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Dr. Muhsin Konuk ile ardından da üniversite birim 
yöneticileriyle görüştüler. Program değerlendiri-
cileri Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper ile Prof. Dr. 
Gülseren Şendur Atabek ise Yeni Medya ve Gaze-
tecilik programından öğrencilerle ve ardından da 
bölüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle 
görüştüler.

Değerlendirme raporu sunuldu

Kurum ziyaretinin son gününde İLEDAK değer-
lendirme ekibi gözlem ve değerlendirmelerine 
dayalı raporunu Üsküdar Üniversitesi Rektör 

Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka’nın hazır bulunduğu 
toplantıda okudu ve ardından raporun bir kop-
yasını Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman İrvan’a verdi. 

Son dakika: Akreditasyon kararı geldi

Haber Üsküdar’ın baskıya hazır hale getirildiği 
gün İLAD tarafından İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nazife Güngör’e gönderilen yazıda, “İLE-
DAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon 
Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucu, Yeni 
Medya ve Gazetecilik programınız için ‘akreditas-
yon kararı’ verilmiştir” denildi.

Yeni Medya ve Gazetecilik’e İLAD akreditasyonu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın 
Doğan Vakfı’nın (ADV) ortaklaşa düzenlediği 30. 
Genç İletişimciler Yarışması’nın finalistleri belli 
oldu. Üsküdar İletişimli 9 öğrenci ödül almaya 
hak kazandı.

İletişim alanında eğitim gören gençlerin yete-
neklerini ve yaratıcıklarını geliştirmeleri amacıyla, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Aydın Doğan Vak-
fı’nın iş birliğinde düzenlenen Genç İletişimciler 
Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler açıklandı. 

Engel tanımayan spor tutkusu
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Türkiye’nin ilk kadın ‘Kar Leoparı’ Terör saldırısının tanığı anlatıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 
çeşitli bölümlerinde okuyan 9 öğrenci jüri 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda ödüle layık görüldü.

Üsküdar İletişim’e 4 ödül

Bu yıl 30. kez düzenlenen Genç İletişimciler 
Yarışması’nda iletişim fakültesi öğrencilerinin 
2018-2019 eğitim öğretim yılında ürettikleri 
içerikler değerlendirildi. Açıklanan sonuçlara 
göre, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nden Sema Kahriman, Nilay Tuğçe Bostancı, 
Meliha Balaman, Muhammet Şahan Şengül, 
Elif Sena Demiroğlu, Lütfiye Öztunç, Ece Özi-
pek, Nuriye Serenay Özkan ve Büşra Kaplan 
finalist oldular. Öğrenciler 4 Mart 2020 tari-
hinde  Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde 
düzenlenecek törende ödüllerini alacaklar.

 Üsküdar İletişim Genç İletişimciler Yarışması’na damga vurdu

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) adına 
iletişim alanındaki programların akreditasyon 
değerlendirme süreçlerini yürüten İLEDAK 
değerlendirme ekibi, Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölümü’nü değerlendirmeye aldı. 

Kasım ayında mekân ziyareti yapıldı

Ekip başkanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, eş baş-
kan Dr. Recep Yaşar, program değerlendiricileri 
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper ve Prof. Dr. Gül-
seren Şendur Atabek’ten oluşan İLEDAK değer-
lendirme ekibi, 10 Kasım Pazar günü başlayan ve 
üç gün süren saha ziyareti kapsamında İletişim 
Fakültesi’ne gelerek altyapı olanaklarını inceledi, 
öğretim üyeleriyle, öğrencilerle, mezunlarla, dış 
paydaşlarla ve Üsküdar Üniversitesi yöneticileriy-
le görüştü. Ziyaretin ilk gününde fakülte yöne-
timi ve bölüm öğretim elemanlarıyla tanışma 
toplantısı yapıldı ve mekanlar gezildi. 
Kurum ziyaretinin ikinci gününde ise ilk olarak 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör 
İletişim Fakültesi hakkında değerlendirme ekibini 
bilgilendirdi. Ardından değerlendiriciler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’a öz değerlen-
dirme raporu çerçevesinde sorular sordular ve 
evrak üzerinden inceleme yaptılar. 

Paydaşlarla öğle yemeği

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Zelka tarafından verilen öğle yemeğine İLEDAK 
ekibiyle birlikte İletişim Fakültesi yönetimi, Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim eleman-
ları, dış paydaşlar, mezun öğrenciler, öğrenci 
konseyi başkanı ve üniversite birim yöneticileri 
katıldı. Yemeğin ardından değerlendirme ekibi 
başkanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ile eş başkan 
Dr. Recep Yaşar önce Üsküdar Üniversitesi Kuru-
cu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcısı Prof. 
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  ÜHA
Üsküdar Üniversitesi tarafından, anne ve bebek 
ruh sağlığı alanında küresel çapta gerçekleştir-
diği faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarından do-
layı Southampton Üniversitesi Onursal Kıdemli 
Öğretim Üyesi, Perinatal Psikiyatrist Dr. Alain 
Gregoire’a fahri doktora takdim edildi. 

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans 
Salonu’nda düzenlenen, üniversitenin açılış 
dersinin verildiği toplantıda gerçekleştirilen fahri 
doktora töreninde, doktora gerekçesi Tıp Fakülte-
si Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğre-
tim üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar tarafından okundu. 
Ardından, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Alain Gregoire’a fahri 
doktora diplomasını verdi ve cübbesini giydirdi.

“Bu mükemmel topluluğun bir parçası olmak 
gurur verici” 

Fahri doktora cübbesini giydikten sonra bir 
konuşma yapan Dr. Alain Gregoire, Üsküdar 
Üniversitesi’ne ve Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan’a teşekkür etti. Gregoire, “Burada ciddi 
şekilde çok etkileyici bir topluluk var. Birlikte ça-
lışmak isteyen, öğrenmeyi, kavramayı geliştirmek 
isteyen. Sadece kendiniz için değil, çok aşikar 
bir şekilde Türk toplumuna ve global topluma 
yayılacak şekilde bunu yapmak istiyorsunuz ve 
uluslararası bir gelişimi hedefliyorsunuz. Bundan 
hem çok büyük onur duydum hem de çok etki-
lendim. Bu mükemmel topluluğun bir parçası 
olmak gurur verici” dedi.

“Hepimizin hedefi topluma yardımcı olmak”

Konuşmasında psikiyatri alanında çalışmanın 
zorluklarına değinen Alain Gregoire, “İnsanlar 
risk faktörlerini anlayamıyor. Bunları ayırt ede-
miyor, anlıyorlarsa bile hiçbir şey yapmıyorlar ve 
yapmaya çalışmıyorlar. Eğer tıpta ya da hayatta 
büyük bir başarı elde etmek istiyorsanız bunu 
tek başınıza yapamazsınız. Bunu bir ekiple ya da 
başka insanlarla yapmanız gerekiyor. Eğer bunu 
kendi başınıza yapmak istiyorsanız o zaman da 
bu yeterince tutkulu bir hedef değildir. O yüzden 
bu üniversite şahane bir yer. Çünkü siz bunu bir 
ekip olarak yapıyorsunuz ve muhteşem rektör 
bile bunu tek başına yapamazdı. Hepinize ihtiyacı 
var ve sizin de ona ihtiyacınız var. Birlikte çalışın, 
birbirinizle iletişim kurun. Hepimizin hedefi aynı, 
hastalarımıza yardımcı olmak, topluma yardımcı 
olmak”  sözleriyle gençlere tavsiyede bulundu.

“Perinatal dönem depresyonu dikkate alınmalı”

Dr. Alain Gregoire, “Anne Bebek Ruh Sağlığı ve 
Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferansında gebeli-
ğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen 
fetüs hayatına ait dönemi ifade eden perinatal 
döneme dikkat çekti. Bu dönemin, annenin 
fiziksel sağlığı kadar ruh sağlığı bakımından da 
önemsenmesi gerektiğini ve bu dönemde orta-
ya çıkacak ruh sağlığı sorunlarına ilişkin önlem 
alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Gre-
goire, bu konuda tüm dünyada sağlık çalışanla-
rının yapması gereken şeyler olduğunu söyledi. 
Depresyon ve bipolar bozukluk hastalıklarının bu 
dönemde takibinin önemli olduğunu hatırlatan 
Dr. Alain Gregoire, annedeki psikiyatrik rahatsız-
lıkların ilerleyen dönemde çocukta ortaya çıkma 
ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire’a fahri doktora

Dr. Alain GREGOIRE

Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli!
  ÜHA

Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve Malatya’yı 
da etkileyen depremin ardından Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan psikolojik ve zihinsel ha-
zırlık konusuna dikkat çekti.  Böylesi doğal afet-
lere karşı fiziksel önlemlerle birlikte psikolojik 
ve zihinsel olarak da hazırlıklı olunması gerekti-
ğini vurgulayan Tarhan, özellikle çocuklara her 
şeyin kontrol altında olduğunun hissettirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin deprem kuşaklarının kesiştiği bir yer-
de olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Farklı şehirlerde deprem olduğunda bireyler 
kendi bulundukları yerde de deprem olmasına 
karşı fiziksel ve psikolojik olarak hazırlıklı olmalı. 
Eğer böyle bir durumda hiçbir tedbir alınmı-
yorsa onun üzerinde düşünmek gerek. Çocuğa 
yaklaşırken ‘bak burada deprem oldu ama korku 
yaşaman gayet beklenen bir durum, depremle 
ilgili tedbirlerimizi aldık bu nedenle kontrol duy-
gusunu harekete geçireceğiz’ diyerek de çocuğun 
kontrol duygusunu ön plana çıkarmak gerek. 
İnsanın kontrol edebileceği, gücünün yettiği du-
rumlar olduğu gibi yetmediği durumlar da var. Bu 
ikisi arasındaki farkı görebilmek kontrol sağlamak 
için önemli. Bireyler, kontrolün nerede başlayıp 
nerede bittiğine aklı ile karar veriyor” dedi.

Ağlamak ve duyguları ifade edebilmek önemli

Enkaz altında yakınları olanların psikolojik olarak 
desteklenmesi ve yalnız olmadıklarının hisseti-
rilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Böyle durumlarda destek gördüklerinde 
yakınları için bir şeyler yapıldığını hissederler ve 
rahatlarlar. İnsanlar genellikle doğal afetlerde 
sonradan kendilerini yapabileceğim bir şey vardı  
da yapmadım mı diye suçlarlar. Daha sonra da 

suçluluk, pişmanlık ve nefret duygularının arka-
sından kendisinin ve yakınlarının yapamadığı 
şeyler nelerdir diye sorgulayarak suçluluk hisse-
derler. Erzincan’da olduğu gibi travma yaratan 
doğal olaylarda 4 kademeli tepki oluyor. İlk tepki 
protesto ve reddetmek şeklinde oluyor. Daha 
sonra olayın gerçek olduğunu görünce kabullen-
me sürecine giriş başlıyor. Neden böyle bir şeyin 
olduğunu ve başına geldiğini sorguluyor. Artık 
böyle durumlarda kişide bir pazarlık süreci başlı-
yor. Çocuğum kurtulsun da şunu yapayım, enkaz 
altından çıksın da bunu yapayım gibi bir pazarlık 
süreci oluyor. Bu süreci bazıları birkaç saatte aşı-
yor, bazıları birkaç günde aşıyor. Kişinin psikolojik 
sağlamlık yapısına göre bu değişiyor” dedi.

Çocuklar o anda yetişkinleri gözlemliyor

Depremden korkmanın beklenen bir davranış 
olduğunu ancak korkudan sonraki tepkilerin bire-
yin seçimi olduğunu ifade eden Tarhan, ”10 yaşı-
nın altındaki çocuklarda gerçeklik duygusu yeterli 
şekilde oluşmadığı ve yaşam tecrübeleri yeterli 
olmadığı için onların zihinsel olarak hazırlanma-
ları çok zor. Bu nedenle onlar deprem anında 
büyüklerin hal ve davranışlarına bakarlar. Ebevey-
nler çocuklarını depremden korumak istiyorlarsa 
önce kendi streslerini yönetmeyi başarmaları ve 
çocuklarına örnek olmaları gerek” dedi.Prof. Dr. Nevzat TARHAN
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  ÜHA
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Gökben Hızlı Sayar ile Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel Interna-
tional Society of Interpersonal Psychotherapy 
Kongresi’nde iki ödül kazandı.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kişilerarası 
İlişkiler Psikoterapisi Kongresi’nin 8’incisi, 6-9 
Kasım 2019 tarihlerinde Macaristan’da yapıldı. 
Kongreye Üsküdar Üniversitesi’ni temsilen katı-
lan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Doç. Dr. Türker 
Tekin Ergüzel iki ödül ile döndüler.

10 araştırma sunuldu

Kongrede Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Yüksek Lisans ve Psikoloji Doktora programla-
rında Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Hüseyin 

Ünübol koordinatörlüğünde 2018-2019 yıllarında 
yürütülmüş olan 10 araştırma, psikoloji doktora 
programı öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafın-
dan sunuldu. Kongrede sunulan çalışmalardan 
ikisi büyük ilgi çekerek ödüle layık görüldü.

En iyi araştırma poster ödülü

Yapay zekâ ve derin öğrenme teknolojilerinin 
psikoterapide kullanım alanları konulu araştır-
malarıyla Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel ve Doç. Dr. 
Gökben Hızlı Sayar en iyi araştırma poster ödülü-
ne layık görüldü.

En iyi klinik çalışma ödülü

Nebile Topcu, Banu Bostancı ve Gökben Hızlı Sa-
yar’ın doğum yapma korkusunun evlilikte eşlerin 
uyumu ile ilişkisi konulu araştırması ise en iyi 
klinik çalışma ödülünü kazandı.

Psikoterapi eğitimi konuşuldu

29 ülkeden katılımcıların bir araya geldikleri 
kongrede gelecekte yapılacak ortak araştırmala-
rın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde daha iyi 
psikoterapi sunulabilmesi için yapılması gereken-
ler ve çalışma fikirleri masaya yatırıldı.

En iyi araştırma ve en iyi klinik çalışma ödülü Üsküdar’ın

  ÜHA
Bu yıl ilk öğrencilerini alan Üsküdar Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi, düzenlenen törenle 2019-
2020 akademik yılına başladı. 

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, Memorial Sağlık Grubu Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Yaşar Aydın ve Memorial 
Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç’in de katıldığı tö-
rende akademik yükseltme cübbe giyme merasi-
mi de gerçekleştirildi. Üniversite olarak kaliteli ve 
altyapısı sağlam tıp eğitimi vermeyi hedefledikle-
rini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tıp mesleği-
nin sadece meslek değil, sanat olduğunu söyledi. 
Değişim ve acı çekmenin gelişmenin bir parçası 
olduğunu belirten Tarhan, eleştirel düşünce ve 
sorgulamanın önemine işaret ederek iş birliği, 
takım çalışması ve iletişimin önemini vurguladı. 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geleceğin hekimlerine 
hayal kurun tavsiyesinde bulundu.

“Altyapısı güçlü ve kaliteli tıp eğitimi vermeyi 
hedefledik”

Davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik 
üniversite olmaları dolayısıyla tıp fakültesinin 
kendileri için önemli bir basamak olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, altyapısı güçlü 
ve kaliteli bir tıp eğitimi vermek için çalıştıklarını, 
ortalamanın üzerinde standartları oluşturdukla-
rını ve 2019-2020 akademik yılında ilk öğrenci-
lerini aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Memorial Sağlık 
Grubu ile iş birliği halinde takım olarak yola çık-
tıklarını belirtti.

“Tıp mesleği sadece meslek değil, sanattır”

Tıp mesleğinin sadece meslek değil, sanat ol-
duğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tıp 
öğrencilerine  tavsiyelerde bulundu. Tarhan, ‘‘Zora 

talip olacaksınız ve acı çekeceksiniz ve bu şekilde 
kişi kendini geliştirebilir. Kişi, gelecekteki kaza-
nımları düşünerek şu andaki zorluklara katlana-
bilir’’ dedi. 21. yüzyıl becerilerinin geleceği ya-
kalamak açısından önemine işaret eden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, öğrencilerinin bu becerilere sahip 
olması için çalışacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan geleceğin hekimlerine önemli tavsiyeler

  ÜHA
Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merke-
zi, 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında Oxford 

Üniversitesi’nde çeşitli iş birliği toplantılarına 
katıldı. İki kurumun ortak çalışmalar yürütme-
sine ilişkin görüşmeler yapıldı. 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde tamamlanan TURBAHAR (Türkiye 
Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası) 
çalışmasının koordinatörleri Doç. Dr. Gökben Hızlı 
Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, pro-
jenin çıktılarından oluşan “Türkiye Duygu Haritası 
ve Politik Yansımaları” başlıklı bir sunum yaptı. 
Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katıl-
dığı programda Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise 
Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi’nin 
son bir yılda yaptığı araştırmalardan bahsetti.

“Hibrit Savaşlar Çağında Şiddet İçermeyen Dire-
niş Doktrini” temalı üç günlük konferansta Prof. 
Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi 
Politik Psikoloji Merkezi’nin son bir yılda yapmış 

olduğu araştırmaları ve önümüzdeki yıl için plan-
ladığı çalışmaları anlattı. İlgiyle dinlenen Prof. Dr. 
Arıboğan, Mayıs 2020’de ikincisi gerçekleştirile-
cek olan Üsküdar Üniversitesi Uluslararası Politik 
Psikoloji Sempozyumu’nu da duyurarak alanda 
çalışan önemli uluslararası isimleri sempozyuma 
davet etti. Arıboğan, halen merkez bünyesinde 
yürütülmekte olan Psikopolitik Güvendelik Anketi 
çalışması ile ilgili bilgiler verdi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, Politik Psikoloji Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Oxford Üniversitesi 
St. Benet’s Hall Direktörü Prof. Richard Cooper ile 
iş birliği toplantısında bir araya geldi. İki kurumun 
ortak çalışmalar yürütmesi konusunda yapılan iş 
birliği toplantısı sonunda Prof. Cooper’a Üsküdar 
Üniversitesi plaketi takdim edildi. İki üniversite-
nin birlikte çalışma isteğinin altı çizilen toplantıda 
geleceğe yönelik iş birliklerinin temeli atıldı.

Oxford Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi iş birliği için bir araya geldi
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  Haber-Fotoğraf:  Emre Sertdemir ve Ömer Karaoğlu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler Bölümü, III. Halkla İlişkiler Sempozyu-
mu etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte “Dijital 
Çağda Halkla İlişkiler” başlığı altında dijitalleş-
me sürecinin halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl 
etkileyeceği tartışıldı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk-
la İlişkiler Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen Halkla İlişkiler Sempozyumu, Üs-
küdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, 
YouTuber Uras Benlioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Duygu 
Aydın Aslaner, Doç. Dr. Betül Onay Doğan, İleti-
şim Uzmanı Necati Özkan ve Uluslararası Sosyal 
Medya Derneği Başkanı Said Ercan halkla ilişkile-
rin geleceğini değerlendirdiler.

Markaların doğru reklam için doğru Influencer 
profillerine ulaşması gerektiğini vurgulayan You-
Tuber Uras Benlioğlu, iletişim eğitiminde sosyal 
medyanın küçümsenmemesi gerektiğini belirtip 
her iletişim öğrencisinin bir  YouTube kanalının 
olması gerektiğini belirtti.
Dijitalleşme sürecinin Türkiye’de kuşaklar üzerin-
deki etkisinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Duygu 
Aydın Aslaner ise dijitalleşme süreçlerinin ku-
şaklar arasındaki farklılaşmayı arttıran bir unsur 
haline geldiğini, halkla ilişkiler uzmanlarının bu 
farklılıkları görebilmesi gerektiğini belirtti.

Dijitalleşmenin hayatımıza hızla girdiğini ve geliş-
meye devam ettiğini belirten Doç. Dr. Betül Onay 
Doğan da konuşmasında dijital içerik üretiminin 
geleceğini değerliendirerek canlı yayınların ve 
video içeriklerin yakın zamanda en çok tüketilen 
sosyal medya içeriği olacağını belirtti. Doğan, 
halkla ilişkiler uzmanlarının güncel eğilimleri 
doğru anlamak için sosyal medyayı yakından 
takip etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

  Haber-Fotoğraf: Ömer Karaoğlu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölümü ile Uluslararası 
İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği’nin 
(UİGAD) ortaklaşa düzenlediği 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü Paneli’nde medyanın sorunla-
rı ele alındı.

Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü ile UİGAD 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü Paneli, Üsküdar Üniversitesi 
Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Yeni Medya 
ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
İrvan’ın yaptığı panelde UİGAD Genel Sekreteri 
Selçuk Taşdemir, UİGAD Genel Başkan Yardımcısı 
İpek Yiğit, Milat gazetesi köşe yazarı Fırat İpek ve 
Konya Yenigün gazetesi köşe yazarı Mehmet Ali 
Elmacı medyanın sorunlarına ilişkin değerlendir-
melerde bulunup yeni medyanın getirdiği fırsat-
lar ve riskler üzerinde durdular.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sü-
leyman İrvan, “Gazetecilerin haklarına ilişkin 
mücadelenin çalışan gazeteciler ve gazetecilik 
eğitimi veren fakülteler tarafından sürdürülmesi 
gerekmektedir” dedi.

UİGAD’ın çalışmalarına değinen UİDAD Genel 
Sekreteri Selçuk Taşdemir, “İnternet gazeteciliği 
yasası ile ilgili 22 maddelik çalışmamız parlamen-
toda alt komisyonda gündemde ve önümüzdeki 
günlerde de meclisin gündeminde olacak” dedi.

Yeni medya ortamındaki güvenilirlik sorununa 
dikkat çeken Milat gazetesi köşe yazarı Fırat İpek 
ise “Yeni medya ortamlarında üretilen haberlerde, 
‘bu haber paylaşıldı ama kişiye, topluma zarar 
veriyor mu’ diye hiç düşünülmüyor” dedi.

İnternet gazeteciliğine ilişkin en büyük sorunun 
yalan habercilik olduğunu söyleyen UİGAD Genel 
Başkan Yardımcısı İpek Yiğit, “Ben yenilikçi ga-

zeteciliğin, geleneksel gazetecilikten çok daha 
iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise 
sıcak haber olarak adlandırdığımız bir haberciliği 
hayatımıza sokması. Ancak bu habercilik türünü 
iyi yönetebilmeliyiz“ dedi.

  ÜHA
Üsküdar Üniversitesi Radyosu, MüzikOnAir ve 
Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu iş birliğiyle 
bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Müziğin Yıldız-
ları” ödül töreninde “En iyi üniversite radyosu” 
ödülünü kazandı. Ödülü Üsküdar Üniversite-
si Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve 
Üsküdar Üniversitesi Radyo Sorumlusu Emrah 
Korkunç aldı.

Aralarında Ayşegül Aldinç, Armağan Çağlayan, 
Bülent Seyhan, Ertuğrul Özkök, Hakan Gence, 
Hakan Uç, Hop Dedik Ayhan, Umut Parkın, Özcan 
Beylan gibi önemli isimlerin jüri üyesi olduğu ya-
rışmada Üsküdar Üniversitesi Radyosu halkoyuyla 
en iyi Üniversite Radyosu seçildi. Tuğba Özerk’in 
takdim ettiği ödülü Üsküdar Üniversitesi Kuru-
cu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve ÜÜ Radyo 
Sorumlusu Emrah Korkunç birlikte aldı. Emrah 

Korkunç, üniversite radyolarında genç radyocu-
ların yetiştiğini belirterek üniversite radyolarına 
kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sanatın birleştirici, bü-
tünleştirici evrensel bir dili olduğunu belirterek 
yerel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu 
yaptı. Tarhan, “Çocuklar konuşmayı bilmediği 
halde müzikle, sanatla iletişim kurabiliyorlar ama 
sanatın bir özelliği daha var; ruhlara şifadır sanat. 
Sanat tedavi açısından da çok önemli. 2006’dan 
beri NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde canlı mü-
zik tekniği ile tedavi uyguluyoruz. Yerel olmadan 
evrensel olamayız. Kendi değerlerimizi harekete 
geçirmeliyiz, kendi değerlerimizi canlandırarak 
evrensel akışta kendimizi daha iyi temsil edebili-
riz” şeklinde konuştu.
Toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyilerinin 
seçildiği ödül törenine Üsküdar Üniversitesi Ku-
rumsal İletişim Direktörü Tahsin Aksu, Medya PR 
Birim Yöneticisi Şaban Özdemir, Medya PR Birim 
Asistanı Meryem Özkan’ın yanı sıra çok sayıda 
sanatçı ve sanatsever de katıldı.

Türkiye’nin en iyi üniversite radyosu ÜÜ Radyo seçildi

Üsküdar İletişim’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Paneli

Halkla ilişkiler uzmanları Üsküdar İletişim’de buluştu
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Uras BENLİOĞLU Duygu Aydın ASLANER Dr. Özge Uğurlu
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  Haber - Fotoğraf: Emre Sertdemir

Geçtiğimiz yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
si’nin 70. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 
düzenlenen ve 100 tasarımcının eserlerinden 
oluşan ‘İnsan Hakları İçin 100 Afiş Sergisi’ Üskü-
dar Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat Galeri-
si’nde ziyarete açıldı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıl dönümünde, 
dünyaca ünlü iletişim tasarımcılarının eserlerinin 
yer aldığı  ‘İnsan Hakları İçin 100 Afiş Sergisi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. Sosyal problemler hakkın-
da farkındalık geliştirmeyi hedefleyen bir sanat 
ve tasarım projesi olan ‘Poster for Tomorrow’un 
daveti ve dünya genelinden 100 tasarımcının 
eserleriyle hayat bulan sergi, Üsküdar Üniversitesi 
öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla açıldı. 
Serginin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife 
Güngör, sanat etkinliklerinin iletişim öğrencileri-
nin mesleki ve insani gelişimleri için büyük önem 
taşıdığını ifade etti.

Sergiye gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duy-
duğunu belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üsküdar 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat Galerisi’nin 
böyle bir sergiye ev sahipliği yapması ve yoğun 
bir ilgi görmesi bizim için mutluluk verici. İletişim 
Fakültesi Sanat Galerisi fikrini hayata geçiren 
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hasip Pektaş’a ve bu serginin fakültemizde açıl-
masını sağlayan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş’a teşek-

kür ediyorum. Galerimizde daha önce de etkinlik 
ve sergilere ev sahipliği yapmıştık ancak bu sergi 
bizim resmi açılışımız. Açılışın böyle anlamlı bir 
etkinlik ile yapılması çok önemli, bundan böyle 
burada hep sanat ve coşku görmek istiyoruz” 
dedi.

Poster for Tomorrow projesinin Türkiye temsilcisi 
olan ve serginin Paris ile eşzamanlı olarak İstan-
bul’da da gerçekleşmesine öncülük eden Prof. 
Dr. Hatice Öz Pektaş ise afişlerin tasarımcılar için 

olduğu kadar toplum için de önem taşıdığını 
belirtti. Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Afişler 
düşündüğümüzden çok daha önemli iletişim 
araçlarıdır. Maliyetinin düşük olması ve yazılı 
metinlere oranla çok daha kolay algılanmaları 
nedeniyle günlük yaşamımızda önemli bir yer tu-
tarlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıl 
dönümünün bir afiş sergisiyle birlikte kutlanması 
iletişim tasarımcıları için büyük önem arz ediyor. 
Serginin gerçekleşmesi için bize imkân sağlayan 
üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.

İnsan Hakları İçin 100 Afiş Sergisi İletişim Fakültesi Sanat Galerisi’nde

  Haber - Fotoğraf: Emre Sertdemir 

Üsküdar Üniversitesi TRT’nin yayıncılık deneyi-
mini gençlere ulaştırmayı hedefleyen TRT Aka-
demi söyleşisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 
dizi sektörünün geleceği ve dijital yayıncılığın 
dizi sektörü üzerindeki etkisi masaya yatırıldı.

Üsküdar Üniversitesi, TRT’nin yayıncılık biriki-
mini geleceğin iletişimcilerine aktarmak üzere 
yol çıkan ve üniversitelerde bu amaçla söyleşiler 
düzenleyen TRT Akademi projesi kapsamında, 
sektörün tanınmış isimlerini dizi sektörünün 
geleceğinin tartışıldığı söyleşide öğrencilerle 
buluşturdu. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakülte-
si ile TRT Akademi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen 
etkinlikte TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, 
oyuncu Vildan Atasever, yapımcı Faruk Turgut, ya-
pımcı Onur Güvenatam ve BluTV İçerik Yöneticisi 
Şehnaz Uğur dizi sektörünün geleceği hakkındaki 
düşüncelerini iletişim fakültesi öğrencileriyle pay-
laştılar. Prof. Dr. Nazife Güngör’ün açılış konuş-
masıyla başlayan ve TRT Medya Eğitim Müdürü 
Ekrem Özdemir’in moderatörlüğünde devam 
eden etkinlikte öne çıkan başlık ise yaygınlaşan 
dijital platformların geleneksel yayıncılık anlayışı 
üzerindeki etkisi oldu.

‘Ekran kültürümüz değişiyor’

Yayıncıların ve içerik üreticilerinin dijital dönüşü-
me ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten 
yapımcı Faruk Turgut, konuşmasında değişen iz-

leme alışkanlıklarına dikkat çekti. Turgut, ”Özellik-
le genç nüfusun sabit ekranlardan mobil cihazla-
ra doğru yönelmesiyle birlikte dijital içerikleri öne 
çıkmaya başladı. Bu gelişmeye paralel olarak dizi 
sektörünün de dijital platformlara kaydığını görü-
yoruz. İzleyiciler artık yayın akışının sabit olduğu 
ekranlara bağlı değiller, daha fazla seçenek sunan 
dijital yayıncılığa yöneliyorlar ve bu televizyon 
yayıncılığı için bir risk oluşturuyor. Televizyon 
yayıncılığı uyum sağlamak zorunda” dedi.

‘Televizyon hiçbir zaman bitmez’

TRT 1 Kanal  Koordinatörü  Cemil  Yavuz   kendi-
sinin de televizyon yayıncılığının geleceği konu-
sunda iyimser olduğunu ifade etti. Yavuz, “Ben 
televizyonun hiçbir zaman bitmeyeceğini düşü-
nüyorum. Bunu bir televizyon yöneticisi olarak 
söylemiyorum. Ekonomiyi ve toplumsal gerçekle-
ri görmezden gelerek yorumlar yapıldığını düşü-
nüyorum’’ dedi.

Üsküdar Üniversitesi TRT Akademi’ye ev sahipliği yaptı
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 Haber: Ömer Karaoğlu; Foto: Emre Sertdemir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 
Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türki-
ye’nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaş-
tı. Sonuçların açıklanmasının ardından Haber 
Üsküdar muhabiri Ömer Karaoğlu, TÜİK sayfa-
sından son 20 yılın nüfus verilerini elde ederek 
nüfusu en çok artan ve azalan şehirleri belirledi.

İstanbul’un nüfusu son yirmi yılda yüzde 40 
arttı

20 yıllık nüfus verileri karşılaştırıldığında nüfusu 
oransal olarak en fazla artan şehirlerden birisi-
nin İstanbul olduğu görülüyor. 2000 yılında 11 
milyon 76 bin 840 olan İstanbul nüfusu 2019 yılı 
sonunda yüzde 40 artışla 15 milyon 519 bin 267’e 
ulaşmış görünüyor. Bu nüfus sayısı içinde  vatan-
daş olmayan Suriyeli sığınmacılar ile düzensiz 
göçmenler yer almıyor. Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre, İstanbul’da geçici koru-
ma kapsamında 483 bin 445 Suriyeli sığınmacı 
yaşıyor. Bu verileri de eklediğimizde İstanbul’un 
nüfusu 16 milyonu geçiyor.

Ankara'nın nüfus artış oranı İstanbul'dan fazla: 
Yüzde 45

TÜİK verileri, son 20 yılda Ankara nüfusunun 
oransal olarak İstanbul'dan daha fazla arttığını 
gösteriyor. 2000 yılında 3 milyon 889 bin 199 olan 
Ankara nüfusu 2019 yılı sonunda yüzde 44,99 
artışla 5 milyon 639 bin 106'ya ulaştı. Öte yandan 
nüfusu yüksek diğer iller ile karşılaştırıldığında 
Ankara’nın Suriyeli sığınmacılar için cazip bir şehir 
olmadığı görülüyor. Ankara sınırları içerisinde 96 
bin 124 Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

Nüfus artış oranı en yüksek 5 şehir: Yalova, Te-
kirdağ, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep

TÜİK verilerine göre, son 20 yılda nüfusu en çok 
artan şehir Yalova. 2000 yılında 144 bin 923 olan 
Yalova nüfusu yüzde 87 artışla 270 bin 976’ya 
ulaşmış bulunuyor. Nüfus artış oranında Yalova’yı 
Tekirdağ izliyor. 2000 yılında 572 bin 812 olan 
Tekirdağ nüfusu 2019 yılında yüzde 83 artışla 
1 miyon 55 bin 412 olarak kaydedildi. Üçüncü 
sırada Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa’nın nüfusu 2000 
yılında 1 milyon 257 bin 753 iken 2019 yılında 
yüzde 65 artışla 2 milyon 73 bin 614’e ulaşmış 
bulunuyor. Kocaeli nüfusu da oransal olarak yük-
sek artışa sahip. 2000 yılında 1 milyon 192 bin 53 
olan Kocaeli nüfusu 2019 yılında yüzde 64 artışla 
1 milyon 953 bin 35 kişiye ulaşmış durumda. 
Gaziantep nüfusu da 2000 yılında 1 milyon 292 
bin 817 iken yüzde 60 artışla 2019 yılı sonunda 2 
milyon 69 bin 364’e ulaştı. Bu şehirlerden Şanlıur-
fa ve Gaziantep aynı zamanda Suriyeli sığınmacı 
nüfusunun yüksek olduğu şehirler arasında yer 
alıyor. Göç İdaresi verilerine göre Şanlıurfa nüfu-
sunun yüzde 20’si oranında 424 bin 251 Suriyeli 
sığınmacı yaşıyor. Aynı şekilde, Gaziantep’te de 
şehir nüfusunun yüzde 22’si kadar 452 bin 850 
Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

Dokuz şehirde nüfus azalmış görünüyor

TÜİK verilerine göre, son 20 yılda Ardahan, Ço-
rum, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Kütahya, Sivas, 
Tokat ve Zonguldak'ta nüfus azalmış görünü-
yor. Nüfusu en fazla azalan şehir Ardahan. 2000 
yılında 122 bin 409 olan Ardahan nüfusu 2019 
yılı sonunda yüzde 21'lik bir azalışla 97 bin 319'a 
inmiş durumda. Çorum nüfusu 2000 yılında 567 
bin 609 iken, 2019 yılında yüzde 6 azalışla 530 
bin 864'e indi. Erzurum nüfusu da azalıyor. 2000 

yılında Erzurum nüfusu 801 bin 287 iken 2019 yılı 
sonunda yüzde 5 düşüşle 762 bin 62 kişiye inmiş 
görünüyor. Kars nüfusu 2000 yılında 326 bin 292 
iken 2019 yılı sonunda yüzde 13'lük azalışla 285 
bin 410'a inmiş durumda. Kırıkkale de nüfusu 
artmayan şehirler arasında. 2000 yılında Kırıkkale 
nüfusu 287 bin 427 iken, 2019 ylı sonunda yüzde 
1,54'lük düşüşle 283 bin 17 kişiye düşmüş durum-
da. Kütahya'nın nüfusu 2000 yılında 592 bin 921 
kişiydi. 2019 yılı sonunda yüzde 2,3'lük azalışla 
579 bin 257 kişiye indi. Sivas da nüfusu azalan 
şehirler arasında. 2000 yılında Sivas'ın nüfusu 651 
bin 825 kişi iken 2019 yılı sonunda yüzde 1,9'luk 
azalışla 638 bin 956'ya inmiş durumda. Tokat nü-
fusu 2000 yılında 641 bin 33 kişi iken 2019 ylında 
yüzde 4,4 düşüşle 612 bin 747'ye indi. Zonguldak 
nüfusu da azalmış durumda. 2000 ylında Zongul-
dak'ın nüfusu 630 bin 323 kişi iken 2019 ylında 
yüzde 5,4 azalışla 596 bin 53 kişiye düştü.

Üç şehrin nüfusu 100 binin altında

TÜİK verilerine göre, Tunceli nüfusu en düşük 
olan şehir konumunda. Tunceli’nin 2019 yılı sonu 
itibarıyla 84 bin 660 kişilik nüfusu bulunuyor. Bay-
burt nüfusu da Tunceli’ye çok yakın. Bayburt’un 
2019 yılı nüfusu 84 bin 843 kişi. Nüfus azlığı ba-
kımından bu 2 şehiri Ardahan izliyor. Ardahan’ın 
2019 yılı nüfusu 97 bin 319 kişi. 

Kilis’teki Suriyeli sığınmacı sayısı neredeyse 
yurttaşlar kadar

Suriyeli sığınmacıların en fazla bulundukları 
şehirlerden birisi Kilis. TÜİK verilerine göre şehrin 
nüfusu 2019 ylında 142 bin 490 iken, Göç İdaresi 
verileri şehirde 115 bin 576 Suriyeli sığınmacı 
yaşadığını gösteriyor. Buna göre Kilis’te Türkiyeli 
yurttaşların yüzde 81’i oranında Suriyeli sığınmacı 
yaşıyor.

Son yirmi yılda ülke nüfusu yüzde 28 artarak 83 milyonu aştı
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İş güvenliği, yapılan iş nedeniyle oluşabile-
cek her türlü riski ve sağlık sorununu ortadan 
kaldırmayı amaçlayan çalışmaların geneline ve-
rilen isim. Türkiye’de pek de dikkate alınmayan 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllarda 
ciddi önlemler alınmaya başladı. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda en büyük geliş-
me 2012 yılında kabul edilen 9331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu oldu. Kanunun amacı 
şöyle: “Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 
ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektir.”

Peki 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ka-
bul edilerek yürürlüğe giren bu kanun iş güvenli-
ğinin sağlanmasında, iş kazalarının azalmasında 
ve iş kazalarında ölümlerin ortadan kalkmasında 
etkili oldu mu?

Yaptığımız araştırmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun beklenen etkiyi yapmadığını göste-
riyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
yayımlanan istatistikler, iş kazalarında ölen işçi 
sayılarının 2012’den bu yana azalmadığını, hatta 
arttığını gösteriyor. SGK’nın 2018 ve 2019 yıllarına 
ilişkin raporlarının henüz yayımlanmadığını da 
belirtelim.

Haberimiz için inşaatlarda işçilik yapan Ahmet 
Şimşek’le  konuşup iş güvenliği alanındaki deği-
şikliklerin etkisini anlamaya çalışıyoruz.

Kaç senedir inşaatlarda çalışıyorsunuz?    

40 senedir bu mesleği yapıyorum. Bugüne kadar 
yüze yakın inşaatta çalıştım. 

Çalıştığınız inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda tedbir alınıyor mu, belediyeler de-
netim yapıyor mu? 

Çok az dikkat ediliyor. Belediyelerden falan şu 
ana kadar uyarı almadık. Sadece bazı firmalarda 
katı kurallar var. Baret takmak, emniyet kemeri 
bağlamak gibi tedbirler alınıyor.

Acil durumlarda, örneğin yangın çıkması gibi 
çalışanlara o anda ne yapmaları gerektiğine 
dair  bilgilendirme yapılıyor mu?

Yangın olaylarına hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. 
Meselâ bunun için yangın tüpü vs. bulundurul-
muyor. Zaten inşaat yapımı aşamasında yangın 
merdiveni en son yapıldığı için bu aşamada 
yaşanan bir olayda kaçış durumu söz konusu  
olamıyor.

Şu ana kadar bir iş kazası yaşadınız mı?

1990’da Kadıköy Feneryolu’nda sivil bir firmada 
asmalı kalıp bir iskelede çalışırken iskelenin freni 
tutmadığı için yedinci kattan düştüm. 20 dakika 
kadar baygın kaldım. İş arkadaşlarım herhangi bir 
iş güvenliği eğitimi almadıkları için, beklemeleri 
gerekirken beni kucaklayıp taksiye götürdüler. 
Orada bana müdahale edildi ve sonra da has-
taneye götürüldüm. Orada birkaç soru soruldu. 
Ben şikayetçi olmadığım için ekipler de bu olayın 
üstünde durmadı.

Neden şikayetçi olmadınız? 

Firma sahibi arkadaşım olduğu için şikayetçi ol-
madım fakat başkasının başına gelseydi şikayetçi 
olmasını isterdim. Size komik gelebilir ama bu 
olay yaşandıktan üç ay sonra ben yine aynı yerde 
çalışmaya devam ettim.

Peki şu ana kadar çalıştığınız yerlerde iş güven-
liği ve sağlığı hakkında herhangi bir belge veya 
form imzaladınız mı?

Şu ana kadar iş güvenliği hakkında iki belge 
imzaladım ve birkaç firmadan konu hakkında 
bilgi aldım. Alabildiğim bilgiler de baret takmak, 
emniyet kemeri bağlamak, sağlık raporunun öne-
mi gibi bilgilerdi. İş güvenliği konusunda dikkat 
edilen tek şey sabıka kaydının bulunması.

Son olarak, sizce iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan inşaat sektöründe çalışanların güvenliği 
için en çok nelere dikkat edilmelidir?

İllaki can güvenliğini sağlamak. Güvenlik veya 
bir nöbetçi olmalı meselâ ve en çok dikkat 
edilmesi gereken emniyet şeridi, baret takımı ve 
ilk yardım çantasının bulundurulması. Zaten bu 
konuyla alakalı şu an ders görüp sertifika alan 
insanlar var ama bence bunun için çok geç bile 
kalındı.

Kafe ve restoranlarda iş güvenliğine önem 
verilmiyor

İş güvenliği sadece inşaat sektörüyle ilişkili bir 
sorun değil. Restoran ve kafe işletmelerinde de 
çok büyük risk taşıyan ihmalkarlıklar söz konusu. 
Kafelerde yaşanan iş güvenliği risklerini öğren-
mek için Ataşehir’de bir kafe işletmecisi olan İlker 
Karaca ile röportaj yaptık.

Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?     

1998’den beri bu işi yapıyorum. Küçükken çok 
yaramaz bir çocuktum ve ben on üç yaşların-
dayken babam ceza olarak beni bir lokantada 
çalışmaya verdi. Ben o yazdan sonra lise bitene 
kadar hep bu sektörde çalıştım ve sonra da bu 
mesleğe yöneldim. Bu konuda hiçbir eğitim al-
madım veya herhangi bir diplomaya sahip olma-
dım. 2014 yılında en iyi eğitmen ödülü aldım. Bu 
alanda pek çok sertifika aldım. VIP servislerinde 
pek çok başarılarım var. Bu alandaki en uzman 
kişiyim diye bir iddiam yok fakat masaya bakıp 
müşterinin ne istediğini ya da tek bir hareketiyle 
masadan ne istediğini anlayabiliyorum.

Şu anda sektördeki durumu nasıl değerlendiri-
yorsunuz?     

Çok sayıda mekanın açılması ve insanların 
tecrübesizliğiyle piyasadaki kalite düşmüştür ve 
eskisi gibi iyi işletmeciler yetişmemektedir. Şu 
anki sektör şov sektörü olmuştur. Hizmet dışında 
hakaretler moda olmuştur.

Sizin sektörde iş güvenliği ve sağlığı konusun-
da en büyük eksiklikler nedir?

İş güvenliği işletmelerin en zayıf kaldığı noktadır. 
İşletmeler maliyeti yüksek olduğu için personele 
sigorta yapmıyor ya da farklı sistemlerle tazmi-
nat almalarını engellemeye çalışıyorlar. Mesela 
aynı isimli iki firma var ve bu iki firma altı ayda 
bir personeli aktarma sistemiyle tazminat önle-
yici yöntemler uygulayarak insanları tazminat 
mahrum bırakmakta.

Peki bu konuda çalışanların da yaptıkları eksik-
likler var mı?

Devletin verdiği işsizlik maaşı dolayısıyla bazı ça-
lışanlar sigorta olmak istemiyor. Hem devletten 
işsizlik maaşı almak hem de işinden para kazan-
mak için böyle bir yola başvurabiliyorlar.

Şu an sektörde iş güvenliği ve sağlığı konusu-
na önem veren firmalar var mı?

Büyük  firmalar dışında bu tarz eksiklikler ta-
mamlanmıyor. İnsanların çoğu gittikleri mekan-
ların mutfaklarına girseler yemek yemezler ya da 
bu şartlar altında çalışmak istemezler diyebilirim.

İş kazalarında ölümler yasaya rağmen azalmıyor
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 Haber: Ebru Aktaş, Rabia Yılmaz, Gözde Güven

Yerel medyanın dertlerine deva olması umuduyla 
Basın İlan Kurumu’nun (BİK) öncülüğünde 2012 
yılında uygulamaya konan proje çerçevesinde 24 
şehirde gazeteler birleşti.

Türkiye’de yerel gazeteler hep sorunlarla birlikte anılı-
yor. En başta da ilan ve reklam gelirlerinin düşüklüğü, 
buna mukabil her geçen gün artan maliyetlerin yarat-
tığı sorunlar konuşuluyor. Yerel medyanın dertlerine 
deva olması umuduyla Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 
öncülüğünde 2012 yılında uygulamaya konan proje 
çerçevesinde 24 şehirde gazeteler birleşti. Birleşme 
öncesinde 292 olan yerel gazete sayısı 112’ye düştü. 
Haber Üsküdar ekibi olarak gazete birleşmelerinin 
peşine düştük, elde ettiğimiz bilgileri derledik.

İlk gazete birleşmesi Erzurum’da yaşandı

Türkiye’de ilk gazete birleşmeleri 2012 yılında Erzu-
rum’da gerçekleşti. 16 olan gazete sayısı birleşme 
sonrası 4’e düştü. Milletin Sesi, Haber Doğu, Dava, 
Olaylara Yorum, Ekspres, Manşet, Albayrak, Sıla, Yeni 
Kuşak, Ufuk 2000, Göktürk, Erzurum, Palandöken, Za-
fer, Kurtuluş, Doğu’dan Doğan Güneş gazetelerinden 
sadece Milletin Sesi, Ekspres, Yeni Kuşak, Palandöken 
gazeteleri yayın hayatına devam etme kararı aldılar. 
Günümüzde Güne Bakış, Milletin Sesi, Pusula ve Yeni-
gün gazeteleri yayımlanıyor.

Gazete birleşmeleri Afyonkarahisar’da da 2012 yılında 
gerçekleşti. 21 olan gazete sayısı birleşme olduktan 
sonra 13’e düştü. Günümüzde ise Afyonkarahisar’da 
7 gazete yayımlanıyor: Türkeli, Anahaber, Gazete 3, 
Hisar, Kadınana, Kocatepe ve Odak. 

Mersin’de gazeteler 2012 yılında 16’den 9’a düştü. 
Anadolu, Mersin Ekonomi, Yenigün, Özgür Haber, Bu-
gün Mersin ve Manşet gazeteleri kapandı. Günümüz-
de Mersin merkezde Mersin, Mersin İmece, Akdeniz, 
Çukurova, Güney, Yenigüney, Haberci, Hakimiyet 
isimli 8 gazete yayımlanıyor. 

Batman’ da 2013 yılında 12 gazete birleşti ve gazete 
sayısı 5’e düştü. Batman, Batman Sonsöz, Çağdaş, 
Rehber ve Pusula gazeteleri yayın hayatına devam 
ediyor. 

Bayburt’ta 2013 yılında 9 gazete birleşti ve gazete sa-
yısı 2’ye düştü. Bayburt Sıla ve Çoruh’un Doğduğu Yer 
gazeteleri yayın hayatına devam ederken 2016 yılında 
Bayburt Havadis gazetesi de basılı olarak yayımlanma-
ya başladı.

Basın İlan Kurumu Hatay Şubesi’nin başlattığı çalışma 
kapsamında Antakya merkezde yayımlanan 15 gazete 
2013 yılında birleşerek gazete sayısını 8’e düşürdüler. 
Günümüzde ise 6 gazete yayımlanıyor: Antakya Top-
lumcu Halk, Hatay Asi, Hatay Expres, Hatay Söz, Hatay 
Zafer, Özyurt.

Gazete birleşmeleri Denizli’de 2013 yılında gerçek-
leşti. 8 olan gazete sayısı birleşme olduktan sonra 5’e 
düştü. Deha 20, Denizli, Gündem, Hizmet, Horoz, Kul-
var, Meydan ve Olay gazetelerinden sadece Deha 20, 
Denizli, Hizmet, Horoz, Olay gazeteleri yayın hayatına 
devam ediyor. 

Malatya’da gazeteler 2013 yılında birleştiler. Görüş, 
Hamle, Bakış ve Yenimalatya gazeteleri birleşerek 
Yenimalatya adıyla, Hakimiyet, Gerçek, Nethaber ve 
Karar gazeteleri Hakimiyet adıyla, Yenigün, Sürman-
şet, Kenthaber ve Sonhaber gazeteleri Busabah adıyla 
yayın kararı aldı. Günümüzde Malatya Merkez’de 6 
gazete yayımlanıyor: Anadolu’da Vuslat, Busabah, Net-
haber, Malatya Sonsöz, Malatya Söz ve Yeni Malatya.

Sivas’ta 2013 yılında 14 gazete birleşti ve gazete sayısı 
3’e düştü. Sivas’ın Sesi, Hadiselerle Hakikat ve Memle-
ket Sivas gazeteleri yayın hayatına devam etti. Bugün 
ise bu gazetelere Sivas İrade gazetesi eklendi. 

Van’ da 2013 yılında 12 gazete birleşti ve gazete sayısı 
6’ya düştü. Birleşme sonrasında Bölge, Prestij, Şehri-
Van, Van Olay, Vansesi, İpekyolu gazetelerinin devamı-
na karar verildi. Günümüzde İpekyolu gazetesi yerine 
Yeni Doğu gazetesi yayımlanıyor. 

Ardahan’da ilk gazete birleşmesi 2015 yılında yaşandı. 
Serhat Haber, Ardahan Ses Haber ve Ardahan Gün-
dem gazeteleri Ardahan Haber çatısı altında birleşti-
ler. Bu kentte ikinci gazete birleşmesi olayı ise 2017 
yılında gerçekleşti. İstiklal, Kuzeydoğu, Ardahan Haber 
ve Doğu Güneşi gazeteleri 23 Şubat gazetesi çatısı 
altında birleşirken; Alsancak, Süreç ve Ardahan Ses 
gazeteleri de Hudut gazetesi çatısı altında bir araya 
geldiler. Süreç içinde Ardahan Haberi de sadece inter-
nette yayınlanmaya başladı. 

Gazete birleşmeleri Çorum’da 2015 yılında gerçekleş-
ti. 7 olan gazete sayısı birleşmeden sonra 3’e düştü. 
Dost Haber, Kent Haber, Tek Yıldız ve Çorum gazete-
leri sadece internet ortamında yayımlanırken Çorum 
Hakimiyet, Çorum Haber, Kesin Karar gazeteleri basılı 
olarak yayımlanmaya devam ediyor. 

Elazığ’da gazeteler 2015 yılında birleşti. 12 olan ga-
zete sayısı birleşme olduktan sonra 4’e düştü. Günü-
müzde sadece Günışığı, Hakimiyet, HaberKent, Fırat 
gazeteleri yayın hayatına ediyor. 

Kahramanmaraş’ta 2015 yılında 11 gazete birleşerek 
2 gazeteye düştü.  Birleşmeler sonrasında sadece Bu-
gün ve Manşet gazeteleri yayın hayatında kaldı.  

Şanlıurfa’da 2015 yılında 26 gazete birleşti ve gazete 
sayısı 8’e düştü. Bugün Urfa Merkez’de yayımlanan 
gazeteler şunlar: Damga, GAP Gündemi, İpekyol, Şan-
lıurfa, Olay, Değişim, Urfanatik, Yeniurfa.  

Tokat’ta 2015 yılında 9 gazete birleşti ve gazete sayısı 
4’e düştü. Tokat Haber, Güneş, Tokat, Bölge Ekspres, 
Sesimiz, Hürsöz, Hürses, Yeni Tokat ve Pusula gazete-
leri Tokat Haber, Tokat, Hürsöz ve Sesimiz gazeteleri 
olarak devam etme kararı aldılar. Günümüzde ise 
Tokat merkezde Sesimiz gazetesi yerine Tokat Güneş 
gazetesi yayımlanıyor. 

Gazete birleşmeleri Adıyaman’da 2016 yılında gerçek-
leşti. Birleşme öncesi yayımlanan Günebakış, Yeniyol, 
Doğuş, Işık, Olay, Gündem ve Bugün gazetelerinden 
sadece Günebakış, Yeniyol ve Işık yayın hayatına de-
vam ediyor. 

Gazete birleşmeleri Bolu’da 2016 yılında gerçekleşti. 7 
olan gazete sayısı birleşme olduktan sonra 3’e düştü. 
Bolu Olay gazetesi ile Bolu Gündem gazetesi birleşti 
ve Olay Gündem adını aldı. Bolu Takip gazetesi ile 

Bolu Ekspres gazetesi, Bolu Takip gazetesi adı altın-
da yayın hayatına devam etme kararı aldı. Köroğlu 
gazetesi de Memleketim Bolu gazetesinin resmi ilan 
hakkını satın aldı. Bolu Takip, Köroğlu ve Olay Gün-
dem gazeteleri yayın hayatına devam ediyor. 

2016 yılında Kars’ta yayımlanan 13 yerel gazete 
aralarında anlaşarak bir şirket kurdular. Kurulan şirket 
bünyesinde Denge ve Kars Manşet isimli 2 gazete 
yayımlanmaya başladı. Günümüzde Kars Hakimiyet ve 
Kars Havadis gazeteleri yayımlanıyor.

Hakkari’de günlük yayın yapan yerel gazetelerin sayısı 
2017 yılında gerçekleşen birleşmelerle 11’den 2’ye 
düşürüldü. Halkın Sesi, Yeni Hakkari, Demokrat Gaze-
tesi, İl Sesi, Doğu’nun Sesi, Hakkari Ekspresi, Berçelan, 
Hakkari Posta, Haber 30, Haberdar ve Yankı Gazetesi 
vardı. Birleşme sonrasında sadece Halkın Sesi gazetesi 
ile İl Sesi gazetesi yayın hayatına devam ediyor.

Kırıkkale’de 2018 yılında 13 gazete birleşti ve gazete 
sayısı 4’ e düştü. İl, Yenigün, Manşet, Kalehaber gaze-
teleri yayın hayatına devam ediyor. 

Konya’da diğer şehirlerden farklı bir süreç yaşandı. 
2019 yılında ekonomik krizle birlikte zor bir süreçten 
geçen gazete yöneticileri bir araya gelerek gazete 
sayısını düşürme kararı aldılar. Konya Merkez’de halen 
yayın yapan yerel gazeteler şunlar: Anadolu’da Bugün, 
BBN Haber, Hakimiyet, Konya Postası, Konya Yenigün, 
Konya’nın Sesi, Merhaba, Pusula, Yeni Haber, Yeni 
Konya, Yeni Meram. 

Bazı ilçelerde de gazeteler birleşti

2014 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde 8 gazete bir-
leşme kararı aldı ve 4 gazete olarak çıkmaya başladı. 
2015 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayımlan-
makta olan Malabadi, Olay, Barış ve Mezopotamya 
gazeteleri tek bir çatı altında birleşme kararı aldılar. 
Geçici olarak Mezopotamya adını kullanan gazete 
günümüzde Malabadi adıyla yayımlanıyor. 

İrvan: Gazete birleşmeleri beklenen etkiyi yapma-
mış görünüyor

Gazete birleşmeleri konusunda görüşlerine başvur-
duğumuz Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süley-
man İrvan, 2012’de başlayıp 2018’e kadar devam eden 
yerel gazete birleşmelerinin arzulanan sonuçları verdi-
ğini söylemenin zor olduğunu söyledi. İrvan, “Yerel 
medyada çalışan gazetecilerle yaptığım görüşmelerde 
çoğu gazeteci gazete tirajlarında artma yaşanmadığı-
nı, birleşme sonucunda birçok muhabirin işsiz kaldı-
ğını ifade ediyorlar. Oysa tam tersi bir etki yapması 
bekleniyordu. İki gazeteyi birleştirince gazetenin tirajı 
iki katına çıkmıyor maalesef. 2018’de başlayan ve 
devam eden ekonomik kriz de yerel medyayı sarsmış 
durumda. Yerel gazeteleri kurtarmak için birleşme 
dışında başka politikalar geliştirmek lazım” dedi.    

Yerel gazeteler 24 şehirde birleşti
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 Haber:  Dicle Filiz

Türkiye’de, 30’u İstanbul’da ve 13’ü Ankara’da 
olmak üzere toplam 86 organ nakli merkezi bu-
lunuyor. Bu merkezlerde her yıl nakil bekleyen 
hastalara organ bağışları çerçevesinde nakiller 
gerçekleştiriliyor. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü’ne bağlı Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan 
verilere göre, 2019 yılında 5 bin 761 organ nakli 
ameliyatı gerçekleştirildi. 2011 yılına kadar nakil 
sayılarına bakıldığında, 2011’den günümüze 
organ nakillerinde  yaklaşık yüzde 45’lik bir artış 
olduğu görülüyor.

En çok, böbrek nakli ameliyatı yapılıyor

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine 
göre Türkiye’de en çok böbrek nakli ameliyatı ger-
çekleştiriliyor. Toplam organ nakillerinin yüzde 
60’a yakını böbrek nakli şeklinde gerçekleşiyor. 
Böbrek naklini karaciğer, kalp, akciğer, pankreas 
ve ince barsak nakilleri izliyor.
Her dört hastadan sadece birine organ nakli 
yapılabiliyor

2018 yılında, organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 
bin 699 kişiydi. Bu rakamlar, her dört hastadan 
ancak birine organ nakli ameliyatı yapılabildiğini 
gösteriyor. Oranlar diğer yıllarda da pek değişmi-
yor.

Organ bağışı çok az

Türkiye’de insanlar çeşitli sebeplerle organ bağış-
lamaktan kaçınıyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine 
bakıldığında, bu haberin yayın için hazırlandığı 
güne kadar (9 Ocak 2020) beyin ölümü gerçekleş-
miş 20 bin 896 kişiden organ nakli gerçekleştiril-
di. Yine Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar 
çeşitli merkezlere giderek organlarını bağışlayan 
kişi sayısı 539 bin 667 olarak görünüyor.

“Bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmak-
tır”

Haberimiz için Medicana Sağlık Grubu Organ 
Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer’le 
buluştuk ve Türkiye’de organ nakli ameliyatları 
konusunda görüşlerine başvurduk. Dünyada ve 
Türkiye’de gerçekleştirilen organ nakli operas-

yonları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Tun-
cer, şunları söyledi: Organ nakli deyince aklımıza 
gelen şey, fonksiyonlarını kaybetmiş hastalıklı 
organların yerine canlıdan veya kadavradan 
alınan sağlam organların nakledilmesine organ 
nakli diyoruz. Organ nakli yapılmaya uygun olan 
organlar, dünyada ve Türkiye’de sıklıkla böbrek 
nakli, karaciğer nakli, kalp ve akciğer nakli şeklin-
de sıralanmakta. Nadir de olsa ülkemizde pankre-
as nakli yapılmaktadır.

“Organ nakilleri için başvurabileceğimiz iki 
kaynak var”

Başka bir insanı hayata bağlaması açısından or-
gan bağışının önemini vurgulayan Prof. Dr. Murat 
Tuncer, “Organ nakilleri için başvurabileceğimiz 
iki kaynak var. Bunlardan bir tanesi canlıdan 
yapılan nakiller, bir diğeri de kadavradan yapılan 
nakillerdir. Canlıdan yapılan nakillerde ülkemizin 
yasalarına göre dördüncü dereceden akrabalara 
kadar olan kişilerin organ nakilleri direkt olarak 
gerçekleştirilebilmektedir. Kadavradan yapılan 
nakillerde ise beyin ölümü gerçekleşmiş dediği-
miz kişilerden nakiller yapılabilmektedir. Beyin 
ölümü demek hastanın kalp ve akciğer fonksi-
yonları yapay bir takım solunum cihazlarıyla ça-
lıştırılırken hastalarımız bu cihazlara bağlı olarak 
hayatlarını devam ettirdiği sırada, beynin kan-
lanmasının tamamen durmuş olması demektir. 
Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ailelerinden 
izin alınarak hastaların organları bağışlanabil-
mektedir. Bu organların bağışlanabilmesi için de, 
hastanın yoğun bakım şartları altında yatan hasta 
olması gerekiyor. Beyin ölümünün de dört uzman 
tarafından kesinleştirilmiş olması gerekiyor” diye 
konuştu.

“4 bin organ nakli gerçekleştirdik”

İstanbul’daki organ bağışlarını ve organ nakil-
lerini de değerlendiren Tuncer, “İstanbul’daki 
hastanemizde nakiller gerçekleştiriyoruz. Bunlar 
özellikle böbrek nakli, son bir senedir de karaci-
ğer nakilleridir.  Organ nakillerinde şu ana kadar 4 
bin civarında nakil gerçekleştirdik” dedi.

“Organ bağışı duyarlılığında gerideyiz”

Prof. Dr. Tuncer, organ bağışı konusunda Türki-
ye’nin dünya ülkelerine nazaran kısmen geri kal-
mış olduğunu belirterek, “Son birkaç yılda organ 

nakillerinde ve organ bağışlarında hızlı bir ivme 
sağlanmış olsa da Avrupa ülkelerine ve Ameri-
ka’ya kıyasladığımız zaman organ nakillerinde ve 
organ bağışında geride olduğumuzu söyleyebili-
rim” dedi. Organ bağışının az olmasından dolayı 
organ naklinde dünya ülkelerinden geri kalmış-
lığımızın sebeplerinden de bahseden Tuncer, 
“Bahsettiğim gibi tüm dünyada organ nakilleri 
canlıdan ve kadavradan olmak üzere iki kay-
naktan gerçekleştiriliyor. Bu geri kalmışlığın en 
büyük nedeni, Türkiye’de kadavradan gerçekleşti-
rilen organ bağışı oranının az olmasıdır. Bu oranın 
az olmasının da birçok sebebi var. Avrupalı ve 
Amerikalı insanlar kadar organ bağışı konusunda 
duyarlı olamadığımızı düşünüyorum.  Onlarda 
kadavra bağışı çok yüksek orandayken bizde 
kadavra bağışı düşük oranda. Tabii bunun birta-
kım kültürel ve sosyal sebepleri de olabilir. Özetle 
organ bağışı oranının az olmasının Türkiye’de 
tek bir sebebi yok. Tabii burada biz doktorlara da 
büyük görev düşüyor. Bizlerin de bu konuda halkı 
yeteri kadar aydınlatmamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

“Anayasaya yeni maddeler eklenebilir”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda organ bağı-
şıyla ilgili yeterli kriterlerin olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Murat Tuncer, “Bazı Avrupa ülkelerinde 
yeni doğan kişiler bir yasa çerçevesinde organ-
larını bağışlamış olarak doğuyorlar. Aksini iddia 
etmedikçe, bu kişilerin organları, kişi öldükten 
sonra alınabiliyor. Belki bizim anayasamızda da 
bu şekilde bir değişikliğe gidilebilir” diye belirtti.

“Akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışı 
yapabilir” 

18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olan 
herkesin organ bağışı yapabileceğini dile getiren 
Tuncer, “Organ bağışının yapılabilmesi için, iki 
şahit huzurunda Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
merkezlerde organ bağış formunu doldurarak, or-
gan bağış kartı alan kişiler organlarını bağışlamış 
kabul edilirler. Organlarını bağışlayan kişilerin de 
bu kartı yanlarında taşımaları gerekiyor” dedi.

Organ nakli bekleyen hastaların sadece dörtte biri 
umuduna kavuşuyor

Dr. Murat TUNCER
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Görme engeli, hayatı zorlaştıran bedensel en-
gellerden sadece biri. Doğuştan görme engelli 
olan ve zorluklarla dolu bir hayata gözlerini 
açanlardan biri de Ramazan Kunduz. Mücade-
leci ruhu engel tanımayan ve gönlünü spora 
kaptıran Kunduz, Görme Engelliler Futbol Milli 
Takımı’na uzanan öyküsünü, yaşadığı zorlukları 
ve futbol tutkusunu anlatıyor.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

7 Nisan 1986 Samsun Kavak doğumluyum. Dört 
kardeşiz. Benim dışımda bir kardeşim daha 
görme engelli. Küçüklüğüm Samsun’da geçti. 
Eğitimim nedeniyle 1992 yılında İstanbul’a gel-
dik. Sarıyer’de görme engelliler ilkokulu vardı ve 
ilkokulu orada okudum. Lise eğitimimi ise engeli 
olmayan bireyler ile Fatih Ahmet Rasim Lisesi’n-
de tamamladım. Üniversite sınavında Marmara 
Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünü kazan-
dım ve orada üçüncü sınıfa kadar okudum. Ancak 
hocalarla ve üniversiteyle ilgili olarak yaşadığım 
çeşitli uyumsuzluklar sebebiyle üçüncü sınıfta 
okuldan ayrıldım. Üniversiteyi bıraktığım sene 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmetli kadrosunda 
göreve başladım. Daha sonra görevde yükselme 
sınavıyla memur oldum. 2019 yılında ise aynı 
sınav ile şef kadrosuna yükseldim. Üniversite eği-
timim yarım kaldığı için tekrar okumak istedim. 
Bu sefer Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişki-
ler bölümünü bitirdim. Kendimi test etmek için 
sınavlara girmeye devam ediyorum. 2013 yılında 
evlendim. Eşim de görme engelli. Eşim, üniver-
siteye giderken göz tansiyonu sebebiyle görme 
kaybı yaşamış, ardından görme engeli kalmış. Beş 
yaşında bir çocuğum var. Çocuğumda herhangi 
bir engel yok.

Engeliniz doğuştan mı yoksa sonradan mı?

Ben doğuştan görme engelli bir bireyim. Fakat il-
ginç bir durum var ki ben küçükken ailem görme 
engelli olduğumu anlamamış. 6 aylık olduğum 
zaman görmediğimi fark etmişler. Hastalığım ge-
netik bir problem. Ailemizde dedelerimin kuzen 
olması nedeniyle genetik bir görme kaybı oluştu-
ğunu söylüyorlar. 

Engeliniz ile ilgili olarak yaşadığınız sıkıntılar 
nelerdir?

Görme problemi olan insanlar olarak çok faz-
la sıkıntı yaşıyoruz. Ben görmenin nasıl bir şey 

olduğunu bilmediğim için benim normalim bu 
aslında. Fakat şöyle bir durum var, daha önce 
köyde yaşıyorduk. O zaman her şey sabitti ve 
kolay kolay değişmezdi. İstanbul’a geldiğimizde 
ise şöyle bir problemle karşılaştık; bugün buldu-
ğumuz yeri, ertesi gün aynı şekilde bulamıyoruz. 
Yola araba park ediyorlar, kaldırımı değiştiri-
yorlar, duba koyuyorlar. Ben kalabalıkta doğru 
yürüsem bile insanlar bastonumun üzerinden 
zıplıyorlar veya bastonuma basıyorlar. En büyük 
problemlerden bir diğeri ise insanların empati 
yapıp yardım edeceği zaman size ‘yardım edebilir 
miyim?’ sorusunu yönelttiklerinde engelli birey 
yanlış anlayabilir. O gününü sıkıntılı geçirmiş 
olabilir, canı sıkkın olabilir veya o noktayı çok iyi 
biliyor olabilir. Eğer engelli arkadaş ‘hayır’ dediyse 
üstelemenin anlamı yok. Kaç yaşına gelirseniz 
gelin, bütün insanlar size 10-15 yaşında çocuk-
muş gibi muamele yaptığı için hiç hoşumuza 
gitmiyor. Bu tarz olaylar mücadele gücümüzü 
çok düşürüyor. Engelli arkadaş gerçekten yardım 
isterse sorunuza ‘evet’ diyerek cevap verir, ancak 
hayır dediyse kesinlikle sorunuzu yinelemeyin.  
Toplumsal olarak da çok fazla sıkıntı var. Örneğin, 
otobüs bekliyoruz ve hangi otobüsün geldiğini 
bilmediğimiz için her otobüsü durdurarak şoföre 
veya duraktaki insanlara soruyoruz. Sorduğunuz 
kişi, ‘tamam ben size yardımcı olacağım’ diyor. 10 
dakika bekliyorsunuz, 15 dakika bekliyorsunuz 
otobüsler gelip geçiyor ancak kimse bir şey söy-
lemiyor. Adamın otobüsü geliyor ve size bir şey 
demeden binip gidiyor. Biz de maalesef bekleme-
ye devam ediyoruz. Ailelerin çocuklarını engelli 
bireyler konusunda bilinçlendirmesi gerekiyor.

Futbola başlamaya nasıl karar verdiniz?

Futbola başlama hikâyem çok ilginç. Görme 
engelliler okulundayken orada hiç görmeyenle-
rin yanında biraz görenler, ışık algısı olanlar da 
vardı. Onlarla top oynardık. O zamanlar Türkiye’de 
görme engelliler futbolu henüz yoktu. Beton ze-
minde top oynarsanız top ses çıkartır. Bu yüzden 
beton zeminde oynuyorduk. Bir gün topa poşet 
takmayı keşfettik. Topa poşet taktığınız zaman 
top havadayken bile ses çıkartıyor. ‘Bu daha 
kolaymış. Bununla bu şekilde daha kolay oynarız’ 
dedik. İlkokul ve ortaokul yıllarında hep bu şekil-
de top oynadık. Liseye geçtiğim zaman ise golbol 
denilen bir oyun oynamaya başladım. Sonrasında 
‘topun içerisine bir şeyler koymuşlar, top yuvar-
landıkça sesler çıkarıyor’ gibi sözler duyuyordum. 
Ardından halı sahaya antrenmana gittim ve orada 
topun daha çok ses çıkardığını fark ettim. Top halı 
sahada daha kolay oynanıyor. 

Futbola başlama kararınızda ailenizin desteği 
oldu mu? Nasıl tepki verdiler?

Ben okulda oynarken hocalarım bile futbol 
oynamamızı istemezdi. Bir yerleriniz kırılacak, 
düşeceksiniz korkusu yaşarlardı. Ben futbol sev-
dası yüzünden burnumu da kırdım. Toplarımızı 
alırlardı. Bizi bir odaya koyarlar gazete okurlardı. 
Ancak çocukken bizler dayanamaz, teneffüslerde 
bahçeye koşar ve top oynamaya başlardık. Artık 
günümüzde görme engelliler okullarında eği-
timler eskisi gibi değil. Eskiden görme engelliler 
okulu yatılıydı ve beş gün okulda kaldığımız için 
ailelerimiz istedikleri gibi müdahale edemiyordu. 
Resmi olarak futbola başladığımda annem ve ba-
bam çok karşı çıktı. ‘Bir yerlerini kıracaksın, sakat-
lanacaksın. Zaten görmüyorsun, kolunu, bacağını 
kırarsın’ gibi sözler söylüyorlardı. Aile daha fazla 
korumacı bir yapıya sahip oluyor. Ben ve ailem 
için dönüm noktası 2013 Paralimpik Olimpiyatları 
oldu. TRT maçları yayımlayınca işin rengi değişti. 
Televizyonlarda yayınları izledikçe benimle gurur 
duydular. Bu noktadan sonra futbola karşı durma 
olayları azaldı.

Milli takımdayken elde ettiğiniz başarılar neler-
dir?

İlk paralimpiklere katılan takım içerisinde yer 
aldım ve 2013 yılında Avrupa üçüncülüğüm, 
2019’da Avrupa dördüncülüğüm oldu. Ayrıca, 
2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yunanistan, İs-
panya, Japonya ve İngiltere’de katıldığımız özel 
turnuvalarda şampiyonluklarımız var. Buralarda 
çok sayıda madalya kazandım. Milli takımımızın 
Avrupa şampiyonalarında 4.’lük, 3.’lük, 1.’lik dere-
celeri var. 

Sizin gibi engeli olup sporcu olmak isteyen kişi-
lere ne söylemek istersiniz?

Engeli olan bireylere spor yapmalarını tavsiye 
ediyorum. Spor kişiye özgüven, rahatlık, vücut 
sağlığı kazandırıyor. Engelli bir birey kendisini 
hangi spor alanına yatkın görüyorsa o alana karar 
verip ilgili spor derneklerinden yönlendirme 
talep edebilir. Bu aşamalar onları zorlayacak ama 
kesinlikle pes etmemeliler. Spor yapınca özgüven 
kazanacaklar, psikolojik olarak rahatlayacaklar 
ve spor sayesinde bağımsızlıklarını kazanacaklar. 
Özgüvenlerini ve cesaretlerini her zaman yüksek 
tutsunlar. Spor bunu kesinlikle sağlar. 1

0

Zorluklarla dolu bir hayatın kahramanı: Ramazan Kunduz

Ramazan Kunduz
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İstanbul için beklenen büyük deprem öncesin-
de İstanbul’un merkezi ilçelerinden birisi olan 
Üsküdar’da yapılan deprem bilinçlilik ve toplan-
ma alanı yeterliği anketinde Üsküdar halkının 
deprem bilinçlilik oranı çok düşük çıktı. Deprem 
sonrası nereye gideceğini bilmeyenlerin oranı 
ise çok yüksek.

İstanbul için beklenen 7 büyüklüğünde bir dep-
rem öncesinde İstanbul’un merkezi ilçelerinden 
birisi olan Üsküdar’da yapılan deprem bilinçliliği 
ve toplanma alanları anketinde, Üsküdar halkının 
deprem toplanma alanlarından bihaber yaşadık-
ları ortaya çıktı. Üsküdar halkının yüzde 64.5’lik 
kısmı ‘’Evinizin etrafındaki deprem toplanma 
alanlarını biliyor musunuz?" soruna hayır cevabını 
verdi. Yüzde 35.5’lik bir kesim ise bildiğini söyledi. 
Hayır cevabını verenlerin çok fazla olması dep-
rem sonrası yaşanacak kaos ve karmaşanın ciddi 
bir boyutta olabileceğini gösteriyor. Üsküdar'da  
yarım milyon gibi bir nüfus yaşadığı düşünüldü-
ğünde sorunun önemi de artıyor.

Üsküdar’da hem ikamet eden hem de iş yeri 
bulunan bir vatandaş, ‘’Deprem olduğunda ne ya-
pacağımızı bilmiyoruz, kimse de gelip bize anlat-
mıyor, bunların farkına varmak için kötü olayların 
mı yaşanması gerekiyor?’’ diyor. Beklenen büyük 
deprem öncesi bilgili insan sayısının az olması, 
yetkili kurumların halkı deprem konusunda yete-
rince bilgilendirmediğini gösteriyor.

Tek büyük deprem alanı İGDAŞ’a satıldı

Üsküdar’da mevcut durumda 188 adet deprem 
toplanma noktası bulunuyor fakat bunların bü-
yük çoğunluğu minik çocuk parklarından ibaret. 
Üsküdar’da tek büyük deprem toplanma alanı, 
Ünalan Mahallesi’nde bulunan Şampiyon Spor 
Tesisleri ve  Şampiyon Parkı olarak da bilinen 
alandı ve bu alan geçtiğimiz yıl, bir kısmı İmam 
Hatip Lisesi’nin bahçesini büyütmek için, büyük 
bir kısmı ise satılmak için imara açıldı. Üsküdar’ın 
tek büyük deprem toplanma alanı İGDAŞ’a 550 
milyon Türk lirasına satıldı. Böylece Üsküdar’da 
minik çocuk parkları dışında doğru dürüst dep-
rem toplanma alanı kalmadı. Bulunan bu çocuk 
parklarının büyük bir kesimi de eski ve sık bina-
ların bulunduğu bölgelerde bulunuyor. Büyük 
bir depremle birlikte bu alanların üzeri molozla 
kapanabilir veya binalar artçı depremler sonrası 
parkta bulunan insanların üzerine yıkılabilir.

Deprem bilinçliliği ve toplanma alanı anketinde 
Üsküdar halkına yöneltilen, “Deprem toplanma 
noktalarını yeterli buluyor musunuz?” sorusuna 
Üsküdar halkının yüzde 61.8’lik kesimi hayır der-
ken, yüzde 28.9’u kısmen, yüzde 9.2’lik kesimi de 
evet cevabını verdi. Yarım milyonluk nüfusa sahip 
Üsküdar’da eski binaların sık olması ve 30-40 kişi-
nin sığabileceği büyüklükteki bu minik parklarda 
nasıl toplanılacağı merak konusu olmuş durum-
da. 45 yıldır Üsküdar’da ikamet eden Nurullah 
amca, ‘“Eski binaların çoğunlukta bulunduğu 
Mimar Sinan, Selamsız, Sultantepe gibi semtle-
rin devlet eli ve kontrolünde kentsel dönüşüme 
girmesi gerekiyor. Bu dönüşüm neticesinde yeni 
yeşil alanlar ve deprem toplanma alanları oluştu-
rulmalı’’ diyor.

Depreme hazırlık çalışmaları durma noktasında

1999 depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin başlattığı depreme hazırlık çalışmaları 
durma noktasına gelmiş durumda. 1999 depremi 
sonrasında İstanbul’da 470 deprem toplanma 
noktası ve 562 birinci derece acil ulaşım yolu 
belirlenmişti. 2016 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı raporda ise 470 deprem 
toplanma alanının 77’ye düştüğü, birinci dere-
ce acil ulaşım yollarının ise İspark otoparklarına 
çevrildiği belirtiliyor. Acil yardımların ulaştırılması 
için araç parkının yasak olduğu bölgelerin oto-
parka dönüştürüldüğü görülüyor.

Birinci derece deprem bölgesi olan Üsküdar’da 
halkın bilinçlendirilmesine dönük eğitimler başla-
malı ve hızlı bir şekilde tamamlanmalı. “Belediye-
nin deprem hazırlığını yeterli buluyor musunuz?” 
sorusuna Üsküdar halkının yüzde 64.5’i beledi-
yenin deprem hazırlıklarını yetersiz bulduğunu, 
yüzde 26.3’ü kısmen yeterli, yüzde 9.2’si de yeterli 
bulduğunu ifade ediyor.

“Yetkililer gelene kadar olan olur”

Üsküdar halkına sorulan, “Acil bir durumda top-
lanma alanlarına yeterli hizmet verilebileceğini 
düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılan-
ların yüzde 54,1’i hayır, yüzde 27’si kısmen, yüzde 
18,9’u da evet cevabını verdi. Bir vatandaş, “Yar-
dım araçları olarak ne kadar yeterli olacak? Dep-

rem çalışmalarında yeterli iş gücüne sahip olacak-
lar mı? Hiç belli değil… Önceden askerler yardım 
ederdi şimdi askeriyeleri şehir dışına taşıdılar, 
ne kadar sürede gelecekler yardıma Allah bilir” 
dedi. Askeriyeler deprem sonrası arama kurtarma 

çalışmalarında çok önemli bir konuma sahipken 
şehir dışına taşınmaları, beklenen büyük İstanbul 
depremi öncesi büyük bir problem gibi görü-
nüyor. Soruya cevap veren başka bir vatandaş 
da, “Belediye yetkilileri, gelene kadar olan olur, 
oturdukları yerden değil, sürekli tatbikat yaparak 
eğitim görmeleri ve eğitim vermeleri gerekir” 
dedi. Deprem toplanma alanlarının küçük olması 
da deprem sonrası halkın gerekli hizmet almasını 
zorlaştıracak durumda. Bu alanlara çadır veya 
konteynır kentler kurmak imkânsız. Bunların yanı 
sıra, ısınma, duş, eğitim, sağlık, beslenme gibi 
ihtiyaçların karşılanabileceği alanların oluşturul-
ması da imkânsız gibi görünüyor.

Beylerbeyi’nde deprem toplanma noktası yok

Üsküdar’ın en eski yerleşim yerlerinden olan Bey-
lerbeyi Mahallesi’nde hiç deprem toplanma nok-
tası bulunmuyor. Resmi kayıtlara göre Beylerbeyi 
Mahallesi’nde 5.502 kişi ikamet ediyor. Depremde 
veya acil bir durumda bu kadar kalabalık bir top-
luluğun nereye yerleştirileceği merak konusu. 

Üsküdar halkı depremde ne yapacağını bilmiyor
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  Haber:  Hilal Şeyma Yılmaz

Esin Handal… Türkiye’nin ilk kadın ‘Kar Leopa-
rı’… Pek çoğumuz ‘Kar Leoparı’nı belki hayvan 
olarak duymuşuzdur ama ‘Kar Leoparı’ aynı 
zamanda dağcılıkta çok önemli bir unvan.

Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından verilen bu 
unvana sahip olmak için ise zorlu 5 dağın zirve-
sine çıkmak gerekiyor. Bu dağlar eski Sovyetler 
Birliği’nin sınırları içerisindeki 5 dağ: Lenin Dağı 
(7134 m), Korjenevskaya Dağı (7105 m), Somoni 
Dağı (Komünizm Dağı- 7495 m), Khan Tengri Dağı 
(7010 m) ve Pobeda Dağı (7439 m). Bu dağların 
arasında Pobeda Dağı belki de en zoru. Çünkü 
bu dağ dünyanın en kuzeyinde yer alan ve 7000 
metreyi aşan bir yüksekliğe sahip. Ekvatordan 
oldukça uzak. Kuzeyde yer almasından dolayı çok 
sert bir havası var ve fırtınası en zorlu dağlardan 
biri. ‘Ölüm Dağı’ olarak da bilinen bu dağ, Asya’da 
bulunan en tehlikeli dağlar arasında yer alıyor.

Pobeda Dağı, Esin Handal’ın çıktığı son dağ ve 
bu çıkış ona ‘Kar Leoparı’ unvanını kazandırıyor. 
Böylece ‘ilk Türk ve Müslüman kadın Kar Leoparı’ 
olarak adını dağcılık tarihine kazıyor. Dağcımız 
geçtiğimiz hafta Üsküdar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde Polis-Adliye Muhabirliği dersine 
konuk oldu ve deneyimlerini genç iletişimcilere 
aktardı. Ders sonrası katıldığı programda ise soru-
ları cevaplandırdı.

‘İlk kazmamı annem aldı’

Dağcılık serüvenine ilk başladığında annesinin 
inanılmaz telaşlandığını belirten Esin Handal bu 
telaşına rağmen kendisine ilk kazmasını anne-
sinin aldığını şu sözlerle ifade ediyor: “Annem 
mutfak harçlığı biriktiren tipik ev hanımıydı. Bu 
harçlıklardan biriktirdiği para ile ilk kaskımı ve 
kazmamı annem gidip aldı ki kendisi dağcılık-
tan hiç anlamıyordu. Bu nedenle arkadaşlarıma 
‘Hangisi daha iyi?’ diye sorarak aldı. Bu konuda 
annemin desteğini çok gördüm. Ne kadar endişe-
lenseler de çocuklarını engellemediler.”

“Sporun olmazsa olmazı hırstır”

Esin Handal bir sporun olmazsa olmazının ‘hırs’ 
olduğunu söylüyor ancak dağda karşılaşılan her-
hangi bir sorunun hırsla üzerine gidilmesinin teh-

likeli olduğunu da sözlerine ekliyor ve bu konuya 
ilişkin şunları söylüyor: “Hayatın başka dalında 
ne kadar işimize yarar bilmiyorum ama dağda 
ben hırsa inanılmaz karşıyım çünkü dağ orada 
duruyor ve siz doğayla, doğa size izin vermediği 
sürece ne kadar iyi olursanız olun baş edemiyor-
sunuz. Bu kafa tutulacak bir unsur değil. Mesela 
eğer arkadaşlarınızla aranızda sorun varsa, zirve-
ye gitmekte geç kaldıysanız ya da hava bozduysa 
ve siz bununla baş edemiyorsanız geri dönün.”

“Moralimiz bozulmasın diye ölen dört dağcıdan 
bahsetmediler”

Pobeda Dağı’na ‘Ölüm Dağı’ da denildiğinden 
bahsetmiştik. Pobeda’ya çıkmaya çalışan başka 
dağcılar da vardı ama dört dağcı bu yolda hayatı-
nı kaybetti. Dağ çok yüksek ve zor bir dağ olduğu 
için arama kurtarma ekipleri ve helikopterler 
oraya ulaşamadılar. Esin Handal ve ekibi, ölen 4 
dağcının haberini ise ancak aşağıya indiklerinde 
aldılar. Handal, dağa tırmanırken ana kampla 
telsizle irtibatta bulundukları halde mental gücü 
ve motivasyonu kaybettirmemek adına bu haberi 
kendilerine söylemediklerini ifade ediyor.
Bu arada iletelim; dağa iniş ve çıkış gerçekten 
meşakkatli bir süreç. Pobeda’nın zirvesine yedin-
ci günde ulaşan ekip, iki gün fırtınada mahsur 
kalmış ve 10-11. günde ana kampa ulaşmışlar.  
Kısacası Pobeda’ya gidiş ve ana kampa dönüş 
toplamda on iki gün sürmüş. Hatta Handal ‘Kar 
Leoparı’ unvanını kazandıklarında sadece ekip 
arkadaşlarıyla tebrikleştiğini, asıl sevinci on ikinci 
günün sonunda yaşadığını da belirtiyor.

“Havalimanında ailem hariç kimse karşılamadı”

Dağcılığın diğer spor dallarına kıyasla daha az 
bilinmesinden dolayı bu büyük başarısından 
medya organlarında hiç bahsedilmediğine deği-
nen Handal, diğer ülkelerdeki dağcıların, Pope-
da’ya tam çıkamamış olsalar da havalimanında 
çiçeklerle ve basın mensuplarınca karşılandıkla-
rını, dağa çıkmayı denemelerinin bile ülkelerinde 
büyük ses getirdiğini ifade ediyor. Hatta yabancı 
dağcı arkadaşlarının ‘Havalimanında nasıl karşı-
landın?’ sorusuna; “Kimse gelmedi, sadece ailem 
geldi. Hala hiçbir yer benimle ilgilenmedi” diye 
cevap verdiğini söylüyor.

“Biz kadınlar inatçıyız ve bunu yapacağız”

Ülkemizde ve dünyada yaşanan cinsiyet ayrımına 
da değinen Handal, bir kadının bir ekibe girmesi 
için çok ciddi tırmanışlar yapmış olmasının bir ön 
koşul olduğunu, erkeklerde ise böyle bir koşul 
olmadığını belirtiyor. Ama Handal kadınların 
yaşadığı bu ayrımcılığı yeneceklerine inancının 
tam olduğunu vurguluyor ve şunları söylüyor: 
“Çok iyi kadın dağcılarımız var. Ancak bir şekilde 
cinsiyet ya da finansal engellerden dolayı dağ-
cılığa devam edemeyebiliyorlar. Ya da dağcılığı 
bırakmasının farklı nedenleri de olabiliyor. Ama 
biz inatçıyız ve bunu yapacağız. Ve biz yapma-
dığımız sürece kimse bize altın tepsi içerisinde 
bunu vermeyecek.”

Türkiye’nin ilk kadın ‘Kar Leoparı’: Esin Handal
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Şehir ve iş hayatının sıkıcı ve stres dolu yaşan-
tısından uzaklaşmak isteyenlerin hafta sonları 
arkadaşları ve diğer takımlarla tam teçhizatlı 
bir şekilde karşılaştığı bir spor olan Airsoft, 
Türkiye’de binlerce kişi tarafından oynanıyor ve 
giderek yayılıyor. 1970’li yıllardan beri var olan 
bu sporun ülkemizde de çok sayıda sevdalısı 
bulunuyor. Bu spor, İkinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından savaşta yenilen Japonya’da halkın ateşli 
silahlara sahip olmasının yasaklanması netice-
sinde geliştirildiği biliniyor. 

Çıkış hikayesini anlattığımız bu oyuncaklar genel-
de 6 milimetrelik plastik topları atıyorlar. Gerçek 
silahlara benzeyen bu oyuncakların attıkları 
şeyler ne kadar plastik toplar olsa da, bu topların 
silahın namlusundan çıkış hızları saniyede 120 
metreden daha fazla hıza rahatlıkla ulaşabiliyor.

Tam teçhizatlı spor oyunu

Paintball’a oldukça benzeyen bu sporun en 
büyük farkı, daha gerçekçi silahlarla oynanması 
ve oyun sırasında oyuncuların tam askeri teçhi-
zatlı olmaları. Bu yüzden oyun genellikle Mil-Sim 
(Askeri Simülasyon) olarak geçmekte. Oyuncula-
rın oyuna dahil olabilmeleri için koruyucu gözlük 
gibi ekipmanları kullanmaları gerekiyor. Gözlüğe 
ek olarak, gerçekçiliği arttırmak ve oyun sırasında 
rahat etmek için miğfer, hücum yeleği, eldiven, 
kamuflaj ve daha birçok ek ekipman kullanıyorlar.

Şevki Yasi Soner: Airsoft’u YouTube üzerinden 
Türkiye’ye tanıtan isim

Şevki Yasin Soner, diğer adı ile DeltaSays, Airsoft’a 
gönül vermiş bir isim. Kendisi aktif bir şekilde bu 
sporu yaparken, aynı zamanda YouTube kanalı 
üzerinden eğitici ve öğretici videolar yayınlıyor. 
Kendisinin şu anda YouTube üzerinden 139 bin 
takipçisi bulunuyor. Kendisiyle Airsoft üzerine bir 
röportaj yaptık.

Röportaj isteğimizi kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Şevki Yasin Soner, namı diğer DeltaSays 
kimdir?

Şevki Yasin Soner, üniversite yıllarında İspanyol-
ca Tercümanlık okuyan, ondan sonra ise medya 

sektöründe özel bir TV kanalında yönetmenlik, 
spikerlik, muhabirlik gibi birçok görev yapan ve 
şu ara YouTube’da Airsoft videoları ile kendi yolu-
nu çizen birisi diyebiliriz.

Hiçbir fikri olmayan birine Airsoft’u nasıl anla-
tabiliriz?

Eskiden mahallede boncuklu tabancalarla oyna-
dığımızın aynısını daha profesyonel ekipman ve 
oyuncaklarla oynayabildiğimiz spor diyebiliriz.

 Peki DeltaSays Airsoft ile nasıl tanıştı?

Airsoft ile 18 yaşında YouTube’da benim gibi 
videolar çeken bir Amerikalının DesertFox isimli 
YouTube kanalını keşfetmemle tanıştım diyebili-
rim. 2014 yılında da Airsoft’a başladım.

Airsoft yapmaya başlamanın ardından aile ve 
arkadaş çevresinden nasıl tepkiler aldın? Air-
soft’a karşı bir önyargı var mıydı?

Ailem, içerisinde silah olduğu için çok önyargılı 
davrandı. Oyuncağı eve getirdiğim-
de evden kovulmuştum ama gerçek 
ortaya çıktıktan sonra inanılmaz bir 
değişim oldu. Arkadaşlarımın çoğu 
bu işi yaptığımı gördükten sonra 
yapmak istediler, herkesin kıskan-
dığı bir hobi-spor diyebiliriz. Şu an 
çoğu ile birlikte oynuyoruz.

Türkiye’de Airsoft ne durumda? 
Devlet kurumlarının bu spora 
bakış açısı nasıl? Airsoft oyuncula-
rının yasal   yükümlülükleri neler?

Avrupa, Rusya veya Amerika’ya 
baktığımızda Türkiye’de Airsoft 
emekleme sürecinde, çok yakın bir 
zamanda ise patlama dönemine ge-
çeceğini düşünüyorum. Devletimiz 
şu an ilgi çok az olduğundan bir şey 
yapamıyor ama Türk Silahlı Kuvvet-
leri’nin ciddi anlamda bir ilgisi var, 
birçok askeri birlik şu an bu oyun-
cakları satın alarak askerlere eğitim 
veriyor. Dünyanın birçok ülkesinde 
özel kuvvetler bu oyuncaklarla eği-
tim alıyor, 

Vikings Airsoft adında bir ekibin de parçasısın. 
Takımda süreç nasıl ilerliyor? Katılım koşulları 
neler?

Takımımıza herkes katılabilir, 18 yaş sınırı, ka-
muflaj, balistik gözlük ve oyuncak şartıyla. Şu an 
altyapı takımı olan Valknut’a başvuru yapabilir ve 
bizimle oynayabilirler. Takıma girmek için nasıl 
oynadığınızdan çok ikili ilişkilerinize bakılıyor 
diyebilirim.

Ayrıca bir de adını taşıyan bir YouTube kanalı-
nın sahibisin. YouTube hikayen nereye dayanı-
yor?

İlk videomu Call of Duty 2 döneminde yaptım, 
2007 yılında. 3-4 senedir ise Airsoft videoları yapı-
yorum. İlk Airsoft’a başladığımda bir an olmuştu 
binanın üst katına sızıp 5 kişi vurmuştum. Bunu 
arkadaşlarıma anlattığımda hiçbiri inanmamıştı, 
o an karar vermiştim Airsoft’da video yapmaya.

Ülkemizin Airsoft’a bakışını sormuştuk, peki 
YouTube moderasyonu Airsoft içerikli videolar 
hakkında nasıl bir bakış açısına sahip?

 İlk video yaptığımda, bunlar ne atıyor, bu oyu-
nun ismi ne gibi sorular geliyordu, şu an ise 
insanlar daha bilinçli ve Airsoft’u hemen hemen 
herkes biliyor. Şu an çok olumlu bir bakış açısı var.

Airsoft’a başlamak isteyenlere nasıl bir yol izle-
melerini tavsiye edersin?

Airsoft bütçe meselesi, ne kadar bütçenizi geliri-
nize göre ayarlarsanız o kadar eğlenebileceğiniz 
bir hobiniz olur. Ürünler genelde dolar üzerinden 
geldiği için fiyatlar son zamanlarda yükseldi ama 
uygun fiyatlı performanslı ürünler mevcut. Bu 
ürünleri tercih ederlerse hiç zorluk çekmezler. 
Başlamadan önce edinecekleri ürünleri iyi araş-
tırmalarını tavsiye ederim. Deneyimli isimlerden 
yardım almaları mantıklı olacaktır.

Sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür 
ederim. 

Böyle bir röportaj için beni tercih ettiğin için ben 
teşekkür ederim. Bu sporun tanınması adına bu 
girişimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Umarım ileride seninle beraber Airsoft oynarız. 

Şehre 30 dakika uzaklıkta savaş: Airsoft
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  Haber: Merve Şişman

Her acı zamanla hafifler. Ancak bazı acılar var-
dır ki kalıcı izler bırakır ve ömür boyu hatırlanır. 
Ahmet Bulut da 10 Aralık 2016 tarihinde böyle 
bir acıyı yaşadı. İstanbul Vodafone Arena’da 
gerçekleştirilen bombalı saldırı çok sayıda can 
aldı, olay anında orada olanlardan bazıları ise 
yaşama tutunmayı başardı. Ahmet Bulut da 
saldırının canlı tanığıydı. 47 saniye arayla plan-
lanan iki terör saldırısında, polis olarak görev 
yapan Ahmet Bulut’un vücuduna şarapnel par-
çaları saplandı. Sağ bacağını kaybetme nokta-
sına gelen Bulut artık  hayatını ‘gazi’ unvanıyla 
sürdürüyor.  

Tarihler 10 Aralık 2016’yı gösterdiğinde İstanbul 
Dolmabahçe’de bulunan Vodafone Arena’da 
Beşiktaş ile Bursaspor arasında bir futbol karşı-
laşması oynanıyordu. Binlerce taraftar takımlarını 
desteklemek için statta yerlerini almıştı ve stad-
yumda tezahüratlar yankılanıyordu. Maç sona 
erdi, kazanan Beşiktaş oldu. Taraftarlar stadı bo-
şaltırken saatler 22.29’u gösterdiğinde bir intihar 
bombacısı kendini patlatarak 38’i polis memuru 
olmak üzere 46 kişinin ölümüne neden oldu. 166 
kişinin yaralandığı terör saldırısı tarihe Vodafone 
Arena Saldırısı olarak kazındı. O karanlık gecede 
yaralananlar arasında Polis Ahmet Bulut da vardı. 
Zorluklar içerisinde okuyan ve öğretmen olan 
Ahmet Bulut, atanamayınca polis olmaya karar 
verdi. Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 8 ay süren 
eğitimin ardından atandığı İstanbul’da görevine 
başladı. Mesleğinin dördüncü ayındayken spor 
severlerin can güvenliğini sağlamak için Beşik-
taş-Bursaspor maçına görevlendirildi. Olacaklar-
dan habersiz olay yerinde bulunan Ahmet Bulut, 
önce çığlıkları duydu, ardından sağa sola koşuşan 
insanları gördü. Görevli polisler olayı anlamaya 
çalışırken bomba bir anda infilak etti. Ahmet Bu-
lut, bir polis arkadaşı kendisini uyandırana kadar 
geçen süreçte öldüğünü sandı. Havayı saran kızıl 
duman eşliğinde bayılan Bulut, gözlerini açtığın-
da kendisini hastanede buldu. Artık bambaşka 
bir hayatı olacaktı. Ahmet Bulut o günden sonra 
hayatını bir gazi olarak sürdürecekti.
“Yeni dünyalar görmek tek hayalimdi”
Ahmet Bulut, 1991 yılında Mersin’in Anamur ilçe-
sine bağlı Karalarbahşiş Köyü’nde dünyaya geldi. 
Dokuz çocuklu çiftçi bir ailenin sekizinci çocuğu 
olan Bulut, ailede okuyan tek kişiydi. İlköğretimi 
Malaklar İlköğretim Okulu’nda, liseyi Anamur 
Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında Erzurum Ata-
türk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
kazandı. 2014 yılında üniversiteden mezun olan 
Bulut, aynı sene içerisinde Kastamonu Üniversi-
tesi’nde formasyon eğitimini tamamladı. Başarılı 
bir eğitim hayatı olan Bulut, “Kalabalık bir aileye 
sahibim. Kardeşlerimin hiçbiri okumadı. Hepsi 
anne ve baba mesleği olan çiftçilikle uğraşmak 

istedi. Erkek kardeşlerimden bazıları sahip oldu-
ğumuz muz serasında çalışırlarken bazıları sera 
inşaatında çalışmayı tercih etti. Kız kardeşlerim 
ise başka insanların çilek tarlasında yevmiyeli 
çalışarak para kazandı. Ben ise okumak istedim. 
Kendimi geliştirmek ve yeni dünyalar görmek tek 
hayalimdi” diyerek yeni bir hayata açılan kapıyı 
nasıl araladığını anlattı. 
“Öğretmenliğe atanamayınca polis olmaya 
karar verdim”
Öğretmen olma hayali kuran Ahmet Bulut iki yıl 
boyunca sınavlara çalışmasına rağmen bir okula 
atanamadı. Kısa süre ücretli öğretmenlik yaptı 
ancak hayatını bu şekilde sürdüremeyeceğini an-
ladı ve polis olmaya karar verdi. “Çok çalışmama 
rağmen sınavlarda başarılı olamayınca öğretmen 
olamayacağıma inandım” diyen Bulut o süreci 
şöyle anlatıyor: “Küçük bir öğretmenlik deneyi-
mim oldu ve çok güzeldi. Bir kurumda ücretli ola-
rak özel öğretmenlik yapıyordum. Maddi açıdan 
beni idare ediyordu ancak hayatım boyunca bu 
şekilde çalışamazdım. Ben de polis olmaya karar 
verdim.”
“Annem bana hep dikkatli ol oğlum diyordu”
Polis olmaya karar verdikten sonra ailesinin 
kendisine destek olduğunu ifade eden Bulut, 
polis okulunu kazanmak için çalışmalara başladı. 
Girdiği sınavlardan başarıyla geçerek polis okulu-
na kabul aldı. “Polis okulunu kazandığımı öğren-
diğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum” 
diyerek sevincini gösteren Bulut, çevresinde ve 
ailesinde yaşananları şu şekilde aktarıyor: “Polis 
okulunu kazanmam çevrem tarafından sevgiyle 
karşılandı. Annem köydeki komşularımıza ‘oğlum 
polis oldu’ diye haber veriyor ve herkese oğluyla 
gurur duyduğunu söylüyordu. Ama bana hep 
dikkatli ol oğlum diyordu.”
“Zaman zaman eğitimler beni çok zorladı”
Ahmet Bulut için polis okuluna gitme zamanı 
gelmişti. 2016 yılında polislik eğitimi almak üzere 
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne gitti. Sekiz 
ay boyunca zorlu eğitimler alan polis adayı Ah-
met Bulut eğitim sürecine ilişkin şunları söylüyor: 
“Bu süre zarfında bize meslek ile ilgili temel ve 
pratik eğitimler verildi. 15 Temmuz’da yaşanan 
olayların ardından eğitimlerimiz daha da ağırlaştı. 
Yoğun bir eğitim sürecine girdik ve eğitimlerde 
silahları daha etkili kullanmaya başladık. Zaman 
zaman eğitimler beni çok zorladı. Ancak ben her 

engeli aşarım diye düşündüm ve eğitimlerimi 
başarıyla tamamladım.” 

“Ölümle burun buruna geleceğimi nereden 
bilebilirdim ki”
Polislik eğitimini tamamlayan Ahmet Bulut tercih 
döneminde İstanbul’u seçerek kendi kaderini 
çizdi. İstanbul’da yeni bir yaşama başlayan Bulut, 
mesleğinin henüz dördüncü ayındayken bir terör 
saldırısının canlı tanığı oldu. Olaydan önceki gün 
izinli olduğunu ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün 
geçirdiğini aktaran Bulut, “9 Aralık günü arkadaş-
larımın evinde bilgisayar oyunu oynadım. Ertesi 
gün ölümle burun buruna geleceğimi nereden 
bilebilirdim ki” diyerek hayatın ona oynadığı 
oyundan habersiz olduğunu gözler önüne seri-
yor. “10 Aralık günü göreve çağırılacağımı ve ora-
da olmam gerektiğini biliyordum. Maçtan sonrası 
için planlar yapmıştım. Eve gidip film izleyecek-
tim. Ama gördüm ki hayat planlar yaptırmıyor. 
Olacakların önüne geçemedim” diyen Bulut’un 
hayatında 10 Aralık tarihi kara bir gün olarak yer 
alıyor. 

“Birileri canlı bombayı görmüştü”
Maç günü ilk olarak Beşiktaş Vodafone Stadyu-
mu’nun K9 girişinde görevli olan Ahmet Bulut 
daha sonra Beleş Tepe olarak tabir edilen ve 
stada giriş yapmadan maçın izlenebildiği bir 
alana görevlendiriliyor. “Beşiktaş maçından 
çıkan taraftarlar stadyumu hemen terk etseler 
bile kalabalığın dağılması zaman aldığı için etraf 
sakinleşene kadar görevimize devam ediyorduk. 
Her yere bakmamız ve dikkatli olmamız gere-
kiyordu. Maçtan sonra Beleş Tepe’de bıçaklı bir 

Terör saldırısının canlı tanığı: Ahmet Bulut

“Ailem acı patlama-
yı televizyondan öğrenmiş. 

Benim o bölgede görev yapaca-
ğımı bildikleri için aramışlar ancak 

bana ulaşamamışlar. O günden sonra 
annem bana hep gözleri dolu dolu 

baktı.” 

Ahmet BULUT
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kavga olunca gelen ihbar üzerine olay yerine 
gittik” diyen Ahmet Bulut adım adım patlama 
noktasına da yaklaşıyordu. O gün bazı farklılık-
lar olduğunu sezen Bulut,  “Maç günleri izinli 
gruplar göreve çağırılsa bile erken bırakılıyordu. 
Ancak o gün hiçbir grup erkenden bırakılmadı. 
Bir ihbar alındığı belli gibiydi” diyor ve sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Polislikte yeni olduğumuz 
için güvenlikten sorumlu gibi bir durumdaydık. 
Yanımda bu mesleğe yıllarını vermiş kişiler de 
vardı. Etraf karanlıktı. Stadyumun ışıklandırması 
sadece içeriyi aydınlatıyordu. O karanlıkta insan-
ları seçmek imkânsızdı. Önce çığlıkları duydum. 
Ardından insanların koşuştuğunu gördüm. Birileri 
canlı bombayı görmüş ve o yüzden kaçışmaya 
başlamıştı. O esnada patlama meydana geldi.”

“Öldüğümü zannettim”
Patlamanın ardından etraf toz duman olmuştu. 
Her yerde yaralılar ve ölüler vardı. Olayın canlı ta-
nığı Ahmet Bulut patlamadan sonraki süreçte his-
settiklerini şöyle aktarıyor: “Olay esnasında önce 
öldüğümü zannettim ve çok korktum. Görevdeki 
diğer arkadaşlarımdan biri gelip beni dürtene 
kadar öldüğümü düşünmeye devam ettim. Önce 
gözümün birini açabildim. Araladığım gözüm ile 
sadece dumanları gördüm. Nefes aldığımı fark 
edince ayağa kalkmaya çalıştım. Ancak ayağıma 
şarapnel parçaları girmişti ve bacağım kanıyordu. 
Yaşadığımı fark etmiştim ama bu sefer de uzuv-
larımı kaybettiğimi sandım. Etrafı kan kokusu 
sarmıştı. Yerden kalkmayı deniyordum ancak 
başaramıyordum. Vücudumda inanılmaz bir ağrı 
vardı. Kendimi soğuk taşlara yapışmış hissediyor-
dum. Kulaklarım çınlıyordu. Biri bana ağlamaklı 
bir ses tonuyla ‘kalk’ diye bağırıyordu. Kafama 
dokundum. Kaskım başımdan çıkmıştı. Kimseyi 
göremiyor, sadece ambulans seslerini duyuyor-
dum. O an birden nefes alamamaya başladım. 
Sonrasında bayılmışım.”

“O günden sonra annem bana hep gözleri dolu 
dolu baktı”

Ahmet Bulut patlamadan sonrasını hayal meyal 
hatırlıyor ve bayıldıktan sonra gözlerini hastane-
de açıyor. Ağrı sızı içinde yatarken yanına gelen 

hemşireden telefonunu rica eden Bulut ailesini 
arayarak onlara haber veriyor. Ahmet Bulut, 
“Ailem acı patlamayı televizyondan öğrenmiş. 
Benim o bölgede görev yapacağımı bildikleri için 
aramışlar ancak bana ulaşamamışlar. Yaşadığım 
bu acı olaya çok üzüldüler ancak sevindikleri tek 
şey bu olaydan yaralı kurtulmam oldu. Onları 
aradıktan sonra annem iki gün içerisinde yanıma 
geldi ve bana bu süreçte çok yardımcı oldu. O 
günden sonra annem bana hep gözleri dolu dolu 
baktı” diyerek ailesinin yaşadığı derin üzüntüyü 
dile getiriyor. 

“Hâlâ acıya ve ağrılara alışmaya çalışıyorum”

Patlamada ağır yaralanan Bulut’un sağ kolunda 
ve bacaklarında kesikler ile doku zedelenmeleri 
oluşuyor. Uzun süren bir tedavi sürecine rağmen 
kalıcı hasarlar ile yaşamına devam eden Bulut 
hastane günlerini şöyle anlatıyor: “Çok ağrılı 
günler geçirdim. Ayağımdaki ağrı zaman zaman 
öyle şiddetleniyordu ki dayanamayıp ağlıyordum. 
Olaydan sonra üç ay boyunca ortopedik tedavi 
gördüm. Özellikle sağ kolumda güç ve his kaybı 
vardı. Bu durum hâlâ devam ediyor ve tam olarak 
tedavi edilemedi. Olayın üstünden 3 sene geçti 
ama hâlâ acıya ve ağrılara alışmaya 
çalışıyorum.”

“Arkadaşlarımın boylu boyunca 
uzanmış ölü bedenleri hâlâ aklıma 
geliyor”

Ahmet Bulut fiziksel yaralanmaların 
yanı sıra psikolojik olarak da o gece-
nin izlerini üzerinde taşıyor. Kader 
ortaklığı yaptığı meslektaşlarının 
cansız bedenlerini görmek Bulut’u 
derinden sarsıyor. Aklından hiç çıka-
ramadığı o dakikaları Ahmet Bulut 
şu şekilde aktarıyor: “Olay yerinde 
iki grup bulunuyordu. TİM 47 olarak 
isimlendirilen birinci grupta yer alan 
herkes şehit oldu. 6. Birlik 641 olarak 
adlandırılan ve benim de dahil oldu-
ğum ikinci grupta ise on polis görev 
yapıyorduk. Yedimiz şehit düştü, üç 
kişi sağ kurtuldu. Ben yaralı kurtulan 

üç kişiden biriydim. Yola yakın bir yere sivillerle 
beraber savrulmuştum. Şehit düşen arkadaşımın 
tam yanı başındaydım. Onları yerde yatarken gör-
düm. Çok kötü bir duyguydu ve o anı unutamı-
yorum. Arkadaşlarımın boylu boyunca uzanmış 
ölü bedenleri aklıma geliyor. Patlamaya kadar çok 
soğukkanlıydım. Bize verilen eğitimlerde böyle 
olmamız gerektiği öğretilmişti. Ancak ben de bir 
insanım ve duygularım var. Onları öyle gördükten 
sonra tüm hayatım değişti.” 

“Delirdiğimi hissettiğim günler oldu”

Ruhunda derin yaralar açan terör saldırısı Bu-
lut’un psikolojik problemler yaşamasına da 
neden oluyor. Bulut, uzun süre uykularında o 
geceyi tekrar tekrar yaşıyor ve akli dengesinden 
şüphe duymaya başlıyor. Bulut, “Psikolojik olarak 
çok etkilendim. O gece uzun süre rüyalarıma girdi 
ve delirdiğimi hissettiğim günler oldu. İki senedir 
psikolojik destek alıyorum ve ilaç kullanıyorum. 
Bu olay ruhsal ve fiziksel açıdan beni çok yıprattı. 
Ancak ne olursa olsun hayat devam ediyor. Yeni 
bedenime zamanla alıştım ve hayatımı sürdürme-
ye çalışıyorum. Ama artık bir gaziyim” sözleriyle 
her şeye rağmen geleceğe umutla baktığını ifade 
ediyor. 

“Gazi olmak benim için bir şeref”

Yaşadığı olaya rağmen polislik mesleğine devam 
eden Ahmet Bulut artık Alanya’da masa başı 
işlerde görevini ifa ediyor. Amirlerinin ve müdür-
lerinin kendisine çok yardımcı olduklarını aktaran 
Bulut, gazi unvanının hayatında meydana getir-
diği değişiklikleri şu sözlerle ifade ediyor: “Aslında 
sevilen birisi olduğum için hayatımda pek fark 
eden bir şey olmadı. Ancak herkes biraz daha faz-
la saygı ve sevgi göstermeye başladı. Kurumlarda 
zaman zaman kolaylık sağlanıyor. Bu kolaylığı tor-
pil olarak görmüyorum. Yaşadığım şey çok zordu. 
Her şeye rağmen gazi olmak benim için bir şeref.” 
Gazilik unvanını toplumsal açıdan da değerlendi-
ren Bulut, konuyla ilgili olarak da şunları söylüyor: 
“Toplumumuz şehit ailelerine ve gazilerimize 
sahip çıkıyor. Bazen küçük sorunlar olsa da bence 
gerekli ilgi ve saygıyı görüyoruz. Sosyal hakları-
mız da oldukça yeterli.”

“Polisliği şeref ve aşk ile yapıyorum”

Ahmet Bulut polis olduktan sonra hayatı deği-
şen bir canlı tanık olsa da bu meslekten hâlâ aşk 
ile bahsetmeye devam ediyor. Kendisi gibi polis 
olmak isteyenlere ise şu önerilerde bulunuyor: 
“Polislik mesleğini yapmak isteyenlere ilk tavsi-
yem öncelikle bu mesleğe âşık olmaları gerekiyor. 
Hangi meslek olursa olsun başarılı olabilmek için 
sevmek çok önemli. Başarılı ve işinin ehli bireyler 
mesleğine âşık olanlardır. Ben yaptığım işi şeref 
ve aşk ile yapıyorum. İkinci olarak da her şeye ha-
zırlıklı olmaları gerekiyor. Polislik mesleği zor ama 
saygı duyulması gereken bir meslek.”
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Turkey is the country that tells you stories all the 
way through. Stories from the Ottoman Empire, 
stories from a culture that resists to changes. The 
whole country is wonderful and wherever you go 
you have something to see, to live and to learn. The 
same thing happens with Istanbul, the only city in 
the world that lies on two continents, Europe and 
Asia. The city with over 15 million inhabitants and 
the main financial, commercial and cultural center 
of Turkey, also one of the largest metropolises in 
the world.

Since I came to this great city I was impressed by 
how much history it has at every corner and by the 
unique mosaic of culture and traditions that make 
Istanbul to be alive. There’s one saying: “Life ends, but 
Istanbul never will!” So I decided to interview some of 
the Erasmus students from Üsküdar University about 
their experiences here and to discover what they 
think about the Turkish culture and about Istanbul. 

Denisa Arsene (Psychology student from Roma-
nia): There are a lot of similiarities between the 
Turkish and Romanian culture

I am Romanian, so I observed a lot of similarities 
between the Turkish and the Romanian culture 
regarding the customs, funerals, weddings. We 
also have similar food except the spicy ones. 
Since I came to Istanbul, I have tasted a lot of 
traditional food. I do not remember their names 
because there were a lot and the language is so 
hard for me. However, I have learned an import-
ant thing - the Romanian kebab is prepared in 
a wrong way here. Because it is served as wrap 
and actually the real kebab is not supposed to be 
like this. Its taste is delicious. I also tried baklava 
and it is so good compared to what we can find 
in Romania. I like Turkish people because they 
are very friendly and they are always smiling at 
guests, as Romanians also do. And about Istan-
bul, it is a city full of life. I love that. I was also 
impressed by the Turkish males concern towards 
females. I came across with some difficulties and 
they were always willing to help me, for example 
in the metro. I also learned that we have a lot of 
common words, like: Cearșaf, făraș, papuci, ceai, 
pachet.

Diana Mihai (Psychology student from Roma-
nia): Istanbul is amazing and everyone should 
visit it

I really like Istanbul because there are a lot of 
places that one can visit, for example the Hagia 
Sophia Museum. This place is amazing and every-
one should visit it. I love that Istanbul is a diverse 
city, you can find here people from all around the 
world, you can interract with them and discover 
new things. In Istanbul you never get bored. I 
am fascinated by everything that is happening 
here and I hope I will have enough time to visit 
as many places as possible. In addition, I like the 
Turkish culture and also I like the people because 
they are so friendly and warm  and they always 
want to help, similar to us. The traditional foods 
are very tasty, I like Turkish breakfast because it 
has a lot of sortiments that you can choose. And 
also as a coffee drinker, I enjoy the Turkish coffee.

Lidia Miranda (Psychology student from Spain): 
The good part of a big city as İstanbul is that 
you have everything

When I arrived in İstanbul I thought that people 
here are crazy because of the way they drive. 
I was alone with all my stuff and I was afraid 
because it is a really huge city and I am not 

used to see that. Honestly, I do not like big cities 
because I think that everybody has a busy rou-
tine and people don’t enjoy little things. But the 
good part of a big city as Istanbul is that you 
have everything. If I need something I just turn 
the corner and I can find a lot of restaurants or 
whatever I want. This would not be possible in a 
small village.

After a month, I can say that I got used to Istan-
bul and it is a nice city. I like Turkish people, how 
they try to help each other. For example, Lina, 
my buddy, she helped me with all the stuff. Even 
before coming here, she was always texting me. 
She helped me to do my Istanbulkart and so on. 
About the food, I like some of them and I can not 
say the same for the others. It is simply because 
I’m not a big fan of spicy food. But the one that I 
really like is dürüm.

Pilar Esteban (Psychology student from Spain): 
Turkish people are friendly

I think that the Turkish culture is nice because the 
people here are more friendly than in Spain. I can 
see that in the way they treat us in classroom. For 
example, In Spain, Erasmus students are always 
out of the class, they do not interact with the rest 
of the class. In Istanbul I did not feel that. Since 
the moment I came here, people came to me and 
started introducing themselves. They are calmer 
than people in my country and you can feel it in 
the way they walk on the street. Also, I like the 
food, it is very good and I’ve tried a lot of dishes 
and desserts. But my favorite one is Künefe.

And about Istanbul, I really like it. To be honest, 
it was shocking to me that it is this big. 15 mil-
lions people… but since the Bosphorus devides 
the city into two, you do not feel it at all and it 
feels more relaxed. I like that Istanbul has a lot of 
history and wherever you go you can find some-
thing interesting. Other things that I like are the 
mosques because we do not have mosques in 
Spain.

“Life ends, but İstanbul never will!”


