar
bölgelerinde ya hayatını kaybediyor
kötü sonuçlar doğurduğunu duyurmaya
ya da yaralanıyor. Yoğun stres ve tehlike
çalışıyoruz.”
altında elde ettikleri haberleri ise bulundukSavaş ve çatışma bölgeleri çok hassastır
ları durumdaki en değerli varlıkları onlar için.
Çatışmalı bölgelerde yapılan haberlerde hassas
Gazeteciliğe 2009 yılında başlayan Sputnik
bir dil kullanmak zorunda olduklarını belirtiyor
Türkiye muhabiri Hikmet Durgun da bu
Sputnik muhabiri Hikmet Durgun. Çünkü tek
savaş muhabirlerinden sadece biri.
bir hata dahi bölgedeki dengeleri sarsaYaklaşık 5 yıldır Suriye’deki savaşı
bilir, spekülasyona sebep olabilir. Bilgi
Sayakından takip eden Durgun,
kirliliğinin yoğun olduğu bu alanlarda
vaşın devam ettiği
cephedeki zorlukları ve deneyimdaha dikkatli davranmak gerekiyor.
alanlarda olmak birçok sıkınlerini anlattı.
Bu konuya değinen Durgun, “ Savaş
tıyı da beraberinde getiriyor. BunSavaşta insanların ne
ve çatışma bölgeleri çok hassastır.
lardan en önemlisi ise güvenlik sorunu.
kadar acımasız olduklarını
Kullandığınız yanlış bir ifade çok
Bunun için çeşitli önlemler almak ve temkinli
unutamıyorum
büyük sonuçlara yol açabilir. Gadavranmak gerekiyor. Suriye gibi üzerinde çeSuriye’deki savaşı yakından
zeteye yazarken ya da televizyona
şitli oyunların oynandığı ve emperyalist ülkelerin
takip eden Durgun, savaşın
paket haber yaparken daha rahat
bölgeden ayrılmadığı bir yerde ise yapılan haberler
sonuçları ve göç konusunda pek
oluyor zira zamanınız daha fazla.
bazen kimilerinin işine gelmiyor. Bu yüzden de çeşitli
çok özel habere de imza attı.
Ama özellikle televizyonda canlı
tehditler aldığını belirten Durgun, “Bölgede, savaş bölBirçok kez travmatik olaylara
yayınlarda konuşurken bir yandan da
gelerinde yaptığımız haberler nedeniyle sürekli tehditler
şahit olan ve psikolojik destek
kendimi karşıdan dinleyen başka biri
alıyoruz. Sonuçta yaptığımız haberler bazı güçleri
de aldığını söyleyen Durgun,
gibi düşünüyorum. Ağzından çıkanı
rahatsız ediyor. Bazı güçler savaşta yaptıkları kanun“Bir muhabir olarak çatışma
kulağın duymalı. Bu biraz gerginlik
suzluğu yansıtmamızı istemiyorlar. Biz de tehditlere
bölgelerinde, savaş alanlarında,
yapıyor haberi hazırlarken.” ifadelerialdırış etmiyoruz fakat önlemlerimizi de almıyor
gergin ortamlarda habere gittini kullandı.
değiliz. Çok güvenmediğimiz yerlerde kalmığimde adrenalin nedeniyle aklıma
Tüm zorluklara rağmen gerçeği
yoruz. Bir yerdeyken o an yerimizi sosyal
haberi toparlamaktan başka bir şey
yazmak
medyada bildirmiyoruz. Savaşçıların
gelmiyor. Girdiğim stresi de, yaşadıBölgede yapılan haberlerin birileri
araçlarına binmiyoruz ve askeri
ğım korkuyu da, duyduğum heyecanı da
tarafından okunduğunu bilmek hiç kuşkusuz
bölgelerde kalmıyoruz.”
haberi yapıp, işi bitirip döndükten sonra
vicdanını rahatlatıyor Durgun’un. Peki, o haberi
dedi.
hissediyorum. Hepsini birden. Sonra o bölgeyazarken ne hissediyor, ne gibi zorluklarla karşı
lere beraber gittiğimiz arkadaşlar ile bir araya gelip
karşıya kalıyor? Savaş hiç şüphesiz en acımasız insanın
konuştuğumuzda aslında ne kadar büyük risklere girdiğibile ruhunu zedeleyen bir olgu. Kanlı çatışmalara, ölen çocuklara,
mizi anlıyoruz. Suriye’de ve Irak’ta yaşanan birçok savaşa tanık
talan edilen doğaya, yıkılan evlere şahit olmak… Tüm bunlara
olduğumdan çok kötü günler geçirdim. Travma geçirdim. Birçok
rağmen kendini yalnız hissetmiyor Durgun. Çünkü biliyor ki
olayı istesem de unutamıyorum. En çok kadın ve çocukların ailele- birilerinin tarihe not düşmesi gerek. İçinde yaşadığı vicdan hesaprini yitirirken bağırmalarını ağlamalarını unutamıyorum. Savaşta
larını son olarak şu sözlerle anlatıyor; “ Kendimi yalnız hissetmiinsanların ne kadar acımasız olduklarını unutamıyorum. Psikolojik yorum sonuçta toplum yaptığımız haberleri görüyor ve arkamızda
destek de aldım ama alıştım savaşlara.” ifadelerini kullandı.
duruyor. Yaptığımız haberler nedeniyle kendimizi rahat hissediyoBölgede gazetecilik yapmaya iten motivasyon ne?
ruz çünkü vicdanen diyoruz ki ‘yaşanan gerçekleri aktardık’. Bir
Çatışma bölgelerinde gazetecilik yapan muhabirler çoğu kez
göç, ölüm ve dramı verdiğimiz için bir yandan sevinçli oluyoruz.
gözaltına alınıyor, tacize uğruyor, tutuklanıyor ve hatta işkenceye
Çünkü bölgedeki durumu aktarabiliyor, gündem yaratabiliyoruz.
maruz bırakılıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgede kalAma bir yandan da böyle şeyler yaşandığı için ve buna şahit oldumaya devam etmek gerçekten takdire şayan. Gazeteciliğin en zor
ğumuz için üzülüyoruz.”
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Hikmet Durgun

Obeziteye
yol açan
kimyasallar
her yerde
Ahmet Göneş

E

ndokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Berin
Budak, obeziteden korunmak için
endokrin bozuculara dikkat etmek
gerektiğini söyledi. Yapısal olarak farklı
kimyasalların bulunduğunu belirten
Budak, “Birçok bir çok endokrin bozucu
hayatımızda yer almaktadır. Bunlardan
bir tanesi fitalatlar, plastiklere esneklik
ve yumuşaklık vermek için kullanılıyor;
örneğin hortumlarda kullanılıyor, serum
setlerinde, yer döşemelerinde; daha da
önemlisi çocukların kişisel bakım malzemelerinde bulunuyorlar. Sabunlarda,
deterjanlarda, kozmetik malzemelerinde
parfüm ve oda mumlarında fitalatlar
bulunuyor.’ dedi.
Bir süre bütün dünya basınında
yer alan ve Ukrayna’yı zehirleyen ileri
diyoksini doğada en kalıcı kirletici olarak
nitelendiren Dr. Berin Budak, tehlikeleri konusunda uyardı: “Diyoksin klorlu
organik yakılması sonucu sırasında
ortaya çıkıyor. Bu özellikle seralarda çok
yapılan bir işlem. Bitkiyi soğuktan korunmak için lastik yakılıyor ve seraların
içide yakılan lastikler toprağa karışıyor
ve kirlilik oluşturuyor.”
Sıcak içeceklerin plastik bardaklarda içilmemesi gerektiğine dikkat çeken
Prof. Dr. Berin Budak, “Sıcak içeceklerin plastik bardaklara konulması ve bu
plastiklerin de mikro dalgada ısıtılmaları
yine doğaya diyoksin geçmesine neden
oluyor.” dedi.
Obeziteyi en çok disfenol a tetikliyor
Çağmızın hastalığı obezite açısından
en çok risk oluşturan kirleticinin disfenol
a olduğunu söyleyen Budak, “Disfenol
a ABD’de yapılan bir çalışmada toplumun yüzde 95’inden fazlasının vücut
sıvılarında saptanmıştır. Ayrıca disfenol
a pet şişelerde, konserve tenekelerinin
yapımında kullanılıyor ve çok rahatlıkla
gıdaya burdan geçebiliyor. Bu anlamda bir yaygın kullanım alanı daha var;
marketlerden aldığımız fişler... Bunlarla
mümkün olduğu kadar karşılaşmamak
gerekiyor.” uyarısında bulundu.
Dünyada kimyasal maddelerin kullanımının yıllar içerisindeki artışına dikkat
çeken Budak, “Kimyasal maddelerin
yıllar içerisindeki artışına bakıldığında
obezite pilevagasının bu artışa paralel
olarak arttığını görüyoruz. Dolayısıyla
kimyasalar hem oboziteyi tetikliyor hem
de diyabet riskini ortaya çıkarıyorlar.”
şeklinde konuştu.

Er-Vak gönüllüleri Yanıkdere Şehitliği’nde temizlik yaptı
E
rzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) gönüllüsü gençler, çöplüğe dönüşen tarihi Yanıkdere Şehitliğinde
temizlik yaptı. Etkinliğe katılan Er-Vak gönüllüleri
karşılaştıkları manzara karşısında şaşkın döndüler. Bu
durumun 1918 yılında Ermeniler tarafından katledilenlerin ruhlarına saygısızlık olduğunu belirttiler.
Er-Vak gönüllüleri Yanıkdere Şehitliği’nin belediye tarafından temizlenmesini istediklerini ifade ettiler.
Ayrıca Erzurum halkının da konuylu ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Şehitlik yakınlarında
yaşayan vatandaşlar da bu mekanın çöplüğe dönüşmesinden şikayetçi olduklarını dile getirdiler.
Yanıkdere Şehitliğini temizleme etkinliğine katılan
gönüllüler en fazla çöpler arasındaki içki şişelerinden
rahatsız olduklarını ifade ettiler. Ayrıca çöpler arasında mermi kovanları, yakılmış lastik kalıntıları ve diğer

plastik atıkların da bulunması dikkat çekti.
Er-Vak gönüllüleri Yanıkdere Şehitliğinin durumunun halka duyurulmasına vesile olmaktan memnun
olduklarını ifade ederek, “Boşa geçen zamanımızı
tarihimizle ilgilenerek geçirmek bize manevi huzur
veriyor” şeklinde konuştular.
Üç bin masumu katlettiler
20 Şubat 1918’de yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapandığını bahane eden Ermeni askerleri şehirden topladıkları insanları vagonlara doldurmuştu. Tren
Yanıkdere Köprüsüne gelince elleri bağlı olan masum
insanlar kafalarına baltalarla vurularak dereye itildi.
Katledilen insanların çığlıklarının duyulmaması için
trenler sürekli siren çalıyordu. O gün Yanıkdere’de üç
bin masum insanın canına kıyılmıştı.
>> Meryem Kırsaç

Eylül-Ekim 2017

Toplum

13

Önce büyükler, sonra
çocuklar okuyacak
Erzurum’da bir köyde öğretmenlik yapan Zeynep Asan, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma çabasında. Sanat ve edebiyat dergisi Aldırış’ın editörlüğünü de yürütün Asan, çocukların okumayı sevmesinin öğretmenlerin, anne ve babaların okuma kültürüne sahip olmasına bağlı
olduğunu vurguladı. Asan, “Kitap okumayı yaygınlaştırmak için önce biz okuyacağız” dedi.
Murat Kaya

M

eslek sahibi insanların en büyük
sorunlarından birisi görevleri
dışında kalan çeşitli ilgi alanlarına
sahip olmamaları şüphesiz. Bu durum çoğunlukla yaşamın içindeki koşuşturmadan,
çalışma şartlarından ve kültürel farklılıklardan kaynaklanıyor. Her şeye rağmen sınırlarında kalmayan, maaşını tamamen tüketime
hapsetmeyenler de var. Büyük çabalarla
bir şeyler üreten, hem zenginleşen hem de
zenginleştiren insanlar onlar. Zeynep Asan
da o isimlerden biri.
Zeynep Öğretmen 3 yıldır Erzurum’un
bir köy okulunda okul öncesi öğretmenliği
yapıyor. Görevinin henüz başlarında olmasına karşın çeşitli çalışmaların altına elini
koymuş ve şu sıralar Aldırış isimli bir fikir,
sanat ve edebiyat dergisinin editörlüğünü ve
çizerliğini üstleniyor. Kitaplar onun hayatında önemli bir yer edinmiş vaziyette. Asan’la
kitap dünyasını konuştuk. Tabi dergisi de
görüşmemizin içinde kendine yer etti.
Dergi insana bir kimlik kazandırıyor
2 ayda bir okuyucuları ile buluşan fikir,
sanat ve edebiyat dergisi Aldırış, birinci
yılını doldurdu. Geride kalan ve zaman zaman zorluklarla dolu bu süreyi Zeynep Asan
şöyle değerlendiriyor: “Hayatımın en üretken yılıydı diyebilirim. Güzel tevafuklarla
ışıklı ve bir o kadar da zorlu bir yola çıktık.
İlk yılımızda 4 sayı çıkardık. Şimdilerde
5. sayımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Bu
sayımızla 2. yılımıza merhaba diyeceğiz inşallah. Dergimiz aslında bizim mektebimiz.
Her geçen gün bir şeyler öğreniyorsunuz.
Kendimizi fikri anlamda ileriye taşıdığımıza
inanıyoruz. Cemil Meriç’in “Dergiler, fikir
kaleleridir” sözü aslında dergiciliğin nasıl
mühim bir gayret sahası olduğunu gösteriyor bize. Bu da bizi olgunlaştırırken aynı zamanda da bize bazı sorumluluklar yüklüyor.
Ayrıca dergi insana bir duruş, kimlik kazandırıyor. Hem dergi ekibine hem de okuruna.
Bir kazanım olarak ülkemizde okur-yazar
kesim bu dergiler aracılığıyla bir araya
geliyor. Bu oluşumu dergiler sağladığı için
düşünceler entelektüel seviyede aktarılıyor.

Diğer arkadaşlarım gibi dergimiz benim de
gözbebeğim. Ben aslında en güzel hayalimi
gerçekleştiriyorum. Çok emek isteyen bir
alan. Bu emeği somut bir şekilde görmek de
sizi hayata ve yeni engellere karşı daima diri
tutuyor. Her yeni sayıya aynı heyecanla ve
daha sağlam adımlarla başlıyoruz.”
Dergi, kendisine Mehmet Akif’in
“Adam aldırma da geç git! diyemem aldırırım.” dizesini pusula olarak belirlemiş.
İçinde bulunduğumuz devirde aldırmanın,
dert sahibi olmanın önemini soruyorum
kendisine. Asan, “Derdi olan insanların yolu
bir şekilde kesişiyor. Biz de İstiklal şairimizin dizesine sığınan dertliler olarak ‘Aldırış’
dedik kendimize. Çağımız birçok olumsuzlukla iç içe ve çoğuna da gebe halde. Bu,
bizleri ümitsizlikten ziyade ‘aldırmamız’ gereken bir şeyler olduğuna inandırdı. Tam bu
noktada biz de aldırış ettiğimiz şeyler için
bir gayret içerisine girdik. Lakin buradaki
tavrımız bir kurtuluş değildir. İlk sayımızda belirtmiştik: “Biz muştu getiren ulak
olmaktan ziyade tevfik bekleyen erleriz”
diye. Aldırış tavrımız bu yol üzeredir. İbn
Arabi’nin şöyle biz sözü var: “Yol, üzerinde
yürünüldüğü takdirde yoldur.” Bizim aldırışımız da bu yol üzerine olmaktan geliyor”
diye yanıtlıyor.
Derginin takipçilerine de bazı haberleri
var Asan’ın: “İlk söyleyeceğim şey, her
sayıda var olan eksikliklerimizi gidermek
yolunda bir çabamız olduğudur. Bunun
dışında ikinci yılımızda daha çok okura
ulaşmak istiyoruz. Bu amaçla sosyal medya
ve blog sayfalarımızı okurlarımızın ulaşımına açacağız. Şu an 10’a yakın ile dergimizi
ulaştırıyoruz. Bunu artırmaya çalışıyoruz.
Bu yıl paneller, şiir dinletileri vb. etkinlikler
yapmayı düşünüyoruz. 5. sayımızda, birinci
yılımızda dergimizde yer alan şiirleri bir
kitapçık haline getirip okurlarımıza hediye
edeceğiz. İçerik olarak dergiye yeni bölümler geliyor ve birkaç şey daha var. Onlar da
sürpriz olsun şimdilik.”
“Başkaları ile aynı kitabı okumak
gurbette hemşehrine rastlamak gibi”
Daha sonra sohbetimiz kitaplar üzerine
yoğunlaşıyor. E-kitapların yaygınlaşmaya
başladığı zamanlardayız. Bu elektronik

“eserler”, sayfa kokusuna üstünlük kurar
mı diye merak ediyorum. Zeynep Hanım,
“Ben kitap kokusunun
bağlayıcılığına inanıyorum. Yaşanmışlığına. “Eyvah! kitapları
teknolojiye kaptırdık” demedim hiç.
Aksine çoğu insanı
artık son basımlar
da tatmin etmiyor.
Geriye dönüş furyasından kitaplar
da nasipleniyor
muhakkak. Her
kitap hikayesiyle var. Eski bir
kitabın arasında
unutulmuş bir resim
bazen kitabın önüne bile geçebiliyor.
Aynı kitabı başkalarının da okuyup, üzerine
düşünmesi mutluluk verici tabiî ki. Aidiyet
hissi veriyor. Gurbette hemşehrine rastlamak gibi” diyor.
Çoğu kitap tutkunu için fuarlar önemli bir fırsat. Birçok yayınevi ve yazarla
buluşma imkanı sağlıyorlar. Peki, Asan bu
konuda neler düşünüyor? “Bayram şenliği.
Yılın o zamanlarını iple çekiyorum diyebilirim. Vaktimin büyük çoğunluğunu fuarda
geçirmeye gayret ediyorum. Şehre canlılık
kazandırıyor. Okullar fuara gezi düzenliyor.
Kitaplarla dolu koca, kalabalık bir dünyaya
giren çocuğun muhayyer aleminde neler
canlanıyor kim bilir. Bir kere bu kadar insanın toplanmasında önemli bir amaç arayacağı kesin. Sırf bunun için bile çok özel bu
fuarlar. Çoğu kitap dostu bu sayede birbirine
kavuşuyor. Böyle büyük organizasyonlar
her zaman insanların dikkatini çeker. Merak
uyandırır. Yeni okurlar kazanma noktasında
başarılı buluyorum. Artarak ve geliştirilerek
devam ettirilmeli.”
Peki, en beğendiğiniz yazarlar hangileri?
Klasikleri zaten söylemeye gerek yok.
Bunun yanında Nurettin Topçu, Tanpınar,
Halide Edip, Hasan Ali Toptaş, İsmet Özel,

Aynı zamanda Aldırış dergisinin editörlüğünü ve çizerliğini de yapan Zeynep Öğretmen,
dergiciliği bir mektep gibi gördüğünü belirterek, “Her geçen gün bir şeyler öğreniyorsunuz. Kendinizi fikri anlamda ileriye
taşıdığınıza inanıyorsunuz.” diye konuştu.

Şerif Mardin, Cemil Meriç, Sezai Karakoç,
İbn Arabi, Muhammet Kutub, Baudrillard
ve Gannuşi başı çeken isimler.
Bitirirken, bir öğretmen olarak kitap
okuma alışkanlığını iyi yerlere taşıma hususunda bazı uyarıları var Asan’ın: “Tavsiyeden öte okumanın bir hayat biçimi olarak
kişinin yaşamında yer etmesini önemsiyorum. Atladığımız bir nokta var. Kitap
okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak
için önce sizin kitap okumanız ve sevmeniz
lazım. Bir öğretmen ve anne-baba adayları
olarak öncelikle biz okuyacağız. Okumadan doğru seçimler yapamayız. Bebeklik
döneminde bile yaşlara uygun bez kitaplar
var. Okul öncesi dönemde somut öğrenme
olduğundan görsellik, yani uyaranı fazla
olan kitaplar tercih edilmelidir. Görsellerde
ne olduğu belli olmayan yaratığa benzeyen
objelerden ziyade gerçeğe en yakın olan
çizimler tercih edilmelidir. Üçüncü sınıfa
kadar yine resimleri bol hikâye kitaplarına bakılabilir. Üçüncü sınıftan sonra daha
az resimli kitaplarla klasik okumalarına
başlanılabilir. Lise çağında ise artık üst
düzey okumalara geçilmelidir. Önceliğimiz
bunlar. En etkileyici etkinliği dahi yapsanız
kitap seçiminiz yanlışsa sevdireyim derken
çocuğu iyice uzaklaştırırsınız. Bu noktalara
dikkat edersek üzerine temellendireceğimiz
her etkinlik güzel sonuçlar verecektir.”

Cumhuriyet bayramına coşkulu kutlama

C

umhuriyet’in ilanının 94’üncü yıldönümü Erzurum’da coşkuyla kutlandı. Havuzbaşı’ndaki tören
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9’uncu Kolordu
Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın halkı selamlamasıyla
başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim
mesajının okunmasının ardından konuşan Erzurum

Valisi Seyfettin Azizoğlu günün anlam ve önemine
vurgu yaptı. Azizoğlu şöyle seslendi: “Vatan ve milletin
kahraman bekçileri dadaşlar diyarının yiğit insanları,
sevgili Erzurumlular. Geleceğimizin mimarları, insanlık aleminin umudu, gururumuz ve istikbalimiz sevgili
gençler. Vatan toprağında korkusuzca yaşamamızın
teminatı, hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın öncüsü
kahraman Türk Ordusu. Bugün bu meydanda dünya tarihinin yeniden yazılmakta olduğu bir
dönemde, hükmümüzün ve varlığımızın yok
edilmek istendiği ve bunun için dört bir taraftan vatanın topraklarının işgalcilerin çizmeleri
altında çiğnendiği zamanda hürriyeti, onuru,
namusu ve şerefi için vatanın her bir köşesinde ayağa kalkan bu büyük ve şerefli milletin kendi kaderine yine kendisinin hakim olduğunu dost
düşman bütün cihana ilan edip, bağımsızlığını
tekrar kazandığı Cumhuriyetimizin ilan edildiği
günün 94. Yıldönümünü kutlamak için toplandık.”
15 Temmuz gecesini hatırlatan Vali Azizoğlu,
“Bu nazlı vatan üzerinde oynanan hain ve kalleş
oyunlar bitecek mi? Dünya var oldukça medeniyetin ortaya çıktığı ve buradan tüm cihana

yayıldığı bu topraklar içinde yaşattığı cevherinden asla
bir şey kaybetmeyecektir.” dedi. Azizoğlu, konuşmasının
sonunda “Bar” şiirini okudu.
Azizoğlu’nun konuşmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Askeri Bando Ekibi
birlikte ‘Sarı Gelin’ türküsünü ve ‘Ceddin Deden’ mehter
marşını söyledi.
Tören resmigeçitle son buldu.
>> Şifanur Tavus
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TYB Erzurum, gençlerin hizmetinde
Nihal Özkan

K

ültür, sanat ve edebiyat alanında
Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri de Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB). Yurt genelinde 13
şubesi bulunan TYB’nin Erzurum Şubesi
2004 yılından beri faaliyette. Şubenin kadın
kolları başkanı Ebru Kara, TYB’nin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Kara bu dönem
boyunca bir çok kültürel faaliyet gerçekleştireceklerini anlattı.
Başarılı çalışmalara ev sahipliği
yaptığınızı biliyoruz. Öncelikle kurumunuzu bizlere tanıtarak, bu kuruluşunuz
içerisindeki çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?
Türkiye Yazarlar Birliği, 1978 yılından
itibaren ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat
hayatında çok önemli bir yere sahip meslek
kuruluşudur. Bugün, ülkemizde 13 şubesi ve
6 temsilciliği olan bu kuruluş, her geçen gün
büyümekte ve güçlenerek yoluna devam etmektedir. Türkiye Yazarlar Birliği, yaklaşık
40 yıldır, ülkemizin önde gelen şairlerini, yazarlarını, sanatçılarını yani bu alanda faaliyet
gösteren birçok ismi kendi bünyesinde toplaya ve bu değerleri bir araya getiren, büyük
bir ailedir. Bu ailenin tartışmasız en önemli
ismi Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan
Beyefendi’dir. Büyük Türkçe Sözlüğü isimli
eseriyle yakından tanınan ve yazmış olduğu
eserlerle de geniş kitlelere hitap eden Mehmet Bey, yaklaşık 40 yıldır, bu camia için
büyük bir emek sarf etmiştir.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin bir başka özelliği de yıllardır geleneksel olarak
devam ettirdiği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve
Sanatçıları Ödülleri”dir. Bu ödüller sayesinde onlarca yazarımız edebiyat dünyasına
kazandırılırken, onlarcası da bu alana teşvik
edilmiştir. Hatta bugün ülkemizin en popüler
yazarlarından bir kısmı, daha önceki yıllarda
bu ödüle layık görülmüşlerdir. Dolayısıyla
TYB, her dönemde önemi devam ettiren bir
kuruluş olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi,
bugün Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dekanlık görevini yürüten Prof. Dr.
Rıdvan Canım ve 7 arkadaşının bir araya
gelmesiyle 2004 yılında kurulmuştur. Aradan
geçen 13 yıllık süre içerisinde çok güzel ve
anlamlı çalışmalara imza atıldı. Şubemiz,
son 4-5 yıldır çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi ve etkinlik sayımızda da hatırı sayılır
bir artış sağlandı. Bu faaliyetler içerisinde
sohbet programlarımız, salon programlarımız, şiir şölenlerimiz, kitap çalışmalarımız
ve kurslarımız geçmiş yıllarda olduğu gibi
bu yıl da aynı heyecanla devam etmektedir.
Yeni dönemde (2017-2018) şubemizin sohbet salonunda her ay bir kadın yazarı misafir
edeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
kendisi de bir muallim ve mütefekkir olan
merhum Nurettin Topçu panelini gerçekleştireceğiz. 27 Aralık’ta milli şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü vesilesiyle
yine bir panel düzenleyeceğiz. Mayıs ayı
içerisinde Anneler Günü’ne özel yalnızca
kadın şairlerin katılacağı bir şiir şöleni düzenleyeceğiz. Dergi ve kitap çalışmalarımız
da tüm hızıyla devam ediyor.
Amaçlarınız ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Şubemiz, kuruluş yılı itibariyle ağırlıklı
olarak üniversite gençliğine, lise gençliğine
bununla beraber okumaya ve yazmaya arzu
duyan bireylere yönelmiş bir sivil toplum
kuruluşudur. Amacımız, bu gençlik içerisinden edebiyat dünyasına yeni isimler
kazandırabilmek ve bu işe gönüllü bireyler
yetiştirebilmektir. Yapmış olduğumuz bu
faaliyetlerle, gençlerimizi önemli isimlerle bir araya getirip tecrübe sahibi etmeye
çalışıyoruz.
TYB Erzurum Şubesi olarak özellikle de
başkanımız M. Hanefi İspirli Bey, gençleri-

TYB Erzurum Şubesi yeni dönemde gerçekleştireceği programlarla şehrin kültür hayatına katkıda bulunmayı sürdürecek.
Kadın Kolları Başkanı Ebru Kara, yaptıkları faaliyetlerle, gençleri önemli isimlerle bir araya getirip tecrübe sahibi etmeye
çalıştıklarını vurguladı.
mize bu hassasiyetle yaklaşmakta ve onlara
oldukça güvenmektedir. Son yıllarda kurulan
gençlik kollarımız ve kadın kollarımız, bu
güven duygusunun bir tezahürüdür. Zaten bu
birimlerimizin çalışmalarına baktığımızda,
gençlerimizin çok önemli çalışmalara imza
attığını söyleyebilirim. İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde de çok daha anlamlı
çalışmalar, bu gençlerimiz tarafından ortaya konulacaktır.
Kurum içerisinde
yaşadığınız sıkıntılar
var mı? Bu sıkıntılarınızı dile getirebilir
misiniz?
Kurum içerisindeki

değiliz.
Üzerinde durulması gereken bir başka
husus ise, bir şehrin, kültür ve sanat hayatı,
yalnızca bir kuruma yüklenmemeli ve her
şey, o kurumdan beklenmemelidir. Şehirde
varlığını sürdüren her STK, üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Yani tabela
derneği olmamalıdır. Zaten her STK,
bir yıl içerisinde kendi alanıyla
ilgili üç-beş etkinlik yapsa
inanın ki bu şehir, kültürel
faaliyetlerde doyuma
ulaşır. Ama bizlerin en
büyük yanlışı, her şeyi
bir kurumun üzerine yıkıyoruz ve bu kurumdan

TYB Erzurum Şubesi Kadın
Kolları Başkanı Ebru Kara (sağda), kurumun çalışmalarını Nihal
Özkan’a anlattı.

sıkıntılardan ilki ve de en önemlisi ‘maddiyat’. İkincisi ise ‘mekân sorunu’. Yani,
ülkemizin batı illerinde faaliyetlerine devam
eden şubelerimiz, bu konuda bir sorun
yaşamıyor. Birçok şubemiz, belediyeler
tarafından kendilerine tahsis edilen tarihi
mekânlarda çalışmalarını yürütüyorlar. Hatta
o illerin belediyeleri, bu tür kuruluşlara
ciddi manada destekler veriyorlar. İstanbul
şubemiz, Kızlarağası Medresesi’nde; Bursa
şubemiz, tarihi bir medresede; Kahramanmaraş şubemiz, tarihi bir binada faaliyetlerine devam ederken Doğu bölgelerinde
yer alan şubelerimiz, halen daha maddiyat,
mekân vb. sorunlarla mücadeleye etmeye
devam ediyor.
Belediyelerin, şehrin kültür ve sanat hayatına hizmet eden STK’lara yönelik destekleri çok daha önemlidir. Çünkü STK’ların,
düzenli bir gelir kaynakları yoktur. Üyelerin
senelik ödemiş oldukları cüzi aidatlarla da
istenilen faaliyetlerin yapılması mümkün
değildir.
Erzurum bağlamında olaya baktığımızda
biz, diğer şubelerimize nazaran çok daha
şanslıyız, diyebilirim. Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey
ve ekibi, sunmuş olduğumuz projeleri ciddiye alıp gereken ilgiyi gösteriyor. Bununla
birlikte yapmış olduğumuz etkinliklerde
çoğu zaman ortak hareket ediyor ve her türlü
desteği görüyoruz.
Şunu da açıkça söylemeliyim ki Erzurum
gibi kadim bir şehrin, kültür, sanat ve edebiyatta çok daha farklı bir noktada olmasını
arzuluyoruz. Şube olarak itiraf etmeliyiz ki
istediğimiz ve arzu ettiğimiz noktada henüz

olmadık isteklerde bulunuyoruz. Tarafsız bir
şekilde değerlendirmek gerekirse Büyükşehir Belediyesi’nin, hemen her kesime ciddi
destek verdiğini görmekteyiz. Bizim, şube
olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yalnızca
bir talebimiz var. O da mekân konusunda
yaşadığımız sıkıntıya bir an önce çözüm bulunması. Kişileri, özellikle de gençleri, buralara çekebilmek için belirli bir mekânınız
olmalıdır. Hatta ve hatta gençlerin gönlüne
hitap eden ve içeriğinize uygun tasarlanmış
bir mekânın olması lazım. Böyle bir mekân
olmayınca insanları buralara çekmekte zor-
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lanıyorsunuz.
Siz aynı zamanda öğretmensiniz. Bu
tür çalışmaların size okul hayatı içerisinde
katkıları oluyor mu?
Tabii ki STK’ların faydaları oldukça
fazla. Örneğin, bir STK’da görevliyseniz ve
bu, çevreniz tarafından biliniyorsa siz, daha
çok ciddiye alınıyorsunuz. Eğitim camiasının içerisinde bulunmak ne kadar önemliyse
bir STK’da görevli olmak da bir o kadar
önemlidir. Gençlerin fikirlerine önem verme,
onları keşfetme, yaptıklarını ciddiye alma
vb. hususlar STK’ların bizlere sunduğu artılardır. Ayrıca öğrenciler, her ne kadar hissettirmemiş olsalar da öğretmenlerini örnek alır
ve onun gibi olmaya çalışırlar. Dolayısıyla
bir öğretmen, içerisinde bulunduğu camiayı
iyi temsil edebilmeli ve çevresindekilere de
örnek olabilmelidir.
Çalışan bir kadın olarak kurumlar
içerisinde yaşadığınız sıkıntılar var mı?
Türk toplumunda kadının önemli bir yeri
vardır. Bununla birlikte İslamiyet’de kadına
gereken değeri vermiş onu baş tacı etmiştir.
Hatta her Müslümanın arzuladığı cennet
bahçeleri, Efendimiz’in de işaret ettiği gibi
annelerin ayakları altındadır. Bütün bunlar,
kadının, Türk toplumundaki önemini ortaya
koyması bakımından önemlidir. Bana göre
kadın, toplumun her alanında olmalı ve
bulunduğu ortama renk katmalıdır. Çalışan
bir kadın, iş hayatında olduğu gibi STK’ların
içerisinde de yer almalıdır.
Dezavantajları fazlasıyla mevcut. Öncelikle kadın olduğunuz için bu konuda bir
sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de girişken bir özelliğe sahipseniz, ya da başarılı bir kadınsanız,
toplumun bir kesimi tarafından baskı altında
tutulmaya mahkûm ediliyorsunuz. Bütün
bunlar, kadın olduğunuz gerekçesi ile oluyor.
Bazen bunlara fazlasıyla şahit oluyoruz.
Ama bana göre, toplumu oluşturan ana unsur
kadındır ve erkekleri de kadınlar yetiştirir.
Dolayısıyla bir kadın, toplumsal ve kamusal
alanda olmalı ve kendi meşrebine uygun her
alanda hizmet edebilmelidir.
Çalışmalarınızı gelecek nesillerle
ilişkilendirirseniz neler söyleyebilirsiniz?
Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Biz, kurum olarak okumanın, yazmanın,
araştırmanın, incelemenin ve sorgulamanın
önemine inanmış bir kuruluşuz. “Oku” emrine muhatap olmuş bir peygamberin ümmetiyiz. “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?”
ayetine gönülden inanmış ve tasdik etmiş bir
milletiz. Gençlerimiz, içerisinde bulundukları şartları çok iyi okuyabilmeli ve tahlil edebilmelidir. Teknolojiyi yakından takip edip
olumlu yönlerini hayatlarına aktarabilmelidir. Her şeyden önemlisi de okumaktan ve
yazmaktan asla taviz vermemelidir. Yarınlarımızın aydınlık olmasını arzuluyorsak eğer,
okuduğunu anlayan, anladığı yorumlayan ve
eli kalem tutan bir nesil yetiştirmeliyiz.
Haber Merkezi
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KOAH’tan her yıl
3 milyon kişi ölüyor
Araştırmalar her yıl 3 milyon insanın KOAH’ten öldüğünü gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün, sigaranın yanı sıra kirli havanın da hastalığa yol açtığını
belirtti. Akgün ‘dumansız hava sahası’ uygulamasının yetersiz kaldığını da belirtti.

K

ronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
için solunum fonksiyon testi yapmak gerektiğiÇiğdem Öz
(KOAH) ciddi sonuçlar doğuran sinsi
ni belirtti. KOAH’ın en çok astım hastalığıyla
bir hastalık. Genetik faktörler, tütün
karıştığını anlatan Prof. Dr. Akgün, şöyle konuştu:
dumanı, iç ve dış ortam hava kirliliği, akciğer büyümesi,
“Hastanın astım hastası mı yoksa KOAH mı olduğunu ayırt
solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok sebebi olan KOAH,
emek aslında çok kolay. Ayırmak için bir takım testler yapmahastanın yaşam kalitesini de düşürüyor. Yapılan araştırmalara
mız yeterli oluyor. Öncelikle hastanın yaşına bakmak gerekir.
göre, KOAH yılda yaklaşık 3
milyon insanın ölümüne yol açıyor. Dünya çapında ölüm nedeni
hastalıklar sıralamasında üçüncü
sırada... KOAH, uzun süreli ökProf.
OAH’ın en temel nedensürük, balgam çıkarma, giderek
Dr. Metin
lerinden olan sigaranın
artan nefes darlığı şikâyetleriyle
Akgün
olumsuzluklarından
kendini gösteriyor.
söz eden Prof. Dr. Metin Akgün,
Atatürk Üniversitesi Tıp
Türkiye’de uygulanan “Dumansız
Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Hava Sağlığı” uygulamasının
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
sigara içimini bir miktar azalttığını
Prof. Dr. Metin Akgün, KOAH
ancak eskisi kadar etkili olmadıhastalığında erken tanının öneğını vurgulayarak, şu uyarıda bumini vurgulayarak, “40 yaş ve
lundu: “‘Dumansız Hava Sahası’
üstü kişiler öksürük, balgam ve
uygulaması sigara içimi üzerinde
nefes darlığı şikâyetleri varsa bir
etkili olmuş olabilir. Ancak ben bu
an önce uzman bir hekime başuygulamayı yeterli bulmuyorum.
vurmaları gerekir, aksi takdirde
Özellikle Erzurum için yeterli
hastalığın tanısı için geç kalınır
bulmuyorum. Sigarasız alan
ve hastanın yaşam kalitesi dükavramı şöyle tanımlanıyor: Üstü
şer” açıklamasında bulundu.
ve üç duvarı açık olacak. Ancak
KOAH’a neden olan fakErzurum’da biz bunun tam tersini
törlere değinen Prof. Dr. Metin
görüyoruz. Hava koşulları elverişli
Akgün, hastalık riski taşıyan
olmadığından ötürü camekanlı
kişilerde sigara kullanımının
bölmeler yapılıyor. Lokantaların,
oldukça fazla olduğunu ifade
restoranların en güzel bölümleri
ederek sigaranın tek başına
sigara içenlere tahsis edilmiş
KOAH’ a neden olmayacağını
oluyor. Ülkemizde artık denetimler
söyledi. İç ve dış ortam hava
eskisi kadar olmadığı için bu uygulamada
kirliliğinin KOAH’a sebebiyet vereceğini vurgulayan Prof.
Aile öyküetkisini yavaş yavaş kaybediyor.”
Dr. Akgün, “Özellikle yaygın soba kullanımının olduğu kırsal
süne bakılır.
kesimde yaşayan bireylerde KOAH görülme ihtimali artıyor.
Astım daha
Bunun yanı sıra şehir merkezlerinde dizel yakıtların çıkardığı
genç yaşlargaz yine KOAH oluşumuna davetiye çıkarıyor. Endüstrinin
da veya çocukluk çağında başlar. Onun dışında yapılan soluyoğun olduğu sanayi bölgelerinde KOAH oluşumu artış gösnum fonksiyon testi de ayrı bir belirleyicidir. Bu test sayesinde
teriyor.” dedi.
hava akımının daraldığı görülür ve tanısı kolaylaşır.”
Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini
Hastalığın ileri evresinde geri dönüşümün olmadığına
gösteren KOAH’ın 40 yaş üstü kişilerde daha çok görülebiledeğinen Prof. Dr. Metin Akgün, hastanın şikayetlerini azaltaceğine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün, hastalığın teşhisin geç
cak tedavi yönetimleri uygulanabileceğine dikkat çekerek, bu
kalınması durumunda ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.
hastalığın kesin bir tedavisi olmadığını, uygulanan yöntemleKOAH oluştuktan sonra havayollarının daraldığını ve öksürin rahatlatıcı tedavi yöntemleri olduğunu belirtti. Uygulanan
rük, balgam ve nefes darlığı şikayetlerinin arttığını ifade eden
tedavinin hastanın yaşam kalitesini artıracağını ifade eden
Prof. Dr. Akgün, “Bu hava yolu darlığı zaman içerisinde ilerProf. Dr. Akgün sözlerine şöyle devam etti: “KOAH hastalaliyor ve hastanın durumu daha da kötüleşiyor. En önemlisi de
rında dönem dönem enfeksiyonlara bağlı ataklar oluyor. Bu
kapanan havayolları eski haline dönmüyor” şeklinde konuştu.
ataklar hastaları kötüleştiriyor. Uyguladığımız tedavi ile bu
KOAH’ın, nefes darlığına sebebiyet veren kalp yetmezliatakların gelişimi önlenebiliyor. Atak ne kadar geç ve hafif
ği, astım gibi rahatsızlıklarla karıştırılabileceğini ifade eden
olursa hasta açısından o kadar iyi olur. Ama tedavinin temel
Prof. Dr. Metin Akgün, KOAH’ı diğer hastalıklardan ayırmak
prensibi solunum semptomlarını azaltmak.”

En güzel yerler sigara içenlere

K

Kuruyan ağaçlar ölümsüzleşiyor

A

tatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde
yer alan kuru ağaçlar, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından
birer sanat eserine dönüştürüldü. Proje
ve Tasarımı Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinden Ziya Kazan’a ait olan “Kuruyan Ağaçlara Hayat Verme” projesi ile
kampüs içerisinde yer alan kuru ağaçlar
yontma ve ekleme işlemleriyle sanat
eserine dönüştü. Çalışmaları devam eden
projede Heykel bölümü öğrencilerinden
Enver Kahveci, Suat Kazkurt, Harun Özyurt, Cengiz Çintay yer alıyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mustafa Bulat, Rektör Prof. Dr. Ömer
Çomaklı’nın isteği üzerine fakülte bünyesinde 5 kişilik bir ekip oluşturduklarına değinerek
amaçlarının kampüs içerisinde yer alan yıllanmış

ve ömrünü tamamlamış ağaçları kesmeden değerlendirmek olduğunu ifade etti. Böyle bir
projede yer aldıkları için Ziya Kazan, Enver
Kahveci, Suat Kazkurt, Harun Özyurt ve
Cengiz Çintay’a teşekkürlerini sunan
Prof. Dr. Bulat, “Yağan kar ve yağmurdan
etkilenmemeleri için koruyucu önlemler
alıyoruz. Ortaya çıkan eseri de başta
öğrencilerimiz ve üniversite sakinlerimiz
olmak üzere halkımızın beğenisine sunuyoruz” açıklamasında bulundu.
Proje yürütücüsü ve GSF öğrencisi
Ziya Kazan, projeyi yaparken hedeflerinin
yeşil ve ağaçları korumanın aksine kuruyan
ağaçları korumak olduğuna dikkat çekti.
Kazan kuruyan ağaçların yeniden biçimlendirilerek hayatlarına kaldıkları yerden devam
etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
>> Çiğdem Öz

200 yatırımcı
Erzurum için
sıra bekliyor
Uğur Keskin

E

rzurum Büyükşehir Belediyesi ile kısa adı
GYODER olan Gayrimenkul ve Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen “Gelişen Kentler Zirvesi”nde Erzurum’un
potansiyeli ve geleceği tartışıldı. Nene Hatun
Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvenin ikinci
oturumunda Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Şeref
Oğuz’un moderatörlüğünü yaptığı programda,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Polat ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, kent
üzerine yaptıkları tespitleri akademisyenler ve iş
dünyasının patronlarına anlattı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen toplantıda yaptığı konuşmada, şehirlerin
birbirleriyle yarıştığını söyledi. Sekmen, “Son on
beş yılda bütün ülkede olduğu gibi Erzurum’da
otoban gibi yollar yapıldı. Yol olmayan yerlere
yatırımcı getirmeniz mümkün değildir. Doğalgaz bu
şehre daha 5-6 sene evvel gelmiş daha yeni yeni
şehirde kullanılır hale gelmiştir. Ulaşım vasıtaları
uçak vesaire birkaç sene evvel gelişmiş. Yine girişimci eksikliği var, üretim burada yapılmıyor, başka
yerlerden getiriliyor. Şimdi 200 yatırımcımız sıra
bekliyor. Biz yatırımcıya her türlü imkânı sunduk.”
diye konuştu.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Polat da, Erzurum’da kış turizminin geliştiğini görünce yatırım yaptıklarını söyledi. Polat, şöyle konuştu: “Yaklaşık 20 yıl önce bir otel yatırımı yaptık.
O günkü yatırımımız Doğu Anadolu Bölgesi’nin en
büyük yatırımıydı. Otel yatırımıyla beraber turizmin
hareket kazanması sadece ekonomik değil tanıtım
olarak da Türkiye ve Erzurum’u tanıtmaya başladı.
O dönemlerde bir de Erzurumspor’un Birinci Lig’de
olması gündeme Erzurum’u taşıdı ve kent bilinen
bir şehir olmaya başladı.”
Türkiye’de özel sektörün yapmış olduğu ilk büyük kentsel dönüşümü kendi gruplarının yaptığını
ifade eden Polat, “Burada kanun yapıcılar kentsel dönüşüm yaparken düşünebildikleri her şeyi
düşünmüşler. Kanun ve yönetmelikler o kadar iyi
oldu ki çok hızlı çalışıyoruz. Türkiye’deki binaların yarısının yıkılarak yenisinin yapılması lazım...
Erzurum’dan Pasifik Okyanusu’na kadar ciddi
hareketlenmeler var. Biz o fay hattının tam ortasındayız. Kentsel dönüşüm bu noktada çok önemli.”
şeklinde konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin de zirvede yaptığı
konuşmada kentte devam eden kentsel dönüşüm
çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.
Keskin, Ejder3200 markasıyla Palandöken Kayak
Merkezi’nin bir Dünya markası olduğunu belirtti.
Keskin, şöyle devam etti: “Yüce Allah nasip etti, 60
günde 60 proje yaptık. Ve devamında geçen sene
20 bin kart satışı gerçekleştirilmişti. Bu projelerle
şu anda 110 bin kart satışı gerçekleştirildi. 80 bin
kartlı geçiş vardı, yine bu projeler gerçekleştirildikten sonra 660 bin geçiş oldu 2016-2017 sezonunda… Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yazın
da otellerimiz dolmaya başladı.”
Kentsel dönüşüm alanında 20 bin dairenin
üzerinde projelendirme yapıldığını belirten Keskin,
“Bunun üç bin tanesi yavaş yavaş hayata geçiyor. 26 bölgede kentsel dönüşüm organizasyonu
yapılırken şuanda altı ya da yedi bölgede kentsel
dönüşüm başladı.” dedi.
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Arka Sayfa

Eski-yeni her şey
bu dükkanda

İletişim
öğrencileri
dizi çekiyor

E

Heykeltıraş Tülay Çakır içindeki üretme heyecanını arzusunu kendi dükkânını
açarak dindirdi. 17 yaşında evlendiği için okuyamayan Çakır, 47 yaşında üniversiteli
oldu. Okulunu birincilikle bitiren Çakır, açtığı dükkanda hem heykel yapımı ile uğraşıyar hem de yurtdışında popüler olan boyaların Türkiye bayiliklerini yürütüyor.
Şeyma Tahir

İ

lkokul çağlarından beri resme, heykele meraklı olan Tülay Çakır sürekli
üretiyor, araştırıyor, keşfediyor. Hal
böyle olunca şu an yaptığı çalışmaları insan
yadırgamıyor. Şirin, sıcak bir dükkânın
sahibi olan Çakır, olumsuzlukların onu
yıldırmadığını daha da kamçıladığını söylüyor. Çocuklarını okula gönderdikten sonra
resimler çizmiş, heykeller yapmış durmadan
çalışmış. Yıllar geçmesine rağmen okuma
hayalleri hep sürmüş ve 47 yaşında üniversiteli olmuş. Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü okul
birinciliğiyle bitirmiş. Kendi deyimiyle
“başarısını tescillemiş”. Eşinin “Sen zaten
yeteneklisin, çalışmana, diploma almana
gerek yok ki!” demesine rağmen… Ve
mezun olduktan sonra akademik kariyer yapmak isteyen Çakır, yüksek lisans
yapmış fakat kadro açılmayınca KOSGEB
yardımıyla kendi dükkânını açmaya karar
vermiş. Şimdilerde ise yurtdışında popüler
olan boyaların Türkiye bayiliklerini alıyor,
onları tanıtıyor. Her alanda çalışmalarını
sürdüren Tülay Çakır aynı zamanda eşyaları
eskitme usulüyle tekrar kullanıma kazandırıyor, denenmemiş farklı stilde çalışmalar
da yürütüyor.
Eski eşyalarda yaşanmışlık var
Günümüzde tüketim alışkanlıklarının
had safhada olduğu bir dönemde eskiye rağbet edilmiyor. Bunun yanı sıra sırf “moda”
diye bazı retro sayılan ürünler çok pahalı
meblağlarda satılıyor. İnsanlar evlerinde
bulunan şeyleri değerlendiremiyor. Çakır bu
durumu şöyle anlatıyor: “İnsanlar harcama
taraftarı, yeni şeyler istiyorlar. Hâlbuki eski
eşyalarda yaşanmışlık var. Onları atmak yerine değerlendirmeyi düşünmeliler. Mesela
yurtdışında çok popüler olan peninsula çoklu paint tarzı İngiliz boyaları var. Ben onları
araştırıp Türkiye’ye getirdim, ülkemizde 3.
bayii oldum. Böylece eski eşyaları atmıyorum. Bu boya zımpara ve astar istemiyor.
O yüzden her nesneyi kolayca boyayabi-

lirsiniz. Eski eşyalarınızı modern bir şekle
büründürebilirsiniz.”
Peki, eski ürünlerin değerlendirilebileceğini, bir şeylerin atılmadan, değiştirilmeden
de işe yarayabildiğini insanlar görüyor mu?
Tülay Çakır’a göre insanlar bu durumu
göre göre anlayacaklar: “İnsanlar tüketmeye
alışmış, yeni bir şey üretilir mi bilmiyor.”
Faux tekniği Avrupa’da kullanılıyor
Üretken bir yapıya sahip olan Tülay
Çakır, yurtdışından getirttiği teknikleri ise
şöyle tanımlıyor: “Mesela faux yöntemi
senelerdir Avrupa’da kullanılan çok farklı
bir duvar süsleme tekniği. Eski duvar kâğıtlarının yerine duvarların üstünü işliyor,
boyuyor, desen çizebiliyorsunuz. Bu tekniğin Türkiye’de sanatçısı bile yok. Bir diğer
farklı teknik ise dijital portreler. Bunları
sanal ortamda sadece Mouse yardımıyla
yapıyorsanız.”
Bu kadar üretken, yenilikçi bir yapıya
sahip olunca maddi manevi bir karşılığı
oluyor mu yapılan işlerin?
Kimi zaman emeğinin sömürüldüğünü
ifade eden Tülay çakır, “Ne kadar sıkıntılar
yaşansa bile güzel anılarımız yok değil.”
diyor ve güzel bir anısını paylaşıyor: “İngiltere’de kuruluşunun 25. yılını 25 projeyle

kutlayan peninsula çoklu paint firması, bir
yarışma düzenledi ve kazananın istediği bir
kuruluşa 500 poundluk bir ödül verecekti.
Bunu duyunca çalışmaya koyuldum ve 25
eser yapıp gönderdim. Ödülü ise sağır ve
dilsizler okuluna bağışlayacağımı sloganımın ise “onlar da etrafını renkli görmeyi
hak ediyorlar, çünkü onların iletişimi sadece
gözleriyle” olduğunu belirttim. Sonuçlar
açıklandığında ise kazanmıştım. Yaşadığım
bu gururu hiçbir maddi değer karşılayamazdı.”
Eskiyle yeniyi birleştirebilmeliyiz
Ne kadar güncel, yeni olanı takip etseniz
bile sanatçı kimliğin verdiği o ruhla farklı
bir bakış geliştiriyorsunuz ve bir yanınız
hep geçmişte kalıyor. Tülay Çakır kendisinin de yaşadığı bu durumu şöyle açıklıyor:
“Eskilerin bir ruhu var, bir yaşanmışlığı…
Eskiye takılıp kalmamak lazım fakat unutmamakta. Eskiyle yeniyi birleştirebilmeliyiz.”
Hem sanatında hem de yaşamında belli
bir kutuplaşma taraftarı olmadığını belirten
ve farklı şeyleri aynı potada eritebildiğini
söyleyen Çakır, son olarak da “Bunu başardığımızda dünya daha güzel bir yer olacak.”
diye umutlarını dile getiriyor.

rzurum Atatürk Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü öğrencileri Türkiye’de bir ilke imza atarak fantastik bir
dizinin çekimlerine başladı.
Öğrencilerden oluşan ekibi dizisi
‘Yükseliş’ adını taşıyor. Samet Aydın ve
Engin Dinçer’in yönetmenliğini üstlendiği
fantastik web dizisinin çekimleri Erzurum’da vatandaşlar tarafından merak
konusu oldu.
Dizinin Türkiye’de ilk kez üniversite
öğrencileri tarafından çekilen dizi olması
bakımından bir ilk olduğunu belirten
Samet Aydın, “Dizinin güzel olacağına
inanıyoruz. 12 bölüm çekeceğiz. Daha
sonra gelecek ilgi, talep üzerine devam
etmeyi planlıyoruz.” dedi.
Yönetmen Engin Dinçer ise, “Dizimizin güzel bir hikâyesi var. İnsanlarda
şöyle bir algı var. Fantastik bir film, dizi
Doğu’da çekilir mi. Biz biraz da bu algıyı
değiştirmek istiyoruz. Doğu’da fantastik
bir dizi daha güzel çekilir. Daha otantik
mekânlara sahip Doğu. İstanbul yerine
bence Doğu Anadolu daha çok tercih
edilmeli” diye konuştu.
Dinçer, dizinin hikâyesine konusunun
ise Mısır’da antik bir dağda yetim bir
çocuğun mitoloji tanrılarına savaş açarak
yükselişi olduğunu belirtti.
>> Mustafa Karakoyun

İşadamı Sadettin Saran’dan gençlere tavsiye:

Asla vazgeçmeyin!

S

aran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,
RadyoTrafik ve RadyoSpor yöneticileri ile birlikte Atatürk
Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. İletişim Fakültesi Akıl
Fikir Kulübünün organize ettiği söyleşide millî sporcu Başak
Koç moderatörlük yaptı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa
Ilıcalı, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin takip ettiği etkinlik RadyoSpor genel yayın yönetmeni Barış Aytül ile RadyoTrafik genel müdürü Cezayir Doğan’ın sunumları ile başladı.
RadyoSpor genel yayın yönetmeni Barış Aytül radyoların
diğer tüm alanlarla birlikte kıyasıya rekabet içinde oluşuna dikkat çekti: “Radyoculuk işi çok kan kaybetti, çok kayıplar verdi.
Fakat radyoculuğu şu anda ayakta tutan müzik yayıncılığından
ziyade tematik yayıncılık. Biz de bu noktada insanların ilgisini
çekecek bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz.”
RadyoTrafik genel müdürü Cezayir Doğan ise kendilerinin
Türkiye’de kurulan ilk trafik radyosu olduklarına dikkat çekti.
Binlerce gönüllüyle yola çıktıklarını ve şimdilerde İstanbul,
Ankara ve Marmara bölgesi için yayın yaptıklarını ve anlık trafik
akışını aktardıklarını anlattı.
Kim ne derse desin vazgeçmeyin
Daha sonra Yakup Alanka’nın yönettiği söyleşide öğrencilere hitap eden Saran grubu yönetim kurulu başkanı Sadettin
Saran gençlere ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemeleri
tavsiyesinde bulundu. Paylaştığı anılarla öğrencilere keyifli an-

Burak Yılmaz

lar yaşatan Saran, bulunduğu noktaya
gelmek için yaptığı çalışmaları ve
fedakârlıkları anlattı. Saran, “Kim ne
derse desin her zaman azmin bir
karşılığı vardır.” dedi.
Saran, “Siz birçok kapıyı çalacaksınız ve çoğu kapı kapanacak.
İşte bu noktada farkınızı ortaya
koyup ısrar ederseniz diğerlerinden
ayrılacaksınız ve başarmış olacaksınız.” diye konuştu.
Karşılıklı diyalog şeklinde gerçekleşen söyleşide Saran, öğrencilerin
sorularını yanıtladı. >> Şeyma Tahir

Sa
kendis dettin Saran
in
len öğ i dinlemeye
rencile
ger
çektir le selfie
di.

İletişimin ve mutluluğun
formülünü verdi!

E

mpati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak Yılmaz, Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen programda
iletişim kurmanın ve mutlu olmanın
yollarını anlattı. İletişimin Dört Şeritli
Yolu ve Mutluluğun Formülü konulu
konferansa üniversiteli gençler yoğun
ilgi gösterdi. 15 Temmuz Milli İrade
A Salonundaki konferans, üç saat
sürdü.
Konferansın sonunda katılımcılara
sertifika da verildi. Yetkililer verilen
sertifika sayısını bin 700 olarak
açıkladılar.
>> Abdurrezzak Elahmed

