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Bir Ajans
Simülasyonu
NO.3

12-13 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleşen etkinliğe Konak Nev-
var Salih İşgören Eğitim Kampüsü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 
Karşıyaka Suzan Divrik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi, Çiğli İMKB Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi ile Bor-
nova Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden toplam 60 öğrenci 
ile 8 alan öğretmeni katıldı. MYO 
grafik ve halkla ilişkiler öğrencil-
eri ile öğretim elemanlarının da 
katıldığı etkinliğin ilk gününde 
öğrenciler kurayla gruplara 
ayrıldı. Öğretim elemanları ver-
dikleri brifte öğrencilerden daha 
çok seçmenin sandık başına 
gitmesini sağlamak için sosyal 
medya ve gerilla pazarlama faa-
liyetlerini kullanmalarını, kampa-
nyaları için logo ve slogan tasar-
lamalarını istedi. Bu kapsamda, 

öğrenciler ekip olarak çalışmaya 
başladı.

Organizasyonun ikinci 
gününde, çalışmalarını tama-
mlayan ekipler MYO öğretim 
görevlileri ve Yaşar Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Ferah Onat’tan oluşan 
jüriye kampanyalarını sundu. 
Jürinin değerlendirmesi sonu-
cunda, “gelecek için oy ver-gücün 
içinde oyun elinde” sloganıyla 
grup 3 birinci, “sen oyunla varsın” 
sloganıyla grup 2 ikinci, “oyuna 
gelme OYuna gel” sloganıyla 
grup 7 üçüncü oldu. Etkinlikte lise 
ve meslek yüksekokulu öğrencil-
eri ülkenin sıcak gündemi üze-
rinde çalışma olanağı yakaladı 
ve genç seçmenlere seçimlerin 
katılımcı demokrasinin en önemli 
araçlarından olduğunu tasarım-
larıyla anlattı. HABER MERKEZİ

MYO Grafik Tasarım Programı ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pro-
gramı işbirliğinde düzenlenen “Bir Ajans Simülasyonu” nun bu yıl 

üçüncüsü düzenlendi. Simülasyonda öğrenciler, oy veren seçmen 
sayısını artırmaya yönelik sosyal  farkındalık kampanyası tasarladı. 

1. 2.

3.
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Espri amaçlı böyle bir isim seçildi hatta 
web sitemiz tamamen bunun üzerine 
kurulu tek bir sayfadan oluşuyor ve High 
One’ ı şehre inmiş bir canlı olarak ni-
telendirerek ironi katmış oluyoruz.

Bu yıl Üniversitemiz İletişim Fakültesi’ nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen HİT Fikirler Atölye Çalışması öncesi jüri üyesi, 

High One Adworks’ un Grup Marka Direktörü Aytaç
Dinler ile ‘İzmir ve Reklamcılık’ üzerine görüştük.

-Ajans ismi çok ilginç 
neden High One?

-İstanbul ve özellikle İzmir’ deki reklamcılık sek-
törüyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Öncelikle sektör değil ‘ Reklamcılık Endüstrisi’ . Endüstri 
kavramında benim için birinci sırada hammadde ikinci sırada 
reklamcılık gelir. Çünkü ilk olarak bir ürün/ hizmeti ortaya 
çıkarmak için hammadde gereklidir ve ardından bu ürün/ hizmeti 
pazarlamak için tanıtım faaliyetleri yani ‘Reklamcılık’ ikinci sırada 
ortaya çıkar. Genele baktığımız zaman büyük markaların da ikinci 
sıradaki gideri reklamdır.

Eminim pek çok reklamcılık öğrencisi bu mesleği ‘Madmen’ 
dizisindeki gibi ellerinde viskiyle rahat bir düşünme aşaması 
olarak sanıyor ancak böyle olmadığını staj gerçeğiyle 
yüzleştiklerinde daha iyi anlıyorlar.

İzmir’ de her şey güzel olacak ancak bunu siz meslektaşlarım 
gerçekleştireceksiniz. İstanbul’ un Anadolu kısmı dışında her yer 
limitini doldurdu. Yenilenen havalimanı, ulaşımı, otelleri ve yatırım 
için teşvik edilen Manisa Sanayi Bölgesi’ ne yakın olmasıyla 
fırsatlar İzmir’e göz kırpıyor.

İstanbul’ u bir seri katil olarak nitelendirmeyi doğru buluyorum. 
Eskiden de seri katildi ancak ajanslar artık kartlarını açık 
oynuyorlar. Bu durum ajanslar arasında bir yaprak dökümüne 
sebep olacak. İyiler yine ayakta kalacak.

-Her reklamcının 
kendisine göre 
bir reklamcılık 

tanımı vardır. Siz 
reklamcılığı nasıl 

tanımlarsınız?

Reklamcılığın 
disiplinleri vardır. 
Sanat ve tasarım 
ikilisini içeren bir 

süreçtir ancak 
elinizde doğru ekip 
ve yeterli süre varsa 

süreç sanatsal bir 
yaratıcılıkla sonuçlanır.

Üniversite Dünya’ nın en güzel yeri ve 
bunun tadını çıkarsınlar. Ama bir gerçeği de 
unutmasınlar, okuldaki teorik dersler pra-
tik hale getirilmeli yani HİT Fikirler Atölye 
Çalışması gibi projelerin sayısı ve katılımı 
artırılmalı. Böylece siz reşit yaşa gelmiş öğren-
cilere daha dobra davranılacak ve iş hayatın-
dan küçük bir rol denemiş olacaksınız.

Öğrenciler ‘ bu mesleği gerçekten istiyorlar 
mı? ‘ bunu öncelikle düşünsünler. Başlangıç 
için sinirlerini aldırabiliyorlarsa ve kirayı ailel-
eri ödeyebilecekse bu işe baş koysunlar. 
Sonunda çok güzel maaş ve işler onları bekliy-
or olacak.

Benim 2003 Bilgi Üniversitesi mezuniyet 
konuşmamı Betül Mardin yapmıştı ve hala 
cümleleri birebir hatırlıyorum. ‘ Size bir demet 
gül vaat etmek isterdim. Çok üzgünüm. Kan 
gövdeyi götürüyor! ‘

İş başvurusunda bulunan otuz yaşındaki 
kişi öncelikle sigorta soruyor. Ekibini sigortala-
mayan işten ne kadar ilerlemesini beklersiniz. 
Ama kan gövdeyi götürüyor. Bu endüstride 
bunu da gördük.

Önünüze gelen her brif ile aslında bir 
mesleğiniz daha olur. Bakarsınız, izlersiniz, 
araştırırsınız, inşaatı gezer, üretim aşamasına 
el atarsınız. Merve COŞKUN
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Reklamcılık Sektöründe Fırsatlar
İZMİR’E GÖZ KIRPIYOR

‘‘ Herkes 
bir iş yapar, 

Reklamcı
her işi... ’’

-Genç reklamcılara
ve bu yola yeni
başlayanlara
önerileriniz neler olur?



MYO Yaprak Dergi MYO Yaprak Dergi

Yaratıcılığını 
Tasarımıyla
Buluşturdu
Türkiye
İkincisi Oldu!

Yeni Asır Gazetesi tarafından geçtiğimiz 
yıl beşincisi düzenlenen CV Tasarım 
Yarışması’nda ikinci olan Yaşar Üniversi-
tesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım 
Programı mezunu Sinan Boyar ile farklı 
ve yaratıcı çalışması üzerine konuştuk.
Ezgi ÖZDÖL

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?
Aslında bu sürecin en ilginç tarafı bu oldu. Yarışmayı 
bana dedem söyledi. Yeni Asır gazetesinde gördüğü bir 
ilan sayesinde bu yarışmadan haberim oldu ve dedemin 
ısrarları üzerine katılmaya karar verdim.
Fikri nasıl buldunuz? Hangi aşamalardan geçtiniz?
Aklıma ilk gelen şey özgeçmişimin sade olmasıydı. Ama 
aynı zamanda mesleğim doğrultusunda yeteneğimi ortaya 
koyan bir şey olmalıydı. Herkesten farklı ve sadece benim 
için özel olduğunu, kendi yeteneğimle ortaya koymam 
gerektiğini düşündüm. Baştan sona kadar akıcı bir tasarım 
olmasına özen gösterdim. Renk olarak da siyah beyazı 
seçtim ve bunun hem ciddi hem de aynı derecede sanatsal 
olabileceğini düşündüm. Aslında asıl amacım iş hayatında 
sadelik ile tasarımı birleştirerek ciddiye alınmaktı.
Yarışma sonucunu öğrenince tepkiniz nasıl oldu?
Bir gün telefonum çaldı. Açtım, yarışmaya katıldığım ve bu 
yarışmada Türkiye ikincisi olduğum söylendi. İlk tepkim 
‘Hadi Canım!’ şeklinde oldu. İlk yarışmam olduğu için 
fazla heyecanlanmıştım iş yerinde ayağa kalkıp sevincimi 
gösterdim.

Esinlendiğiniz şeyler var mıydı?
Tabii ki oldu. Yurtdışında yaratıcı 
CV hazırlayan insanların tasarım-
larına baktım çok inceledim. 
Size göre CV nedir?
Kendini anlatmanın en sanatsal 
yönüdür. 
Yarışma sonrasında neler 
yaşadınız? Şimdi ne 
yapıyorsunuz?
Ben bir süredir Karşıyaka’da bir 
reklam ajansında çalışıyorum. 
Yarışmadan sonra çalıştığım 
iş yerinde bana farklı gözle 
bakılmaya başlandı. ‘Ajansımızın 
ödüllü tasarımcısı’ şeklinde güzel 
tepkilerle karşılandım.
Tasarladığınız CV’ yi kullanıyor 
musunuz? Taslağı paylaşmak 
ister misiniz?
Evet tabii ki kullanıyorum. Çünkü 
bundan önceki özgeçmişimden 
pek geri dönüş alamıyordum 
ve yeterli bulmuyordum. Bu CV 
ile kendimi ortaya koyduğuma 
inandım. Taslağı paylaşmayı 
düşünmüyorum, çünkü bana özel 
bir şey bu ve fikrin paylaşılmaması 
düşüncesindeyim.
Ödül neydi?
Yarışmanın ödülü tablet, Yeni 
Asır gazetesinin ilk basımından 
orjinal bir örnek ve Türkiye’de 
istediğin bir otelde 1 ay boyunca 
konaklama.

YEMEK YAPMAK BİR SANAT
Atölye çalışmasında Tarık Can Ekinci’den briflerini alan 

öğrencilerden, yemek yapmanın bir sanat olduğu, iyi 
yemek yapabilmenin cinsiyeti olmadığı, aşçılıkta eğitimli 
alaylı algısını ortadan kaldırmak üzere bir reklam kampa-
nyası tasarlamaları istendi. Dijital ortamda ve gelenek-
sel medyada, hedef kitleye uygun mesajı vererek en 
uygun hizmet kampanyasını gerçekleştirmeleri istenen 
yarışmacılar kurayla yedi gruba ayrıldı ve beyin fırtınası 
yapmaları için bir gün süre verildi. 

Grupların sunumlarının  ardından, tasarım ve stratejisi ile 
Onur Altun, Akın Şenocak, Mustafa Tarcan Levent, Merve 
Coşkun ve Ataberk Akalın’ın reklam çalışması birinciliğe 
layık görüldü. Oya Sözer, Berkay Kaplan, Begüm Dindar, 
Öykü Elçi, Sedef İnallı’dan oluşan grup ikinci olurken Şa-
hika Sayğı, Ahmetcan Berki, Şule Baş, Elif Şahin ve Öznur 
Yeniyol’dan oluşan grup üçüncü seçildi. Atölye çalışması 
sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve Gizzo Butik 
sponsorluğunda hediyeler verildi. Katılımcıların stres at-
abilmeleri için gün sonunda Cafe Pi’de biraraya gelindi. 
Son günde ise Çiçekliköy’de eğlenceli bir kahvaltı organi-
zasyonunda buluşuldu. 

Halkla İlişkiler öğrencileri, 
akademisyenler ve reklam 
profesyonellerini buluş-
turan “Advertising Work-
shop” atölye çalışmasının 
bu yıl ikincisi gerçekleşti. 

Reklam Atölyesi Bu Kez 
Mutfakta Kuruldu!

Şahika SAYĞI

Yaşar Üniversitesi öğretim ele-
manları ile reklamcılık dünyasının 
tanınmış isimlerinin jüriliğini yaptığı 
yarışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir Üniversitesi, Akdeniz Üniver-
sitesi ve Yaşar Üniversitesi’nden 
öğrenciler katıldı. Çalışmada İMSE  
-İzmir Mutfak Sanatları Enstitüsü- 
reklam kampanyalarını yürüten US 
Brainworks ajansı stratejisti Tarık 
Can Ekinci yarışmacılara brif verdi. 

Etkinliğin ilk günü HighOne 
Adworks’ un Grup Marka Direktörü 
Aytaç Dinler öğrencilerle küçük bir 
atölye çalışması yaptı. Çalışmada 
öğrenciler köpekbalıklarının ailel-
ere korkunç bir hayvan olmadığını 
benimsetmek, çocuklarını bu 
farkındalıkla eğitmelerini sağla-
mak için reklam tasarladı. Ardın-
dan reklam yazarı Utku Gürtunca 
reklamcılıkta mizahın kullanımı 
konusunda öğrencilerle sohbet 
etti. Yaşar Üniversitesi öğretim üye-
si Yrd. Doç. Dr Refet Polat “Takım 
Çalışması ve Liderlik” başlıklı 
seminer kapsamında stratejik oyu-
nlarla öğrencileri motive etti. 
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Didem TEZEREN

Yaşar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında huzur 
evindeki yaşlılara yönelik ‘Yalnız Hissetmek 
Yok’ konulu bir projeyi başarıyla hayata geçir-
di. Buca Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzur 
Evi’ndeki yaşlıları okulda ağırlayıp, birlikte vakit 
geçirmek, çeşitli aktivitelerle birlikte güzel 
ve eğlenceli bir gün geçirerek onlara yalnız 
olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan proje 
tamamlandığında misafirler mutluluklarını dile 
getirerek teşekkür ettiler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencile-
rinden Umut Can Aytekin,  Sezen Güven, Güls-
er Gönülcan, Nedimcan Durmuş, Beliz Aktaş , 
Buse Aslan ve Utku Tosunlar tarafından hayata 
geçirilen proje için önce huzur evi ve üniversite 
yönetiminden gerekli izinler sağlanarak orga-
nizasyona başlandı. Misafirlerin okul servisiyle 
getirilmesi, mini konser, kokteyl ve yemek 
organizasyonları uzun bir ön çalışma sürecinde 
projede görevli öğrencilerin işbölümüyle 
gerçekleştirildi. 

Tüm hazırlıklar tamamlandığında önemli  
gün geldi ve 22 Mayıs 2015 tarihinde konuklar  
servisle Üniversite Kampüsü’ne getirildiler.  İlk 
olarak fuaye alanında düzenlenen  mini kon-
ser ve kokteyl ile hoşça vakit geçirdiler. Daha 
sonra üniversite cep sinemasında “Bana Ma-
sal Anlatma” adlı film gösterimi yapıldı. Film 
esnasında bol, bol gülüp eğlenen  konuklar  
buradan üniversite  yemekhanesine geçtiler. 
Burada hep birlikte sohbetler eşliğinde ye-
nilen bir yemekten sonra etkinlik  sona erdi ve 
konuklar servisle  Gürçeşme Zübeyde Hanım 
Huzur Evine bırakıldı.

Yalnız hissetmek yok
Didem TEZEREN

İçinde yaşadığımız toplumun yaşam kalite-
sini iyileştirmek, yerel halk ve bütün toplumla 
birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekono-
mik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye 
destek vermek amacıyla 2014-2015 yarıyılı 
bahar döneminde sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında   “Sosyal 
Sorumluluk Projeleri “ dersinde birçok başarılı 
projeye imza attı. MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümü öğrencileri; Cansu Özmen, Ezgi Ulusoy 
ve Meltem Yılmaz “Zübeyde Hanım Huzurevi’ne 
Ziyaret” adlı projede yer alarak huzurevinde 
kalanların yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Projeye 8 Mayıs 2015 tarihinde  başlayan 
öğrenciler huzurevinde sıcacık bir ortamla karşı 
karşıya kaldı. Boş zamanları değerlendirmeleri 
amacıyla;  kütüphane, dikiş odası, elişi atölye-
si, hobi bahçeleri, spor çalışmaları ve yürüyüş 
grubu gibi çeşitli olanaklara sahip huzurevinde 

herkes çok mutlu! Öğrenciler yaşlıların ark-
adaşlık bağlarını hayranlıkla izledi!

Her birinin hikayesi var 
Yaşlıların huzurevini neden tercih ettiğini 

merak eden Yaşar’lı gençler yürek burkan hayat 
hikâyeleri de öğrendi. Ev hanımı 78 yaşında-
ki Güler Yenice “Zübeyde Hanım Huzurevi’ne 
Güzelyalı’dan  geldim. Eşimin vefatından sonra 
iki kızımı da kaybetmiş olmam beni derinden 
etkiledi. Bir torunum Kocaeli’nde diğeri ise 
İzmir’de Güzel Sanatlar okuyor. Torunlarımla 
anlaşamadığım ve gelecek kaygısı yaşadığım 
için hayatımı Zübeyde Hanım Huzurevi’nde 
devam ettirmeyi tercih ettim. İstediğim zaman 
İzmir’de yaşayan ablama gidip kalıyorum. Ben 
burada çok mutluyum, bana çok iyi bakıyorlar” 
dedi. Yaşadığı acı olaylardan sonra burası onu 
yeniden hayata bağlamış olmalı ki yüzünde 
tebessüm eksik olmuyor. 

Düzenlenen geziler ve eğlenceli aktiviteler 
sayesinde yaşlılar burada huzur dolu günler 
geçiriyor. 

Yaşar Üniversitesi MYO Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölümü öğrencileri; ‘Sosyal 
Sorumluluk Projeleri’ dersi kapsamında 
Zübeyde Hanım Huzurevinde kalanlara 
yalnız olmadıklarını hissettirdi. 

Zübeyde 
Hanım’da 
huzur dolu
yaşlılık

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler için en büyük mutluluk 
konukların kendi ifadeleriyle belirttikleri gibi
“Bize unutamayacağımız bir gün yaşattınız“ sözleri oldu. 
Bu sözler projenin amacına ulaştığının
en büyük kanıtı oldu.
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20 Üniversitenin denizcileri
YAŞAR’DA BULUŞTU

Şahika SAYĞI

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Meslek 
Yüksekokulları Denizcilik Programları IV. Öğrenci 
Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya 20 üniversitenin yaklaşık 
150 öğrenci ve 50 öğretim elemanı katıldı. Yaşar 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO), Meslek 
Yüksekokulları Denizcilik Programları IV. Öğrenci 
Çalıştayı  ve Meslek Yüksekokulları Denizcilik 
Programları Çalışma Grubu XII. Toplantısı’na ev 
sahipliği yaptı. 

Çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından 
20 üniversitenin yaklaşık 150 öğrenci 
ve 50 öğretim elemanı katıldı. Çalıştay 
kapsamında Gemi acenteliği ile ilgili panellerin 
yanı sıra Arkas Holding, İzdeniz, TCDD 
İzmir Alsancak Liman İşletmeleri, IC Çeşme 
Marina ve Alaçatı Port’a teknik geziler ve çeşitli 
kariyer oturumları düzenlendi. Ayrıca öğrenciler 
7 ayrı atölyede tartıştıkları sorunları ve çözüm 
önerilerini kapanış bildirgelerinde sunarak, 
denizcilik mesleki eğitimi ile ilgili geleceğe 
dönük proje fikirleri ürettiler.  

BİRLİKTE ÜRETMELERİNİ SAĞLIYORUZ 
Yaşar Üniversitesi MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği Program 

Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ceren Altuntaş Vural, denizciliğin hür 
ve dayanışmacı ruhunu pekiştiren bu etkinliğe katılan tüm 
öğrencilerin hem İzmir’e hem de denizcilik sektörüne ilişkin çok 
faydalı bilgiler ile üniversitelerine geri döndüğünü söyledi. Vural, 
“Öğrenci çalıştayı, denizcilik eğitimi alan öğrencilerin birbirlerini 
tanımalarını, birlikte çalışmalarını ve üretmelerini sağlamak, 
sorunlarının tartışılmasına olanak vermek, dolayısıyla denizcilik 
mesleğinin dayanışmacı ve hür karakterine vurgu yapmak, 
mezuniyet sonrası için kendilerine öngörü kazandırmak amacıyla 
4 yıldır geleneksel olarak düzenleniyor. Bu yıl da öğrencilerimiz 
denizcilik mesleki eğitimi ile ilgili geleceğe dönük proje 
fikirleri sektörün gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi. 

YÖK’TE KOORDİNASYON BİRİMİ KURULMALI 
Öğrencilerin grup çalışması halinde hazırladıkları sonuç 

bildirgelerinde dünyada meslek yüksekokulu bitirme oranı 
yüzde 52 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 17’de kaldığı 
belirtildi. YÖK’te meslek yüksekokulları ile ilgili koordinasyon 
biriminin kurulmasını talep eden öğrencilerin sonuç 
bildirgelerinde yer alan bazı talepleri şöyle oldu:

- YÖK’te meslek yüksekokulları ile ilgili kurulacak koor-
dinasyon biriminin görevi okulların sorunlarını saptamak, 
çözümlere yardımcı olmak, eğitim öğretim faaliyetlerinde 
birlik, standart belirlemek ve bu çalışmaların sonucunda 
bilimsel ölçütlerle denetlemek olmalıdır.

- Bünyesinde üçten fazla MYO programı olan üniversitelerin 
rektör yardımcılarından biri koordinasyon görevlerini 
üstlenmelidir.

- Öğrencilerin sanayi, hizmet, ticaret bölgelerinde daha 
çok pratik yapabilmeleri için destek ve imkan sağlanmalıdır.

- Eğitim Program Geliştirme adı altında her yıl belli bir 
ayda YÖK’ün düzenleyeceği alan uzmanları iş kolu ve MYO 
temsilcilerinin katılacağı şuralar gerçekleştirilmelidir.

- MYO mezunları özlük hakları bakımından lise ile 
üniversite arasında bir noktadan değerlendirilmelidir.

 -Bu okul mezunlarından kendi iş yeri açma-geliştirme gibi 
çalışma yapanlara destek olmak maksadıyla devlet düşük 
maliyetli işletme kredisi vermelidir.
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Cansu ARTUNER-Yasin METİN

Yaşar Üniversitesi Meslek Yük-
sekokulu, ‘Sermaye Piyasası 
Sınavları ve Girişimcilikte Al-
ternatif Finansman Teknikleri’ 
seminerine ev sahipliği yaptı. 
Moderatörlüğünü Mehmet Vuru-
cu’nun yaptığı seminerde Yaşar 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Umutlu, Hamsi 
Fingers Yönetim Kurulu Başkanı 
Kurucu Ortağı Gürkan Gediz, In-
force Finansal Çözümler  Eğitim 
Danışmanlık’tan Yeşim Kartallı 
konuşmacı olarak yer aldı.
Seminer Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Umutlu’nun sunumu ile 
başladı. Umutlu, Sermaye Piya-
sası Lisansları’na sahip olmanın 
önemini ve sermaye piyasası 
lisans sınavları hakkında bilgileri 
öğrencilerle paylaştı. Her meslek 
grubunda uzmanlaşmanın 
önemli olduğu bir dönemden 

geçildiğini vurgulayan Umutlu 
“İşe girerken lisansa sahip olmak 
diğerlerinden ayrılma imkanı 
sağlıyor. Günümüzde pek çok 
kuruluş artık lisans arıyor” diyer-
ek lisansların önemini vurguladı. 
Yaşar Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulu Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı’nda yarı zamanlı olarak 
ders veren Dr. Yeşim Kartallı ise 
yatırımcılar, finansal piyasalar ve 
Yatırımcılar Özel Pazar Platformu 
hakkında bilgiler verdi. Kartallı, 
öğrencilere seçecekleri meslek 
dışında hobi edinmenin ve ak-
tivitelerin çok önemli olduğunu 
ve belki de bu aktivitelerin hiç 
ummadıkları anda iş hayatında 
onları destekleyeceğini anlattı. 
Otuz yaşından sonra kariyer 
değiştirdiğini belirten Dr. Kar-
tallı, gençlere yolun başında 
olduklarını, ümitlerini yitirmeyip 
mümkün olduğunca kendilerini 
geliştirecek seminer ve eğitim-
lere katılmalarını tavsiye etti. 

SPK ve
Girişimcilikte
Alternatif
Finansman 
Teknikleri

Seminerin en çok ilgi 
duyulan bölümlerin-
den biri de TOBB 
İzmir Genç Girişimciler 
Kurulu Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Hamsi 
Fingers’ın Kurucu 
ortağı Gürkan Gediz’in 
konuşması oldu. Ge-
diz, Hamsi Fingers’ın 
ortaya çıkışının ilginç 
hikayesini, katıldığı 
yarışmalardaki zorluk-
ları ve yaşadıklarını 
anlattı. Finansa 
ulaşmanın zor ol-
madığını, iş fikirlerinin 
çalınmasından kork-
mamak gerektiğini ve 
fikir hırsızlığının önüne 
geçilebildiğini kendi 
deneyimiyle anlatan 
Gediz “Paradan ziyade 
network sahibi insan-
ları tercih edin“ diyer-
ek gençlerin akılların-
da olan proje veya 
fikirleri gerçekleştirme 
şansları olduğunun 
altını çizdi.

* Türkiye’de sigortalılık bilincinin 
olmadığını belirten deneyimli 
sigortacı, 2023 vizyonunda 
yeni bir düzenlemeyle acente 
sayısının azaltılmasının gündemde 
olduğunu ülkemizde sigortacılık 
bilincinin geliştirilmesi için acente 
sayısının artırılması gerektiğini 
belirtti. Acenta sayısındaki 
düşüşün zor koşullarda başarılı 
olabilecek acenteleri ön plana 
çıkaracağını da belirten Çoruh, 
“bankacılık ve sigortacılık 
mezunları kendilerini en iyi şekilde 
geliştirip mesleği ciddiye almalı. 
Bu sektörde zaman kaybına yer 
yok, yani süreç içinde ön lisans 
mezunu öğrencilere yönelik bir 
işgücü talebi bekleniyor. Artık, 
sigorta acentelerine teknik 
personel çalıştırma zorunluluğu 
gelecek, böylece hem sıkı 
denetim hem de istihdam olacak” 
dedi. İş başvurusu öncesinde 
Segem Belgesinin de önemli 
olduğunu söyleyen Çoruh, bu 
belgenin işi tanıma eğitiminden 
geçildiğini gösterdiğini ve 
mezun için her zaman avantaj 
sağlayacağını ekledi.

Türkiye’de
geleceğin
sigortacılığı
MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programının 
düzenlediği “Türkiye’de Sigortacılık” semin-
erinde ülkemizdeki sigortacılık uygulamaları ve 
sektörün geleceği hakkında konuşuldu.
Ege Sigortacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Çoruh 
ve ekibinin katılımıyla gerçekleşen panelde, deneyimli sig-
ortacılar sektördeki güncel gelişmeleri öğrencilerle pay-
laştı. Konuşmasına Türkiye’de on yedi bin acente olduğunu 
belirterek başlayan Çoruh, bu şirketlerden yalnız dört beş 
tanesinin yerli sermayeli olduğunu, geri kalanının ise ya-
bancı sermayeli olduğunu ekledi. Konuşmasında gelece-
kte öne çıkacak sigorta tiplerinden de bahseden Çoruh, 
hayat sigortalarının yükselişe geçtiğini, özellikle mesleki 
sorumluluk sigortalarının geleceğin sigortası olduğunu,  
genel sağlık sigortasının ve devlet eliyle gerçekleşen eme-
kliliğin tamamen özelleşerek sigorta şirketleri tarafından 
gerçekleştirileceğini söyledi. HABER MERKEZİ
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‘‘Gıda ve Ambalaj Tasarımı’’ 
Çalıştayı’’ gerçekleşti

MYO Gıda Teknolojisi Pro-
gramı ile Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü işbirliğinde 
“Gıda ve Ambalaj Tasarımı 
Çalıştayı“ gerçekleştirildi. 

Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Fatma Esen Taylor’ın 
yürütücülüğünü yaptıkları çalıştaya Gıda Teknolojisi Programı 
öğrencileri ile Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri katıldı. 
İki oturumda gerçekleştirilen etkinliğe konuk olarak dav-
et edilen Pınar Süt Ambalaj Ar-Ge’den Cihan Bilgin ilk 
oturumda öğrencilere “Ambalaj Ar-Ge’nin önemi ve gıda 
sektöründe yaklaşımlar” ile ilgili bir sunum yaptı. Bilgin, 
Pınar Süt’te Yeni ürün geliştirme SAP süreci, birincil amba-
laj geliştirme, dış ambalaj ve görsel süreçler hakkında bilgi 
verdi. Yeni ürün tasarım onayı ve departmanların bu süreçteki 
görevleri hakkında da detaylı bilgi veren  konuşmacı alter-
natif tedarikçi yaratma, alternatif malzeme yaratma ve tescil 
süreci hakkında da bilgi aktardı.

Sözü alan Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu 
gıda sanayiinde ambalajın önemi, 
ambalajın görevleri, birincil, ikin-
cil ve üçüncül ambalajların tanımı, 
ambalaj materyallerinin özellikleri, 
etikette yer alan bilgiler, etiketin 
işlevleri ve yararları, tüketiciler ile 
üreticilerin ambalajdan beklentileri 
üzerine konuştu. Çalıştayın uygu-
lamalı bölümünde tasarımı yapılacak 
olan cam şişenin içine konulacak 
zeytinyağının özellikleri, zeytin-
yağının kalitesini etkileyen etmenler 
ve zeytinyağının ambalajlanmasında 
dikkat edilecek noktalar konusunda 
da açıklamalarda bulundu.
Çalıştayın ikinci oturumunda ise Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Esen Taylor, öğrencil-
ere gıda ambalajı tasarımı ve tasarım 
süreci konularında bilgi verdi, gıda 
ambalajı tasarım sürecini bir uygu-
lama çalışması  ile öğrencilere 
aktardı. Çalışmanın ilk aşamasında 
beyin fırtınası yöntemi ile tasarımın 
konsepti oluşturuldu. Tasarım 
konseptlerini oluşturan öğrencil-
er, iki boyutlu form ve fonksiyon 
arayışlarıyla tasarımlarını geliştird-
ikten sonra, aldıkları geri bildirimler 
ile buldukları alternatifler arasından 
konsepte en uygun tasarımı seçerek 
geliştirdi ve üç boyutlu model olarak 
üretimlerinin sunumunu yaptı.

HABER MERKEZİ

Merve COŞKUN

Ege Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi, Gediz Üniversitesi 
ve Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri ile High One Adworks’ 
un Grup Marka Direktörünün jüriliğini yaptığı yarışmada, 
Pınat Et ve Şarküteri Ürün Müdürü Gülin Görünmez 
yarışmacılara brif verdi. Brif  2015 Ocak ayında lansmanı 
yapılan ve televizyon reklamları yayında olan Küpetto’ nun 
sosyal ve dijital mecralarda, hedef kitle ve bütçeye uygun 
olarak re- lansmanının yapılması istendi. Öğrenciler 
kurayla on gruba ayrıldı. Ardından yarışmacıların ürünü 
tanıması için ürün tadımı gerçekleşti ve grupların beyin 
fırtınası yapması için üç saat süre verildi. Süre içinde 
gruplardan slaytları toplandı ve jüriye ‘ En HİT Fikir’ 
demek üzere sunumlar başladı.

HİT Fikirler 
Yaşar’da
Halkla İlişkiler öğrencileri, akademisyenler 
ve reklam profesyonellerini buluşturan 
3. HİT Fikirler Atölye Çalışması bu yıl 
Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Tüm grupların sunumlarını bitirmelerinin 
ardından heycanlı bekleyiş başladı. Jürinin 
puanlaması sonucu; sucuklu küplerden 
oluşan eğlenceli online oyun ve sosyal 
medyada sucuklu yemekler yarışması fikri 
ile Aşkın Gökçe, Ahmetcan Berkin, Duygun 
Alıcı, Öykü Kürkçü üçüncü oldu. Metroda 
iki durak arası tünel içi ışıklandırma sistemi 
ile sucuklu kurufasulyeyi akıcı resimler 
eşliğinde hedef kitleye pratik yemek olarak 
benimsetme fikrinden yola çıkan gerilla 
çalışmasıyla Merve Coşkun, Zeliha Erel, 
Berkay Kaplan, Ayça Mestan ikinci oldu. 
Yürüyen merdivenin sonundaki tavaya ve 
merdivene yapıştırılmış küp sucukların 
düştüğü proje fikriyle Canan Mert Görkem 
Özcan, Gözde Özkebapçı, Gülşen Turan bir-
inci olarak Pınar A.Ş. ‘ de staj ödülünü aldı. 
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Filelerin ‘blok’ prensesinden
Voleybolcunun dünyası

Geçen yılın Türkiye Şampiyonu 
Yaşar Üniversitesi Bayan Voleybol 

Takımı,  bu yıl da Üniversiteler Spor 
Ligi’nde 2015 yılı şampiyonu oldu.  Profesyo-

nel olarak Arkas Bayan Voleybol Takımında da 
oynayan MYO öğrencilerinden Cansın Şurgun bir 

voleybolcunun dünyasını Yaprak dergisine anlattı.  

Voleyboldaki hedefleriniz nelerdir?
Hedefim Birinci Lig’de oynamak. Fakat 
Türkiye’deki kulüplerde maddi sıkıntılar 
yaşanmakta . Ben bunu hobi olarak 
yapmıyorum , bu benim işim hedefim Arkas  
Spor kulübünde kalmak , daha sonra da şirkette 
kalmak  ve  birikimlerimi paylaşmak

Tribünler hakkında
neler düşünüyorsunuz? 
Bayan olarak nelerden
rahatsızsınız?
Ben 10 yıldır voleybolcuyum, 
malesef  İzmir voleybolla çok 
fazla ilgilenmiyor. Erkek vo-
leybol seyircisine göre bayan 
voleybolu revaçta değil,  çok 
az seyirciyle oynuyoruz. Dolu 
dolu bir tribünde oynadığımı 
hatırlamıyorum. Kalabalık 
bir tribünde oynamayı is-
terim. Bazı hoş olmayan 
şeyler oluyor tabi ki.  Özel-
likle küçük sahalarda küfür, 
saldırı ve aşırı bağırmalardan 
rahatsızız bu durum psikolo-
jimizi etkiliyor.

 Ünilig Voleybol Final müsabakaları 01 - 06 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Samsun’da düzenlendi.  Finalde İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan voleybol-
cularımız setlerde 3-2 üstünlük kurarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türki-
ye Şampiyonu oldu. Yaşar Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı’nın iki önemli 
oyuncusu Cansın Şurgun ve Bahar Çetin Meslek Yüksek Okulu Uluslararası 
Ticaret bölümü öğrencisi. Rakiplerinin ataklarını bloke ederek Yaşar’ı 
şampiyonluğa taşıyan takımın as oyuncularından  olan Cansın Şurgun  
sorularımızı cevaplayarak pek bilinmeyen bir dünyanın kapılarını açtı. 

Cansın Şurgun kimdir?
15.01.1992 İzmir doğumluyum. Ortaokulu Hakim-

iyeti Milliye’de okudum. Arkas spor kulübü bizi 
kız takımı voleybolcuları olarak Selma Yiğitalp 

Lisesi'ne topladı. Lisede de voleybol başarılarımız 
oldu. Ege Üniversitesi Besyo bölümünün sınavlarına 

sakatlığım nedeniyle katılamadım. Daha sonra Yaşar 
Üniversitesinin teklifi üzerine Meslek Yüksek Okulu 
Dış Ticaret bölümüne geçtim.

Voleybol’a ne zaman ve nasıl başladınız?
Voleybola Hakimiyeti Milliye’de boyum uzun olduğu 

için öğretmenimin beni takıma almasıyla başladım. 
Bir yıl okul takımında oynadım. Herhangi bir kulüpte 

lisansım yoktu. Daha sonra maçlarda Gelişim Koleji hoca-
larından Erdal hoca gördü ve kulübüne istedi. Yazın üç ay 

boyunca Gelişim Koleji antremanlarına katıldım. Annem 
arkadaşlarının aracılığıyla beni Arkas  Spor Kulübü’ne yön-
lendirdi. Ilk antrenörüm İsa Subaşı’ydı onunla antremanlara 

başladık. Voleybolu bana sevdiren isim İsa Subaşıdır. Voley-
bola başladıktan bir sene sonra A takımına çıkartıldım.

Karşılaşma sırasında motive olmanızı sağlayan
ayrıntılar var mıdır?

Kendi kendimi motive edebiliyorum. Hata yaptığımda takılı 
kalmıyorum. Hata yaptığımda daha çok hırslanıyorum ve per-

formansım daha çok artıyor. Takım ruhu çok önemli, sağıma ve 
soluma baktığımda güven duymam gerekiyor. Antrenörlerimizin 
desteği de önemli tabi ki. 

Voleybolda en iyi ve en eksik özelliğiniz nedir?
Voleybolda en iyi yönüm hırslı olmam, agresif yapım olması. Bu  özel hayatta kötü birşey ama 
beni oyunda hırslandırıyor. Eksik yönüm ise bazı sporcular vardır çok atletik vücut yapısına 
sahiptir ler, idman yapmasalar bile maça çıktıklarında performansını gösterebilirler.  Ama 
benim bu özelliğim biraz zayıf, ancak  antreman ve fitness yaptıkça performansımın üzerine 
koyabilme yeteneğim var. Zaten orta oyuncuyum en iyi yaptığım şey ‘blok’ yapmak.

Özel beslenme diyetiniz var mı?
Tabi ki bize bir program veriliyor uyarsak bu bizim için daha 
iyi oluyor. Özellikle maçlardan once çok ağır yemek yeme-
meye dikkat ediyorum. Sabah kahvaltısında diyet ve enerji 
verecek şeyler yiyorum. En çok maç öncesine dikkat ediyo-
rum. Asitli yiyecekler yemiyorum, protein ağırlıklı besleniyo-
rum, antreman öncesi karbohidrat almayı tercih ediyorum.

Voleybol ile okul bir arada ne kadar yürüyor?
Fedakarlık yapman gerektiğinde ne yapıyorsun?
İkisi bir arada çok zor diyebilirim. Yine de  4 yıllığa 
geçmeyi düşünüyorum okulum da destekliyor. 
Kulüpteki çalışmalarım ve antremanlar çok ağır 
olduğu için malesef eğitime düzenli devam edemi-
yorum. Çünkü benim için voleybol ilk planda artık 
meslek haline getirdim. Sunum ve ödevler için 
vaktim olmuyor bu konuda zorlanıyorum. Ailemin 
yanımda olması bana büyük bir destek, özellikle 
annem, o benim kahramanım.  
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Cansu ARTUNER - Yasin METİN

Türkiye Voleybol Federa-
syonu tarafından geçen yıl 
düzenlenen Ünilig Voleybol 
müsabakalarında üniversitem-
izin Bayan Voleybol Takımı 
şampiyon olmuştu.

Bu yıl içerisinde de, 26 Kasım 
2014 tarihinde ilk maçına 
Kocaeli Üniversitesi ile çıkan 
Bayan Voleybol Takımımız 
deplasmanlı olarak düzenlenen 
maçlarda Trakya Üniversitesi, 
Celal Bayar Üniversitesi, Süley-
man Demirel Üniversitesi ile 
karşı karşıya geldi. Grup müsa-
bakalarını hiç mağlubiyet al-
madan bitiren takımımız Ünilig 
Final Müsabakaları’na çıkmaya 
hak kazandı.

Final müsabakalarında Bayan 
Voleybol Takımımız, Dicle 
Üniversitesi, Atatürk Üniversite-
si, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi ve İstan-
bul Üniversitesi ile maç yaptı. 
Final müsabakalarını da başarı 
ile bitiren takımımız 2014- 2015 
akademik yılı içerisinde to-
plam 13 müsabaka yapıp ve 13 
galibiyet alarak şampiyonluk 
unvanını korudu ve bu yılda 
namağlup bir şekilde şampiy-
onluğa imzasını atmış oldu.

 Kızlarımızı ve hocalarımızı 
gönülden tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 
Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!

YAŞARLI KIZLAR
ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
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Uluslararası sularda da 
ŞAMPİYONLUĞA
YELKEN AÇTILAR  
Yaşar Yelken takımı Çeşme – Sakız Adası
arasında düzenlenen Channel Cup yarışlarında 
birinci olarak ilk uluslararası derecesini aldı.  
Meltem YILMAZ

Bilimsel çalışmaları ile dünyaya açılan Yaşar Üniversitesi’nin Yelken 
Topluluğu da uluslararası alanda adından  söz ettiriyor. Kısa sürede 
hedeflediği başarıya ulaşan hatta ötesine geçen Yaşar Yelken Topluluğu 
üniversitenin ilk uluslararası derecesini kazandı. Yelken topluluğunun 
çalışmalarını Emre Üstün ile konuştuk...

Yelkenciliği anlatır mısınız?
Yelken, rüzgar ve deniz yardımı gereken bir doğa 
sporu.  Başlama yaşı 7 yaş olarak
kabul edilir. Küçük yaşta
başlanırsa zaten
kolay kolay kopmak
mümkün değil. Bu yıl hangi yarışlara katıldınız?

Marmaris Internatial Yacht Clup,
Campus Cup 2015 üniversiteler arası yarışta  3. olduk,
Match Race  Moda Deniz Kulübünde  3 . olduk
Üniversail ve Jimmy Key yarışları  Urla iskele  2. ve 3. Olduk
Çeşmede olan Channel Cup yarışında ise  1. Olduk.

Beklediğiniz başarıya ulaştınız mı?
Evet ulaşıldı, hatta ötesine geçildi. Kasım ayında düzenlenen 
Channel Cup adlı yarış Çeşme’den başlayıp Sakız Adası’nda 
düzenlenen yarışlarda okulumuzun yelken topluluğu 1. oldu. 
Böylelikle okulumuzun yelken topluluğu takım olarak uluslararası 
ilk başarısını, okulumuz da  ilk uluslararası derecesini aldı.

Türkiye’de yelkene 
yeterince ilgi 
duyuluyor mu ?
Yelken dünyada bilinen 
ve önem verilen bir spor. 
Ülkemizde ise son yıllarda 
gelişme gösteriyor.  Özellikle 
son 10 yıldır iyi bir gelişme 
gösterdiğimizi düşünüyorum. 
Yaşar Üniversitesi de yelken 
kulüplerine önem veriyor 
ve çalışmalarını destekliyor.  
Ayrıca yelken sporuna sponsor 
olup, ismini duyuran birçok 
firmayı da görüyoruz artık.
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Sağlıklı vücut için ‘Fitness’
bir adım ötenizde
Kampüste öğrencilerin hemen yanı başındaki fitness salonu sunduğu 

olanaklarla katılımcılara sağlık  aşılıyor.  Fitness, vücut geliştirmeden 
farklı olarak koşmak, pedal çevirmek gibi   kardovasküler çalışma 

programlarıyla kalori harcatıp vücuda zindelik kazandırıyor.
Can Ozan ARSLAN

Yaşar Üniversitesi’nin öğrenciler için en 
ilgi çeken bölümlerinden birisi kampüs 
içerisindeki  fitness salonu. Bu spor dalı için 
gerekli bütün aletlerin bulunduğu fitness 
salonuna sporla ilgili öğrenciler hayli fazla 
olduğu için katılım da yüksek. 

Fitness sağlıklı ve formda olmaktır. Birçok 
egzersize dayalı bir spordur. Diğer sporlardan 
farklı olarak bütün kasların tek, tek aletli ya 
da aletsiz çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve 
güçlendirilmesi amaçlanır. Esasen bütün 
sporlar dallarında fitnessta kullanılan 
egzersizler yer alır, çünkü her spor dalında 
vücutta ağırlıklı kullanılan kas grupları vardır. 
Bu kas gruplarına kondisyon kazandırılması 
için yapılan egzersizlerin pek çoğu fitness 
egzersizleri olarak da kullanılmaktadır.

Her kişiye ve belirlenen amaca göre 
antrenman programları farklılık arz eder. 
Fitness sporunda kesin bir antrenman 
standardından söz edilemez. Yani her yaşın, 
her hayat tarzının ve vücut tipinin birbirinden 
farklı olarak bir uzman tarafından takip edilen 
çalışma programı olmalıdır. Bu spor belirli 
kalıp ve hedefleri olmadığından dolayı her 
yaşta yapılabilir. 

Bu sporun vücut geliştirmeden iki 
farkı bulunur: Öncelikle gelişmek için 
değil, sağlık için yapılır. Ayrıca bir fitness 
antrenmanında kardiyovasküler çalışma 
(koşmak, pedal çevirmek gibi) ağırlık 
çalışması ile birlikte yapılır. Bu nedenle kaslar 
fazla büyümez, sadece sıkılaşır ve estetik bir 
görünüm alır.

Vücut ağırlığı ile orantılı alınması gereken 
aminoasit , karbonhidrat ve proteinleri 
düzenli tüketmek.
Kalp sağlığı açısından spora beslenmeden en az 
iki saat sonra gitmek ve spordan en az bir saat 
sonra beslenmek.
İdman sırasında bolca su tüketmek.
Alkol, sigara ve fast food gibi sağlıksız 
alışkanlıklardan uzak durmak.

Spor esnasında karşılaşabileceğimiz 
sakatlıklardan uzak durmak için spor öncesi 
kasları ısındırmak.
Antrenör gözetimi altında çalışmak.
Özetlemek gerekirse bu spor dalından en 
sağlıklı ve verimli bir şekilde yararlanmak için 
daha önce belirtilen bütün gereksinimlerin 
bilinçli ve disiplinli bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kaç yaşınızdan beri bu sporla ilgileniyorsunuz ?
15 yaşından beri fitnessla iç içeyim artık hayatımın bir 
parçası haline geldi.
En iyi performans için haftada en az kaç gün antreman 
yapılmalıdır ?
Sağlıklı bir verim almak istiyorsan haftada en az dört gün 
antreman idealdir. Çünkü kasların gelişimi için en az bir 
gün dinlenmesi gerekmektedir. Aksi halde kas yırtılmaları 
ve sakatlıklar doğabilir.
Antreman öncesi ve sonrası nasıl besleniyorsunuz ?
Sabahları saat dokuzda kalkıyorum. Kahvaltıda protein ve 
karbonhidrat ağırlıklı beslenip mesela yumurta , peynir , 
lor , süt , ceviz , badem , yulaf ve benzeri gıdalara ağırlık 
veriyorum.  Yaklaşık iki buçuk saat sonra öğle yemeğimi 
yiyorum. Bu öğünde tavuk eti , balık eti , makarna , yeşillik , 
pilav gibi gıdalarla spor öncesi protein , karbonhidrat ve lif 
ihtiyacımı karşılıyorum. Kahvaltı ve öğle yemeği arasında 
ise meyve yiyorum. 
Antreman öncesi ve sonrasında protein destek ürünlerini 
kullanıyorum. Spordan bir buçuk saat sonra ise yine 
protein ağırlıklı gıdalar tüketiyorum. Akşam yemeğinde 
ise daha hafif balık eti ve yanında bolca yeşillik eşliğinde 
günlük öğünümü tamamlıyorum.

Fitness eğitmeni  
Utku Ercan’dan 

tavsiyeler

 Bir diğer önemli unsur ise spor esnasında kullandığımız kıyafetlerdir. Çünkü 
motivasyonumuzun dağılmaması için kendimizi rahat hissetmeliyiz ve bunun için de 
kendi vücudumuza uygun rahat giysiler kullanmalıyız ayrıca kendi ayağımıza uygun 

ayakkabı seçmeliyiz. Son olarak ise spor yaptığımız ortam da yüksek bir öneme 
sahiptir. Spor yapacağımız ortamın geniş , ferah , sakin ve eğlenceli bir yer olması spor 

motivasyonumuzun ve spor direncimizin artmasını sağlamaktadır.
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Fitness ile ilgili bilinmesi gerekenler
   Fitness sadece bir spor dalı değil , aynı zamanda bir 
yaşam tarzıdır bu yüzden hayatınızın bütün kısımlarına 
etki etmektedir. Bu sporu sağlıklı bir şekilde 
yapmanın temel taşlarından bir tanesi beslenmedir. 
Çünkü bu sporu sağlıklı bir şekilde yapmak için 
vücudumuz için gerekli olan karbonhidrat , protein , 
aminoasit ve benzer mineralleri dengeli bir şekilde 
alması gerekmektedir. Bu yüzden doğal ve dengeli 
beslenmek bu spor türü için hayati bir önem 
taşımaktadır. Bu kriterleri yerine getirmediğimiz 
taktirde elde ettiğimiz verim bir hayli azalmaktadır.

     Beslenmeden sonraki en önemli faktör uyku 
düzenidir . Bilindiği üzere sağlıklı bir insan 
vücudunun minimum yedi saatlik bir uykuya ihtiyacı 
vardır çünkü uyku esnasında yıpranan kasların geri 
kazanımı , gelişimi , gelişimi için gerekli hormonların 
salgılanması uyku esnasında gerçekleştirilmektedir.
     Bir diğer önemli yapı taşlarından bir tanesi 
ise hareketlerin nizami bir şekilde yapılmasıdır. 
Eğer hareketlerimizi nizami ve düzenli bir şekilde 
yapmazsak elde edeceğimiz verim azalır ve bunun 
yanı sıra karşılaşacağımız sakatlıklar artar.
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Bu turnuvaları sadece League Of Legends 
düzenlemiyor.  DOTA, DOTA 2 ve yine bu iki oyunun 
yapımcısı Blizzard tarafından geliştirilen StarCraft 
II gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak, en 
çok tercih edilen e-spor oyunları arasına girmiş 
durumda.   DOTA 2 , DOTA 1 gibi Warcraft III 
oyunun bir modu olarak çıkmış ve zaman içinde 
Warcraft III ‘ten bağımsız hale gelmiş durumda. 

e-spor takımının üniversiteye katkısı büyük olur 
League Of Legends sadece Wildcard ve E-spor 

Olimpiyatlarından ibaret değil. Her ülkenin veya 
kıtanın kendisine ait serverları (sunucuları var. Bu 
serverlarda her ülkenin kış ve bahar olmak üzere 
mevsimlik  ve sezon ortası turnuvaları  oluyor. 
Mevsimlik  ve  sezon  ortası  şampiyonluk  ligi 
ve turnuvaları  Türkiye için de geçerli.  Bunların 
dışında ülkemizde üniversiteler arası turnuvalar 
da olmaktadır. Okulumuzda da  strateji ve E-spor 
oyunları için ayrılmış olan bir yer var ancak çok 
etkin değil.  Aslında bu oyun üniversite sınavına 
hazırlanan genç arkadaşlarımız da oynadığı için   
okulumuzun isminin daha fazla duyurulmasını 
sağlayacak önemli  bir platform olduğunu 
düşünüyorum. 

Sporun adı e-Spor olunca internete bağlı ve 
sadece gerekli donanımlara sahip olan bir bilgisayar 
dışında ihtiyaç yok. Milyon dolarlık bir bütçeler  söz 
konusu değil. Böyle bir  takım için gönüllü oyuncular 
bile olacaktır. Kazanç tarafına bakarsak normalin 
üstünde donanımlar ve iyi bir ekip çalışması ile 
rahatça başarılı olunabilir.

Yepyeni bir
spor dalı
e-spor

Mertkan ÇINAR

Yazıya  e-spor nedir ve  futbol, basketbol gibi gerçek sporlardaki 
gibi “Lisans alma imkanı var mı?” sorusunun cevabını arayarak  
başlayalım. E-spor; Elektronik Spor olarak adlandırılan, online 
oyunlar üzerine kurulu olan bir spor dalı. Son yıllarda dünyada 
popüler olan bu dal, ülkemizde de yavaş yavaş önem kazanıyor. 

Kısa bir süre önce futbolda yakından tanıdığımız Beşiktaş JK kendi 
e-spor takımını kurdu. Daha sonra da League Of Legends(LoL) 
wildcard turnuvasını kazanıp bir sonraki e-spor olimpiyatlarına 
katılım hakkı almış, bu başarıyı bir önceki yıl da Dark Passage’ta (DP)
göstermişti.

 Aslında E-spor lisansı alabilmek  çok kolay. Sadece T.C. kimlik 
numarası, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi, 2 Adet vesikalık 
resimle  Gençlik Ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan ‘Gelişmekte 
olan Sporlar Federasyonu’na müracaat yeterli oluyor. 
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Yaşar Üniversitesi 
Medya Merkezi 
tarafından kurulan, 
2008’den beri İnternet 
Radyoculuğunda yer 
edinen bir radyo. Hem 
eğiten hem öğreten 
canlı ve bir o kadar farklı 
bir radyo.  RadYU’nun 
kurucusu ve yönetmeni 
olan okulumuz 
Medya Merkezi’nin 
görevlilerinden Turgut 
Onarır ile keyifli bir 
sohbet ve RadYU 
hakkında her şey...

Radyo değil
RADYU!
Ezgi ÖZDÖL

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Birçok kişinin bildiği Yaşar 
Radyo anlatımı doğru değil. Bizim gerçek adımız RadYU’dur.  
24 Ekim 2008 yılında Yaşar Üniversitesi internet radyosu 
olarak ilk adımı attık. O zamandan bu zamana tek değişmeyen 
şey ise sadece internet radyosu olmamız. Yani internet dışında 
hiç bir yerden yayın yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü frekanslı 
yayınların ileriki yıllarda yitip gideceğini düşünenlerdeniz.

Herkese göre programlarımız var
Şu an yayında olan 9 programımız var. 
’35 MM’ O hafta vizyona giren filmlerden bahsettiğimiz, beyaz 
perdeden son haberlerin yer aldığı buram, buram sinema 
kokan bir program.

‘Ses perdesi’ Aktör ve aktrislerin yaşamlarından 
bahsedilen, repliklerinden kesintiler verilen farklı program

‘Kulübe’ Öğrenci kulüplerinin üyelerini konuk aldığımız bir 
program.

‘Kariyerini Sağlıklı Yaşa’ Profesör doktorların ve çok 
değerli isimlerin konuk olduğu 13 bölümlük bir program. 

‘Spor Sohbetleri’ Okulumuzun başarılı sporcularının güzel 
sohbetleri ve kariyerlerini anlatan program

‘Asist’ Basketbol hakkında herşey..

‘Tozlu Notalar’ Klasik müzik bestekarlarının müziklerini 
yaşamlarını dinlediğimiz bir program

‘Gece Tarifesi’ Elektronik müziklerin kolajından oluşan bir 
gece programı

‘Geri Sayım’  10 Hit şarkının yayınlanarak onlar hakkında 
konuşulan  müzik dolu bir program

‘Sinyal’ Araç Uzmanı Tolga Abacı tarafından yayınlanan 
Trafik ve Trafik hakkında her şeyin olduğu bir program

İlk zamandan bu 
yana sürekli gelişerek 
radyo yayıncılığında 

ilerledik. 24 saat 
canlı yayın yapan 

radyomuzda müzikten 
tutun da tüm 

programlar alternatif. 
Yani her radyonun 

yaptığından çok farklı.

Asıl amacımız öğrenciler
Radyomuzun yüzde 80’lik kısmını alternatif müzikler 
oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 20’lik kısımda ise çeşitli 
programlarımız var. 
Bizim asıl amacımız öğrencilerin, öğrenciyken ne kadar çok 
şey yaparlarsa ne kadar çok faaliyet içerisinde bulunurlarsa 
mezun olduklarında bir o kadar önde ve farklı olabilecekleri 
uygulamalı öğretmek.
Özellikle radyoculuğu seçmek isteyen öğrencilerin, zorlu 
sektör isteklerinden dolayı hiç bir zaman yapamayacakları 
programı burada bağımsız bir şekilde yapabilmelerini 
istiyoruz.
Öğrencilerin kendilerini bu alanda daha mutlu hissetmeleri, 
kendilerini geliştirip özgüven kazanmaları hedeflerimizin 
başında geliyor.

Bizimle her 
bölümden
öğrenci çalışabilir
RadYU’da bizimle çalışacak 
öğrencilerin mutlaka Radyo TV 
Sinema bölümünden olması 
gerekmiyor. Mimarlık, mühendislik 
gibi farklı birçok bölümden 
öğrencilerimize her zaman 
kapımız açık. Radyo bir hobi işidir. 
Birikimlerin sonucunda bu alanda 
yaptığın işten mutlu olup karşı 
tarafıda mutlu edersin.

Haber istiyorsanız 
başka kanallarda
çok var
Programlarımız içerisinde 
haber içerikli bir yayın 
yok. Bunun nedeni bir çok 
radyoda bunun olması. Haber 
dinlemek isteyen istediği her 
dakika bu habere ulaşabilir. 
Ama biz farklı olduğumuz için 
farklı içeriklere yer veriyoruz.

28 29



MYO Yaprak Dergi MYO Yaprak Dergi

Müziğe verdiği önemle örnek teşkil eden 
Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, 2006
yılında Selçuk Yaşar’ ın desteğiyle kuruldu. 
2015 yılı başından beri Orkestra Sorumlu-
luğunu üstlenen viyola sanatçısı öğretim 
görevlisi Pınar Dinçer ve müzik teknoloğu 
Doç. Dr. Mehmet Can Özer ile Oda 
Orkestrası ve geleceği üzerine konuştuk.

Yaşar Üniversitesi Oda 
Orkestrasını diğer oda 
orkestralarından ayıran 
en belirgin özelliği 
nedir?
Okuldan hocalarımız ve 
öğrenciler ile birlikteliğin 
yanı sıra dışardan da pek 
çok sanatçının desteğini 
alan bir oluşum. Bu yılki 
hedeflerimizden biri her 
konserde en az bir Türk 
bestecinin eserini çalmak. 
Bizi misyon olarak da 
orkestra olarak da diğer-
lerinden ayıran en önemli 
özellik bu. Hatta şu an üç 
tane Türk besteci bizim 
için beste yazıyor.

Oda Orkestrasının son 
etkinlikleri neler?
En son, Avrupa Haftasında 
4 Mayıs’ ta düzenlediğimiz 
konserle dönemi tamam-
ladık. Ancak önümüzde-
ki dönem için heyecan 
verici çalışmalarımız var, 
bu çalışmaların en az beş 
tanesi Ahmet Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’ nde, iki 
veya üç tanesi de okulda 
gerçekleşecek. Planlama 
içerisinde olduğumuzdan 
netliği için bir şey söyleye-
meyiz. Ancak bireysel etkin-
liklerimiz hala devam ediyor.

Orkestra için gelecek 
planlarınız neler?
Sadece İzmir’ deki 
festivallere değil tüm 
Türkiye’ deki festi-
vallere katılmak ve 
devamında da yurtdışı 
festivallerine katılmak 
istiyoruz. Bunların 
hepsi adım adım 
gerçekleşecek, elbette 
biz de gerekli adımları 
atıyor ve çabalıyoruz.

Oda orkestrasını nasıl 
oluşturuyorsunuz, seçim 
kriterleri nelerdir?
İlke olarak oda orkestrasına 
girerken sınav yapılır ancak 
okulumuzda böyle bir sınav 
oluşturulamadı. Çünkü ken-
dimize ait bir kadromuz yok, 
dışardan sanatçı çağırıyoruz. 
Üst sınıflarda bulunan ve 
hocalarımızın tavsiye et-
tiği öğrencileri seçiyoruz. 
Önümüzdeki dönem dört 
tane profesyonel sanatçıdan 
oluşan, dört tane de öğren-
cilerimizden oluşan, Yaşar 
Gençlik Orkestrası ile konser 
vereceğiz. Öğrencilerimiz 
için de tecrübe olacak.

Önümüzdeki sezon için planladığınız 
konserlerinizden küçük sırlar vermek 
ister misiniz?
Uluslararası Arenada saygın solistlerle 
konser yapacağız. Hem onları davet ediy-
oruz hem de kendi yetiştirdiğimiz  başarılı 
öğrencilerimiz ve hocalarımızı bu kon-
serlerde lanse ediyoruz. Onursal Şefimiz 
Alexander Rudin, daimi Şefimiz Hakan 
Şensoy ve önümüzdeki sezon itibariyle de 
farklı şeflerle de çalışacağız. Değerli Şef 
İbrahim Yazıcı da bizlerle birlikte olacak.

*

Oda Orkestrası, okul 
dışında nerelerde 
sahne alıyor?
Geçen yıllarda olduğu 
gibi Ahmet Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’ 
nde  olacağız ancak 
orada önümüzdeki se-
zon daha fazla konser 
vereceğiz. Orkestranın 
başına geçtiğimizden 
beri daha fazla alanda 
yer almak istiyoruz. 
Bunun için de plan-
larımız devam ediyor.

‘‘Uluslararası Arenada 
sesimizi duyuracağız”
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Merve COŞKUN

30

Klasik müziğin dinleyicisi, pop 
müzik dinleyici kitlesi kadar çok 
değil. Dolayısıyla, değer veren 
dinleyici sayısı da az oluyor. 
Ancak İzmir’ e baktığımız zaman 
konserlerin doluluk oranı yüksek, 
İzmir dinleyicisi keyifle ve eğle-
nerek dinleyen, müziğe değer 
veren bir kitle. Klasik müziğin, 
popüler müziğin aldığı medya 
desteğini alması mümkün olmuy-
or. Köşe yazarlarında klasik müzik 
eleştirmeni sayısı çok az, olsa bile 
müzik eğitimleri yok, arkadaşlık ve 
dostluk ilişkisiyle güzel bir şeyler 
yazıyor. Konserden alınan keyif, 
eğlence, iyi veya kötü olması, o 
eleştirmenler için önemli değil. 
Elbette öncelikle üniversitelerde 
bu konuyla ilgili kişiler yetiştirmek 
ve kanaat önderi oluşturmak ger-

ekiyor. Yaptığınız işlerin görünme-
mesi demoralize ediyor. Sonuçta 
sizin hakettiğiniz bir kariyer, ancak 
‘neden ben seçilmiyorum da o 
seçiliyor?’ sorusunu akla getiriy-
or, bunun için medyanın tavrının 
değişmesi gerekiyor. Yani me-
dyada bu alanda yazabilen, sert 
eleştirilerde bulunabilen yazarlar 
lazım.
  Bir diğer sorun finansman. Yurt-
dışında bunu yapan ve destekley-
en sponsorlar var. Sponsorlar aile, 
şirket, vakıf olabilir. Sponsor varsa 
konser alanı yapımı ve diğer ihti-
yaçların karşılanması konularında 
klasik müziğin gelişmesi sağla-
nabilir. Yaptığımız iş maliyet ger-
ektiriyor, gerek aldığımız eğitim 
gerek çaldığımız enstrümanlar ve 
biz işimizle kitlelere sesleniyoruz.
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Yaşar Üniversitesi 2014-2015 akademik 
yılı önlisans, lisans ve lisansüstü 
mezuniyet töreni üç gün boyunca kendi 
üniversite yerleşkesinde düzenlenen 
törenle gerçekleşti. Törene mütevelli 
heyeti başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Yaşar 
Üniversitesi’nin akademik kadrosu, 
öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. 
Üçüncü gün gerçekleşen Meslek 
Yüksekokulu kep töreni Oda 
Orkestrası’nın müzik dinletisi ile 
başladı ve Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Cemali Dinçer ‘in konuşmasıyla 

devam etti. Dinçer “ Yaşar’lı olmak 
çevreye ve yaşama duyarlı, araştıran, 
toplumsal duyarlılık bilinci ile 
hareket eden, bilimin tek rehber 
olduğuna inanmış, yaratıcı aydınlar 
olarak yaşamaktır, bu niteliğinize 
sahip çıkınız ve yaşam boyunca 
zenginleştiriniz” diyerek mezunlara 
yeni hayat yollarında başarılar diledi. 
Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet 
Yiğitbaşı ise “Bu sene mezun olan 1040 
öğrencimizin katılımıyla, toplam 5700 
mezunumuz olacak Yaşar Üniversitesi 
ailesi güçlenerek büyüyor, nitelikli 

akademik kadrosu ile ülkemizin ve 
uluslararası camianın tercih edilen 
üniversitelerinden birisi haline gelmiştir 
” diye konuştu.
Tören üniversite’yi derece ile bitiren 
öğrencilere plaketleri’ nin takdim 
edilmesi ile devam etti. Tören, tüm 
bölüm öğrencilerinin sırayla sahneye 
çıkarak, bölüm birinci, ikinci ve 
üçüncülerinin plaketlerini alması ile 
son buldu. 2015 yılı mimarlık bölümü 
mezunu Gamze Kök’ün gece sonunda 
seslendirdiği parça eşliğinde, kepler 
büyük bir coşkuyla gökyüzü ile buluştu.

KEPLER COŞKUYLA
GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU

Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, 
Saygıdeğer Rektörüm ve Rektör 
yardımcılarım, Saygıdeğer hocalarım, 
sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar 
ve ailem öncelikle hepiniz bu anlamlı ve 
keyifli geceye hoş geldiniz.
Benim üniversite serüvenim aslında 
2006 yılında başladı, farklı bir alanda 
eğitimimi tamamladım. Mezun olduktan 
sonra 2012 yılına kadar birçok yerde 
çalışarak kendimi iş hayatına hazırladım, 
deneyim kazandım fakat çalıştığım 
süreç içerisinde mesleğimin bana 
uygun olmadığını anladım. Hocalarımın 
üniversitede verdiği görevler, 
kişisel hayatımdaki yetkinliklerim 
doğrultusunda, çalışma hayatında 
başarı sağlayabileceğim alanın 
iletişim olduğunu farkettim. Şu anda 
28 yaşındayım, ikinci üniversitemden, 
sevdiğim bir bölümden başarıyla ve 
mutlulukla mezun oluyorum, bu tarif 
edilemez bir duygu. 
Bu iki yıllık süreçte bir kez daha anladım 
ki hayallerimizin peşini hiçbir zaman 
bırakmamalıyız ve her zaman başarımıza 
destek olan insanlarla birlikte 
yürümeliyiz. Başarının kolay kazanılan 
bir şey olduğunu düşünmüyorum. 
Başarı önce istemek, düzenli çalışmak, 
sonuç odaklı olmak ve zamanı iyi 
yönetebilmekle kazanılabilir. Benim 
Yaşar Üniversitesi eğitim sürecim de çok 
kolay olmadı, bunu kıymetli hocalarım 
ve değerli ailem iyi bilir, ben buradan 
tüm okul hocalarıma ve aileme bu zorlu 
sürecin her anında yanımda oldukları 

için teşekkür ederim.
Yaşar Üniversitesi’nden mezun olmak 
bana göre ayrıcalıklı bir durum, bugün 
eminim ki burada mezun olan hiçbir 
arkadaşım okula ilk başladığı gibi değil. 
Ben de, Yaşar Üniversitesi sayesinde 
artık iyi bir vizyona sahibim, hayattan 
ne istediğimi biliyorum ve kendime 
güveniyorum. Artık hayatın bana 
güzelliklerle geleceğine inanıyorum. İş 
hayatına atılmam da hızlı ve kısa bir süre 
önce gerçekleşti,  Mart ayından beri staj 
yaptığım kurumsal bir şirkette, sevdiğim 
bir alanda aktif olarak çalışmaktayım. 
Bir Yaşar Üniversiteli olarak hocalarıma 
layık biçimde, başarıyla okulumdan 
mezun olduğum için de kendimi çok 
şanslı ve gururlu hissediyorum. 
Konuşmama son verirken, Atatürkçü 
düşünceyi savunan, bizlere ulusal ve 
uluslararası platformlarda kendimizi 
geliştirmemiz için çeşitli imkanlar sunan 
ve öğrencilerini her daim destekleyen 
Yaşar Üniversitesi ailesine çok teşekkür 
ederim. Bana bu yeni hayat yolunda 
her zaman destek olan sevgili aileme 
de teşekkürü bir borç bilirim. Son 
teşekkürüm ise, 2013 yılından bu yana 
hayatımıza renk katan, bana varlığıyla 
şans getirdiğine inandığım yeğenim 
Bade’ ye,  iyi ki varsın, senin hayat yolun 
hep güzelliklerle ve ışıl ışıl olsun. 
Sevgili arkadaşlarım hepinizi de ayrı ayrı 
tebrik ediyorum, hepimizin yolu açık 
olsun. Tüm konuklarımıza çok keyifli bir 
akşam diliyorum. Hepinize saygılarımı 
sunuyorum. Şahika SAYĞI

Meslek
Yüksekokulu 
birincisi 
Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım 
bölümü 
öğrencisi 
Şahika 
Sayğı'nın 
duygu ve umut 
dolu birincilik 
konuşması
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Yaşar Üniversitesi’ne  harika bir gece yaşatan Fettah Can twitter hesabında kendisine eşlik eden Yaşarlı gençlere teşekkür etti.

Muhteşem  koroya

TEŞEKKÜR
Fettah Can’dan

MYO Yaprak Dergi
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 Duvar, Mandalinalar, Alem Biliyor gibi 
birbirinden güzel parçalarıyla gençlere un-
utulmayacak bir bahar şenliği yaşatan Fettah 
Can’ın yaklaşık 3 saat süren konseri gece saat 
00.00 da sona erdi. Yaşar Üniversite’sinde-
ki coşkudan  çok memnun olan ünlü sanatçı 
konserden sonra resmi twitter hesabından 
gençlerle çekilen fotoğrafını paylaşıp: “ Teşek-
kürler, Yaşar Üniversitesi’nde bizi dinleyen eşlik 
eden muhteşem koroya” ifadelerini kullandı.

Onur Burhan ARIKAN  - Büşra DURMAZ 

Bu yıl 13’ncüsü 12- 13 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenen Yaşar Üniversitesi Bahar 
Şenliklerine ünlü sanatçı Fettah Can 
konseri damgasını vurdu.  13 Mayıs günü 
saat 21.00’de  sahneye çıkacağı açıklanan 
ünlü popçu 30 dakika gecikmeyle 
üniversiteli gençlerle buluştuğunda 
heyecan doruğa ulaştı. 

MYO Yaprak Dergi

13. Bahar Şenliği
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Yaşar Üniversitesi Rock 
Topluluğu’nu tanımak ve 
sizlere tanıtmak istedik. 
Topluluk  başkanı ve Deus 
Ex Machina grubu bateristi 
Hüseyin Yılmaz ile keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Hüseyin 
Yılmaz. Yaşar Üniversite-
si Film Tasarımı bölümü 
ikinci sınıf öğrencisiyim. 
2008 yılında klasik gitar 
eğitimiyle müzik yaşantıma 
başladım. Daha sonraki yıl-
larda elektrogitar ve davul 
eğitimi aldım. Lise yıl-
larında okulun mezuniyet 
törenlerinde ve bayram-
larda lise müzik grubuyla 
sahne aldık.

Grubu kurmaya nasıl karar verdiniz? 

Lise yıllarında aktif müzik yaşantımı üniversitede 
sürdürmek istiyordum. İlk önce okulumuzun Rock 
Topluluğu başkanı oldum, daha sonra grubu 
kurmak için gerekli duyuruları yaptım. İstekli ark-
adaşlarımızla Deus Ex Machina grubunu kurduk.

Grubunuzun adı Deus Ex Machina’nın
anlamı nedir?

Deus Ex Machina’nın anlamı Antik Yunan döne-
minde yazılan tiyatro eserlerinde, hikayenin gidişi 
öyle karmaşık, içinden çıkılamaz bir hal alır ki, artık 
yazarın üretebileceği ilginç bir çözüm kalmaz ve 
sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak da mitolojik 
tanrılar bir anda ortaya çıkarak olaya müdahale 
eder. En son tanrının dediği olur ve kararı tanrı verir.

Yağmur MAYRUK

Gelecekte mezun old-
uğunuz bölümle ilgili 
çalışmak mı yoksa müzik 
hayatınıza mı devam 
etmek istiyorsunuz? 
 İleriki hayatımda iki işi 
birlikte yürütmek istiyo-
rum. Sinema ve müzik bir-
biriyle bağdaşan alanlar. 
Bunun örneklerini Türki-
ye’de de görüyoruz. Türk 
yönetmen Onur Ünlü, 
Leyla The Band grubunda 
bateristlik yapıyor. Müzik, 
hayatımın her alanında 
olacak. Ama ilk işim tabii 
ki sinema yapmak. 
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  Bahar şenliklerinde hiç sahne aldınız mı?

2014 yılında Yaşar Üniversitesi bahar şenliklerinin 
ikinci gününde sahne alacaktık. Soma faciası
nedeniyle bahar şenliğinin ikinci günü iptal edildi. 
Bu seneki şenlikte sahne aldık.

Okuyucuların sizi daha iyi tanıyabilmesi 
için grubunuz ile ilgili bilgi verir misiniz?
 Grubumuz 2012 yılında kuruldu. Solistimiz 
Tibet Biroğlu grubumuza 1 ay önce katıldı. 
Başka gruplarda da solistlik yapmaya devam 
ediyor. 2013 yılında Vodafone Liseler arası 
müzik yarışmasında en iyi vokal ödülünü 
aldı. Ege Üniversitesi’nde sualtı teknolojisi 
bölümünde eğitim görüyor. Solo Gitaris-
timiz, Burak Özvatan. Daha önce bazı gru-

plarda çalıştı. 2013 yılında Vodafone Liseler 
arası müzik yarışmasında en iyi gitarist 
ödülünü aldı. Yaşar  Üniversitesi’nde Deniz 
ve Liman İşletmeciliği okuyor. Ritim Gitaris-
timiz Ataberk Canıtez, daha önce bazı gru-
plarda çalıştı. Deux Ex Machina grubunun 
esas üyelerindendir. Ben baterist Hüseyin 
Yılmaz. Lise yıllarında kurduğum müzik 
gruplarında bateristlik yaptım. Grubumuzla 
yaptığımız müzik, akustik ve alternatif rock.

*

  Sahne aldığınız yerler var mı?

Şu an ders yoğunluğu nedeni-
yle sahne aldığımız yer yok ama 
seneye bazı yerlerde sahne almak 
için girişimlerde bulunacağız.
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Rock 'n' Roll ve 
Deus Ex Machina
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Ogün Kaptanoğlu ile dizi seti arasında yaptığımız 
tatlı sohbetten gençlere mesajlar var.
Cansu KADAGAN

İlk olarak size Karagül de oynamakta olan İzmirli oyuncumuz 
Ogün Kaptanoğlu’ndan bahsetmek istiyorum. Kaptanoğlu 1977 
İzmir doğumlu. İlk,orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Soh-
betimiz sırasında kendisinin koyu bir Karşıyakalı olduğunu belirtti. 
Ayrıca İzmir’de eğitim gördüğü dönemlerde Karşıyaka ve Tuborg 
Klüblerinde basketbol ve yüzme dallarında spor yaptığını belirtti.
Aynı dönemlerde İzmir’deki ajanslar da altı sene modellik yaptı.

İlk hangi film de oynadınız sorusuna cevap olarak Yönetmen 
Aytan Gönülşen’in “Kardan Adamlar” filminde oynadığını söyle-
di.”Kardan Adamlar” filmin de Antalya Altın Portakal festivalinde 
ilk başrolüyle gelecek vadeden en iyi oyuncu adayı olarak 
başarılarını devam ettirdi. Bu dönemlerde mesleğini sürdüre-
bilmek için İstanbul’a yerleştiğini söyledi. Farklı meslek dalların-
da da çalıştığını belirten oyuncu yine de ekranlarda olmaktan 
vazgeçmediğini söyledi. Diğer projeleri ise “Parmaklıklar Ardın-
da”. “Ay Tutulması” ve halen devam eden “Karagül” dizisi.

OGÜN KAPTANOĞLU’NDAN 

HABER VAR!

İzmir’li oyuncumuza sorduğum 
sorularla devam etmek istiyorum

 Ne sıklıkla spor yaparsınız?
Kaptanoğlu: Set saatleri dışında 

vakit buldukça her fırsatta spor 
yaparım.

En sevdiğiniz ve sevmediğiniz 
yemekler neler?

Kaptanoğlu: Yemek 
ayırmıyorum,her yemeği severim 
ama izmir’e özgü yemekler her 
zaman favorimdir.

Seni anlatan 3 kelime nedir?
Kaptanoğlu: Mücadele 

ruhu,muhalif ve dostlarına değer 
veren biriyim.

İleriye dönük hedeflerin 
neler?

Kaptonoğlu: Kariyerime keyifli 
ve güzel karekterler ile sinema,dizi 
projelerinde sağlığım el verdiği 
sürece devam etmek.

Karagül dizi seti nasıl 
geçiyor?

Kaptanoğlu: Karagül de sezon 
finaline geldik.Seneye son sezon 
olmak üzere devam edeceğiz.
Şehir dışı projeler diğer setlerden 

daha zor geçer.85 haftadır 
istisnasız 1. liğimizi koruyoruz.
Bunu korumak çok zordur,yaklaşık 
6,5 milyon izleyiciye sahibiz,bu 
başarı da bizi mutlu ediyor 
ve motivasyonumuzu güçlü 
tutmamızı sağlıyor.

 Son olarak okulumuzda söyleşi 
yapmak ister misiniz sorusuna tabi 
ki de misafiriniz olurum cevabını 
aldım.

Başarılı oyucuya 
teşekkürlerimizi iletiyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

Sana İzmir desem neler söylersin?
Kaptanoğlu: İzmirli olmak ayrıcalıktır.Tarihin bugüne 

dek gördüğü en güzel ve özel şehirlerden biridir.Milli 
mücadelenin başladığı ve zaferle noktalanan tek şehri ve 

Mustafa Kemal Atatürk’ün tabiri ile adı güzel İzmirdir.
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İlk olarak “Dans performanslarına nasıl hazırlandınız?” 
sorusunu yönelttiğimiz genç arkadaşlar bu soruya ortak bir 
cevap verdiler. Bu sene ilk defa sahne aldıklarını, yeni bir 
grup olduklarını belirttiler. Aynı zamanda dans eğitmenlerinin 
üniversitemizde öğrenci olduğunu ancak kendilerinin 
profesyonel dansçı olduğunu eklediler.

Çalışma temponuz nasıl ve bu dans performansı için 
ayırdığınız zaman ne kadar?

Yeni kurulan bir grup olmamıza rağmen yaptığımız işi 
ciddiye alıyoruz ve çok yoğun çalışma temposu içindeydik. 
Okulun açıldığı dönemden beri çalışmalarımıza hızlı bir 

şekilde yol verdik ve çıkan performans bizi mutlu etti açıkçası.

Sohbetin ilerleyen dakikalarında İdlin Arşinova bize 
biraz kendisinden bahsetti. İdlin profesyonel dansçı 
olduğunu,sekiz seneden bei dans ettiğini ve dans etmeye ilk 
Azerbaycan’da başladığını söyledi. Okulumuza geldiğinde 
ilk işim kendime en uygun dans olan salsa’yı seçip 
partnerimi buldum ve yarışmalara katıldık ifadesini kullanan 
Arşinova, Bursa,İstanbul, ve Ankara’da yarışmalara katıldığını 
belirtti. Ayrıca dans etmenin onun için bir tutku olduğunu ve 
hayatının her anında buna yer ayırdığını söyledi.

Bahar şenliklerinin nasıl geçtiğini düşünüyorsunuz?
İdlin; “ Benim için harika bir deneyimdi. Bir günde iki 

şov çıkarttık. Hızlı bir şekilde hazırlanmak lazımdı ve biz 
grup olarak bunu başardık. Biz Ladies grup olarak sahnede 
olmaktan çok büyük keyif aldık ve umarım bizi izleyenler 
içinde şenlik bomba gibi geçmiştir”.

Margarita; “Performansımız için çok çalıştık, çok emek 
harcadık, çok özendik…Biz dans ederken çok eğlendik ve 
izleyicilerinde eğlenmiş olduklarını düşünüyorum. Elimizden 
gelenin en iyisini çıkarttık ve bu gurur verici.”

Ladies 
şenliğe 
renk kattı

 Yaşar Üniversitesi (2015) Bahar Şenlikleri coşku 
ve eğlencenin doyasıya yaşanmasıyla son buldu.

Cansu SARIBÜYÜK
Okulumuz dans topluluğu iki gün ( 12 Mayıs-13 Mayıs ) 

boyunca etkinliğe katılanları coşturdu. Eğlenceli ve dinamik 
dans topluluğu ‘’Ladies ‘’ ile kısa da olsa sohbet etme imkanı 
yakaladık. Grubun üyelerinden olan Margarita ve İdlin 
ile gerçekleştirdiğimiz tatlı sohbette Bahar Şenliğindeki 
performanslarına nasıl hazırlandıklarını, bu süreçte neler 
yaşadıklarını, heyecanlarını ve mutluluklarını bizimle paylaştılar.
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Kıyafetlerinizi kim hazırlıyor,bir 
sponsorunuz var mı?

Kıyafetlerimize grup olarak karar 
verdik. Temamız asker ve grup adımız 
olan Ladies’te yoğunlaştı. Biraz ondan 
biraz ondan diyebiliriz. Hem Ladies 
Style olacağız hem HipHop. Bir 
sponsorumuz yok. Grup içindeki ortak 
kararlarla çıkmış bir stil aslında.

Ekibiniz kaç kişi?
Ekibimiz 12 kişi ve hepimiz bu toplulukta birbirimize çok iyi 

uyum sağladık. Hepimiz Yaşar Üniversitesi öğrencisiyiz ve dans 
dışındaki zamanlarda da arkadaşlığımız ve dostluğumuz var. 
Birbirimizi bu kadar iyi anlamamız dansımızdaki uyumla da 
gözle görülür bir durum oldu artık.
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Cansu ARTUNER –Yasin METİN

Dünyamızda enerji ihtiyacı her 
yıl artıyor. Buna karşılık bu ihtiyacı 
karşılayan fosil-yakıt rezervi hızlı 
bir şekilde azalıyor. En iyimser 
tahminler bile, 2030 – 2050 yılları 
arasında petrol, kömür ve doğal 
gaz rezervlerinin büyük ölçüde 
tükeneceğini gösteriyor. Alternatif 
enerji kaynakları, fosil yakıtların 
neden olduğu çevre kirliliği, iklim 
değişikliği gibi olumsuz etkiler 
nedeniyle ülkelerin yeni  enerji 

politikalarının gündeminde yer 
alıyor. YAPRAK dergisi muhabirleri 
olarak temiz, yenilenebilir, 
ulaşılabilir, doğaya daha az zarar 
veren nitelikleriyle geleceğin 
enerji arayışının odak noktasında 
olacak alternatif enerji kaynakları 
hakkında yüksekokulumuz elektrik 
ve enerji bölümü, alternatif enerji 
kaynakları teknolojisi programı 
öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. 
İlker Gürkan, Öğr. Gör.Oğuz Gora 
ve Öğr. Gör. Selen Çekinir ile 
konuştuk.

Enerji Politikamızı
Alternatif Enerji Kaynakları
Üzerine Kurmalıyız
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Programınız hangi puan 
türüyle öğrenci alıyor?  Me-
zunlar hangi lisans bölümler-
ine geçebilir?

Selen Çekinir: Alternatif 
Enerji Kaynakları Teknolojisi 
programı, Yaşar Üniversite-
si’nde Mayıs 2013’te YÖK onayı 
ile öğrenci alımına açıldı. Puan 
türü YGS 1 olup, ders müfredatı 
yurt içi ve yurt dışı emsal orga-
nizasyonlarla uyumlaştırılarak 
zenginleştirildi. Meslek liseler-
inin, elektrik- elektronik tekno-
lojisi, makine teknolojisi, metal 

teknolojisi alanlarından alter-
natif enerji kaynakları teknolo-
jisi programına sınavsız geçiş 
imkânı bulunuyor.

Programda önlisans eğiti-
mini tamamlayan öğrencile-
rin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 
ile mühendislik fakültelerinin 
elektrik mühendisliği bölümü, 
elektrik – elektronik mühendis-
liği bölümü, enerji sistemleri 
mühendisliği bölümüne ve 
fen edebiyat fakültelerinin fizik 
bölümüne dikey geçiş imkanı 
bulunuyor.

Sektörden destek alıyor 
musunuz?

Selen Çekinir: Program 
mezunlarının sektörün beklen-
tilerini karşılayacak şekilde 
yetiştirilmeleri ve sektörle 
sürekli iletişim içinde olmamızı 
sağlayan bir danışma kuru-
lumuz bulunuyor. Bu kurulda  
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 
Vatansever ve ZORLU Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Zorlu yer alıyor.

Alternatif enerji 
kaynakları nelerdir, nasıl 
tanımlayabiliriz?

Selen Çekinir: Alternatif 
enerji kaynaklarını kısaca, fosil 
enerji kaynaklarına alternatif 
olabilecek tüm enerji türleri 
olarak açıklayabiliriz. Alterna-
tif  enerji kaynaklarına örnek 
verecek olursak; rüzgar, güneş, 
jeotermal, biyokütle, hidroelek-
trik, hidrojen, dalga, okyanus 
ve gelgit enerjilerini sayabiliriz.

Bölüm öğrencilerinin gördüğü dersler nelerdir?
Selen Çekinir: Öğrencilerin temel olarak gördüğü 

zorunlu dersler, birinci yarıyıl; Fizik, Matematik ve her 
programda olduğu gibi Mesleki İngilizce, ikinci yarıyıl; 
Güneş Enerjisi, Temel Elektrik ve Enerji Sistemleri, 
üçüncü yarıyıl; Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri, 
dördüncü yarıyıl; Jeotermal Enerji ve Uygulamaları, 
Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi, Rüzgar Enerjisi ile 
Elektrik Üretimi gibi dersler. Seçmeli  olarak ise, Mesleki 
Gelişim Etkinlikleri, Mesleki Uygulamalar, Biyo Kütle 
ve Yakıt Hücreleri ve Enerji Verimliliği gibi dersleri 
sıralayabiliriz.

Programda kaç öğrenci bulunuyor?
Selen Çekinir: Şu an bölümde öğrenim gören 10 

öğrenci ve hazırlık sınıfında bulunan 14 öğrenci olmak 
üzere toplam 24 öğrencimiz bulunuyor.

Programın staj zorunluluğu var mı, staj yeri olarak 
hangi firmalar uygun görülüyor?

 Selen Çekinir: 30 iş 
günü staj zorunluluğu var. 
İzmir’in güneş, rüzgar ve 
jeotermal enerji potansiyeli 
yüksek. Bu nedenle İzmir’de 
bulunan firmalar daha 
çok bu enerji kaynaklarına 
yönelmiş durumda. 
Öğrencilerimizin, firmaların 
yöneldiği enerji kaynakları 
alanında kurulum, bakım, 
onarım gibi pozisyonlarda 
staj yapmaları uygun 
görülüyor.
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Programın istihdam alanları neler?
Selen Çekinir: Programın istihdam 

alanlarını şöyle sıralayabiliriz; endüstriyel 
güneş enerjisi uygulamaları, endüstriyel 
rüzgar enerjisi uygulamaları, ekolojik 
/ yeşil bina uygulamaları, yakıt pili ve 
hidrojen enerji sistemleri uygulamaları, 
güneş enerjisi santralleri ve doğal güneş 
ışığı sistemleri, rüzgar enerjisi santralleri, 
hidrolik enerji santralleri, biyoyakıt sistemleri 
uygulamaları, hibrit enerjili kara/ hava /
deniz araçları uygulamaları; alışveriş merkezi, 
organize sanayi bölgeleri, turizm tesisleri 
ve fabrikalar için güneş enerjisi sistemleri; 
çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar, turistik tesisler, 
küçük – orta ölçekli işletmeler için güneş 
ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten 
sistemlerin satış, montaj ve servisi, temiz 
enerji kaynakları ile çalışan sulama ve pompa 
sistemleri, telekomünikasyon, TV ve radyo 
sistemlerinin elektrik ihtiyacının alternatif 
enerji kaynaklarından karşılanması, doğal 
güneş ışığı sistemleri, toprak ve su kaynaklı ısı 
pompası sistemleri, temiz enerji odaklı sosyal 
sorumluluk projeleri. 
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Yurtdışındaki alternatif enerji 
uygulamaları nelerdir?

Oğuz Gora: Günümüzde enerji konusu 
birçok yönüyle hayatımızın içinde yer 
etmiş durumda. Gerek akademik  açıdan 
birçok disiplini ilgilendiren bir konu olması, 
gerek kimilerine göre gündelik hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası olması, enerji 
konusunu gündemimizde tutuyor.  Ayrıca 
tartışma götürmeyecek bir şekilde sadece 
ülkemizin değil tüm dünyanın geleceğinin 
şekillenmesinde çok önemli bir paya sahip. 
Bu pay yalnızca güç dengelerinin nasıl 
şekillendiğiyle ilgili değil, aynı zamanda 
vazgeçerek ya da görmezden gelerek 
insanlığın sorumluluklarından kaçmasının  iklim 
değişiminde birincil rol oynamasıyla ilgili. 

Toplumların özellikle sanayi devriminin 
başından bu yana yapageldiği üretim-tüketim 
faaliyetleri, dünyanın ikliminde insan faaliyetleri 
sonucu meydana geldiği kanıtlanmış etkilere 
neden olmuştur.  Bunlar; dünyanın ortalama 
sıcaklığında artış, biyoçeşitliliğin tahribatı, deniz 
seviyelerinin yükselmesi, mevsim dengelerinin 
bozulması gibi birçok etkiyle karşımıza 
çıkmaktadır. Sağ taraftaki iki resim
1950 – 2013 yılları arasındaki sıcaklığın nasıl 
değiştiğini göstermektedir.

Türkiye’nin alternatif enerji kaynağı 
potansiyelini ve bu konuda halkın bilinç 
düzeyini değerlendirir misiniz?

İlker Gürkan: Enerji, toplumların 
kalkınmalarının devamlı olmasındaki en önemli 
faktörlerden birisidir.  Tabii ki, gelişmekte olan 
Türk toplumu için de aynıdır. 

Türkiye’nin doğal gaz, petrol ve kömür 
( ana enerji kaynakları) açısından dışarıya 
bağımlılığı  bütçedeki ana borç kalemlerinden 
birisini yaratıyor. Ayrıca, bilindiği gibi fosil yakıt 
kullanımının dünyamıza verdiği zararlar - hava 
kirliliği, sera etkisi, dolayısıyla küresel ısınma, 
iklim değişikliği, asit yağmurları -  nedeniyle 
her toplum gibi bizim de enerji politikamızı 
alternatif enerji kaynakları üzerine kurmamız 
gerekiyor.

Ülkemizin coğrafyası, alternatif enerji 
kaynakları açısından (Güneş, Rüzgar, Jeotermal 
vb.) oldukça zengin. Tek yapmamız gereken 
istemek, yani hükümetlerimizin enerji 
politikamızı bu kaynaklar üzerine kurması, 
halkımızın da bu politikaları özümsemesidir. 
Bunun çözümü de halkımızın alternatif enerji 
kaynaklarının gerekliliğini ve faydalarını öğrenip, 
maddi ve manevi şekilde destek olmasıdır.

Türk toplumu, enerji, özellikle alternatif enerji 
konusunda fazla bilgili değildir. Sebebi, eğitim 
sistemi,  medya (TV’lerde enerji konusunda 
hemen hemen hiçbir belgesel ya da program 
yayınlanmaz) ve devlettir. Üniversiteler de bu 
konuyu halk bazında pek gündeme getirmez.  
Halk desteği olmayan hiç bir politika başarılı 
olamaz. Kamuoyu baskısı, hem devleti hem de 

özel kuruluşları harekete geçirecektir. Hazırlanan 
ve gerçekleşen proje sayısı artacaktır.

Ege bölgesindeki halk,  güneş, rüzgar ve 
jeotermal konusunda biraz bilgi sahibi de 
olsa, coğrafyamızın diğer bölgelerindeki 
halkımızın bu konuda ve teşvikler konusunda 
pek bilgisi yoktur. Bu nedenle, alternatif enerji 
kaynaklarına sıcak bakmaz ve maddi destek 
olmak istemez (teşvik ister, ama alternatif enerji 
kaynaklarından elde edilen elektriğe daha fazla 
ödemek istemez). Devlet teşvikleri artırır ve 
lisans alma konusunda kolaylaştırıcı tedbirler 
alırsa ve halkı da bilgilendirirse; hazırlanan veya 
geliştirilecek olan alternatif enerji politikalarımız 
başarıya ulaşacaktır ve ULAŞMALIDIR.  Enerjiye 
ihtiyaç olunan bu modern çağda BAŞKA 
SEÇENEĞİMİZ YOKTUR.
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Bunun yanında, enerji konusu 
insanların var olduğu bütün yaşam 
alanlarında, verimlilik, çevresellik, 
sürdürülebilirlik, konularını da 
tartışmaya açıyor.  Bu tartışmaların 
neticesinde ülkeler çeşitli adımlar 
atıyor ve bazı deneyimler oluşuyor.  
Örneğin bir AB ülkesi olan Almanya’nın 
şu an elektrik sisteminde yaklaşık %50 
oranında güneş, rüzgar ve biyokütle 
yer tutuyor. Aynı ülke 2050 yılı için 
yenilenebilir enerji payını %80’e 
çıkarma hedefinde.   Yine başka bir 
örnek,  Danimarka’da %50 civarlarında 

bulunan rüzgâr enerjisi payı. Bu çapta 
bir üretimi halkın kooperatiflerce 
gerçekleştirmesi  şaşkınlık verici…

Türkiye’nin dünyada gerçekleşen bu 
dönüşümü yakalamak ve bu dönüşüme 
ortak olmak gibi bir hedefi  olmalı.  
Bunu gerçekleştirmek için toplum 
olarak bu dönüşümü istemeli ve 
yönetimlerden bunu talep etmeliyiz. 
Aynı zamanda Danimarka örneğinde 
olduğu gibi dönüşümü sadece talep 
etmek değil bizzat dönüşümün 
özneleri olarak da çaba sarf etmek 
gerekiyor.

1950 – 2013 yılları arasındaki sıcaklık değişimi
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 
öğrencileri Hürriyet Gazetesi ve 
Doğan Haber Ajansı Ege Bölge 
temsilciliğinde ziyaret etti. Öğren-
ciler haberin kaynak akışlarını, 
düzenlenmesini ve sayfa mizam-
pajlarının tasarlanmasını yakından 
inceleme fırsatı buldu. Hürriyet 
Bilgi İşlem sorumlusu Onur Bil-
gili ve Hürriyet gazetesi yazarı 
ve MYO öğretim görevlilerinden 

Selim Türsen, Yaşarlı Öğrencil-
erle Hürriyetin haber veri tabanı 
hakkında detaylı bilgi paylaştılar. 
Ulusal ve uluslararası kaynaklar-
dan günde 2000’i aşkın haberin 
veri tabanına düştüğünü belirten 
Onur Bilgili “Filtreleme yöntemi 
ile kolaylıkla haberleri konularına 
göre sınıflandırdıklarını böylece 
haber seçimlerinde Yazı İşlerinin 
zaman kazandığını” belirtti.

Hürriyet ve DHA
MYO öğrencilerine 

kapılarını açtı
MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri,

Temel Gazetecilik dersi kapsamında Hürriyet ve Doğan 
Haber Ajansı  İzmir çalışanları ile bir araya geldi.

Yaşarlı Öğrenciler “Haberin Mutfağında”
Haberin işlenme aşamalarının yapıldığı Hürriyet Yazı İşleri’ni de ziyaret 
eden Yaşarlı Öğrenciler haberin yayım aşamalarını yerinde izledi.  Yazı 
işleri müdürlerinden Nejat Bekmen’den sayfa mizanpajları hakkında bilgi 
alan öğrenciler   görsel yaratıcılık konusunda önemli yorumlar dinlediler.

“Meslek Değil, 
Yaşam Tarzı”
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım öğrencileri ile 
bir araya gelen DHA 
İzmir temsilcilerin-
den Elif Demirci ise 
Ege Bölgesi’nde altı 
ilin ajans bürolarının 
merkezi olduklarını 
belirterek  ajansın 
işleyişi, haber kaynak-
larından ve öğrencil-
erin gelecek meslek 
hayatlarında kullanabi-
leceği bilgiler paylaştı. 
Gazeteciliğin meslek 
değil, yaşam biçimi 
olduğunu belirten Elif 
Demirci, geleceğin 
gazetecilerini ye-
tiştirdiklerini, meslek 
ahlakı ile hareket eden, 
doğru, dürüst ve güve-
nilirlik ilkelerini ben-
imsediklerini sözlerine 
ekledi.

*
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Çalışmalar kapsamında öncelikle 
iletişim temalı yazılar, hikayeler, 
karikatürler ve görseller toplandı 
ve ESBAŞ Kurumsal İletişim 
departmanındaki kişilerle en etkili 
olabilecek sözler seçildi. Daha 
sonrasında, seçilen tüm metaryeller 
ESBAŞ’ta çalışanların her zaman 
görebilecekleri yerlere uygulandı. 
Bu yerler, sigara içme alanları, 
yemekhane ve kurum içi’nde kişilerin 
rahatça görebileceği alanlar olarak 
belirlendi. Yuvadaki çocukların yaptığı 
el işi çalışmaları arkalarına iletişim 
üzerine yazılar yazılarak etkinlik günü 
çalışanlara dağıtıldı ve çalışanların 
konu hakkında düşünmeleri, 

konuşmaları 
sağlandı. 
Yemekhanede etkinliğin yapıldığı gün 
ise, masaların üzerine hikaye  ve 
sözler içeren broşürler  konuldu. Son 
olarak, “Bahara Birlikte Merhaba “ 
başlığı altında bir fotoğraf yarışması 
düzenlendi, Facebook sayfasında 
paylaşılacak fotoğraflardan ençok 
beğeni alacak kişinin seçilmesi ve 
kazanan kişiye ödül verilmesi planlandı. 
Çalışanlar tarafından büyük ilgi gören 
yarışma daha sonraki aylarda tekrar 
uygulanmak üzere  kurum tarafından 
kabul edildi. Ayrıca, beğeni alan 
fotoğarafların kurum içi bülten olan 
“Biz bize “ de yer alması kararı verildi.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
“Halkla İlişkilerde Proje Uygulama” der-
si kapsamında bir halkla ilişkiler projesi  
uygulandı.  Proje konusu olarak, Türki-
ye’nin ilk özel serbest bölgesi olan Ege 
Serbest Bölgesi’nde (ESBAŞ)  iletişim 
üzerine bir çalışma yapıldı. Projeyi 
gerçekleştiren kişiler Yaşar Üniversitesi 
Halka İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf öğren-
cileri Merve Coşkun – Burcu Ersivri – 
Şahika Sayğı’dır.
Okulumuz öğrencileri tarafından kurum 
olarak incelendikten sonra eksiklikler 
kapsamında bir halkla ilişkiler kam-
panyası düzenlendi. Etkinlik, anket 

sonuçlarında çıkan iletişim eksikliği 
konusu olarak belirlendi. Öğrencilerim-
iz tarafından bir aylık süreçte iletişimin 
iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapıldı. 
Öncelikle konular belirlendi,mavi 
yaka çalışanların en fazla problem 
yaşadıkları konular “Önyargı, empati 
kuramama ve para odaklı çalışmaların-
dan dolayı motivasyon eksikliği” old-
uğundan etkinlikte bu konulara ağırlık 
verilmesi planlandı. Etkinlik ilk olarak 
“Gıda Bölümünde ” çalışan mavi yaka 
çalışanlara uygulandı.
Burcu ERSIVRI – Merve COŞKUN – 
Şahika SAYĞI 

ESBAŞ’TA KURUM İÇİ 
İLETİŞİM ETKİNLİĞİ

Etkinlik 
sonrasında 
çalışanlara 
“Etkinlik 
memnuni-
yet anke-
ti” yapıldı. 
Çalışanlar 
arasındaki 
iletişim bozu-
klukları’nın  
%30 ’dan %25 
‘e düştüğü 
sonucuna 
varıldı. Anket 
sonuçlarına 
ve iş yerinde 
çalışanların 
daha mutlu 
ve motive 
çalışmaları 
üzerine ES-
BAŞ bu uygu-
lamayı tüm 
çalışanlarına 
uygulama 
kararı aldı.

*

Etkinlikte Neler 
Uygulandı…
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Burcu KONAK - Begüm DİNDAR

Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan 16 Ekim 
2010’da Pekin-Paris arasında gerçekleştirilen, 
dünyanın en büyük klasik otomobiller yarışında 
Anadol A1 ile yarışarak ikinciliği elde etti. En 
yüksek hızı 120 km olan Anadol model otomobil 
ile 37 gün süren yolculukta 16.000 km yol kat 
eden Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan 
Çin, Moğolistan, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiye, 
Yunanistan, İtaya, Fransa rotasında zor olduğu 
kadar keyifli bir yolculuğa çıktı ve Paris-Pekin 
rallisine katılan ilk Türk takımı oldu.
Öngün, yarışa hazırlık aşamasında ilk olarak 1967 
model Anadol’un gövde ve mekanik kısımlarının 
tamamlandığını, sonraki aşamada ise otomobilin 
elektrik donanımının tamamlanarak otomobilin 
test sürüşlerine hazır hale getirildiğini söyledi. 
Rallide oldukça zorlu bir süreç yaşadıklarını 
söyleyen Ahmet Şefik Öngün, soğuk hava 
koşulları, engebeli ve zorlu yollar, çeşitli ihtiyaçları 
tam karşılayamama, kamp yerlerindeki zorlu 
şartlar gibi birçok sorunla karşılaşmalarına 
rağmen derece elde ettiklerini söyledi. Yarış 
sonunda Anadol ekibinin sponsorlarından ve 
SMS’ler ile katkı veren kişilerden elde edilen tüm 
gelirin Toplum Gönülleri Vakfı’na bağışlandığını 
belirten Öngün, söyleşinin sonunda gençlere 
verdiği tavsiyede “ralliden sonra anladım ki insan 
hava ve su olduktan sonra kafasına koyduğu her 
hayalini gerçekleştirebiliyor. Hayatta başarılı olmak 
istiyorsanız kendinize hedefler koyun” dedi. 

Öngün, toplum 
gönüllüsü gençler 

için yarıştığı 
rallinin hazırlık 
aşamasından 
sonuna kadar 
yaşadıklarını 
öğrencilere 

aktardı. 
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ANADOL İLE PEKİN’ DEN PARİS’ E  2010
İçimdeki Çocuğun Macerası

Dünyanın en büyük ve en prestijli klasik otomobiller yarışına katılan ve
ülkemize ikincilik getirmeyi başaran Ahmet Şefik Öngün,

Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilerle zorlu geçen yarışın başarı hikayesini paylaştı.   
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Yaşar 
Üniversitesi 
öğrencileri 
için moda 

vazgeçilmez 
bir tutku.  

Kampüste  
2015 İlkbahar/

Yaz modasında 
nelerin trend 

olduğunu 
incelediğimizde  

çok renkli bir 
koleksiyon 

ortaya çıktı.  

“2015 İlkbahar/Yaz 

trendleri hakkında bilgi 

edinmeye ne dersiniz?”

1 - Süet
Süet, ilkbahar-yaz se-

zonunda öne çıkan en 

önemli moda trendi 

olarak karşımıza çıkıyor. 

Tasarımcıların yaz için 

incecik süet kumaşlar-

dan tasarladığı gömlek, 

etek  ve elbiselere ek 

olarak,  süetten yapılmış 

ayakkabı ve çantalar da 

bol bol kullanılacak.

4- Kareli desenRetro akımlarla geri dönen en önemli de-taylardan biri de kareli desen… Yani kareli desen artık sadece piknik örtülerinde kul-lanılmayacak. 1950’le-rden ilham alınmış bu desen genellikle gömlek ve elbiselerde kendine yer bulacak.

7 – DantelYaza romantizm katacak 
yegâne detaylardan 

biri dantel! Özellikle,  
gelinliği andıran beyaz 

dantel elbiseler yaz 
sezonuna damgasını 

vuracak.

6 – Çizgiler

Yatay, dikey ya da 

asimetrik fark etmez, 

2015 yazında çizgilerin 

istilasına uğrayacağız! 

Çizgili parçaların özel-

likle siyah ve beyaz 

renklerde kullanılması 

da bir diğer önemli 

detay… 

BU YAZIN VAZGEÇİLMEZİ

Yüksek bel 
yırtık Jean

48

Didem TEZEREN – Gizem Yaprak YILDIZ

Bu yazın vazgeçilmezleri 70’ler 90’lar 
tadında yüksek bel ve yırtık jeanler.  
Kızların seçenekleri  her zaman olduğu 
gibi daha fazla. Kampüsün her köşesinde 
yüksek bel pantolonların üzerine giyilen, 
önden bağlanan yarım tişört ve gömlekler 
göze çarpıyor. Öğrenciler, modaya ayak 
uydururken rahatlıktan da vazgeçmiyor. Bu 
yüzden spor, düz tabanlı ve maskülen tarz 
ayakkabılar favoriler arasında. Sıradanlıktan 
da uzaklaşmak için kombinlerini renkli takı, 
gözlük, ve şık çantalarla zenginleştiriyorlar.
Kızlar kadar erkekler de artık modayı 
yakından takip ediyor. Renk renk tişörtler, 
kısa şortlar, bilekte pantolonlar en çok 
tercih edilenler arasında. Kızlar, erkeklerin 
tarzından çok etkilenmiş olmalılar ki 
boyfriend jeanler bu yaza damgasını vuruyor. 

Kıyafetler kadar kız öğrencilerin saç renkleri 
de dikkat çekmekte. Bilinen saç renklerinin 
dışında; pembe, mor, yeşil, mavi gibi renkler 
göze çarpıyor. 
Bu yıl Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin 
kıyafetlerinde, aksesuarlarında ve diğer 
ürünlerinde daha çok asimetrik değişik 
tarz giyim ürünlerini görüyoruz. Bayan 
pantolonlarında renk çılgınlığı devam ediyor! 
Eskiden sadece mavi renklerle yetinirken 
şimdilerde ise bordo, yeşil, hardal, kırmızı, 
pembe ve desenli birçok pantolon, jeans, 
denim, kot ve taytları koleksiyonlarda 
görüyoruz. Bu sayede yazın geldiğini, Yaşar 
Üniversitesi öğrencilerinin tercih ettiği 
renklerden anlamak mümkün. Kampüsün 
her köşesinde moda rüzgârları esiyor! 
Öğrenciler, genellikle modern çizgilerin 
görüldüğü spor şık akımlarını tercih ederek 
modaya ayak uyduruyor.

2 – Hâkî
Moda dünyası asker-iyeden ilham almaya devam ediyor. 2015 ilkbahar- yaz modasında etkisi görülecek bu akım, askeri giyimle bütün-leşmiş hâkî rengi bir adım öne çıkarıyor.  Hâkî renkli trençkot ve parkalar sezonun mühim parçaları arasında yerini alacak.

5 - BeyazBeyaz rengin giyilmesi 
artık yaz-kış fark etmiyor. 
Birkaç senedir devam 
eden bu durum, bu yıl da 
yükselen bir moda trendi 
olarak karşımıza çıkıyor. 
2015 yazından baştan 
ayağa beyaz görünümler 
başrol oynayacak.
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3 – Püskül

Geçtiğimiz kışı etki-

si altına alan püskül 

trendi, 2015 ilkba-

har-yaz sezonun-

da etkisi artırarak 

sürdürmeye devam 

ediyor.  Püskül, 

özellikle eteklerde 

dekoratif bir detay 

olarak kullanılacak.
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Kitap seçimini 
belirleyen 
etkenler 
 
Çok Satan 
Kitaplar Listesi
( BestSeller) 
2014-2015

Kaynak: Idefix, 
D&R

Arkadaşım tavsiye etti 

“OKUDUM”

Pınar CAN

Hangimiz bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine 
ya da dergi, gazetede gibi yerlerde tanıtımı 
yapılan kitabı merak edip satın almadık ki ? 
Okuduğumuz her bir kitap sayesinde bazen 
uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara 
yolculuk ederiz; yeni arkadaşlıklar kurar, ba-
zen hüzünlerimizi bazen neşemizi paylaşır, 
hiç tanımadığımız evlere misafir oluruz. Kitap 
okudukça bu güzel duyguları yaşayan insanların 
sayısı da günden güne artmaktadır. Bu yüzden 
ben de sizlere İdefix ve D&R gibi kitapevlerin-
den yararlanarak 2014-2015 yıllarında çok satan 
birkaç kitabı paylaşmak istedim. 

Ayrıca şu bilgilere de dikkat çekmek isterim.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan “Türkiye Okuma Kültürü Haritası” 
araştırmasına göre, Türkiye’de kitap seçimi en 
çok arkadaş tavsiyesi üzerine yapılıyor ! Bunu 
daha düşük oranlarda, kitabın adı ve gazete/
dergi eklerindeki tanıtımlar izliyor. Türkiye’de 
en çok kitap satışı ise sonbahar aylarında 
gerçekleşiyor. Sonbaharda 312 milyon 547 
bin civarında kitap satılmış ve oransal açıdan 
bakıldığında toplam kitap sayısının yüzde 
28’inin sonbahar ayında okurla buluştuğunu 
açıklandı. Yüzde 20 oranla da en az kış 
mevsiminde kitap okumaktayız.
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Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar
-Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. 
Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. “Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü” toplumumuzun bu değişme süreci içindeki 
durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

Sineklerin Tanrısı William Golding
-”Sineklerin Tanrısı”, günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir 
adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün 
uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki 
korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir.

Esrarengiz Bahçe 
Johanna Basford
-Bir boyama kitabı satış 
rekorları kırabilir mi?
Evet evet, yanlış duymadınız, 
bir boyama kitabı satış 
rekorları kırıyor. Ama bu, 
bildiğiniz boyama kitaplarına 
benzemiyor. Bu kitap, âdeta 
mürekkeple kurulmuş bir 
Esrarengiz Bahçe! Bu kitap, her 
yaştan sanatkâr için kendini 
keşfetme imkânı sunan bir 
hazine sanki. İster çocuk olun, 
ister yetişkin... Bu kitapta 
olağanüstü çiçekler ve ilginç 
bitkilerle dolu, siyah beyaz, 
büyüleyici bir harikalar diyarı 
keşfedeceksiniz.

Küçük Prens / Antoine de Saint-Exupery
- Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Sahra 
Çölü’ne düşen pilotun Küçük Prens’le karşılaşması ile başlayan kitap 
yirmi yedi bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens’in yurdundan 
ayrılıp altı ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik 
yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi yapılır.

Middlesex / Jeffrey Eugenides 
-Ölmeden önce okumanız gereken 1001 kitaptan biri.
“ Ben iki kez doğdum: İlkinde 1960 yılının Ocak ayında, Detroit için 
inanılmaz derecede dumansız bir günde kız olarak ve daha sonra 
tekrar 1974 yılının Ağustos ayında Petoskey’de bir acil kliniğinde, ama 
bu defa ergenlik çağında bir delikanlı olarak.”  Bu cümleyle başlıyor, 
içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük romanların biri olarak 
gösterilen Middlesex.

1984 / George Orwell
-George Orwell’in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazarın 
geleceğe ilişkin bir kâbus senaryosudur. Bireyselliğin yok edildiği, 
zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere 
dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir 
hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır.

Oliver Twist / Charles Dickens
-19. yüzyıl İngiliz edebiyatının en büyük romancısı olarak kabul edilen 
Charles Dickens, ilk yapıtı Bay Pickwick’in Serüvenleri’nin ardından 
yayınladığı Oliver Twist’te, dönemin Londra yaşamından yola çıkarak 
keskin bir toplumsal eleştiriye yönelir. Zenginlerin ikiyüzlülüğünü ve 
yoksulluğun insan ruhunda açtığı derin yaraları son derece etkileyici 
bir üslupla betimleyen Oliver Twist, hem bu dünyanın horlananlarının 
güçlü bir savunucusu hem de sürükleyiciliğini başından sonuna kadar 
yitirmeyen bir serüven romanıdır.

 Suç ve Ceza / 
Dostoyevski
-Yazar, özellikle en günahkar 
görülen karakterleri inanca 
yöneltmiştir. Kimlikler değil, 
kişilikler önemlidir mesajı da 
verilmiştir. Suç Nedir? Ceza 
Nedir? Amaca ulaşmak için her 
yol mubah mıdır? Asıl suçlu kim? 
Toplum mu? Bu gibi soruları 
düşündüren yazar, her okurun 
kendi inançlarına, hayata bakış 
açısına göre yorumlayabileceği, 
fikir edineceği bir üslûp takip 
etmiştir.
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Kampüs Ne Okuyor?
Gizem ÇELEBİ

Kampüsümüzün kalbi aksiyon, poli-
siye, romantik ve tarihten geçiyor! 
Selçuk Yaşar Üniversitesi Bornova 
Kampüsü’nde öğrenciler, güvenlik ve 

işletme çalışanları arasında yaptığım 
araştırmada hangi tür kitapların ter-
cih edildiği ve en çok okunan kitaplar 
hakkında bilgi edindim. Kampüsteki 
okurların yüzde 60’ı   aksiyon ve polisiye 
ağırlıklı okumayı tercih ederken, yüzde 

40 romantik ve tarih ile ilgili kitapları 
okumaktan hoşlanıyor. 
Bu bilgiler ışığında en çok tercih ve 
tavsiye edilen kitapların listesini hazır-
ladım ve her kitabın küçük bir özetini de 
yanına ekledim. Seç, beğen, al! 

2

4

Paula Hawkins – Trendeki Kız
        Romanda Rachel adındaki karakterin yaşadıkları anlatılıyor. Rachel eşi tarafından aldatılmış ve bu yüzden alkolik 
olan işsiz bir kadındır. Yaşadığı bunalım ve alkol nedeni ile hafızasında sürekli gitgeller yaşıyor ve her gün aynı tren 
ile yolculuk yapıyor. Bu yolculuklar sırasında sürekli trenin penceresinden aynı mutlu çifti görüyor ve onların hayatı ile 
kendisinin terk edilmese yaşayacağı hayatı karşılaştırıyor. Daha sonra demiryolunun yakınında bir kadın öldürülüyor ve 
hikaye de tam burada başlar. Rachel, boşandığı eşinin yakınında oturan bir kadının öldürülmesi ile işin içine dahil olur.
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KİTAP CEPTE
Ama basılı 

kitabın tadı yok  
Dilay DEMİRCİOĞLU

E-kitap (elektronik kitap) hayatımızda giderkek daha fazla 
yer edinmeye devam ediyor. Basılı kitaptan farklı olarak 
elektronik  ortamda okunmak üzere hazırlanmış olan e- 
kitap dünyada uzun süreden beri raflardaki basılı kitaplara 
meydan okuyor. 
Ancak e-kitaba ilgi  Türkiye’de biraz daha farklı. E-kitap 
okuma alışkanlığı diğer ülkelere oranla daha düşük. Bunun 
nedenleri üzerine  bir araştırma için  “E-kitap kullanımı 
basılı kitabın yerini alır mı? ”  ve  “Basılı kitap mı? Elektronik 
kitap mı?” sorusunu Yaşar Üniversitesi  Bornova Kampüsü 
öğrencilerine  yönelttim. 

10 KİŞİDEN 7’Sİ BASILI KİTAP DİYOR 

Aldığım cevaplarda  her  10 kişiden 7’si  basılı kitabı 
okumayı tercih ettiğini söyledi.  E-kitabın kolay ve 
ulaşılabilir yanı olduğunu savunanlar olsa da ‘Basılı kitabın 
yerini asla alamaz’ diyenler   bir o kadar fazlaydı. Basılı 
kitapları okumanın keyif verdiğini, imza günleri için özellikle 
gün sayanların olduğunu ve ‘kitap kokusu başkadır’ 
diyenlerin çokluğu bana kalırsa göz ardı edilemez bir 
gerçek. Tüm bunlara bakıldığı zaman “Basılı kitap bitti” 
demek felaket senaryosundan başka bir şey olamaz. 
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Dan Brown - Cehennem
  Dan Brown’un Cehennem romanı okurlarını yine mükemmel bir maceranın içinde sürüklüyor. Kitapta yine tarihi öğeler, 
gizemli sırlar ve en güzeli ise İstanbul’un tarihi köşeleri var. Yerebatan Sarayı, Ayasofya ve Kapalı Çarşı kitapta geçen 
yerler ve yazar gerçekten buraları mükemmel anlatmış. Görünen o ki yine mükemmel bir film Türkiye’de çekilecek.

Gary Small- Gigi Vorgan - Bir Psikiyatristin Gizli Defteri
 Gerçek hikâyeler kurgudan çok daha tuhaftır, Dr. Gary Small da bunu gayet iyi biliyor. Psikiyatriyle ve insan beyni 
üstüne çığır açıcı araştırmalarla geçen otuz yıl içinde Dr. Small pek çok şey görmüş. Şimdi ofisinin kapılarını açmaya 
ve kariyerinin en gizemli, ilginç ve tuhaf hastalarını anlatmaya hazır!

Zülfü Livaneli – Kardeşimin Hikayesi
Serenad fırtınasından sonra Livaneli’den nefes kesen bir roman...
Kardeşimin Hikâyesi aşkın mutlulukta ulaşılacak son nokta olduğuna inananları bir kez daha düşünmeye davet eden, 
aşka, aşkın karmaşıklığına ve tehlikelerine dair nefes kesen bir roman. Her sayfada yeni bir gerçekliği keşfedecek, 
kuşku ile kesinliğin sınırlarında dolaşacaksınız.

Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna
“Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir 
sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi 
önünde durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.” 
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç 
pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkarıyor yazarımız.
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Bulut YONAR

“Tiyatro hayatın aynasıdır” demiş 
Shakespeare.  Bana göre daha da 
ileri giderek denmeli ki ‘’Tiyatronun 
gerçekliği, hayatın gerçekliğini yırtıyor. 
Yeni bir gerçeklik oluşturuyor ve hayatın 
gerçekliğini yırtıyor. Yeni bir gerçeklik 
oluşturuyor ve insanların içinde yaşadığı 
suni hayata farklı bir bakış açısı, yeni bir 
gerçeklik kazandırıyor.”

Yaşar Üniversitesi bünyesinde 
bulunan ‘Tiyatro Kulübü’ndeki 
arkadaşlarımız da,  hayatın karanlıkta 
ya da flu kalmış kuytularını ya da bazen 
gözümüzün önündeki aşikarlığa karşı 
körlüğümüzü aydınlatmaya çalışıyor.  
Tiyatro topluluğunu biraz daha yakında 
tanıyabilmek için Tiyatro Topluluğu 
üyeleri Desire Eylül Cannon, Selen 
Kıran, Öykü Deniz Yılmazer, Pırıl Sesli 
ve Tolga Özderici ile aşağıdaki söyleyişi 
gerçekleştirdik. 

Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
kaç yılında kuruldu ?

 Topluluğumuz 2005 yılında Yaşar 
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Sağlık 
Kültür ve Spor Müdürlüğü çatısı altında 
kurulup çalışmalarına başlamıştır.

Topluluğun ortalama kaç üyesi var?
Topluluğumuza her yıl ortalama 100 

ile 150 arası öğrenci başvurmaktadır. 

Ancak provaların sıklığı ve doğal 
seleksiyondan dolayı, sürekli devam 
eden üye sayımız 20’li rakamlarda 
olmaktadır. 

Kulübe katılım sizce yeterli mi , 
ihtiyacı karşılıyor mu ? 

Topluluğumuz okulumuzun en aktif 
ve en popüler topluluklarından biri o 
yüzden katılım oldukça fazla , devam 
eden öğrenciler ihtiyacı karşılıyor.

Kulübe katılan öğrencilere nasıl bir 
eğitim veriliyor?

Her yıl tiyatro topluluğunun çalışmaları 
önceden belirlenmiş atölye çalışmasıyla 
başlıyor, yeni katılanlara iki aylık temel 
oyunculuk eğitimi veriliyor. Ses  nefes 
, sahne duruşu ve diksiyon eğitimi 
yönetmenimiz gözetiminde yapılıyor.

Çalışmalarınız amatörce mi oluyor, 
dışarıdan yardım alıyor musunuz ?  

Kulüp 2005 yılında çalışmalarına 
amatör olarak başlamış, daha sonra 
ilerleyen yıllarda belli bir yöntemle 
çalışarak profesyonelliği arttıracağı 
düşüncesiyle, devlet tiyatrosu 
oyuncularıyla çalışmalar devam etti. Bu 
seneki  yönetmenimiz Nilgün Öğrük  
Alkın’la  oyunlara hazırlanıldı. 

Topluluğa en çok hangi 
bölümlerden öğrenci katılıyor, 
katılımcılarda aradığınız özellikler 
nelerdir ? 

Kulübümüze en fazla hukuk öğren-
cileri katılıyor. Şimdiye kadar katılan-
lar arasında bir önkoşul aranmamış, 
bundan sonra sanırım böyle bir yola 
girmemiz gerekiyor çünkü tiyatro için 
yetenek disiplin gerekiyor. Disiplinsiz 
olanlarla  bu işi başarmak çok zor.

2005 yılından bugüne  kadar kaç 
oyun hazırlanıp sahnelendi?

Her yıl en az bir oyun sahneye kondu. 
Bu yıl iki oyun sahneye koyduk. Hep 
farklı oyunlar farklı şeyler denedik ve 
bunu da başardığımızı düşünüyoruz. 
Geçen 10 yıldan bugüne kadar 
oynadığımız oyunlar ise şunlar: 
Shakespeare  Koleji , Artist Mektebi, 
Töre, Eşek Arıları, Kadınlık  Bizde Kalsın , 
Düğün Yada Davul, Rus Komedisi, Papaz 
kaçtı ,Cimri , Antigone , Kafes , Fehim 
Paşa Konağı.

Oynayacağınız oyunlara 
hazırlanma aşamalarınızı anlatır 
mısınız?

İki aylık atölye çalışmalarının 
ardından oyun seçimine geçiliyor. 
Karar aşamasından sonra provalar 
başlıyor. Haftada zorunlu en az iki gün 
provamız var, ancak  prova günleri 
ihtiyaca göre arttırılıyor. Provaya iki kez 
üst üste gelmeyen ya da toplamda beş 
kez provaya katılmayan arkadaşlarımız 
oyundan atılıyor. Disiplin bizim için 

çok önemli. Dekor, makyaj , sahne 
önü, sahne arkası çalışmaların hepsi 
kulüpteki arkadaşlar tarafından 
yapılıyor. özel bir ayrılma durumu 
yok. Herkes her işi yardımlaşarak 
ortak yapıyor. Oyun hazırlanırken her 
aşamada yönetmenimiz bizimle oluyor. 

Kostüm, sahne düzenlemesi gibi 
giderlerinizi nasıl karşılıyorsunuz? 

2014-2015 yılından bahsedecek 
olursak bu yıl 2 oyun 2 farklı kadro 
vardı. İki oyun için bütçenin arttırılması 
gerekiyordu. Bunun için kulüp olarak 
kermes hazırladık. Çeşitli tiyatro partileri 
düzenledik gelirini de kostüm ve 
dekorda kullandık. 

Hazırlanan oyunları nerede 
oynuyorsunuz? 

Çıkan oyunlar sadece okul 
bünyesinde sergilenmiyor. 
Özellikle İzmir içindeki Üniversiteler 
olmak üzere, oyunlarımız son beş 
yıldır çeşitli üniversitelerde de 
sergilendi. Geçtiğimiz sene İstanbul 
Üniversitesi’nde Antigone adlı 
oyunumuzu sergiledik. Bu sene 
hazırladığımız ve okulumuzda Bahar 
Şenliklerinde de oynadığımız Turgut 
Özakman’ın  oyunu Fehmi Paşa Konağı, 
3 farklı  kısa oyunun derlemesi halindeki 
Kafes adlı oyunumuzu çeşitli yerlere 
götürmek için çalışmalar yapıyoruz.  

Tiyatro Kulübünün ve çalışmaların 
sizlere neler kattığını anlatır mısınız?

Öncelikle bir topluluğun üyesi olmak, 
bir gruba ait olmak çok güzel bir duygu. 
Kural koyan birinin altında çalışmak, 
disipline olabilmeyi öğrenmek, bir 
grup halinde hareket edebilmeyi 
öğrenmek bize kattığı en önemli 
şeyler. Çok eğlenceli bir topluluğuz.  
Turnelere çıkmak,  oradaki tiyatrocuları 
görmek, çevremizi genişletmek , tiyatro 
yapabildiğini görebilmek insanın 
oyunculuğunun gelişmesi ve kendimize 
olan özgüvenimizin artması kelimelerle 
ifade edilemeyecek kadar çok güzel.

Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 10 yıldan bu yana bir 
çok oyuna imza attı.  Kulüp  üyeleri tiyatro ve tiyatroculuğun 
bilinmeyen yönleri ve kendilerine yaptıkları  katkıları  anlattı.

Tiyatro hayatın 
aynasıdır 
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Umut Can AYTEKİN

Bu yıl 16 - 26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 
11. Akbank Kısa Film Festivali’nde, 10 gün boyu-
nca sinemaseverlere dopdolu bir program sundu. 
Toplam 23 ülkeden toplam 86 kısa film ve  iki uzun 
metraj filmin gösterildiği Festival, söyleşi ve atölye 
çalışmaları ile Türk ve dünya sinemasının ünlü isim-
lerini seyirci ile buluşturdu.  
Türkiye’de kısa film alanında platform oluşturma 
hedefiyle yola çıkan ve 11 yıldır alanında öncü etkin-
liklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festi-
vali’nin ödüllü filmleri Türkiye’nin dört bir yanında 
bulunan üniversite kampüslerinde sinema tutkunu 
öğrenciler ile de buluşturuyor. Program kapsamında 
yer alan illerden bazıları; Kocaeli, Edirne, Çanakkale, 
Eskişehir, İzmir ve Ankara idi.

Bu yıl Festival kapsamında yer alan filmlerden  
Yaşar Üniversitesi’nde  2 Nisan 2015 tarihinde 
gösterilen filmler şunlar oldu:
1)Yabani ot
2)Mükemmel Bir Gün 
3)Yolculuk
4)Çağrı
5)Altın Kızlar

Ödüllü
filmler
Yaşarlı
öğrencilerle
buluştu
Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü 
filmleri 2 Nisan 2015 tarihinde İletişim 
Fakültesi Sinema Salonundaydı
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Festivalde  ödül alan filmler ve yönetmenler 
Uluslararası Kategori Mansiyon
Çağrı / La Llamada - Brezilya – Kurmaca – 20’ HD – Siyah&Beyaz – 2014
Yönetmen: Gustavo Vinagre 

Yolculuk / Roadtrip - Almanya – Canlandırma – 20’ HD – Renkli – 2014
Yönetmen: Xaver Xylophon 

Ulusal Kategori Mansiyon
Altın Kızlar - Türkiye – Belgesel – 13’15” - HD - Renkli – 2014
Yönetmen: Said Tuğcu, Sıla Özsoy 

Mükemmel Bir Gün - Türkiye - Deneysel - 04’51’’ - HD - Siyah&Beyaz - 2014
Yönetmen: Oğuzhan Kaya 

Seyirci Ödülü
Yabani Ot - Türkiye - Kurmaca - 11’22’’ - HD - Renkli - 2014
Yönetmen: Cansu Boğuşlu 

Uluslararası Kategori En İyi Film
Kaçış / Erlösung - Avusturya - Kurmaca - 29’51’’- HD - Renkli – 2014
Yönetmen: Mark Gerstorfer 

Ulusal Kategori  En İyi Film
Adem Başaran - Türkiye - Kurmaca - 19’18’’ - HD – Renkli - 2014
Yönetmen: Orhan İnce 

Yabani ot
Sıcak bir yaz gecesinde insanlar 
bohem bir sanat kutlamasın-
da eğlenirken hava birden bire 
değişmeye başlar.Tıpkı o gece ora-
da olan gözde çiftin duyguları gibi.
Kadın ne istediğini söylemeyez,ad-
am da onun problemini anlamakta 
zorlanır.Herkesin yaşadığı yada 
mutlak yaşayacağı bir anı anlatan 
izlenmesi gerekn bir filmdir.

Mükemmel Bir Gün
Doğadan uzak bir şehirde bir 
adam sabah uyanır,kahvaltısını 
yapar ve mükemmel bir 
güne başlar.Ses efektleri 
ve alışılmadık kadrajları ile 
izleyiciyi şaşırtan bir yapım.

Yolculuk
Julius uyuyamamaktadır.Kafasını 
boşaltmak için yolculuğu çıkmaya 
karar verir,ancak bir türlü şehirden 
ayrılamaz.Yolculuk;başarısızlık,in-
somia,kırmızı motorsiklet güzel 
bar kızları,Berlin’in karamsarlağı 
ve su geçirmez çoraplarla ilgili 
elle çizilmiş bir filmdir.İzleyenleri 
eğlendiren ve elle yapılan çizim-
leri ile farklı bir keyif veren filim 
izleyen herkes de bir tebessüm 
yaratmayı başarıyor.

Altın Kızlar
Babalarından miras kalan es-
rarengiz bir konakta yaşayan 
Altın kızlar,Köksal ailesininsekiz 
kız kardeşinden geriye kalan son 
ikisidir.Biri 84 diğeri 87 yaşında 
olan Perihan ve Melahat hayat-
larının son demlerini kendileriyle 
baş başa,sessizlik içerisinde,kimi 
zaman hüzünle kimi zaman neşeyle 
geçirmektedirler.Lakapları olan ‘Al-
tın kızlar’ hayatları boyunca kaybet-
medikleri en değerli hazinelerdir. 

Çağrı
87 yaşında Kübalı eski devrimci Lazaro Escarze küçük bir kasabada 
yaşar ve hayatında ilk defa evine telefon bağlanır.Acaba kim 
arayacaktır ? İzleyici de belki merak uyandırsanda ince bir şekilde 
herkesin içini burkan bir film.

Altın
Kızlar
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Nedim Can DURMUŞ

Serginin açılış çalışmaları yaklaşık 5 ay sürdü 
‘’Türvak Sinema Müzesinde Türk Sinemasını 
anlatan herşey var ama karakter yaratmada 
sinemaya emek vermiş makyaj sanatçılarımızı 
anlatan çok az objenin ve belgenin olduğunu’’ 
belirtiliyor.  Bu sergiyle bir ilke imza atmanın 
heyecanı yaşandı.

Bu sergiyle makyaj, sadece kadınların 
süslenmek ve güzelleşmek amacıyla kozmetik 
malzemeleri kullanmasının dışında karakter 
yaratmanın ana hatlarını ve gerçek bir sanat 
olduğunu da kanıtladı. “Türk Sinemasında Makyaj 
ve Aksesuarın 100 Yıllık Yolculuğu” sergisi, 
beyazperdede karakter yaratmanın ilk adımı 
olan makyajın Türk sinema tarihi içinde izlerini 
sürerken, Tiyatrocular Dönemi’nden Yeşilçam’a, 

Yeşilçam’dan günümüze, her bir dönemin estetik 
anlayışını, sanatsal ortamını, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapısıyla teknolojik gelişmelerini 
anlamamıza yardımcı oldu.

 Melodramlardan köy filmlerine, güldürülerden 
korku filmlerine, tarihi filmlerden fantastik filmlere, 
kozmetik ve plastik makyajın dünü ve bugününü 
anlatan “Türk Sinemasında Makyaj ve Aksesuarın 
100 Yıllık Yolculuğu” sergisi ,Türk sinemasının ilk 
makyaj ustalarıyla genç profesyonellerinin yüzyıllık 
tarih sahnesinde buluşmasına tanıklık etti.

Sergide, Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı 
Koleksiyonu’ndan 1800’lü yılların makyaj malzeme 
ve aksesuarları, Muhsin Ertuğrul ve Neyyire 
Neyir’in yer aldığı “Pertev” kremlerinin reklam 
ilanları; Kilink İstanbul’da ve Şarlo İstabul’da 
filmlerinin dekor ve aksesuarları; Cemal Gonca’nın 
Türkan Şoray’a uyguladığı ilk yara makyajı 

denemeleri; Yılmaz Güney’e “Büyük Cellat” 
filminde pat kullanılarak uygulanan yaşlandırma 
makyajı; “Abdülhamit Düşerken” filmi için 
takılan sakalıyla Tarık Akan’a uygulanan makyajın 
ilginç ayrıntıları; “Gulyabani”nin plastik makyaj 
teknolojisini aşama aşama gözler önüne seren 
maskları; “Ulak” filminde uygulanan efekt makyajı 
ve aksesuarlarıyla Cemal Hünal, Yetkin Dikinciler 
ve Türk sinemasında, başlangıcından bugüne bir 
çok sanatçının makyajla buluşması yer aldı.

‘’Türk Sinemasının 100. yıldönümü 
kapsamında, İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’nın katkılarıyla TÜRVAK - Türker 
İnanoğlu Vakfı tarafından Türk Sinema Tarihi’nde 
ilk kez hazırlanan ‘Türk Sinemasında Makyaj 
ve Aksesuarın 100 Yıllık Yolculuğu’ sergisinin 
açılışı 5 Kasım 2014 - 8 Şubat 2015 tarihlerinde 
gerçekleşti.

Türk si̇nemasında makyaj ve aksesuarın

100 yıllık yolculuğu

TÜRVAK
Sinema-
Tiyatro 
Müzesi, 
Türk sine-
masının 100. 
yıldönümünü 
“Türk Sine-
masında 
Makyaj ve 
Aksesuarın 
100 Yıllık Yol-
culuğu” sergi-
siyle kutladı.
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Umut Can AYTEKİN

Dünyaya Türk sineması kavramını duyuran 
hatta Türkiye de gerçek anlamda tiyatrodan 
ayrı bir kavramda sinemayı oluşturan 
yönetmen Ömer Lütfi Akad’dır.

Dünya Türk sinemasını onu 
melodramlarıyla tanıdı. Ardından Yılmaz 
Güney ile tüm Dünya Türk sinemasını tanıdı. 
Çoğu yönetmenin prodüktörün girmeye dahi 
cesaret edemediği Cannes Film Festivalinde 
‘Yol’ filmi (1982) en iyi film ödülünü aldıktan 
sonra dünya Türk sinemasını fark etti. 
Ardında Yılmaz Güneyin açtığı yoldan bir 
çok Türk yönetmen Dünyayı Türk filmleri 
ile etkiledi.1999 da Yeşim Ustaoğlu 
yönetmenliğinde Journey to Sun (Güneşe 
Yolculuk) uluslararası Berlin Film Festivalinde 
Dünyayı şaşırttı. Daha sonra 2002 yılında 
Nuri Bilge Ceylan ‘Uzak’ filmi ile Cannes 
film festivalin de en iyi film ödülünü alıp 
Yılmaz Güney’den sonra bir kez daha Türk 
sinemasını hayretle izletti ve takdir kazandı. 
Bu başarının ardından 2005 yılında Semih 
Kaplanoğlu Angel’s Fall (Meleğin düşüşü) ile 
tüm dünyada kadına uygulanan tacizi anlattı 
ve başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa 
da büyük yankı uyandırdı.

Son olarak usta yönetmen Nuri Bilge 
Ceylan ‘Kış Uykusu’ filmi ile Cannes film 
festivalini adeta salladı ve en iyi film ödülünü 
alarak tüm Dünyaya Türk sineması  burada ve 
her geçen gün çok daha iyi oluyor dedi.

DÜNYADA

TÜRK
SİNEMASI
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7. SANAT
Gülser GÜNKAN
Sinema nedir?
Bir ekran üzerine hareketli görüntüler düşürmek 

suretiyle sosyal, ekonomik, kültürel konularının 
perdeye aktarılması ve yönetilmesi işlemi. 
Sinema kültür ve eğitim alanlarında olduğu kadar, 
eğlence ve her türlü propaganda alanında da geniş 
bir şekilde faaliyet göstermektedir. 1960’larda 
televizyonun dünya çapında yaygınlaşmaya 
başlamasıyla önemini kaybeder olmuşsa da, 
televizyonda da kendisine bir yer bularak tesirini 
sürdürmeye devam etmiştir 

Sinemanın Tarihi:
Sinema ilk olarak 1894 senesinde Thomas 

A. Edison’un kinetoskop’u geliştirmesiyle 
başlamıştır. 1895 senesinde ise Paris’te Lumiére’nin 
sinematografi’yi bulmasıyla görüntüler daha tatminkar 
bir duruma girdi. Sinemanın başlangıcı esasen 
1824 senesinde laboratuar çalışmaları şeklinde 
Londra’da Peter Mark Roget’in, çizgi resimlerin 
bir disk üzerine yapıştırılarak döndürülmesiyle 
başlamış, bunu 1860 senesinde fotoğraflı disk ve 
bunu da 1890 senesinde selülozik film şeridi takip 
etmiştir. İlk basit sinematoskopu 1861 senesinde 
Phladelphialı mühendis Coleman Sellers yapmıştır. 
Bu makinayı Thomas Edison ve Thomas Armat 
geliştirdiler. 

Sinema sektörünü etkileyen faktörler:
Renkli sinemaya geçişi de simgeleyen bu dönemin 

renklendirme yöntemi ilk filmi Walt Disney’in 
“Üç Küçük Domuz” adlı çizgi filmi oldu. Ancak, II. 
Dünya Savaşı yıllarında sinema dünyası büyük bir 
durgunluk yaşadı. Bu dönemde, genellikle ordulara 
moral vermeyi amaçlayan savaş filmleri çekildi. Ünlü 
yönetmen Alfred Hitchcook özellikle banyodaki 
soluk kesici cinayet sahnesiyle tanınan “Sapık” adlı 
gerilim filmini 1950’lerde çekti. Ne var ki, savaşın 
sonunda ABD sinemasındaki sansür ve senaryo yazarı 
ve yönetmenlerin “kara listeye” alınması sinemayı 
derinden etkiledi.

Gişe rekorları kıran ‘Avengers 
2 Ultron Çağı’nı okulumuz 
öğrencilerine sorduk ve 
yorumlarını aldık. İşte Yaşar 
Üniversitesi  öğrencilerininin 
filmle ilgili yorumları :
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Utku tosunlar - Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar
Benim için hayal kırıklığı olan film. kötü değil, ama ilk film bu kategoride 

çıtayı epey üste çekti. bir de vurgulandığı gibi geçiş filmi olmanın sıkıntısı var. 
Yani Avengers’a gözüm kapalı 9 puanı yapıştırmıştım, ama Age of Ultron tam7 
puanlık bir film benim için. Ne bileyim, her şeyden ziyade renklerde falan da bir 
donukluk var. Akmadı film benim için. Aksiyon sahneleri harika bunlara diyecek 
bir şey yok da, dediğim gibi adlandıramadığım bir şeyler var. Ama bu doğal. 
zira seneye gümbür gümbür Civil War geliyor. Sonra zaten Infinity war’lar vs.
Bu bakımdan aslında tatmin edici olmasa da iyi bir geçiş olmuş denilebilir.

İlayda Can - MYO Lojistik Bölümü
En iyi çizgi roman uyarlaması olarak ilk üçe, en iyi aksiyon filmi olarak ilk 

beşe, en iyi efekt ve ses dallarında ilk sıralarda bir yerlere koyduğum film. 
Şansınız varken Real3d veya Imax sinemalarda izleyin. Bunun haricindeki tüm 
salonlarda filme yazık etmekten başla bir şey yapmazsınız.

Cansu Sarıbüyük - MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
Teknolojinin geldiği noktayı görmek için bile filme gidilebilir. Hiç bir sahnenin 

sırıtmadığı “Kesin ip var mı” dediğin bir hareketin olmadığı film bence ilk 
Avengers’dan daha iyiydi. özellikle karakterlerin fazlalaşması ve bunlardan 
birini Elizabeth Olsen’in canlandırması (Scarlet Witch) filmi biraz daha sevmeme 
neden oldu. Yer yer sıkılsak da  (özellikle Safe House) aksiyonun dibine 
vurulduğu eğlenceli bir devam filmiydi. Espriler bile daha iyi yazılmıştı.

Ahmet Özsan - Endüstri Mühendisliği
Görsel açıdan genel olarak tatmin edici olsa da kötü karakterin 

derinlemesine işlenmemiş olması filmin eksik yönlerinden biriydi. Marvel’s 
Avengers Assemble’ı izleyenler bilirler., Orada Ultron daha iyi anlatılmıştı. 
Amacı neydi, felsefesi neydi pek iyi anlatılamamış bu filmde. Marvel’in pek 
başarılı olamadığı bir konu bu; kötü karakterlerin yeterince çekici olamaması. 
Bir de renkler bana çok doyurucu gelmedi izlerken. Yeşil renk siyaha çalmıştı ve 
zor seçiliyordu. Bunların dışında iyi görsellerle beslenmiş klasik bir hikaye. Iron 
Man için bile izlenebilir. İlk elli listesine girmez ama sinemaya gitmeye değerdi.

Melisa Ayvaz - Hukuk 
 Bilim-kurgu fantastik yapım. Aksiyon ve konu olarak bana ilk filmden biraz 

daha yavan gelse de, gerçekten güzel kotarılmış. Planlar ve dövüş koreografileri 
olsun, film boyunca karakterlerin birbirileri ile olan espri dolu muhabbetleri 
olsun, eğlendirme görevini başarıyla yerine getiren bir Hollywood yapımı.

Sultan Gündoğan - MYO Dış ticaret Bölümü
Biraz önce Balçova Kipa Cinemaximumda izlediğim film. Tam olarak 

beklentilerimin filmi olmuş. İzlerken eğlendiren pek fazla şaşırtmayan ilk 
Avengers filmi kıvamında olmus diyebilirim. Çoook derin konular veya bir dc 
karanlığı beklememek şartıyla hiç düşünmeden gidin derim. Tek sıkıntısı Ultron 
olabilir bana göre çünkü beklediğim gibi zorlu bir karakter değildi. Ama yine 
de gidin izleyin pişman olmazsınız.
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Şahika SAYĞI

-Mehtap Hanım  hangi bölümden mezun 
oldunuz ?

Yaşar Üniversitesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programından mezun oldum .

-Peki, bölümünüzü severek mi okudunuz ? 
Evet  severek okudum, çünkü  bölümün her 

anlamıyla bana uygun olduğunu düşünüyordum.
-Kaç yılında mezun oldunuz , mezuniyet 

derecenizi öğrenebilir miyiz ? 
2012 yılında,  3.50  mezuniyet derecesi alarak 

okulumu bölüm birinciliği ile bitirdim. 
-Başarınızı neye borçlusunuz ? 
Öncelikle yaptığım her işin her zaman en 

iyi olmasını isterim. Ayrıca,  sorumluluklarının 
bilincinde, hırslı biriyim. Şu ana kadar her şeyi 
kendi imkanlarımla yaptım, okurken aynı zaman-
da çalışarak paramı kazandım ve kendimi hayata 
daha iyi hazırladım.

-Adecco Danışmanlık Firması’ndan önce 
nerelerde çalıştınız ?

İlk olarak mimarlık firması olan  MN Design ve 

yapı malzemeleri satan  ESG yapıda asistanlık 
yaptım, bu süreçte çocuk bakarak da bütçeme 
katkı sağladım. Okul zamanlarında ise;  Yaşar 
Üniversitesi öğrenci  işlerinde iki dönem çalıştım 
ve yine geçimimi  kendim sağladım.

-Adeco hakkında bizlere kısaca bilgi verir 
misiniz ? 

Adecco Danışmanlık Firması İsviçre kökenli, 
60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 31.000 
çalışanı ve 5.100 şubesiyle her gün 650.000’in 
üzerinde kişiye iş imkanı sağlayan danışman 
bir firma.  Kuruma ait bir web  sitesi ve blog var 
adaylar firma hakkında daha detaylı bilgiyi ora-
dan da sağlayabilirler.  

-Adecco’da işe alım süreciniz nasıl 
gerçekleşti ? 

İnanılmaz hızlı bir süreçti. Benden önceki idari 
asistanın terfi etmesiyle, Adecco’ya daha önce 
bıraktığım özgeçmiş bilgilerimden firma bana 
ulaştı ki bu süreç stajımın bitmesinden tam bir 
ay sonraydı ve mülakatlar sonucunda hemen 
işe başladım. Bu konuda çok şanslı olduğumu 
düşünüyorum .

M E Z U N L A R  A N L A T I Y O R

YENİ HAYATA
MERHABA

İş bulma sürecinde özellikle mezun öğrencilere büyük 
destek olan danışman firmalar var. Bu konuda uz-
manlaşmış bir firma olan Adecco Danışmanlık 
firmasında ki stajımda tanıdığım ve bana birçok 
konuda destek olan İdari İşler sorumlusu Mehtap 
İlhan’la görüştüm. İlhan;  üniversite hayatı, iş ha-
yatına ilk adım atışı ve Adecco Danışmanlık’ta işe 
alım süreçleri ile ilgili deneyimlerini bizimle  paylaştı.
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 -İK alanında görev tanımınız nedir? Bize mesleğin zorluk-
larından bahseder misiniz ? 

İk alanında idari işlerde çalışıyorum görev tanımı yapmam gere-
kirse ; adayların işe alımı, evrakların takibi, firmalararası sözleşmel-
erin zamanında alınması, kayıt edilmesi ve firmayla tekrar iletişim 
kurulması, her ay şube durumunu belirtip, yurtdışına raporlanması 
ayrıca mavi yaka işe alım pozisyonlarının yürütülmesi de görevler-
im arasında diyebilirim. Her işte olduğu gibi İK alanında çalışmanın 
zorlukları da var, özellikle bizim işimiz iletişim olduğu için bazen 
işe alım süreçlerinde çok farklı insanlarla karşılaşabiliyorsun ve o 
anda iletişimi sağlıklı yürütmek zorundasın. Ayrıca, bazen birden 
fazla pozisyon yürütmek zorunda kalabiliyoruz ve bunu idari işlerle 
yürüttüğüm için işim daha  zorlayıcı bir hal alabiliyor.

-İK alanında çalışacak bir kişi kendini nasıl geliştirebilir, han-
gi niteliklere sahip olmalı? 

İK alanında çalışmak isteyen bir kişi öncelikle bu işi gerçekten 
istiyor mu bunu bilmeli, sabırlı biri olmalı ve kendisine inanmalı.
İK sorumluluk gerektiren bir alan olduğu için sorumluluk 
alabileceğine inanmalı. Bu özelliklere sahip kişiler aynı zamanda 
bu konuda eğitim almalı ve  hatta stajını da bu alanda yaparak 
deneyim kazanmalı. 

-Okulunuzda öğrendiğiniz temel bilgiler iş hayatınızda size 
kolaylık sağladı mı? Örnek verir misiniz?

Zaman ve stres yönetimi konusunda aldığım dersler için bunu 
net olarak söyleyebilirim. Aynı şekilde, okulumda aldığım  “Yazış-
ma teknikleri” dersinde öğrendiğim tüm konular idari işler alanın-
da hiç deneyimim olmamasına rağmen işleri kolayca kavramamı 
sağladı.

-Mezun olacak öğrencilere tavsiyeleriniz neler olabilir? 
Birinci olarak staj seçiminin çok önemli olduğunu ilerde hangi 

alanda çalışmak istiyorlarsa o alana yönelinmesi gerektiğini tekrar 
vurgulamak istiyorum. Ayrıca adaylar özgeçmişlerini Kariyer.net , 
secretcv gibi sitelerde tarih olarak sürekli  güncellemeli çünkü bi-
zler o özgeçmişleri taratırken yakın tarihte güncellenenlere öncelik 
veriyoruz. Ayrıca, iş bulma sürecinde problem  yaşayacaklar fakat 
güvenlerini ve inançlarını yitirmeden yollarına devam etmeleri 
gerekiyor.

-Eleman istihdamında en son beklentiler neler? 
Bu durum  firmaların talebine göre değişir. Şu anda yaz dönemi 

yaklaştığı için mavi yaka elemanlar daha çok talep edilmek-
te (operatörler, otellere servis elemanları, dönemsel çalışacak 
muhasebe elemanları vb. ) Bu elemanlarda aranan nitelikler 
konusunda ise her firma önceliği deneyimli elemanlara veriyor 
diyebilirim, bununla birlikte özveriyle çalışacak elemanlar arıyorlar. 
Biz bulduğumuz elemanları mülakata aldıktan sonra olumlu olan  
adayları firmaya yolluyoruz  ve firma adayları mülakat sürecine 
ekleyerek işe alıp almayacağına karar veriyor.

- En çok eleman arayan sektör/meslekler nelerdir ? 
Gıda, ambalaj, otomotiv ve servis elemanları alanında eleman 

ihtiyacı oldukça fazla .

- İnsan Kaynakları  
çalışmak  istediğiniz 
bir alan mıydı ? 
Kesinlikle evet. Çünkü  
ikna kabiliyetim çok 
güçlü, iyi bir gözlem 
yeteneğine sahibim ve 
konuşmayı çok seviyo-
rum . İK, sabırla öğren-
meye açık bir pozisyon 
ve ben yeni şeyler 
öğrenmeye meraklıyım. 
Bunun yanı sıra , zaman 
ve stres yönetimi bi-
zim işimiz için oldukça 
önemlidir,  bu ikisini 
de aldığım eğitim-
ler sayesinde  işimde 
başarıyla uyguluyorum. 

-Deneyimli bir 
profesyonel olarak 
iş  hayatında 
yaşanabilecek 
zorluklardan söz eder 
misiniz ? 
Mesela yaptığın bir iş 
hatasıyla ilgili olumsuz 
geri dönüş alabilirsin, 
iletişim konusunda takım 
arkadaşlarınla ya da  
firmalarla ters düşebilir-
sin, kendini doğru ifade 
edemeyebilirsin. Bazen 
de adayların pozisyonlar 
hakkında  aşırı ısrarcı 
olmaları gibi durumlar 
oluşabiliyor ve bu gibi 
durumlarda görevini en 
iyi biçimde idare etmek 
zorunda kalabiliyorsun, 
eğer işini seviyorsan  
sabırla ve anlayışla  bu 
problemleri de kolaylık-
la aşabiliyorsun.
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Şahika SAYĞI

-Hangi bölümden mezun 
oldunuz ve mezuniyet 
derecenizi öğrenebilir miyiz?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümünden 3.70 not ortalaması 
ile mezun oldum.

- Bölümünüzü severek mi 
okudunuz? 

Kesinlikle evet. Önceden, 
ailemin isteği üzerine elektronik 
bölümünü okudum ve beni mutlu 
etmedi. Gerçekten ne yapmak 
istediğimi anladığım zaman ise  
bu bölümü tercih ettim. Bölüme 
başlamadan önce kendime bir söz 
verdim ve sözümü tutarak okulu 
birincilikle, %100 burs kazanarak 
bitirdim.

-Başarınızı neye borçlusunuz?
Öncelikle okul hayatından 

bahsetmem gerekirse dersi derste 
dinleyerek başarılı olduğumun 
altını çizmek istiyorum . Ayrıca, 
sınav haftasından önce notlarımı 

toparlar, ön hazırlık yapardım. 
Hırslı biri değilim sadece enerjim 
ve istek düzeyim yüksek. Bir şeyi 
yapmaya karar verirsem sonuna 
kadar devam ederim.

-Peki, İK çalışmak  istediğiniz 
bir alan mıydı? 

Evet. Çünkü, staj döneminde de 
Adecco Danışmanlık Firmasını bu 
alanda gelecek düşündüğüm için 
tercih ettim.

-İK alanında görev tanımınız 
nedir? Mesleğin zorluklarından 
bahseder misiniz ? 

Danışman olarak çalışıyorum. 
Firmanın TT Grup Projesi’nde 
işe alım, mevcut değerlendirme 
süreçlerini ve mülakatlarını yöne-
tiyorum. Zorluklarından söz eder-
sek, iş dolayısıyla çok fazla seyaha-
tim oluyor. Ayrıca bu işte çalışmak 
istiyorsan düzenli olmalısın yoksa 
sistem domino etkisiyle çöker. 
Verdiğin karar insanların  hayatını 
olumsuz etkilemeyecek şekilde 
olmalı. 

“ HIRSLI DEĞİL
İSTEKLİ VE ENERJİĞİM”

Mezundan Yaşar
öğrencilerine 

tavsiyeler

İK Danışmanlık 
Firması Adecco’ da 
çalışan MYO
mezunu Sercan 
Özsaraç okul ve 
iş deneyimlerini
anlattı

-Mezun olacak öğren-
cilere tavsiyeleriniz 
neler olabilir ? 
- İngilizce kursuna 
yazılsınlar. Okul ho-
calarından bol bol 
işletme gezisi talep 
etsinler. Tanıyabildikleri 
kadar iş adamıyla 
tanışsınlar, kartvizitler-
ini alsınlar, saklasınlar 
ve peşlerinden koşsun-
lar. Okuldan mezun 
olunca kolayca iş 
bulacaklarını sanmasın-
lar. Okulun rektörlüğü 
ile sıkı ilişkiler içinde 
olsunlar çünkü  rek-
törlüğün öğrencilerin 
arkasında olduğunu 
düşünüyorum.

M E Z U N L A R  A N L A T I Y O R
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 Şubelerinizi yaygınlaştırma hedefiniz 
var mı?
Tabii ki var. Konak Pier ve Alsancak şubel-
erimizden  sonra iki alışveriş merkezinde 
sözleşmemiz var ve önümüzdeki son-
baharda iki şube daha açılacak. Ayrıca  
mandolin cafelerde bize ait.

Burcu KONAK
Begüm DİNDAR

Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir?
Bizi diğerlerinden ayıran en büyük 
özelliğimiz profesyonel çalışanlarımız 
sayesınde servis açısından çok iyi 
olmamız.

 %100 Rest Café & More denince akla 
ilk gelen nedir?
Akla ilk olarak müşterilerimizin sıkça tercih 
ettiği sushi, kırmızı et ve şaraplarımız 
geliyor. Aynı zamanda  insanların sorunsuz 
anlar yaşayacakları, geldiklerinde kaliteli 
topluluklarla karşılaşacakları ve keyifli 
anlar geçirecekleri bir ortam olmamız.

Hedef kitleniz 
kimlerden 
oluşuyor?
Aslında her 
kesime hitap 
ediyoruz fakat 
özellikle son iki 
yılda üniversite 
öğrencileri  
daha çok tercih 
etmeye başladı.

En çok hangi üniversiteler
tarafından tercih ediliyorsunuz?

Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi.

Neden öğrenciler 
sizi tercih ediyor?
Bunu aslında ben 
size sormalıyım.  
Menümüzde 
herkesin damak  
tadına uyacak 
çeşitliliği sunmamız 
ve müşterilerimiz 
buraya gelince so-
syalleşme anlamın-
da da tanıdıkları 
insanlara rastlama-
ları diyebiliriz.

Neden bu ismi 
tercih ettiniz?
Servislerin %100 
olması, menünün 
%100 olması, 
%100 ev sıcaklığı 
yaratmamız, 
%100 café, %100 
restorant havası 
katarak herşeyi 
%100 yapmak 
amacıyla yola 
çıktığımız için bu 
ismi vermeyi tercih 
ettik.

Popüler olmanızı neye bağlıyorsunuz?
Menüde burger, makarna, pizza, sushi 
gibi yaklaşık 250 çeşit ürünümüzün 
bulunmasıyla beraber herkesin damak 
tadına uyabileceği şeyler bulabilmesi, 
kaliteli ve sıcak bir ortamımızın olması.

%100 CAFE
% 100 İDDİA !
Üniversitemizde yapmış olduğumuz küçük 

bir araştırma sonucunda popüler mekan 

sıralamasında ilk akla gelen yerlerden birinin 

%100 Rest Café & More olduğunu belirledik.  

Kaliteli ve güzel zaman geçirmek için üniversite 

öğrencilerinin tercih listesinde üst sıralarda yer 

alan kafenin işletmecisi Savaş Dulun ile sizin için 

keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Elif KARTALCIKLAR

Kültürlerarası iletişim olgusu toplumsal hayatımızın 
vazgeçilmez terimleri arasında yerini sağlamlaştırdı. 
Yaşanan teknolojik gelişmeler dünyanın en uzak nok-
tasını arka bahçemize çevirmesinin ardından küresel 
köy insanları olarak etkileşimde bulunmak kaçınılmaz 
oldu. Farklı dünyalar ve farklı kültürler yalnızca par-
maklarımızın birkaç hareketi ile önümüze seriliyor. 
Erasmus, Gençlik programı, AB merkezi gibi çeşitli 
uluslararası programları yürüten Yaşar Üniversitesi 
farklı kültürlerle etkileşimi kolaylaştırmak için öğren-
cilerine çeşitli imkânlar sunarak yurtdışı eğitim fırsat-
larını önlerine seriyor. Farklı milletlerden öğrencilere 
de kapılarını açan Yaşar Üniversitesi kültürlerarası 
iletişim kavramını en iyi uygulayan eğitim kurum-
larının başında geliyor.

Kültürlerarası iletişim olgusu hayatımızda kendine 
yer edinmişken aynı zamanda farklı bilgiler, eşsiz 
deneyimler ve daha birçok yeniliği gözler önüne 
seriyor. Farklı kültürlerden ilginç bilgileri, günlük ha-
yatta ya da özel günlerde gerçekleştirilen gelenek ve 
görenekleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Çubukları Pirinç Kâsesine 
Saplamayın!
Asya’nın doğusunda yemek çubuklarını 
kâseye dik olarak saplamak bir tabudur. 
Çünkü ölüm anlamına gelir ve sadece 
cenaze olduğu zamanlarda yapılır. Durup 
dururken insanları zıvanadan çıkarmayın!

“OK” işareti
Yunanistan ve Ortadoğu ülkel-
erinin bazılarında bu işaret 
hakaret anlamındadır.  

Bahşiş
Bırakmayın!
Japonya ve Kore’de bahşiş 
bırakmak hakaret anlamına 
gelir. Sakın ola yapmayın.
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Global dünyanın Yeni Trendi
“KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM”

Aile Her Şeyden Önce Gelir
Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisi ve aynı zamanda değişim öğren-
cilerinden olan Zeynep Öztürk’ün eğitiminin bir kısmını tamamlamak üzere gittiği Amerika’da 
edindiği birkaç ilginç izlenim şöyle;
“Her yıl Şükran Günü zamanı tüm aile fertleri farklı ülkelerde yaşasa dahi bir araya gelir ve 
sunulan her şey için şükür edilir. Her aile bireyi masadaki kendine ait mumu yakar ve ne için 
minnettar olduğunu diğer aile üyeleriyle paylaşır ve bu yemekte en güzel yemekler hazırlanarak 
servis edilir. Aileler bu organizasyon için hazırlıklara bir hafta önceden başlarlar.” 

“Her yıl babalar küçük 
kızlarını “Daddy&Daugh-
ter Dance” etkinliği 
kapsamında akşam ye-
meğine çıkartıp bir erkekle 
buluşmanın inceliklerini 
anlatırlar. Babalar en şık 
takım elbiselerini giyerek 
prenseslerine bu güzel 
gecede eşlik ederler küçük 
kızlarının dans partneri 
olup keyifli zaman geçir-
menin tadını çıkartılar.”

Mutluluğun Sembolü
Ekmek
Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü 
öğrencilerinden Mirza Geko’dan 
Bosna-Hersek’te ki gelenekler 
hakkında edindiğimiz bilgilere göre 
“Gelinler yaşayacakları yeni evler-
ine girerken bir ellerinde Kur’an bir 
ellerinde de ekmek tutarak adım at-
arlar, Kur’an Allah’ın takibini ekmek 
ise mutluluğu sembolize eder.”
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TV dizi ve programlarının en beğe-
nilen oyuncu ve sunucularından Jess 
Molho  Yaşarlı gençlere iş ve yaşamla 
ilgili çok önemli tavsiyelerde  bulundu

Begüm Zeynep ÖRCAN

İtalyan bir annenin oğlu  çifte vatandaşlığa sahip 
İtalyan-Türk oyuncu ve sunucu  Jess Molho  4 Ekim 
1976 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nü bitirdikten sonra  yüksek lisans eğitimi-
ni çok farklı bir alanda Yeditepe Üniversitesi Radyo 
Televizyon bölümünde yaptı.  1994 yılından beri 
TV sunuculuğu yapıyor.  Sihirli Annem, Çocuklar 
Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, 
Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler,Kardeş 
Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol aldı. Star TV’de 
yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında 
da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı 
olan Molho  Ünlüler sirkindeki başarısıyla  kariyerinin 
dönüm noktasını yaşadı. .Son olarak TV8’de “O Ses 
Çocuklar” , “Aramızda Kalmasın” ve “Ninja Warrior”, 
Türkmaxgurme’de “Mutfaktakiler”i ve 24 TV’de “Or-
taya Konuşalım”ı sunuyor. Bu ç ok yönlü sanatçıyla 
yaptığımız köportajda Jess Molha Yaşar’lı gençlere 
yaşamını anlattı ve tavsiyelerde bulundu.

Aramızda Kalmasın’ın önlenemeyen başarısı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Reyting sizin için 
motive edici bir unsur mu?

Önlenemedi değil mi? İnşallah önlenemez , umudu-
muz bu. Ekip olarak ilk günden beri işimizin başındayız. 
Ciddi bir özveriyle çalışıyoruz. Önlenemez kısmını 
bilemiyorum tabi , rakiplerimiz de armut toplamıyor-
dur herhalde. Onlar da başarımızı görüp kendilerine 
göre bir savunma yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. 
Açıkçası biz ilk gün ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Açık 
konuşmak gerekirse ; kanal alışkanlığıyla gelen bir 
başarı da olabilir bu.
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Fotoğraf www.facebook.com/AramizdaTV8 
sayfasından alınmıştır.

Sevmediğiniz mesleği yapmayın
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Peki motive edici bir unsur mu?
Hem de nasıl , insanı zehirleyen bir şey bu. 

İyi bir reyting aldığın zaman daha önce aldığın 
iyi reytingi de umursamıyorsun. Geri dönmek 
istemiyorsun , bu maalesef insanı zehirleyen bir 
şey. E her gün karne almak çok yorucu bu bir 
gerçek ama iyi bir karne alınca da kötü bir karne 
almak istemiyorsun. Fakat iş etiği bizim için her 
zaman daha önemli , çok samimi söylüyorum 
bunu. Reyting kıyaslaması yaptığımızda etik 
konusuna bakıyoruz her zaman. Eğer etik dışı ve 
ya insanları yıpratacak bir şey ise reyting bizim 

için ikinci planda kalıyor , bu da bir gerçek.
Peki sunuculuk mu yoksa oyunculuk mu size 

daha çok zevk veriyor?
Kesinlikle sunuculuk hatta televizyon 

programcılığı diyelim ona. Ben 18 yaşımda 
mesleğe böyle başladım. 21. yılım oldu. Her 
zaman televizyon ekranlarında olmak bana 
daha çok mutluluk verdi ama özellikle canlı 
yayın sunuculuğu. Çünkü ben canlı yayın 
sunuculuğu yapmayı seviyorum. Bant mı 
oyunculuk mu desen belki kıyaslama yaparım 
ama asla canlı yayın sunuculuğuyla oyunculuğu 

kıyaslamam. Adrenalinden mi yoksa bağımlısı mı 
oldum bilmiyorum. Ben her zaman canlı yayın 
sunuculuğunu tercih ederim.
Canlı yayın sunuculuğu çok daha zor herhalde?

Günahıyla, sevabıyla şunu biliyorsun ki o 
an seni izliyorlar. Her ne kadar görmesen 
de o an senin karşındalar , verdikleri tepkiyi 
hissediyorsun. O yüzden bence çok daha güzel. 
Canlı yayında ben çok daha az hata yapıyorum 
, büyük konuşmayayım da. Bant programı 
olduğunda çok daha fazla hata yapıyorum 
enteresan bir şekilde.

Yüksek Lisans eğitiminizi 
Radyo, Sinema ve Televizyon 
üzerine yaptığınızı biliyo-
rum. Neden üniversitede de 
İletişim okumayı tercih etme-
diniz , sonradan nasıl böyle 
bir karar aldınız?

Ailem izin vermedi. Ben 18 
yaşımda onlara konservatuarda 
okumak istediğimi onlara söyle-
dim. Onlar da belki tek çocuk 
olduğum için belki de ben-
imle ilgili gelecek kaygıların-
dan dolayı sanatçı adı altında 
istemediler bu işi yapmamı. 
Ekonomi bölümünü de kendi 
arzumla değil onlar istediği 
için okudum. Zaten Ekonomi 
okumaya başladığım ilk gün 
bu işi de yapmaya başlamıştım. 
Hobi olarak başlamıştı sonra 
ciddiyete kavuşunca teorisini 
de öğrenmek adına yüksek 
lisansa da başvurdum. Hatta 
akabininde Müjdat Gezen’de 
tiyatro da okudum. Bu ben-
im arzumdu , İktisat okumam 
annem ile babamın arzusu.
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Sonuçta yine sizin istediğiniz , sizin 
hayal ettiğiniz oldu.

Evet , su yolunu buldu diyelim.
Aileniz şu an mutludur diye 

düşünüyorum.
Mutlular çünkü benim mutlu ve 

başarılı olduğumu düşünüyorlar , gurur 
duyuyorlar. Bu yolda başarılı olmasam 
belki tam tersini söyleyeceklerdi. 
Bak biz sana ne dedik sen ne yaptın 
diyeceklerdi.

 Büyük bir risk aldınız o halde.
Evet evet doğru , risk.
Ülkemizde iletişim ve medya 

üzerine verilen eğitimi yeterli 
buluyor musunuz? Örneğin vakıf 
üniversiteleri ile devlet üniversiteleri 
arasında bir fark var mı sizce?

Hepsine hakim olabilmem veya yeni 
müfredatı bilmem mümkün değil ama 
genelleme yapabilirim. Bu benim kendi 
teorim , sadece iletişim için değil ; 
bizdeki verilen teorik bilgilerle hayattaki 
pratik yansıması örtüşmüyor çoğu 
zaman. Kendimden ya da çevremdeki 
insanlardan örnek verecek olursam ; 
daha önceki çalıştığım  kanalın hemen 
bitişiğinde bir iletişim fakültesi vardı. 
Benim programımı izleyen gençler hep 
örnekler verirlerdi. Keşke şöyle olsa, 
biz mezun olunca böyle yapacağız gibi. 
Ben de onlara “Aynı umutlarla biz de 
mezun olduk. Aynı umutlarla program 
yapmak istedik ama maalesef pratikteki 
yansımasıyla teori aynı değil” derdim. 
Hani belki evet burada okuduğun 
ve gördüğün, teorisini anlattıkları 
kamerayı televizyonda göreceksin, 
montaj masasını da göreceksin ama 
program prototipleri, hayal ettiğin 
konular, o idealist yaklaşımların 
yansıması yok. Çünkü reyting diye bir 
gerçek var. Televizyonlar da nihayetinde 
bir ticarethane olduğu için onlar da 
reklamlardan beslendiği için sizin 
idealistliğinizin yansıması yok. Hadsizlik 
yapmayayım ama bu belki bir çok 
meslekte böyledir fakat iletişimdeki 
yansıması en büyüğü.

Çocuğunuz ileride yurtdışında okumak isterse 

destekler misiniz yoksa eğitimini Türkiye’de mi 

almasını istersiniz?

Çocuğum İtalyan okulunda okuyor zaten. 

Tamamen yurtdışında okuması yönünde bir eğitim 

sistemine soktuk bile onu daha anaokulu itibariyle. 

Bunun nedeni ülkemizle ilgili değil , sadece 

vizyonunun daha geniş olmasını ve bir dünya 

adamı olmasını istediğimiz için annesiyle birlikte 

böyle bir karar verdik. Zaten şimdiden İtalyan 

topraklarında okuyor , Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı olmayan bir okulda İtalyan Konsolosluğu’nun 

içerisinde okuyor. Biz de Türk kültürünü, kendi örf 

ve adetlerimizi, başta Atatürk olmak üzere milli 

durumlarımızı  kendimizce aktarıyoruz. Bundan 

sonra onların düşünceleri de muhtemelen bu 

yönde devam etmek olur.

Fotoğraf www.facebook.com/AramizdaTV8 
sayfasından alınmıştır.

Peki aksini düşünüp eğitimlerine Türkiye’de devam etmek 
isterlerse ne dersiniz?

Kalsınlar ama aldıkları bilgilerle Türkiye’de bir sınav sistemiyle 
üniversite kazanamazlar, mümkün değil yani. Müfredat buna izin 
vermiyor , öğrendikleri şeylerle sınava girerlerse çakarlar yani

 Gençlerin okuyacağı bölümü ve yapacağı meslekleri 18 
yaşında karar vermesi sizce doğru mu? Bu yaşlarda verilen 
kararlar sizce sağlıklı mı?

Yani doğru bulsam ne olur , doğru bulmasam ne olur? Sistem 
maalesef buna yöneltiyor. Şimdi yeni öğretmenler ve ebeveynler 
şöyle bir düşünce içerisindeler çocuğun yeteneğini küçük 
yaşlarda bulalım, o yetenek doğrultusunda onları yönlendirelim. 
Meslekleri de arzu edecekleri , mutlu olacakları meslekler olsun 
diye bir teori var. İnşaallah bunu pratikte de uygulayabilirler. 
Tek tavsiyem şu olur; ben belki şanslıydım kolej mezunuydum, 
bize ileri gelen insanlar konferanslar vermeye gelirlerdi. Mesela 
avukatlar, işletmeciler , holding çalışanları. Biz kendimizce o 
bilgilerden bir çıkarım yapıp ona göre bir yönlendirme yapardık. 
Gençlere tek tavsiyem müfredattan böyle bir şey beklemesinler, 
bu bir hayal. Kendileri o bilince sahipse yada aileleri 
bilinçlenmeleri için yönlendiriyorsa istedikleri meslekler neler 
ise , o mesleği yapan insanları bulsunlar onlardan pratikteki 
yansımalarını öğrensinler. Ne desem boş olur , sistem bu.
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Sizin spora verdiğiniz önemi biliyorum, çocuklarınızı 
ileride bir spora yönlendirmeyi düşünüyor musunuz? Sporun 
gençlerin eğitim ve gelişimini etkilediğini düşünüyor 
musunuz?

İlla ki düşünüyorum. Babamın bir sözü var “ Spor ve ya müzikle 
uğraşan bir insan kötü yollara sapmaz, iyi bir insan olur.” derdi. 
Beni müzikle de tanıştırdı babam. Hala en sevdiğim hobim gitar 
çalmaktır. Kendisi spor yaptığı için sporla da tanıştırdı. Ama şöyle 
bir şey var çocuklara bunu söylemek değil yaparken göstermek 
önemli. Sen spor yapmıyorsan ve ya ters bir örnek verelim sen 
sigara içiyorsan çocuğuna sigara içme , sigara sağlığa zararlı 
diyemezsın. Çocuk senin ne söylediğine değil ne yaptığına 
bakar. Bu bağlamda sen spor yapmıyorsan çocuğun sporla 
ilişkisi olması çok mümkün değil bence. Ben oğlumu 2 senedir 
her Cumartesi  ve Pazar günü kendi elimle basketbol kursuna 
götürüyorum sabahları. Ama devamını getirip getirmemek 
onun elinde. Ben o zehri verdim ona. Müzik konusunda da beni 
her gün evde müzik dinlerken yada gitarla uğraşırken görüyor. 
Ben yine üzerime düşeni yaptığımı görüyorum. Sorunun başına 
dönecek olursak spor ve müziğin çocukların hayatında mutlaka 
olması gerektiğini düşünüyorum.

Öyleyse sporla ilgilenmek hayatına bir disiplin getirir 
diyebilir miyiz?

 Tabi ki çok doğru. Enerjisini doğru yere kanalize etmek artı 
disiplin. Doğru söylüyorsun.

Son olarak sizi örnek 
alan gençler için ne 
söylemek istersiniz? 
Eğitimlerinde nelere dikkat 
etsinler, kendilerini nasıl 
geliştirsinler?

Beni örnek alanlar varsa çok 
teşekkür ederim. Yani örnek 
alınacak bir adam mıyım 
değil miyim onu bilmiyorum. 
Kimseyi de örnek almasınlar 
yani , benim hayatım benimdir. 
Benim kariyerimde çok 
şans faktörleri de var. Bazen 
gençler benim mesleğimden 
yola çıkıp benden tavsiye 
istiyorlar. Onlara kendi 
hikayelerimi anlatıyorum , 
bazen konferans oluyor bazen 
de birebir konuşuyoruz ama 
bende çok şans var. Bizim 
meslekte yetenek başrol 
oynamıyor. Hakikaten doğru 
zamanda doğru yerde olmak 
, çevre faktörü gibi bir çok 
etken var. Onun için ben 
onlara elle tutulur bir şey 
söyleyemem. Doğru insan , 
iyi insan olsunlar. Benim bir 
düşüncem var her zaman 
; hak yemem, hakkımı da 
yedirmem en önemli şey 
bu benim için. Mesleğimde 
de özel hayatımda da bu 
böyle. Benden bir şey 
öğrenmek istiyorlarsa 
söyleyebileceğim en önemli 
şey budur. Bildikleri doğru 
her ne ise onun peşinden 
koşsunlar. Mümkünse onları 
mutlu edecek mesleklerle 
uğraşsınlar. Çünkü hayatımızın 
çoğunu mesleğimizle 
uğraşarak geçiriyoruz , bu 
bağlamda sevmedikleri 
meslekleri aileleri için bile 
yapmasınlar. 
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İki hafta teorik bir hafta uygulamalı yürütülen dersin teorik saatlerinde öğrenciler mutfak ekip-
manları, aşçılık mesleği, otel mutfaklarının işleyişi, kırmızı et, beyaz et, balık, baklagill-
er, soslar, fondlar, pastacılık, osmanlı mutfağı, dünya mutfağı hakkında bilgi 
edindi. Teorik derslerin takip eden derslerde uygulaması yapıldı. En 
son derste dönem kapanış partisi düzenlendi. Öğrenciler derste 
pişirdiklerini MYO akademisyenlerine ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nden gelen konuk akademisyenlere ikram etti. Ders 
sonunda öğrenciler bir otelde işe başladıklarında yiyecek 
içecek hizmetlerinde görev alabilecek yetkinliği kazandı; 
hammadde seçimi, pişirme teknikleri,özel günler banket 
alacarte gibi mönülerin planlaması,davet organizasyon-
ları konularında yetki alabilir duruma geldi. Ayrıca 
mutfağın işleyişi konusunda bilgi sahibi olmaları 
sayesinde yönetici pozisyonunda çalışırken alacak-
ları sorumlulukları ve iş takibini daha kolay yapma 
yetkinliğini de kazandı. HABER MERKEZİ

Dönem Sonunda
Hünerlerini
Gösterdiler

MYO turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri, mutfak sanat-
ları dersinin dönem sonu çalışmasını Tepekule Kongre Merkezi’nde 

2014-2015 Akademik Yılı, yıl sonu etkinliği ile gerçekleştirdi.
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Begum DİNDAR-Burcu KONAK

Halkla ilişkilerde proje uygulama dersinin 
vize projesi kapsamında Yeliz Sınur, Ateş Işık 
ve Aşkın Gökçe isimli öğrencilerden oluşan 
proje ekibi, AKG grubun kurumsal gazetesinin 
30. sayısını çıkardı. Kuruluşun kurumsal iletişim 
şefi Gözde Sapanlı’dan dergi çıkarma görevini 
alan öğrenciler, önce Sapanlı ile derinlemesine 
mülakat gerçekleştirerek işe başladı. Daha son-
raki aşamada, AKG grubu bünyesindeki Çittur, 
More AquaCulture, Çimstone ve AKG Gazbeton 
firmalarının çalışanlarıyla haberleri toplamak 
için röportajlar yapan öğrenciler gazetenin 
oluşturulması için kolları sıvadı.

 Gazbeton, çalışmalarını daha rahat bir şekilde 
ve kuruluşla sürekli diyalog halinde yürütmeleri 
için konferans salonunu çalışma ortamı olarak 
tahsis etti. Bir buçuk ay şirkette bulunma ve 
kurumsal iletişim departmanıyla birlikte çalışma 

olanağını yakalayan öğrenciler, şirket çalışan-
larından destek aldı ve yakın ilgiyle karşılandı. 
Yapılan araştırmalar, gözlemler ve röportajlar 
sonucunda gazetenin tüm haberleri eksik-
siz tamamlandı ve basım için brif formatında 
reklam ajansına teslim edildi. Halkla ilişkilerde 
proje uygulama dersinin yürütücüsü İrem Tükel, 
öğrencilerin ekip çalışmasını öğrendiklerini ve 
yaşama geçirilebilir projeler üretme deneyimini 
yaşadığını belirterek dersin kazanımları hak-
kında şunları söyledi: “Halkla ilişkilerde proje 
uygulama dersi kapsamında, son sınıf öğren-
cileri iki yıl boyunca öğrendikleri tüm teorik ve 
pratik bilgileri uygulamalı olarak bir projede 
gösterme fırsatı buluyor. Ders kapsamında a’dan 
z’ye bir projenin tüm basamaklarını gerçekleştir-
erek hem birer halkla ilişkilerci olarak tecrübe 
ediniyor hem de sektörden temsilcilerle pro-
fesyonelce çalışma fırsatı bularak iş hayatındaki 
ilk projelerini gerçekleştiriyorlar.

Halkla ilişkiler öğrencileri
AKG Grubun Gazetesini Çıkardı
MYO halkla ilişkiler ve tanıtım programı 

öğrencileri halkla ilişkilerde proje 
uygulama dersi kapsamında AKG 

grubunun kurumsal gazetesini çıkardı.
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‘Sunumda Başarı’ seminerinde eğit-
men Utku NEFESOĞLU Yaşar üniver-
sitesi öğrencilerine “Bu seminerden 
çıktıktan sonra daha iyi bir sunum 
yapacağınızı garanti ederim” diyerek 
sunuma hazırlık ve sunum sırasında 
yapılması gerekenleri anlattı

Beliz AKTAŞ 

Öncelikle Utku NEFESOĞLU kimdir?
 Türkiye’de ilk kez “Anlayarak Hızlı Okuma” 

konusunda bilimsel araştırma gerçekleştiren, 
21 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aka-
demisyen ve üniversite öğrencilerine yöne-
lik vermeye başladığı eğitimlerin ardından, 
Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 
eğitimler  vermeye devam etmekte olan Utku 
NEFESOĞLU Parantez Eğitim’in kurucusu.

Nefesoğlu “Etkili sunum teknikleri hayatın 
birçok alanında değer sağlayacak fırsatlar 
sunacak ve yarım günlük seminerde birçok 
farklı disiplinin bir araya gelmesinden oluşan 
sunumlarımızın daha  etkili olmasını sağlaya-
cağıma inanabilirsiniz. Bu seminerden  çık-
tıktan sonra daha iyi sunum yapabileceğinizi 
garanti ederim” diyerek sunuma başladı.

 Utku bey e konuşmacı olmaya karar verdiği 
anın hikayesini de  paylaştı. Bir arkadaşı ile 
beraber şezlong da uzanırken arkadaşı Tolga 
bey “Biz de konuşmacı olarak eğitim almaya 
başlayalım ve sonra eğitimlerde konuşmacı 
olarak devam edelim mi ?” sorusuyla 
başlayan hikaye bugüne kadar  devam etmiş. 

Sunumda 
başarının 
sırları

Sunuma hazırlık
Nefesoğlu sunuma hazırlık ve iyi bir sunum için yapılması gerekenleri 

şöyle anlattı:
Sunumunuzu yaparken, hazırlık için harcadığınız her dakikanın değer-

ini daha iyi anlayacaksınız. İyi bir yemek sofraya gelmeden önce hangi 
aşamalardan geçiyor, nasıl bir tabakta, nasıl bir masada ve kimlere 
sunuluyorsa, etkili bir sunum yapmak için de benzeri unsurlara dikkat 
edilmesi yani işin mutfağına önem verilmesi gerekir. İşin mutfağı ded-
iğimiz bu hazırlıklar şunlardır;

Sunumun amacını belirleyin
Sunumunuzun planlamasını yapın
Sunum yapacağınız yeri ve kullanacağınız teknik donanımı tanıyın
Sunum yapacağınız dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olun
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Nefesoğlu “Etkili bir sunum, her-
kesin dikkatini çeken bir girişten, 
sunmak istediğiniz bilgiye uyan 
bir yapıdan oluşturmalıdır” demiş-
ti. Utku Bey sunuma başlamadan 
önce konferans salonunda yüksek 
sesler vardı ve o bize sessiz ol-
mamızı rica etmedi. Aksine sessiz 
kalarak tüm salonda olan dinley-
icilerin dikkatini çekerek, sessiz-
lik bir şekilde gözler Utku Bey’e 
çevrildi. Bu sayede dinleyicilerin 
büyük ilgisini çekmişti. Sonra da 
sunum sırasında yapmamız gerek-
enleri şu sözlerle anlattı:  

Tekrar, tekrar, tekrar! En az beş 
ya da altı kez sunumunuzun uygu-
lamasını yapın. Uygulama yaptıkça 
konuya daha çok hakim olursunuz 
ve başarı seviyeniz artar. Uygu-
lamalar sanki sunumun yapılacağı 
odadaki grubun önündeymişsiniz 
gibi gerçekleştirilebilir.

Uygulamaları gerçek sunu-
munuza ne kadar yaklaştırır-
sanız sunumun yapılacağı gün 
başarısızlık olasılığı o kadar 
azalır. Etkili bir sonuç için, uygu-
lamalarınızın birinde, sunum 

yapacağınız mekanın olanaklarını 
ve sunum sırasında yararlanmayı 
planladığınız görsel gereçlerin 
aynılarını kullanmalısınız.

Uygulama yaparken her yanlış 
yaptığınızda, tekrar başa dön-
meyin. Böyle yaparsanız sunu-
munuzun bazı bölümleri tekrar 
nedeniyle daha fazla tanıdık gelir. 
Uygulamada hata da yapsanız 
sonuna kadar gidin. Taslağınızda 
zorlandığınız bölümlere işaret 
koyun.

Sunumunuzun süresini hes-
aplayın. Bu sunumunuzun süre 
sınırına ve hızına daha duyarlı 
olmanızı sağlar.

Ayrıntılara dikkat edin ve geri 
bildirim yaptırın. Deneme sunu-
munuzu dinleyenlerden öneride 
bulunmalarını isteyin.

Ezberlenen sunumlar soğuk, 
sıkıcı ve doğallıktan uzaktır.

Evet, buraya kadar etkili bir 
sunum yapmak için nasıl hazırlıklar 
yapmalısınız, sunumunuzu nasıl 
planlamalı ve nelere dikkat et-
melisiniz sorularını cevaplamaya 
çalıştık.

Sunumun amacını
belirleyin

Sunumunuzun içeriğini oluştur-
madan önce yapmanız gerek-
en ilk şey sunumunuzun hangi 
amaca hizmet edeceğine karar 
vermektir. Hedefiniz dinleyici-
yi bilgilendirmek, ikna etmek,  
eğlendirmek ya da bu amaçların 

bir bileşimi olabilir. Sunumunuzun 
amacına göre, sunumunuzun biçimi 
değişir. Dinleyiciyi bilgilendirmek, 
ikna etmek ya da eğlendirmek 
istiyorsanız sunumunuzun neler 
içermesi gerektiğine mutlaka göz 
atmamızın önemli olacağını belirtti.

Sessizliğin sesi 
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