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KARİYER EĞİTİMLERİ

İş Kulübü Eğitimi

KURUM ZİYARETİ

İŞKUR Tokat İş Kulübü Temsilcileri Süheyla Polat ve Nesrin Aydoğan Mutlu’nun sunumları ile “İş
Arama Becerileri, İş Gücü Piyasaları, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” içerikli eğitim
28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlk olarak İŞKUR Tokat İş Kulübü
Temsilcileri “İş Kulübü” nün tanıtımını yaparak “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, “İş
Veren Bizi Neden İşe Almalı, Gizli İş Arama Ağı, Etkili İş Bulma, Beden Dili ve Kişilik Testi” başlıklı
eğitimleri vererek sonlandırdılar. Ardından eğitmenler öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.
Birçok organizasyonumuzda olduğu gibi bu organizasyonun düzenlenmesinde de önemli katkıları
olan, İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık’a, katılımlarından ve katkılarından dolayı ise İŞKUR İş
Kulübü Temsilcileri Süheyla Polat ve Nesrin Aydoğan Mutlu’ya teşekkür ederiz.

Türkmenistan Ankara
Büyükelçisi’nden KARMER’e Ziyaret
Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve TOGÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Prof. Dr. Kubilay Özyer, Merkezimizi ziyaret etti. Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan
KARMER’i tanıttı. Ziyaretlerinden dolayı Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve
TOGÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer’e teşekkür ederiz.
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KURUM ZİYARETİ

Senegal Cheikh Anta Diop
Üniversitesi Heyeti’nden KARMER’e
Ziyaret
Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi Tıp, Eczacılık ve Ontoloji Bölümlerinin Dekanı Prof. Dr.
Abdoulaye Samb, Bilim ve Teknoloji Bölüm Dekanı Prof. Dr. Mamadou Sidibe, Hukuki ve Siyasal
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alassane Kante, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alioune Badara Kandji, Yüksek Politeknik Okulu Müdürü Prof. Dr. Falilou Mbacké Samb,
Üniversitenin Genel Sekreteri Elimane Ba Merkezimize ziyarette bulundu. Ziyaretlerinden dolayı
Senegal Cheikh Anta Diop Üniversitesi Heyetine teşekkür ederiz.

Tokat Belediye Başkanlığı’na Ziyaret
Merkezimiz Kariyer Danışmanları Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret
etti. Ziyarette 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TOGÜ Kariyer Fuarı’na ilişkin
gerçekleştirilebilecek işbirliği hususları görüşüldü. Sayın Eroğlu, Tokat Belediyesi olarak Kariyer
Fuarı’na her konuda tam destek sağlayacaklarını ifade etti. Nazik daveti ve destekleri için Belediye
Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu’na teşekkür ederiz.
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KURUM ZİYARETİ

Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi’nden KARMER’e Ziyaret
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Strateji Daire Geliştirme Müdürü
Öğr. Gör. Turan Süleymanov ve Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehim Kuruloğlu Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizi ziyaret
etti. Ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ikili iş birlikleri ve yürütülebilecek ortak projeler
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretinden dolayı Sayın Süleymanov’a teşekkür ederiz.

Senegal Ankara Büyükelçisi’nden
KARMER’e Ziyaret
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Strateji Daire Geliştirme Müdürü
Öğr. Gör. Turan Süleymanov ve Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehim Kuruloğlu Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizi ziyaret
etti. Ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ikili iş birlikleri ve yürütülebilecek ortak projeler
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretinden dolayı Sayın Süleymanov’a teşekkür ederiz.
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TOPLANTI

Akademik ve İdari Birim Kariyer
Temsilcileri Toplantısı
1 Ekim 2021 tarihinde Akademik ve İdari Birim Kariyer Temsilcilerimizle birlikte 15 Temmuz Kongre
ve Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan
Bozdoğan, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından
TOGÜ Kariyer Fuarı, Mezun Bilgi Sistemi ve Mezun Kart Projesi, Kariyer Eğitim Sistemi Projesi ve
yeni dönemde yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Temsilcilerimizden
gelen öneriler ve sorular değerlendirildi. Toplantıya katılım sağlayan tüm temsilcilerimize teşekkür
ederiz.

Ombudsman Samsunlularla Buluşuyor
Kamu Denetçiliği Kurumu
Başkanı ve Baş denetçi
Sayın Av. Şeref Malkoç ve
Kamu Denetçiliği Kurumu
denetçilerinin
katılımıyla
gerçekleştirilen “Ombudsman
Samsunlularla
Buluşuyor”
toplantısı Samsun Sheraton
Otel’de yapıldı. Toplantıya
Samsun Valisi Doç. Dr.
Zülkif
Dağlı,
Samsun
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mustafa
Demir,
yargı mensupları, üniversite
rektörleri,
kaymakamlar,

belediye başkanları, kurum
temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri katılım
gösterdi. Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Kariyer Uygulama
ve Araştırma Merkezi olarak
katıldığımız toplantı, Kamu
Denetçiliği
Kurumu’nun
tanıtım sunusuyla başladı.
Toplantıda yaptığı konuşmada
Malkoç, Kamu Denetçiliği
Kurumu’nun
önemini
vurgularken, üniversitemizden
yapılan katılımdan dolayı
duyduğu memnuniyeti de dile

getirdi.
Toplantı süresince, başta sivil
toplum kuruluşu temsilcileri
olmak
üzere,
vatandaşlar
kamu kurumları ile yaşadığı
problemleri dile getirdi ve
Kamu Denetçiliği Kurumu
yetkilileri sorunları dinleyerek
çözüm önerileri getirdi.
Toplantı
sonrasında
üniversitemizi ziyaret etme sözü
veren Malkoç, en kısa sürede
öğrencilerimizle
buluşmak
istediğini belirtti.
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PROJELER, PROTOKOLLER

TOGÜ ve Tokat MEM İş
Birliği İle Dil Okulu Projesi
Hayata Geçiriliyor
Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Kariyer Merkezi
(TOGÜ KARMER) Müdürümüz
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan,
Kariyer Danışmanımız Öğr.
Gör. Erdem Kanışlı, Sürekli
Eğitim Merkezi (TOGÜSEM)
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertan
Talas ve Türkçe Öğretim
Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Muhammed Avşar,
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü
Murat Küçükali’yi ziyaret etti.
Küreselleşmenin nihai sonucu
olarak yabancı dilin zorunlu
olduğu bir çağda dil eğitiminin
önemine
vurgu
yapılan
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görüşmede, Tokat özelinde
yapılacak olan “Dil Okulu”
projesi hakkında planlamalar
yapıldı.
Hedef
kitlesinin
okul
öncesinden
orta
öğretime
kadar genişletildiği projede,
öğrenciler kurulacak olan “Dil
Atölyeleri” ve belirlenecek
okullarda, alanında uzman
eğitimcilerle
buluşturulacak.
Dil öğreniminin sevdirilmesi ve
herkesin bundan faydalanması
hedefiyle oluşturulan projeden
duyduğu memnuniyeti belirten
İl Milli Eğitim Müdürü Murat
Küçükali, söz konusu proje

için desteklerinin tam olduğunu
belirtti.
Müdürümüz Doç. Dr. Doğan
Bozdoğan bu ve benzer
projeler çerçevesinde Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
geneli ve KARMER özelinde
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
ortak hareket etme noktasındaki
memnuniyetini dile getirdi.
TÖMER Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Muhammed Avşar’ın
detaylarını anlattığı proje, Tokat
için bir ilk olup “Bir Dil Daha”
sloganıyla hayata geçirilecek.

PROJELER, PROTOKOLLER

Üniversitemiz ile Adoçim Çimento Beton
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tokat Entegre Çimento
Tesisi Arasında İyi Niyet Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile ADOÇİM Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tokat Entegre Çimento Tesisi
arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektörümüz
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ADOÇİM Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tokat Entegre Çimento
Tesisi Müdür V. Levent Uluçay ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan
Bozdoğan katıldı. Protokol kapsamında ADOÇİM Tokat Tesislerine stajyer öğrenci alımlarında ve
personel istihdamında üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına öncelik tanınacak. Ayrıca ADOÇİM
A.Ş. ve Kariyer Merkezi tarafından iş başı eğitimleri sağlanacak.
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ULUSAL BASINDA KARİYER MERKEZİMİZ

Müdürümüz Üniversite Tv’ye
Konuk Oldu
KARMER Müdürümüz Doç.
Dr. Doğan Bozdoğan Üniversite
TV’de canlı yayınlanan ve Sevda
Yıldız’ın sunduğu “Akademik
Gündem”
programına
konuk
oldu.
KARMER
ile ilgili bilgiler aktaran
Bozdoğan,
merkezimizde
öğrencilerin
mezuniyet
sonrası istihdamına yönelik
eğitimler verildiğini belirtti.
Öğrencilere
diplomalarının
yanı sıra kamu ve özel sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda ilave
eğitimlerin verildiğini belirten
Bozdoğan, verilen sertifikalarla
öğrencilerin daha çok iş
imkânına erişebildiğini ifade
etti. Bozdoğan, öğrencilerin
talepleri
doğrultusunda
da
eğitimlerin
verildiğini
belirtti.
Cumhurbaşkanlığı
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İnsan Kaynakları Ofisi ile
işbirliği halinde çalışıldığını
söyleyen Bozdoğan neyin,
ne kadar ve nasıl yapılacağı
konusunda Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi’nin
yönlendiricilik
yaptığını
belirtti.
Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi’nin
staj
seferberliği,
kariyer
kapısı, yetenek kapısı gibi
platformlar aracılığıyla güzel
bir koordinasyon sağladığını
belirten Bozdoğan, TOGÜ
KARMER olarak genç ve
dinamik bir ekiple öğrencilerin
istihdamına yönelik desteklerin
sağlandığını
ifade
etti.
Öğrencilerin kendi özellikleri
doğrultusunda
etkili
bir
danışmanlık hizmeti verildiğini
belirten Bozdoğan, öğrencilerin

kendini tanıması, neyi ne zaman
yapması gerektiği konusunda
verilen bilgilerle istihdama
yönelik sürecin daha kolay
hale
getirildiğini
söyledi.
Öngörülü bir şekilde atılımlar
yapmayı hedefleyen bir kariyer
merkezi olduğumuzu belirten
Bozdoğan, yenilikçi akademik
kadro ve öğrenciler ile birçok
üniversite kariyer merkezinden
bir adım önde olduklarını,
yeni kurulan üniversitelerin ve
diğer üniversitelerin Kariyer
Merkezleri’ne
mentörlük
hizmeti
de
verildiğini
sözlerine ekledi. Bozdoğan
konuşmasında
Rektörümüz
Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in
de destekleri ile özel firmalarla
ve İŞKUR ile protokollerin
imzalandığını, öğrencilere ve
mezunlara bu kapsamda staj
ve iş imkânı sunulduğunu
söyledi. Bozdoğan, Tokat’ta
belirli bir bağlantı ağının
olduğunu
ancak
şehir
dışındaki firmalarla da bağlantı
kurulduğunu ve bu imkânın
Türkiye genelinde sağlandığını
belirterek üniversitemizin kendi
istihdamını sağlayan üniversite
olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİ KÖŞESİ

Bölümüm ve Kariyer
Ortaöğretim
yıllarından
itibaren kendini hissettiren
ve kendimizi düşünmekten
alıkoyamadığımız bazı soruları
sormaya başlarız. Nasıl bir
meslek istiyorum, nasıl bir
kariyer planlaması yapmalıyım
gibi sorularla benliğimizi ifade
edebileceğimiz bir kariyer
arayışının ilk somut adımıdır
bir meslek ve kariyer tercihi
yapmak. Kariyer hakkında
sürekli düşünür büyüklerden,
bilgisine güvendiğimiz birçok
insana bu konu hakkında
danışır, fikir ediniriz.
Her tercih içinde avantajlar
barındırdığı gibi dezavantajı da
barındırır. Genel bir fikir birliği
olarak rahatlıkla söyleyebiliriz
ki birey kendisini ne derece iyi
tanıyabilirse, neler yapmaktan
hoşlandığının, hangi yeteneklere
sahip
olduğunun,
kariyer
beklentilerinin ve mesleki
değerinin farkında olur ve
bunlarla uyumlu tercih yaparsa
kariyerinde daha başarılı olması
ve mesleki doyumu yaşaması o
derece artacaktır.
Tüm
bu
farkındalıklara
sahip olarak tüm yaşantım
boyunca kendimi tanımak ilk
önceliklerim arasında oldu.
Nasıl bir meslek istiyordum,
kariyerimi nasıl yönetmek
istiyorum gibi sorular sorarak
geçen yıllarda kendime dair
gözlemlerim oldu. Öncelikle
güçlü ve zayıf olan özelliklerimi
düşündüğümde sosyal, iletişim
becerileri
kuvvetli,
ikna
kabiliyeti yüksek ve girişimci

yanı güçlü olan bir insandım.
İnsanlarla kolay bir şekilde
iletişim
kurabiliyordum.
Kurduğum etkili iletişimleri
amaçlarıma
paralel
yönlendirebildiğimi fark etmem
uzun sürmemişti. İnsanlara ve
hayatın bilinmezliğinde aniden
gelişen olaylara akılcı reaksiyon
gösterebiliyordum.
Kendimi
tanıma yolundaki tecrübelerim
ve bilgilerimin ışığında bir
tercih yapmaya sıra gelmişti.
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık
Bölümü’nü kendime uygun
olup
kariyer
hedeflerime
ulaşmama yardımcı olacağına
inandığım için okumaya karar
verdim. Neden mi Halkla
İlişkiler
ve
Reklamcılık?
Gelişen, değişen ve globalleşen
dünyada, şirketlerin iş yapış
şekli değişmekte ve dijitalleşme
çağı yaşanmaktadır. Şirketlerin
ayakta
durabilmesi
ve
ekonomik olarak varlıklarını
sürdürebilmesi için farklılık
yaratmaları ayrıca farkındalık
algısını
iyi
aşılamaları
gerekmektedir. Bu ise daha fazla
rekabet, reklam harcamaları
ve totalde maliyet olarak bir
külfet doğuracaktır. Bu noktada
Halkla İlişkiler şirketler için
maliyeti düşürecek, tüketicialıcı arasında sürekli bir köprü
kuracak, sürekliliği sağlayacak
ve günün sonunda şirket-marka
aidiyet duygusu besleyecek o
güçlü bağları kazandırmaktadır.
Halkla ilişkiler profesyonelleri
ise bu yapının içindeki çarkın
bir dişlisini oluşturmaktadır.

Kazandığım zaman “Sekreterlik
mi
okuyacaksın?”
diyen
insanlara aynı şeyleri anlatmak
o kadar yorucu ki. İnsanların
kafasındaki kalıpları yok etmek
çok zor. Ah bu önyargı…
Daha önceki iş tecrübelerim
insan
ilişkilerinin
etkili
kullanılması ve ikna kabiliyetini
geliştiren bir tecrübe oldu. Bir
mobilya firmasının satış ve
pazarlama sorumlusu olarak
pek çok insanla gün içinde
karşı karşıya geldim. Onların
tercihlerine ve hayallerine
etki edebilmek ve ilişkimiz
ekseninde
hedefe
yönelik
ilerlemek konusunda oldukça
başarılı bir deneyim oldu lakin
teorik olarak öğrendiklerimi
yaşantımıza transfer edebilmek
ve yaşamın aniden gelişen
olaylarına karşı hızlı ve etkili
tepkiler verebilme becerisi bu
tarz iş deneyimleriyle, insanlarla
ve
çalışma
koşullarında
geliştirilebilecek bir durumdur.
Başlarda, iş hayatının stresi
ve insanlarla gün içinde
verilen
mücadele
dışında
çalışma grubumuzun içindeki
dinamikler beni yorabiliyordu.
Bu tecrübemi, iş hayatının
fragmanı olarak görüyorum.
Zor insanlar, zor zamanlar
güçlü karakterler doğurur.
İş tecrübelerimde çok kez
zorluklarla da karşılaştım fakat
ben zorlandığım anlarda yeni
bir bakış açısı ve yeni bir çözüm
yolu bulabilme heyecanıyla
motive olmuşumdur. Çalıştığım
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni
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dönemde
şunu
öğrendim:
İşinde mutluysan ve psikolojini
etkileyecek bir durum söz
konusu değilse sen o işte başarılı
ve verimli olursun ama o işte
mutsuz isen o dünyanın en zor,
çekilmez bir işi haline geliyor.
Bu yüzden mesleğimizi özenle
seçmeliyiz. Kendimize ben bu
meslekte mutlu olur muyum
diye
sormamız
gerekiyor.
Kariyerimin henüz temelinin
atıldığı yıllardayım. Önümde
ise çabalarımla örülecek bir

kariyer örüntüsü var. Öğrenim
hayatımın ikinci yılındayım ve
geleceğe hazırlık yapabilmek
adına planlarım oluyor. Mesela
bölümümle
de
yakından
ilişkili olan İngilizce eğitimim
devam ediyor. Kariyerim adına
fırsatlar
kovalarken
işimi
sansa bırakmamak için kendi
gelişimimi de asla aksatmadan
her gün üzerine koyarak
ilerleme kaydediyor, monoton
bir hayat yaşamamak adına
uğraşlar veriyorum. Hayatımda

beni nelerin beklediğini merak
ediyor ve hayallerime ulaşmak
için çaba veriyor olmanın
keyfiyle her geçen günümü
daha etkili kullanarak kendimi
geliştirmeye devam ediyorum.
Kendimiz için kurduğumuz
hayallerimiz ve koyduğumuz
hedeflerimiz için tek ihtiyacımız
olan yeterli gayret. Hepimizin
kariyer yolculuğu belki zor
ama sonu güzel olacak ben
inanıyorum, sizde inanın.
Esen kalmanız dileğiyle…

RUDİL NUR ŞİMŞEK
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / LİSANS

Geleceğe Yön Verenler
Yaşadığımız
dünyada
her
gün birçok karar vermek
durumundayız.
Verdiğimiz
kararlar
hayatımızın
her
anını etkilemektedir. Bizim
ve
ülkemizin
geleceği
kararlarından emin, istikrarlı,
azimli ve başarılı bireylerin
vereceği kararlarda saklıdır.
Zamanında
verilmeyen
kararların da yanlış verilmiş
kararlardan bir farkı yoktur
aslında. Verdiğimiz kararlar

bizim kariyer yolculuğumuzu
belirler. Kariyer denilen kavram
sadece bir işte ilerleme olarak
görülmemelidir.
Farkında
olmadan çocukluktan itibaren
kariyer basamaklarımız için
çalışmaya başlıyoruz. Okul
yıllarımızla, bu süreç devam
etmekte. Kariyerimizde en
büyük ve en önemli olgu
her durumda olduğu gibi
kendimizden başkası değildir.
Kariyer
basamakları

bir merdiven basamakları gibi
sürekli yukarı doğru çıkma
eğiliminde değildir.
İnişleri
ve çıkışları içinde barındırır.
Aslında tam olarak da böyledir
kariyer. Geleceğine, kariyerine
yön veren, yön vermeyi
başaran insanlar çabasını,
emeğini her zaman ortaya
koymaktan, hayallerinden asla
vazgeçmeyenlerdir.
Geleceğine ve kariyerine yön
verenlerden olmak dileğiyle…
AYŞEGÜL KILIÇ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MALİYE / YÜKSEK LİSANS
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Kemal Merdiveni
Okumak ile yapılan yolculuk,
sonsuz bir ufka yürümek
demektir. Bizleri; tabelası,
kavramlar olan geniş bir
caddede yürüten okumak,
medeniyetimizde özel bir yere
sahiptir. Okumak, sadece liberal
anlamda yahut epistemolojik
olarak okumak değildir; insanı
okumak,
evreni
okumak,
yaradılışın
sırrını
çözme
manasında okumak, kendini
okumak... Zira okumaya çok
daha geniş bir perspektiften
bakmak, en efdali. Okuduğumuz
kitapların bizlere öğrettiği temel
şeylerden biri, vaktimizi nasıl
değerlendirirsek vakit de bize
öyle kucak açacaktır. “Okumak”
ehemmiyetinin idrakine tam
manası ile vardığımızda ve ilk
kitabımızı elimize aldığımızda
kalbimiz hızla çarpar, âdeta
yaşarız kitabı ama soluk
soluğa. Aslında “Bakış açımız”,

kitapla bütünleşirken ve bunun
sonucu olarak yeni bir düşünce
imar ederken; sağlam olup
olmayışını belirleyen temel
etken oluyor. Öğretir aynı
zamanda kendi ıslahımız için
okumamız gerektiğini. “Okuma
konusunda Fetret Dönemi
yaşamamalı” ilim yolcusu.
Atılan her adımı; iştiyakla attırır
okumak, kendini okumak daha
doğrusu. Zira kendini okuyan,
kendisinin ötesindekileri de
okur. Çöle düşen susamışlarız
biz. Okumalıyız kana kana
susamış ruhumuzun ölmemesi
için. Bir operasyon gerçekleşir
zihnimizde okurken. Beyin,
keskin kılıç görevi üstlenir,
kendini bilediği kitaplarla ve
içeri girmemesi gerekenleri
kesip atmasıyla... Bir Doktor;
rastgele kesici bir alet ile
başlarsa ameliyata, durum ne
kadar vahim olur değil mi?

“Zihnimizde temizlik” olarak
adlandırdığımız bu operasyonda
okuduklarımıza
özen
göstermeliyiz. Çok okumak
değildir, okuduklarımızı amel
etmek üzere duygularımıza
kadar sindirmektir mühim olan.
Okumak, kişiyi içine çekerek
bir sarkaç görevi üstlenir.
Ruhu savurur bir geleceğe
bir geçmişe. Sonra ani bir
savruluşla bırakıverir son durak
olan Kemal merdivenlerine...
Bu bilincimi farklı boyuta
taşıyan Üstad Sezai Karakoç’a
selam olsun. Onun kitapları ile
çıktım fikir yolculuğuna, şimdi
ise kitabın içerisindeyim.
O hâlde Cemil Meriç’in şu sözü
ile taçlandıralım: “Meçhule
açılan bir kapıdır kitap.
Meçhule, yani masala, esrara,
sonsuza.”

BERİTAN BORAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / LİSANS
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KİTAP YORUMU

Charles Dickens • İki Şehrin Hikayesi
İki Şehrin Hikayesi, Charles
Dickens’ın
1859
yılında
gazetelerde tefrika edilmek
üzere yazdığı, konusu Fransız
Devrimi esnasında ve öncesinde
Paris ve Londra ekseninde
meydana gelen olay örgüsüyle
karşımıza çıkıyor. Devrime
öncülük eden yıllar boyunca
soylular
tarafından
ezilen
Fransız köylüsünün durumunu,
buna karşılık devrimin ilk
yıllarında soylulara yönelik
vahşeti ve Londra’daki hayat
üzerinden aynı dönemdeki
toplumlar
arasındaki
benzerlikleri de betimliyor.
Bu olaylarla birlikte birkaç
karakterin hayatında kesitler
sunulmuş. Charles Darnay ve
Sydney Carton romandaki en

önemli karakterler. Her bir
karakter kendi özelliklerini
farklı anlamlar çerçevesinde
yansıtırken iki ülkede gelişen
envai çeşit olaylar karakterlerin
üzerinde nasıl etkiler bıraktığı
çok net görülüyor diyebilirim.
İngiltere Fransaya kıyasla
daha güvenli bir yer olmasına
rağmen iki şehirde de benzer
noktalar vardı. Adaletsizlikten,
intikamdan bir çok insan acı
çekmektedir. Fransa ise Fransız
devrimiyle gündemdedir. Halk
sefil bir şekilde hak arama
yolundadır. Satırları okurken iki
şehrin iyi ya da kötü enerjisini
hissetmek ve gözde canladırmak
mümkün.
Eserde suçsuz yere Paris’teki
bir hapishanede 18 yılını

geçirdikten sonra, eski bir
dostunun yardımı ile kurtulan
Dr.
Manette’in
tesadüfen
Londra’ya dönüşü sırasında
tanıştıkları bir Fransız olan
Charles Darnay ile kızının
yapacakları evlilik ve bunun
ardından meydana gelen Fransız
İhtilali’nin hayatlarına etkileri
dillendiriliyor. Bu insanların
ruhsal değişimlerini ele alan
kitapta birçok tarihi izlere de
rastlıyoruz.Kitap, her insanda
farklı bir devrim yaratması
ve satırların her birini tek tek
düşünmeye davet etmesinden
dolayı
okunması
gereken
yegane eserlerden. Tavsiyemdir.

L José Mauro De Vasconcelos . Şeker Portakalı
ŞEKER PORTAKALI L JOSÉ
MAURO DE VASCONCELOS
Her satırda duygu
yoğunluğunun dirhem dirhem
döküldüğü
bir
kitaptan
bahsedeceğim. Birçok kişinin
çokça ismini duyduğu, okumuş
olduğu kitaplardan olan ‘’Şeker
Portakalı’’ isimli eser. Çok uzun
zaman önce okuduğum, yazarın
en sevdiğim yegane eseri
sanırım. Kitabın dili oldukça
akıcı ve yalın. Tekrar tekrar gönül
köşenizde ağırlayabileceğiniz
heybetli bir eser. Kitap zeze
isimli bir çocugun dünyasını
anlatıyor. Bu sayede akıllı zeki,

yaramaz küçük bir çocuğun
dünyasını onun gözünden
görme olanağına erişiyoruz.
Bu küçük kahramanımızın
duygu yüklü, bir o kadar acıklı
evrenine tanıklık ediyoruz.
Bazen
söylediği
sözlerle
de hayatı sorgulama gücü
güttüğümüz bir eser sanırım.
Kitabın her sayfasında altını
çizdiğim çokça yer oldu.
Eser günümüzdeki toplumsal
sorunlara da parmak basan
noktalara değiniyor. Örneğin;
Zezeye uygulanan şiddet, onun
ruh hali, günümüzün en büyük
sorunlarından biri olduğunu

söylemeden geçemeyeceğim.
Ama hepimizinde bildiği gibi
çocuklar, adı üstünde çocuktur
ve ilgi ile sevgiye muhtaçtırlar.
Bunlar eksik olduğu zaman,
çocuk büyürken sevgisiz bir
evde büyümüş olur ve ileride
de kendi çevresi ve ilişkileri
ile alakalı olarak zorluk çeker.
Bu yüzden aileler çocuklarına
gereken özeni ve ilgiyi
göstermelidir. Bunun gibi daha
birçok dersin çıkarılmasına
vesile olan eserlerden. İçimi
ısıtan bir kitap oldu. O yüzden
herkese tavsiyemdir.

FUNDA YALÇIN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / LİSANS
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Kripto Para ve Altın İlişkisi
Yatırım denildiğinde akla ilk
gelen enstrümanlar dolar, euro,
altın ya da hisse senedidir.
Fakat son zamanlarda bu
enstrümanlar arasına bir yenisi
daha eklendi. Türkiye’de de
yatırımcısı hızla artan, hatta
3 milyon yatırımcısı olduğu
tahmin edilen kripto para...
Kripto para, merkeziyetsiz
bir finans sisteminin hesap
birimidir.
Burada
Merkez
Bankası gibi bir tekel veya
patron
bulunmamaktadır.
Hem bir teknolojik ödeme
aracı hem de bir emtia olarak
görülmektedir. Hem de alınıp
satılması ve spekülasyonu
sebebiyle
hisse
senedi
karakteristliğini göstermektedir.
Türkiye’de
günlük
işlem
hacminin 1 milyar dolar olduğu
tahmin edilmektedir. Elde
edilen kazancın vergiye tâbi
tutulmaması
yatırımcıların
iştahını da kabartmaktadır.
Sanal
para
birimi
olan
kripto paraya olumlu bakan
ülkelerin ulusal para birimi

ekseriyetle,
döviz
kurları
karşısında sık sık dalgalanma
gösteren, dış dünyaya ayak
uyduramayan ülkeler olduğu
gözlemlenmektedir.
Bu
durumda da altın ile sanal
para arasında bir bağlılaşım
saptamak mümkündür. Bu
bağlılaşıma istatistiksel olarak
korelasyon adı verilir. Altın
ve kripto para arasındaki bu
korelasyon bazı durumlarda
artarken
bazı
durumlarda
azalmaktadır. İktisatta fazla
para olduğu durumda olumlu
yönde seyreden korelasyon
görülmektedir. Şifreli para
(kripto) ile altın arasında
bulunan riziko arzusu ise
yüksektir. İktisat biliminde
fiyatlar
genel
seviyesinin
artması durumuna “enflasyon”
adı verilir. Ekonomide hangi
araç olursa olsun; eğer enflasyon
karşısında daha çok fayda ve
getiri imkanı sunuyorsa doğal
olarak oraya göç edilmektedir.
Bilim insanlarının araştırmaları
neticesinde şifreli para ile

altın, aralarında regresyon
gösteren bir bağ içerisindedir.
Bu durumda koşulların uygun
olmasıyla birlikte olumlu veya
olumsuz bağlılaşım içerisinde
oldukları saptanmıştır
Altın, ekonomist oyuncuların
kendilerini
fiyatlar
genel
seviyesinin yükselişi (enflasyon)
karşısında korumaya aldıkları
bir iktisadi enstrüman olarak
görülmektedir.
Ekonomide
fiyatlar
genel
seviyesinin
artacağı istikametinde bir kuşku
meydana gelirse, ekonomist
oyuncuların geneli yönlerini
güvenli bölge olan altına
çevireceklerdir. Bu netice
doğrultusunda da sanal para
birimi olan kripto fiyatlarına
dikkat edilmesi gerekir. Malatya
Turgut Özal Üniversitesi Dr.
Öğr. Üyesi Ahmet Şit ve Kilis
7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğr.
Üyesi Cebrail Telek’in birlikte
kaleme aldığı makalesinde bu
durum şöyle açıklanmıştır;

“Kripto varlıklar ile altın arasında bir korelasyon mevcuttur. Altın fiyatları piyasada düşük
reaksiyon aldığında, oluşan paranın neredeyse 1/3’ü kripto varlıklara dönmektedir.”

MEHMET TURAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MALİYE ANABİLİM DALI / YÜKSEK LİSANS

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni

15

RÖPORTAJ

Mahmut Hasgül
1-Kendinizi tanıtır mısınız?
1972
yılında
Tokat,
Sulusaray’da doğdum. İlkokulu
ve ortaokul birinci sınıfı
Sulusaray’da
tamamladıktan
sonra ortaokulun kalan iki yılını
tamamlamak için Amasya’nın
Suluova ilçesine gittim. Lise
eğitimini tamamlamak üzere
Amasya Lisesi’ne kaydoldum
ve 1990 yılında liseden mezun
oldum.
1996 yılında Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ni bitirdim.
Ankara’da ve Tokat’ta Edebiyat
öğretmeni olarak görev aldım.
Halen Tokat Gaziosmanpaşa
16
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Lisesi kadrosunda Tokat İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Özel
Büro görevlendirmesiyle ildeki
resmi programların tümünün
organizasyon ve sunumlarında
sorumluyum. Ayrıca Milli
Eğitim
Müdürlüğü
adına
kurulan WEB TV’de genel
yayın yönetmeni olarak görev
yapmaktayım.
Kültür Bakanlığı ve İLESAM
işbirliği ile hazırlanan Yazarlık
Atölyeleri’nde çeşitli illerde
yazarlık kursları verdim.
2018 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu
işbirliğiyle düzenlenen “Dilimiz
Kimliğimizdir” konulu makale

yarışmasında Türkiye ikincisi
seçildim.
Birçok
kentte
düzenlen şiir yarışmalarında
derecelerim oldu.
TRT Radyo ve özel ulusal
kanallarda,
programlarda
görevlerim oldu. İLESAM
(İlim ve Sanat Eseri Sahipleri
Meslek Birliği) yönetiminde
görev almaktayım.
Halk Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde
Anadolu’da
ilk kez Senaryo Yazarlığı
Kursu
düzenledim.
Okul
Müzesi, Sanat Atölyesi, Okul
Kataloğu,
Gaziosmanpaşa
Lisesi Mezunları Pilav Günü
organizasyonlarında öncü ve

2-Kariyer
aşamalarınızda
neler yaşadınız? Kendinizi
geliştirmek
için
neler
yaptınız?
12-13 yaşlarımda gurbet hayatım

başladı. Eğitimim için hep
dışarılarda mücadele vermek
zorunda kaldım. Bu zorunluluk
hayat tecrübesi olarak büyük
kazançlar sağladı bana. Bir de
ortaokulun ilk yıllarında satranç
ve kitapla tanışmam kırılma
anları oldu. Satranç strateji
geliştirme ve mantık yürütme
sistemimi oturtmamda; kitaplar
genel kültür ve dil becerisi
kazanmamda etkili oldu.
Öğrencilik yıllarımdan beri
sosyal sorumluluklara hep
önem verdim. Üzerime düşen
bir görev olursa yüksünmeden
yapmaya çalıştım. Mesleğim
ve eğitimim dışında sosyal
projeler üreterek kendi kendimi
çalışmaya zorladım.
Zaman zaman şikâyetçi olduğum
iş yoğunluğunun çoğunda kendi
elimle başıma sardığım şeyler
oldu. Arkadaşlarım espriyle
bana “Sende taşı havaya
atıp altında durma sendromu
var.” derler. Zira ortamlarda,
toplantılarda proje sunmak gibi
bir hastalığım var. Ve tabii ki
o projeler bir şekilde benim
başıma kalıyor.
3Öğretmenliğin
yanı
sıra başarılı sosyal hayatıyla
da ön planda olan bir eğitimci
olarak şiire karşı ilginiz nasıl
başladı?
Aslında çocuk yaşta şiir yazan
herkesinkine benzer hikâyem.
İlk yılların şiirleri anneye,
sonra vatan ve değerlere, daha
sonra aşka, daha sonra da
felsefi kavramlara ve kabuller
dünyasına yazılır. Benim de ilk
şiirim annem için oldu. Bütün
bu aşamaları yaşamaya devam

ettim.
Sağlam şairleri okumak, şiiri
onlardan öğrenmek de çok
önemlidir. Zira şiirin ilk mısrası
ilhamsa kalan kısımlar dil
becerisi ve birikim ve yetenektir.

RÖPORTAJ

hazırlayıcı olarak görevler
üstlendim.
Belediyelerinin gönüllü sanat
danışmanlığı, Tokat İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Basın
Danışmanlığı
görevlerinde
bulundum.
Sempozyumlarda
bildiri
sundum.
Ülke içinde ve dışında birçok
sanat etkinliğine davetli olarak
katıldım.
2006
yılında
Türk
Dil
Kurumu
2016
Stratejik
planının hazırlanması için
Türk Dergiciliğini temsilen
çalıştaylara katıldım.
Tokat Kent Konseyi kurucular
kurulu arasında oldum ve birçok
etkinliğin
organizasyonunda
görev aldım.
Ulusal ölçekte birçok şiir
ve roman yarışmasında jüri
olarak görev aldım. Uzun
yıllar yerel televizyonlarda
kültür programları, konuk
ve moderatör olarak çeşitli
çalışmalarda bulundum.
Şiir dalında: “Üç Nokta”,
“Tokat’tan Mısralar 1, 2, 3
antolojileri”; çocuk edebiyatı
dalında
“Beş
Kitaplık
Masalları (Kızıl Tilki Ailesi)”
yayımlanmış
eserlerimden
bazılarıdır. Şiirlerim Türkiye ve
Azerbaycan’da çeşitli antoloji
ve dergilerde yayımlandı. 2021
yılında son kitabım “Yarınlara”
yayımlandı.
Evli ve iki çocuk babasıyım.

4Ya y ı m l a n m ı ş
kitaplarınız nelerdir? Kitap
yazma süreciniz nasıl oldu?
Zorlukları var mı?
Müellifi olduğum ya da
moderatör olarak derlediğim
onlarca kitap oldu. ISBN
ve ISSN kayıtlarına son
zamanlarda bakmadım ama
epey birikmişe benziyor.
Bir kitabın yazılma aşamaları
ve yayım aşamaları birbirine
benzemeyen farklı maceralardır.
Her
birinin
anlatılması
sayfalarca sürebilir. Ancak
özetlersek yazma aşaması bir
iç baskının etkisiyle başlar. Her
yazar - şair dil enstrümanıyla
meramını anlatmaya çalışır.
Yazmazsa öncelikle kendini
mutsuz hisseder. Diğer taraftan
yazmayı kişisel veya sosyal
bir zorunluluk olarak görür.
Belki bunların dışında geleceğe
kalma hayali de etkilidir. İnsan
hep ölümsüzlüğün peşinde
olan bir varlıktır. Sanat, fiziki
ölüm gerçekleşse de çağlar
ötesine
verilebilecek
bir
mesajla ölümsüzlük ödülünü
bahşedebilir. Yüzyıllar sonra
bile yaşayabilen Aprın Çur
Tigin, Çuçi, Yunus Emre,
Mevlana, Fuzuli, Baki, Yahya
Kemal gibi ölümsüzleşmiş
isimler yazarı teşvik eden ve
yazamaya zorlayan emsallerdir.
Kitap yayımlama serüveni ise
başlı başına tecrübe gerektiren
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farklı bir alandır. Ülkemizde
maalesef yazar ve şairlere
gerekli önem verilmediğinden
şartlar oldukça ağırdır. Özellikle
ilk adımlar atılırken yazarı
bekleyen acı gerçekler vardır.
Bir yayınevi ile anlaşmak
zordur. Yayınevleri maalesef
güven veren bir sicile sahip
değildir. Yazarların çoğu bu
konudan muzdariptir.
Çok
çok okuması gereken bir millet
olmamıza rağmen devletin
hâlâ kitaptan ciddi miktarlarda
KDV ve benzeri vergiler alması
bütün bir camiayı zor durumda
bırakıyor.
Sosyal medyanın gelişmesiyle
zaten az olan okurların profilleri
de değişti. Çabuk tüketen ve
çabuk bıkan yeni nesil okuyucu
uzun metinleri değil kısa, bir
çırpıda okunabilecek metinleri
tercih ediyor. Fastfood beslenme
nasıl yaygınlaşıyorsa kitap
okuma da ayaküstü yapılan bir
eyleme dönüşmeye başlıyor.
Dolayısıyla bütün bunlardan
yazarlar da etkileniyor.
5-Tokat Şair ve Yazarlar
Derneği’nin kuruculuğunu
yapıyorsunuz, faaliyetleriniz
nelerdir?
Şehir kültürünü oluşturan
sadece resmi kurumlar değildir.
Gönüllülerden oluşan sağlam
kadrolar sivil aydınlanmayı
başlatır. Bu topluluklar ne kadar
nitelikli ve yeterliyse şehir de o
derece şanslıdır. Son 15 yılına
baktığımızda Tokat ülkemizin
en şanslı şehirlerinden biridir.
Tokat Şairler ve Yazarlar
Derneği şehre katkı sunma
anlamında bütün Türkiye’de
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gıptayla takip edilen bir sivil
toplum kuruluşudur. Neredeyse
sıfır bütçe ile binlerce faaliyeti
hayata geçiren TOŞAYAD
kente büyük değer katmıştır.
Şiir programları, şiir, hikâye,
roman yarışmaları; panel ve
konferanslar, vefa geceleri,
konserler, geziler, söyleşiler;
kitap ve dergiler, araştırmalar,
gazete yazıları; diğer illerde ve
ülkelerde şehrimizi layıkıyla
temsil etmelerle üzerine düşeni
fazlasıyla yapmıştır.
6Tokat
Kent
Konseyi kurucular kurulu
arasındasınız. Bu konseyin
kuruluş amaçları, faaliyetleri
nelerdir?
Kent
Konseyleri
şehrin
gönüllüleri
ve
alanında
fark yaratmış değerleriyle
şehre değer üreten yarı sivil
kuruluşlardır.
Konseyler
toplumun her katmanından
kanaat önderlerinin demokratik
usuller çerçevesinde kentlilik
bilincini oluşturmaya çalıştığı
önemli kuruluşlardır. İçinde
eğitimden,
ekonomiye,
turizmden, estetiğe birçok
çalışma grubu barındıran Kent
Konseyi çeşitli faaliyetleri
bizzat üstlenmekle birlikte
şehrin idari mekanizmalarına da
veri ve fikir sunar. Tokat Kent
Konseyi de bu amaçla kurulmuş
ve birçok projeye imza atmıştır.
Kent
Konseylerinde
demokratik usuller terk edilir ya
da bağımsız kanaat önderlerine
yeterli imkânlar sunulmazsa
verimlilik elde edilemez. Tokat
Kent Konseyi son yıllarda
maalesef alışılmış ve istenilen
verimlilikten son derece uzaktır.

Kurulduğu yıllarda heyecanlı
ve etkili projelerle yıldız gibi
parlayan konseyimiz şu an cılız
birkaç etkinlik dışında sadece
ışıklı bir tabeladan ibarettir.
7-Farklı girişimleriniz de var
mı? Tüm bu görevlerinizi bir
arada yürütmek zorlayıcı
mı?
Planlamanızı
nasıl
yapıyorsunuz?
Ticari kaygı dışında hemen
her sosyal sorumlukta olmaya
çalıştım. Sayın Valimiz Dr. Ozan
Balcı gelmeden önce ekonomik
olarak güçsüz olan 6 ilçede
tüm öğrencilere kitap desteği
vermek amacıyla bireysel
kampanyalar düzenledim. Dost
ve arkadaşlarımın; esnaflarımız
ve basınımızın desteklediği bu
kampanyalarla
maksadımız
hâsıl oldu. Buna benzer öğrenci
destek
projelerinin
daima
yanında oldum.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
adına kurulan Web TV Genel
Yayın
Yönetmeni
olarak
çalışmalarımız son hızıyla
devam ediyor. 2020-2021
eğitim - öğretim döneminde tüm
müfredatı anlatmak üzere 4000,
Milli Eğitim Bakanlığı EBA
için 1000 ders içeriği ürettik.
Bu eğitim öğretim döneminde
de ders içerikleri dışında spor,
sanat, sağlık, tarih, kültür,
hizmetçi eğitim vb. alanlarda
televizyon
programları
yapmaya başladık. Bu alan başlı
başına bir iş ve mesai gerektiren
bir sorumluluk.
İlimizde gerçekleşen hemen
hemen
tüm
programların
oluşmasında görevliyim ve
tüm program sunumlarını

8-Kariyer
aşamalarınızı
düşündüğünüzde hata ya da
yanlış olarak nitelendirdiğiniz
sizi aşağıya çeken bir anınız
var mı? (Varsa kendinizi
ayağa kalkmak ile ilgili nasıl
motive ettiniz?)
1990 yılında yanlış tercihle
Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’ni
kazandım.
Fakültemiz çok nitelikli ve
parlak bir eğitim yuvasıydı
ancak Allah herkesi farklı
fıtratta yaratmıştır ve herkes
kendi fıtratına uygun alanda
başarılı olabilir. O bölüm

benim gibi ortaokuldan beri
edebiyat sevdalısı birine uygun
değildi. İki sene kaybettim.
Büyük sıkıntılar yaşadım.
Edebiyata dönmek için babam
dâhil birçok kişiyle çatışmak
zorunda kaldım. O zor
zamanlarda hep hayatımın asıl
kahramanının kendim olması
gerektiğine inandım. Ve kader
kitabını (büyük olaylar hariç)
biz yazıyoruz. Bu uzun öykü
nasıl başlarsa başlasın ve şu
ana kadar nasıl gelirse gelsin
milyonlarca seçenekle yeniden
şekillenebilir. Ve insan kendi
hayatının faili olmalıdır. Bu
düşünce beni hep umutlandırdı
ve bütün öykümü böylece
şekillendirdim.

Öğretmenlik aşk ve sabır
mesleğidir. Eğer ülkemizin genç
nesillerini yetiştirmek adına
içinizde aşk yoksa bu mesleği
tercih
etmeyin.
Gülmeyi
bilmeyen dükkân açmasın.
Öğretmenlik sabır mesleğidir,
ne yaşarsanız yaşayın sabır en
önemli hasletiniz olsun.
Büyük insanlara özenmeyin.
Öğretmenden daha büyük insan
yok.
Bir milletin geleceğini inşa
etmekten daha büyük bir
projesi
olamaz.
Gelecek
inşasının en etkili mimarı
öğretmendir. Ülkeyi kurtarmak
mı istiyorsunuz? Sınıfınızı
kurtarın. Yine sizden daha
büyük kurtarıcı yok, bunu bilin.
Son olarak mutlaka bir hobiniz
9-Sizi en çok etkileyen söz olsun ve bu hobi için emek
nedir?
verin. Hem mutlu olacaksınız
hem de belki böylece geleceğe
“Yarın yaparım deme, nice kalacaksınız.
yarınlar geçti.”
“Bizi üzen, olaylar değil; Sayfalarınızda yer verdiğiniz
olaylar hakkında beynimizin için size, KARMER ailesine
yaptığı yorumlardır.”
ve
Tokat
Gaziosmanpaşa
“Umutsuzluk inançsızlıktır.”
Üniversitemize teşekkürlerimi
“Cehalet mutluluktur. Bilmek sunuyorum.
seni özgür kılar. Onur kırıcı
bir mutlulukla şerefli özgürlük
arasında tercih yapmak bize
kalmıştır.
“Önyargı cümlesinin noktası
yanılgıdır.”
“Tanrı sevgidir (Yuhanna 4)
, Allah rahman ve rahimdir.
(Kur’an’ı Kerim) . Varlığın
esası ve tamamı sevgidir. Ve
sevmek en büyük ibadettir.”
10-Hem tüm öğrencilerimize
hem de öğretmen adaylarına
kariyerleri için tavsiyeleriniz
nelerdir?
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yapmaktayım. Yine hemen
hemen her gün en az bir
program sunumu yapmaktayım
ve bu da başlı başına bir iş.
İLESAM, TOŞAYAD gibi
kuruluşlar için canlı yayınlarda
ya moderatör ya da konuk olarak
birçok akşam çalışmalarım
olmakta. KÜMBET dergisi
genel yayın yönetmeni olarak
çalışmaktayım.
Kurumum
adına yaptığım ve yürüttüğüm
projeler var. Yazarlık Atölyesi,
Diksiyon ve Hitabet Kursları,
Parlamenter
Münazara
eğitimleri devam ediyor. Zaman
zaman Tokat Belediyesi adına
çeşitli konser ve etkinlikleri
organize ediyor ve sunumlarını
gerçekleştiriyorum. Zor oluyor
mu? Tabii ki zor oluyor ancak
bu şehir ve bu ülke bizim. Biz
elimizi taşın altına koymazsak
ülkemiz sahipsiz kalacaktır.
Canını vatan için feda eden
ecdadımıza
kıyasla
bizim
yorgunluktan şikâyet etmeye
hakkımız yoktur, inancıyla
yaşıyorum.
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TOGÜ Mezun ve Mezun Kart
TOGÜ Mezun’a nasıl üye olabilirim?
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Mezun Kart ve TOGÜ Mezun Sıkça Sorulan
Sorular
TOGÜ Mezun’a nasıl kayıt olabilirim?
TOGÜ Mezun’a mezun.gop.edu.tr internet sitemizde yer alan hesap oluştur kısmından kayıt
olabilirsiniz. Kullanıcı adınızda Türkçe karakter kullanmayınız.
Hesap oluşturdum. Şimdi ne yapmayalım?
Kayıt işleminizi tamamlamanız için gerekli olan bağlantı linki sistemde belirtmiş olduğunuz
mail adresinizin istenmeyen postalar (spam) kısmına düşebilir. İstenmeyen postalar
(spam) kısmını kontrol ederek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kaydınız tamamladıktan sonra
profilinizi güncelleyebilir, şifre değişikliği yapabilirsiniz.
TOGÜ Mezun Kart’ı nasıl edinebilirim?
TOGÜ Mezun Kartınızı mezun.gop.edu.tr internet sitemizde profil oluşturduktan sonra
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden alabilirsiniz.
Tokat dışında yaşıyorum. TOGÜ Mezun Kart’ımı nasıl alabilirim?
TOGÜ Mezun’a ( mezun.gop.edu.tr ) kayıt oluşturduktan sonra Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin Ziraat Bankası TR50 0001 0026 3735 2156 4452 73 nolu IBAN
hesabına (Hesap Adı: TOGÜ KARMER) yatırdıktan sonra dekontunuzu ve adres bilgilerinizi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ulaştırabilirsiniz. TOGÜ Mezun Kart’ınız adresinize
kargo yoluyla karşı ödemeli olarak gönderilecektir.
Çalışıyorum. Benim adıma TOGÜ Mezun Kartı başka biri alabilir mi?
Evet. mbs@gop.edu.tr mail adresine adınızı soyadınızı, TC kimlik numaranızı, telefon
numaranızı ve sizin adınıza kimin teslim alacak ise adı soyadı, TC kimlik numarasını yazıp
göndermelisiniz.
TOGÜ Mezun Kart’ın ücreti var mı?
Evet. TOGÜ Mezun Kart’ın 2021-2022 eğitim öğretim dönemi boyunca 10 TL ücreti vardır.
TOGÜ Mezun Kart ödemesini nasıl yapabilirim?
Mezun kart ücretini (10 TL), Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde makbuz karşılığında
nakit olarak ödeyebileceğiniz gibi Ziraat Bankası TR50 0001 0026 3735 2156 4452 73 nolu
IBAN hesabına (Hesap Adı: TOGÜ KARMER) yatırabilirsiniz.
Mezun kartın avantajları nelerdir?
Mezun kartınızla üniversitemiz tüm yerleşkelerine giriş yapabilir, üniversitemiz yerleşkelerinde
bulunan yemekhane, sosyal tesis (spor salonları, yüzme havuzu vb.), kütüphane gibi
imkânlardan üniversitemiz öğrencileri gibi faydalanabilirsiniz.
TOGÜ Mezun Kart’ımı kaybettim. Ne yapmalıyım?
TOGÜ Mezun kartınızı kaybetmeniz halinde yerel gazeteye vereceğiniz kayıp ilanıyla
Merkezimize gelerek veya ilanı kargo ile merkezimize ulaştırarak yeni kart talebinde
bulunabilirsiniz.
TOGÜ Mezun Kart’ımı yenilemem durumunda kart ücreti ödeyecek miyim?
Kartın kaybı, zarar görmesi gibi nedenlerle kartın yenilenmesi halinde mevcut kart ücretinin
2 katı (2021 – 2022 öğretim yılı için 20 TL) ücret ödenir.
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İZ BIRAKANLAR

Hulusi Behçet
Tıp bilgini, dermatolog (D.
İstanbul, 20 Şubat 1889 – Ö.
İstanbul, 8 Mart 1948) olan
Hulusi Behçet, Milli Eğitim
MüdürlerindenAhmet Behçet’in
oğludur. Adıyla anılan hastalığı
keşfetmekle
tanınmıştır.
Öğrenimine, babası Ahmed
Behçet ile gittiği Beyrut’taki
bir Fransız okulunda, 1895’te
başladı. Beşiktaş Rüştiyesi
(ortaokul),
Kuleli
Askeri
Tıbbiye İdadisi’nden sonra
1910’da Askeri Tıbbiye’yi
tabip yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
Gülhane Tatbikat Mektebi
ve Şeririyatı’nda (Gülhane
Askeri Hastanesi) eğitimini
tamamlayıp,
1914
yılına
kadar Gülhane Deri ve Frengi
Kliniği’nde çalıştı. Dermatoloji
Kliniği asistanlığı süresince
frengi hastalıkları ile ilgili
tanınmış hekimlerle ve bu alanın
öncülerinden olan Eşref Ruşen,
Talat Çamlı ve bakteriyolog
Reşat Rıza ile birlikte çalıştı.
Birinci Dünya Savaşı (191418) yıllarında Edirne, Eskişehir
ve Kırklareli hastanelerinde
22
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başhekim
yardımcısı
ve
dermatoloji uzmanı olarak
görev yaptı. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sona bilgi ve
tecrübesini artırmak amacıyla
yurtdışına çıkarak Budapeşte ve
Berlin’deki çeşitli hastanelerde
deri ve frengi hastalıkları
üzerine yaklaşık bir yıl çalıştı
ve 1919’da Türkiye’ye döndü.
Döndükten sonra bir süre
serbest olarak çalıştı, 1923’te
İstanbul Zührevi Hastalıklar
Hastanesi Başhekimliği ve Vakıf
Gureba Hastanesi dermatoloji
uzmanlığı görevlerini yürüttü.
1933’de İstanbul Tıp Fakültesi
Deri Hastalıkları ve Frengi
Kliniği’ni kurdu ve profesör
oldu. Profesör unvanını alan ilk
Türk akademisyeni olan Hulusi
Behçet, 1939 yılında ise aynı
üniversitenin aynı bölümünde,
ordinaryüs profesör unvanını
aldı.
Hulusi
Behçet’i
bilim
dünyasına tanıtan en önemli
hizmeti adıyla anılan “Behçet
Hastalığı”, “Behçet Sendromu”,
“Trisymtom Behçet” ya da

“Morbus Behçet” adlarıyla
bilinen buluşudur. Hastalığın
belirtileri Hipokrat’tan bu
yana bilindiği halde kesin
olarak tanı konulamamıştı.
Hulusi Behçet ise 1924’ten
itibaren başladığı çalışmaları
sonucunda hastalığın ayrı
ayrı hastalıkların değil, aynı
hastalığın görüntüleri olduğunu
saptamış ve çalışmalarının
sonucunu 1936’da yurtdışında
yayımlayarak
dikkatleri
üzerine çekmiştir. 13-14 Eylül
1947 tarihlerinde Cenevre’de
toplanan
uluslararası
tıp
kongresinde de Zürih Tıp
Fakültesi Dermatoloji öğretim
üyesi Mischer’in önerisi üzerine
hastalığa “Morbus Behçet” adı
verildi.
Prof. Dr. Hulusî Behçet, Türk
Tıp Dünyasının yetiştirmiş
olduğu en büyük değerlerden
biri idi. Büyüklü küçüklü yüz
doksan altı adet eseri vardır.
1948’de bir kalp rahatsızlığı
sonucunda vefat etmiştir.
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