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Haber / Meltem YILMAZ
              

Tasa r ım / Ali Emre KELE

MYO Yapr ak 

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Banka -
cılık ve Sigortacılık programı ö ğrencileri tara -

fından Sigortacılık İşlemleri I dersi kapsamında 
düzenlenen “Geleneksel Sigortacılık Paneli: 

Profesyonellerden Tavsiyeler” de sigortacılı ğın 
önde gelen isimleri sektörü de ğerlendirdi. 

Sigortacılık Sektörü Ya şar’da 
Bulu ştu

Bu yıl ilki düzenlenen panele 
Anadolu Sigorta Bölge Müdürü 

Atilla Erketin, Axa Sigorta 
Bölge Müdürü Barı ş Orhunbil -
ge, Koru Mutual Sigorta Bölge 
Müdürü Atilla Çolak, Generali 
Sigorta Bölge Müdürü Süley -
man Uçan ve Mapfre Sigorta 
Bölge Müdürü Gökhan Genç 

panelist olarak katıldı. Oturu -
mun moderatörlü ğünü ise 

Yaşar Üniversitesi Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı ö ğ-

rencisi Aysu Kol yaptı. 
Konu şmacıların sigorta şirket -

lerinin i şleyi şini anlattı ğı ve 
sektörü tanıttı ğı panelde ilk 
söz alan  Atilla Erketin oldu.

Prim üretimi ve prim da ğılım -
ları hakkında bilgi veren

Erketin’den sonra Barı ş Or-
hunbilge ö ğrencilere  

 sigortacılık mesle ğini gerçek -
ten sevmeleri gerekti ğini be -

lirterek insanların kötü günle -
rinde yanlarında olduklarını 
söyledi. Süleyman Uçan ise 

sigortacılık e ğitimindeki geli ş-
melere dikkat çekerek, “Sigor -
tacılık konusunda önlisans ve 

lisans e ğitimi veren okullar 
açıldıktan sonra alanımız daha 
değerli hale geldi. Daha iyi bir 
eğitim alınarak i şe başlanması 
sektörü de ğerli kılıyor” dedi. 
Atilla Çolak kooperatif sigor -
tacılık konusuna de ğinirken, 

Gökhan Genç ilginç sunumun -
da şirketinin sosyal sorumlu -
luğu hakkında bilgilendirdi, 

sosyal sorumlulu ğun önemi ve 
değerini vurguladı. Konu şma-
ların ardından soru cevap bö -

lümüyle panel son buldu.
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“Bu meslek, 
Hayatınızın bir 
parçası olmalı.”

“Halkla ilişkilerin ge -
leceği” konulu söyleşi, 24 
Aralık 2015 tarihinde Yaşar 
Üniversitesi Selçuk Yaşar 
Kampüsü’nde gerçekleştiril -

di. Etkinlik; halkla ilişkiler 
öğrencilerinin, mesleği bir 
de duayeninden dinlemeleri 
ve tecrübelerinden yararlan -
maları amacıyla düzenlendi. Gündemi takip etmeniz 

çok önemli
Halkla ilişkilerde, halkla olan 
ilişkinin alelade ve düzen -
siz değil de planlı bir şekilde 
yapıldığını ifade eden Maru�u 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Mesleğin özü teoridir. Halkla 
ilişkiler sadece pratikle olmaz. 
Okulda öğrenmeden, teorisini 
bilmeden bu işi yapamazsınız. 
Eğer altyapınız yoksa başarısız 
olursunuz. Bu mesleği 
yapacaksanız, hayatınızın bir 
parçası 
olacağını da hiç unutmayın.” 
Duayen, başarılı bir halkla 

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
öğrencileri halkla ilişkiler duayeni Sancar Maru�u’yu ağırladı.

SANCAR MARUFLU SİZİN İÇİN TAVSİYE EDİYOR

İletişim Hayattır 
Alaeddin Asna 

ilişkilerci olmak için genç 
iletişimcilere tavsiyeler verdi, 
“Mesleğinizle ilgili her şeyi 
biriktirin, iyi bir arşiviniz olsun. 
Gündemi takip edin. Kendinize 
önem verin ve ruh sağlığınızı 
kontrol etmeyi bilin. Sabırlı, 
temkinli ve soğukkanlı olun. 
Sezgilerinizi ve gözlemleme 
yeteneğinizi kullanın. İlişkil -
erde güven verici pozisyonda 
olun ve en önemlisi insanlara 
karşı her zaman saygılı olun” 
diye konuştu.

Maru�u İzmir’e küsmedi
Söyleşinin sonunda soru 

Uluslararası 
Halkla İlişkiler 
Sema Yıldırım 
Becerikli

Bir Kentin 
Yeniden 
Doğuşu
Behçet Uz
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Tasarım: Ece Nur KORUNHaber: Didem TEZEREN
Gizem Yaprak YILDIZ

Bir İzmir sevdalısı olan 
Sancar Maru�u söyleşi -
ye, mesleğe adım atışının 
öyküsünden söz ederek 
başladı. 
1967 yılında İzmir’den ayrılıp 
İstanbul Devlet Güzel Sanat -
lar Akademisi Yüksek Heykel 
Bölümü’nde eğitim hayatına 
başlayan Maru�u “Gençlikte 
başımı sokacak bir evim 
vardı ama imkanlar kısıtlıydı. 
Mecburen çalışma ihtiyacı 
duydum” diyerek konuşması -
na devam etti. 
Dönemin İzmir Gazetecil -
er Cemiyeti Başkanı İsmail 
Sivri aracılığıyla Milliyet 
Gazetesi’ne Abdi İpekçi ile 
görüşmeye gittiğini ve polis/
adliye muhabiri olarak işe 
başladığını vurgulayan du -
ayen, şunları söyledi: “Abdi 
İpekçi’nin tavsiyesi üzerine 
halkla ilişkiler mesleğine 
yöneldim. Ben bu mesleği 
yapacağım diyerek yola çık -
tım ve kendimi geliştirmek 
için Türkiye’deki bütün halk -
la ilişkiler duayenleriyle ilişki 
kurdum.”

cevap kısmına geçildi. Katılım -
cılardan gelen “İzmir’de halk -
la ilişkiler deyince akla hep 
Sancar Maru�u geliyor, neden 
ikinci bir isim aklımıza gelmi -
yor?” sorusu üzerine Maru�u 
“Aslında gelebilirdi. Benim 
İzmir’li meslektaşlarım ka -
riyerlerini İstanbul’da devam 
ettirmeyi tercih etti.  Ama ben 
İzmir’den ayrılmadım, kopam -
adım, İzmir’e küsmedim. Bu 
yüzden İzmir beni tanıdı ve 
sevdi” diyerek söyleşiyi nok -
taladı.  Sakıp Sabancı boşuna 
dememiş “Onu İzmir’in kedil -
eri bile tanır”...
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Mürekkep kokusuna bir 
kere alı

kolay kolay 
bırakılmaz

Gündemi takip etti ğ
zını yokladı ğımız ileti
araçlarından olan gazete ve gazeteci
liğin perde arkasını bilinmeyenlerini 
okulumuz ö ğretim görevlisi ve hürri
yet ekonomi yazarı Selim Türsen’den 

sizler için ö

Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu mesle -
ği yapıyorsunuz?

Gazetecili ğe1981 yılında İstanbul’da ba şladım, on yıl 
önce de İzmir’e gelip mesle ğe burada devam ettim. 

Sektörün her kademesinde çalı ştım. Muhabir olarak 
başladım. Daha sonra ekonomi servisi müdürü,  yazı 

işleri müdürü, yayın koordinatörü, genel yayın müdürü 
oldum. Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Referans, 

Finansal Forum, Ekonomik Bülten gibi birçok gazetede 
görev aldım.

Mesle ğe başlama hikayeniz nedir?
Mesle ğe başlamam tamamen tesadüf aslında. Ben 
ekonomi e ğitimi aldım. İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi’nden mezun oldum. O yıllarda mezun olduk -
tan sonra askere gitmek için çok uzun bir süre bekle -

Size göre gazetecilik mesle ğinin getirdi
neler olmalıdır?

Öncelikle gazetecilik çok büyük bir sorumluluk ister. Yazdı
haberle bir insanın ya da ailelerin hayatını de

rat haberi de olur, magazin ya da ekonomi de. Yayımlanan bir yanlı
haber evliliklerin bozulmasına, şirketlerin zor duruma dü

cinayetlere bile  neden olabilir. Her haberi yazarken çapraz denetim 
uygulamak zorundasınız. Haberinize inanmadan güvenmeden haberi 

yazı i şlerine veremezsiniz, vermemelisiniz. Bu her kademeden ki
geçerlidir. Sadece haberi yazan muhabir de
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Enfeksiyonlar sadece solu-
num yolu ile mi bulaşır?
Hayır birçok bulaşıcı yolu var. 
Sinir sistemi hastalıklarından 
tutun da, göz iltihabına, 
sinüzite, boğaz enfeksiyonu-
na, akciğer enfeksiyonuna, 
cinsel yolla bulaşan hast-
alıklara, sarılıklara kadar 
saymakla bitmez.
Son olarak bizlere kış ayları 
için tavsiye edebileceğiniz 
formüller var mı?
Başta konuştuklarımızın yanı 
sıra, beslenme alışkanlıkları, 
bol sıvı, gıda alma, uykuya 
dikkat etme ve spor yapma 
gibi genel şeylere dikkat 
etmemiz gerekiyor.  Türk 
toplumunda spor kültürü yok. 
Bunu alışkanlık haline getirip 
spor yapmalısınız. Bu, sizin 

olmanızı sağlar. Bir hastalıkla 
karşılaştığınızda, o hastalığı 
daha çabuk atlatabilmenize 
yardımcı olur.

Aşıdan bahsetmişken, 
aşıyı bazı hekimler tavsiye 
etmiyor. Siz bu konu 
hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Kışın gripten 
korunma yolu olarak, 
aşıyı tavsiye ediyor 
musunuz?
Evet, böyle yanlış anlama-
lara neden olacak hekim 
söylemleri oluyor. Aşıyı 
öneriyoruz tabii. Çünkü 
aşıyla korunabilen bir 
hastalık varsa bunu kullan-
mak lazım. Ne diye ben, 
yüksek ateşle, halsizlikle, 
eklem ağrıları içerisinde 
okulumdan, işimden geri 
kalayım? Böyle bir şeye 
gerek yok. Aşıyla korunabili-
yorsunuz, en azından 

-
yorsunuz. Bu yüzden aşıyı 
öneriyoruz diyebilirim.

Haber /Pınar CAN   Dilay DEMİRCİOĞLU Tasarım / İlayda ILDIR
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Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Banka-
cılık ve Sigortacılık programı öğrencileri tara-

fından Sigortacılık İşlemleri I dersi kapsamında 
düzenlenen “Geleneksel Sigortacılık Paneli: 

Profesyonellerden Tavsiyeler” de sigortacılığın 
önde gelen isimleri sektörü değerlendirdi. 

Sigortacılık Sektörü Yaşar’da 
Buluştu

Bu yıl ilki düzenlenen panele 
Anadolu Sigorta Bölge Müdürü 

Atilla Erketin, Axa Sigorta 
Bölge Müdürü Barış Orhunbil-
ge, Koru Mutual Sigorta Bölge 
Müdürü Atilla Çolak, Generali 
Sigorta Bölge Müdürü Süley-
man Uçan ve Mapfre Sigorta 
Bölge Müdürü Gökhan Genç 

panelist olarak katıldı. Oturu-
mun moderatörlüğünü ise 

Yaşar Üniversitesi Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı öğ-

rencisi Aysu Kol yaptı. 
Konuşmacıların sigorta şirket-

lerinin işleyişini anlattığı ve 
sektörü tanıttığı panelde ilk 
söz alan  Atilla Erketin oldu.

Prim üretimi ve prim dağılım-
ları hakkında bilgi veren

Erketin’den sonra Barış Or-
hunbilge öğrencilere  

 sigortacılık mesleğini gerçek-
ten sevmeleri gerektiğini be-

lirterek insanların kötü günle-
rinde yanlarında olduklarını 
söyledi. Süleyman Uçan ise 

sigortacılık eğitimindeki geliş-
melere dikkat çekerek, “Sigor-
tacılık konusunda önlisans ve 
lisans eğitimi veren okullar 

açıldıktan sonra alanımız daha 
değerli hale geldi. Daha iyi bir 
eğitim alınarak işe başlanması 
sektörü değerli kılıyor” dedi. 
Atilla Çolak kooperatif sigor-
tacılık konusuna değinirken, 

Gökhan Genç ilginç sunumun-
da şirketinin sosyal sorumlu-
luğu hakkında bilgilendirdi, 

sosyal sorumluluğun önemi ve 
değerini vurguladı. Konuşma-
ların ardından soru cevap bö-

lümüyle panel son buldu.

4 5
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Verimli, Zamanında 
ve Düşük Maliyetli Ta-

şımacılık  
Yaşar Üniversitesi Lojistik Topluluğu, 24 
Aralık 2015 tarihinde Selçuk Yaşar Kam-

püsü Konferans Salonunda
 ‘İntermodal Taşımacılık’ semineri düzen-

ledi.

MYO Lojistik Programı ve Dış Ticaret 
Programı öğrencilerinin yanı sıra İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerinin 
de katılımıyla gerçekleştirilen panelde 

Türkiye’de İntermodal Taşımacılığın önde 
gelen firmalarından Ulusoy Lojistik - 

Konteyner Taşımacılık (Ulusoy 
Transport-Logistics  and Container Servi-
ces) İzmir Şube Müdürü Koray Göynügür 

ve İntermodal İzmir Şubesi yönetici 
asistanı Selda Yılmazoğlu (Intermodal at 
Ulusoy Transport-Logistics and Contai-
ner Services), İntermodal Taşımacılığı 

anlattı.

Seminerde, Türkiye'de yeni gelişen ve 
geleceğin mesleği olarak nitelendirilen 
lojistik sektöründe verimli, zamanında, 
düşük maliyetli ve çevre dostu biçimde 
yüklerin yeni bir işlem görmeden farklı 
taşıma sistemlerine aktarılarak ulaştırıl-

dığı İntermodal Taşımacılığın önemi, 
kullanım alanları ve ülkemizde yaygın-
laşması konuları konuşuldu. Konuşma-
cılar, hava, kara, deniz ve demir yolları 
taşımacılığı, konteyner tipleri, kontey-

ner taşımacılığının nasıl yapıldığı ve 
sektörde yaşanan sorunlar ile çözüm 

önerilerinden de söz etti. Lojistik sektö-
ründe daha bilgili ve donanımlı insan 

gücü yetişmesi konusunda sektör tem-
silcilerinin görüşlerinin de alındığı 

seminerde Koray Göynügür, sektöre 
yeni hazırlanan öğrencilere bilgi ve 

tecrübeleriyle her zaman destek olaca-
ğını belirtti. 

6 7
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Ege Sigorta Acenteleri 
Derneği’nden Yaşar’lı 
Öğrencilere Seminer

22 Aralık 2015 tarihinde Yaşar Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 

Programı ‘Türkiye’de Gelişen Sigortacılık” 
konulu semineri düzenledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen seminere 
Ege Sigorta Acenteleri Dernek Başka-

nı Emin Melih Çırpar, Ege Sigorta 
Acenteleri Derneği üyesi Hakan 

Bitkin, İnci Sigorta Genel Müdürü 
Zeynep Şebnem Korkut,  Güneş Sigor-
ta İzmir Konak Acentası’ndan Murat 
Çoruh, CTS Acenta kurucusu Cem 

Tugay Soysal konuşmacı olarak katıl-
dı. Seminer dernek başkanı Emin 

Melih Çırpar’ın konuşmasıyla başladı. 
Çırpar, sigortacılık işinin sevilmeden 
yapılamayacağını, bu işin saat sınırla-
masının olmadığını, daha çok interak-
tif bir iş olduğunu ve sektörün içinde 
eğitimli ve donanımlı gençlere ihtiyaç 

olduğunu belirtti. 

Sigortacılığın 1800 yılında Türki-
ye’ye geldiğini ancak 2000 yılından 
sonra hızla yayıldığına değinen ko-

nuşmacılar, dinleyicilere sigortacılık 
işinin zor yanlarını ve bu işe başla-
madan önce kendilerine hedefler 

koymaları gerektiğini anlattı. Sigor-
tacılar, kendi yaşamlarından örnek-
ler vererek şu an bulundukları nok-

talara nasıl geldiklerini Yaşar’lı 
öğrencilerle paylaştı. Seminer, Cem 

Tugay Soysal’ın konuşmasının 
ardından soru-cevap bölümüyle son 
buldu. Katılımın yoğun olduğu se-

miner sonunda konuklara Bankacı-
lık ve Sigortacılık Programı, Prog-
ram Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Baki 

Rıza Balcı teşekkür belgelerini 
sundu.
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Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

Mesleki kariyerinizden bize 
bahseder misiniz?
Bu mesleğe 1979 yılında araştırma 
görevlisi olarak girdim. Üretim 
yönetimi konusunda lisans eğitimi 
aldım. Daha sonra yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarımı da aynı 
alanda yürüttüm. Sistem analizi, iş 
yeri düzeni ile sürdürdüm. Matem-
atiksel konulara ve pozitif bilim-
lere merakım vardı. Onlarla 
işletme sorunlarını entegre etmeyi 
seviyordum. Dolayısıyla üretim bu 
alanda o zamanlar çok popülerdi. 
Büyük bir zevk alarak işini yapan 
şanslı insanlardanım. Daha sonra 
doçentlik çalışmalarım ve 
profesörlük çalışmalarımla özel-
likle profesörlükte istatistiksel 
kalite kontrolü üzerine çalıştım. 
Kalite Derneği’nin hemen hemen 
ilk üyelerindenim. Önce üniversite 
temsilcisi sonra da bireysel olarak 
TÜSİAD’ın kurmuş olduğu 
dernekte uzun yıllardan beri görev 
yaptım. Şu anda da üyesiyim.

Akademisyen olmasaydınız 
hangi meslekte ilerlemek isterdi-
niz? 
Dekorasyona merakım var. El 
işlemelerini seviyorum. Kendi 
ürettiğim giysileri giyerim, takıları 
takarım. Evde yaptığım örgülerim 
var, nakışı dikişi seviyorum. Onun 
dışında kozmetik ürünlerimin bir 
kısmını kendim üretiyorum. Çikola-
ta yemeyi çok seviyorum, özellikle 
yorgun ve baskı altındayken çikola-
ta yerim. Dolayısıyla kendi markam 
olan bir çikolata var, onu üretmeyi 
seviyorum. Ailemizin de 
geleneklerini sürdürüyorum. 
Helvalı çikolata ile ilgili bir markam 
ve patent başvurum var. 
Yılbaşlarında ve bayramlarda kendi 
çikolatalarımı hediye ediyorum. 
Aileden öğrendiğim şeyleri geliştir-
dim, üstünde çalıştım. Organik 
ürünler üretmeyi seviyorum. 
Evimin dekoru ve bütün o�slerimin 
dekoruyla kendim ilgilenirim, 
herhalde iç mimar olabilirdim.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi 
olmanın ayrıcalıklarını, Meslek Yüksekokulu’nun 
gelecek hede�erini, Yaşar Üniversitesi MYO Müdürü 
Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide sizler için öğrendik.

 “MYO hepimizin evi gibi”
8 9
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Sizce bir öğrenci neden Yaşar Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu’nu tercih etmeli?
Yaşar Üniversitesi özel bir üniversite, güzel ve 
öğrenci odaklı bir kampüs. Kadrosu ve uluslar-
arası öğrencileriyle birlikte çeşitliliği ve dünyayı 
öğretiyor. Kültürel etkinlikleri çok, sanatla ilgili 
bir fakültesi var. Bunlar yaşamını güzelleştiri-
yor ve zenginleştiriyor öğrencilerin. Böyle bir 
üniversite içinde MYO hemen hemen hepimizin 
evi gibi. Bir iş yeri, bir eğitim merkezi olmaktan 
öte hep beraber biz aile gibi yaşıyoruz burada. 
O anlamda zevk alarak keyi�e kendinizi her 
alanda yetiştirebileceğiniz bir yer olarak 
görüyorum burayı. 
MYO mezunlarının çalışma hayatındaki 
önemi nedir? Sizce lisans mezunlarının 
arkasında mı kalıyor?
Fakülte biraz daha kuramsal konulara önem 
veren bir eğitim tarzıyla sürdürülür. Ama 
insanlar çeşit çeşittir. Kimisi kuramla uğraş-
mayı, kimisi daha pratik, uygulamalı şeylerle 
uğraşmayı, bunu öğrenmeyi ister. Fakülte ve 
MYO arasındaki fark budur. İnsanlar sadece 
zevk aldıkları şeyi öğrendikleri zaman daha 
çabuk öğrenir. Kuramla uğraşmak istiyorsa 
daha fazla fakülte eğilimli olabilir, MYO mesle-
ki konularda kendini yetiştirmek ve yenilikleri, 
uygulamaları öğrenmek isteyen gençlerin 
yeridir. Arasında bir fark yoktur. Ama bizim 
mezunlarımızın ayrıcalıklı olması için biz 
özellikle yazılımlara önem veriyoruz. Her 
program kendi mesleğiyle ilgili en az bir 
yazılım öğrenmeli diyoruz.

Mezunlarımız herhangi bir sıkıntı çekmiyor iş 
bulma konusunda. Yüksekokulların gerek 
dünyada gerekse de Türkiye’de çok gerekli 
olduğunu düşünüyorum.
MYO mezunu öğrencilerinize iş bulma 
konusunda tavsiyeleriniz var mı?
Üniversitede edindiğiniz arkadaşlıkları sonraki 
yaşamınızda sürdürmeniz size yarar sağlar. 
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iş 
olanağı sağlayabilir. İş hayatı her gün 
değişikliğe uğrar. Ne zaman, neyin farklılaşa-
bileceği çok belli olmaz ve çok heterojen bir 
toplumda yaşıyoruz. Uyumlu insan olmak da 
önemli. Tabii ki bireysel özelliklerinizden taviz 
vermeden, iş koşullarının gerektirdiği esnek-
likleri sergileyebilecek davranış biçimleri 
geliştirmeniz ve bulunduğunuz kuruma 
kesinlikle katkı vermeye çalışmanız önemlidir. 
Etik kurallar dünyanın problemi olmaya 
devam ediyor. Son G20 zirvesinde de bu 
önemli bir başlık olarak gündeme geldi. 
Sanıyorum siz dünyada ve Türkiye’de etik 
kuralların oturtulmasıyla ilgili iş hayatında 
önemli misyonlar üsteleneceksiniz. 

MYO’da başka bir program açılması 
düşünülüyor mu?
MYO’da hep planlarımız ve projelerimiz var. 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu açmayı 
planlıyoruz. Daha çok niş alan ortaya çıktığı 
zaman biz oradaki potansiyeli değerlendiri-
yoruz ve iş dünyasıyla görüşmeler yapıyoruz 
bununla ilgili. Gerçek bir ihtiyaç duyduğumuz 
zaman program açıyoruz. 
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Sabah derslerinin 08.30’a alınması konusundaki yorumunuz 
nedir? Sizce bu neden değişti?
YÖK’e bağlayız, ders saatlerimiz, 14 hafta içinde öğrencilerin aldığı  
dersler belli. Öğrenci sayımız arttığından dersliklerin daha etkin 
kullanılması, kullanım sürelerini de arttırmamız gerekiyor. Ders saatler-
in etkin kullanımı MBA grubuna  da yansıdı. Daha önce dersler saat 
18.00’de başlarken artık 18.30’da başlıyor. 

Önceden Su Ürünleri için bir girişimimiz oldu güzel bir program, fakat 
mezun öğrencilerimizin tatmin olması için sektörde belirli arayışlar 
olduğunu fark ettik ve öğrenci almamaya karar verdik. Bölüm açmak 
ayrı öğrenci almak ayrıdır. Lise öğrencilerinin bölümleri tanımasını 
sağlamamız gerekiyor.

MYO’nun 2016-2017 Akademik Yılı için akademik ve sosyal 
planlarından bahseder misiniz?
Akademik ve sosyal etkinlikleri öğrencilerimiz bize söylediği zaman 
şekillendirmeye başlıyoruz. Sektörden,  bilimsel yönelimler ne? Eğilimler 
ne? Onları öğrenmek için misa�r çok sık davet ediyoruz. İş adamları 
bilimsel yenilikleri de çok yakından izliyorlar ve kendileri bu görüşleri 
öğrencilerimize getiriyorlar. Aralık döneminde toplantılarımız olacak, 
sektöre yönelik misa�rlerimiz olacak, bahar döneminde de öyle. Ayın 29’ 
unda yılbaşı partimiz oldu. Üniversitemizin UFND dersleri kapsamında 
Sosyal Sorumluluk projelerimiz oluyor. Öğrencilerimizden gelen 
isteklere göre etkinlerimiz düzenleniyor. Meslek Yüksekokulu’nda 
aktivite bitmiyor.

Burs Yönetmeliğinin değişmesi hakkında görüşlerinizi alabilir 
miyiz?
Eğitim çok pahalı bir şey. Üniversitenin sürdürülebilir olmasında vakfın 
çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bursların adil dağıtılması ve 
çalışkanlara verilmesi önemli. Herkesi tatmin eden bir burs yönet-
meliğini ortaya çıkarmamız zor. Olabildiğince kapsayıcı ve çalışkanlara 
yönelik olması için kafamızı yoruyoruz. Yeni burs yönetmeliği umarım 
aileler ve öğrencileri memnun eder.

Haber / Sezen GÜVEN Gülser GÖNÜLCAN Tasarım / İlayda ILDIR
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Haber / Beliz AKTAŞ Tasarım / Melisa GÜLER

VERGİLERDEN 
KURTULUŞ YOK!

Ülkemizdeki motorlu taşıt 
vergilerinden herkes 
mağdur bir tek taşıt vergil-
eri değil tabii ki…

Otomotiv sektörünü yakından takip 
ediyorum. Otomobillere ilgim 
küçük yaşta başlamıştı. Arabalara 
halı deseniyle yol oluşturur orada 
arabaları sürerdim. Eskiden CD 
kutularında CD’ler saklanırdı. O 
kutularla arabalara garajlar ve 
kuru boyalarla şeritler yapardım. 
Uzaktan kumandalı arabalar o 
zaman son teknolojiydi. Uzaktan 
kumandalı arabayı alır sitemizde 
oynamaya çıkardım. Bu ilgi alanım 
zaman geçtikçe gelişti. Hâlâ da 
arabalara olan ilgimi kaybetme-
dim. 

Çok sayıda araç değiştirdim, araç 
alımında benim dikkat ettiğim ve 
araç sahiplerinin de dikkate 
aldığını gözlemlediğim önemli 
konular var. Bunlardan biri vergi 
detayları. Ülkemizde vergi fiyatları 
çok yüksek olduğu için araç fiyat-
ları da çok yüksek. KDV sabit 
kalırken, ÖTV’nin yüzdesi araç tipi 
ve motor hacmi ayrımına göre 
değişiyor. Bunların dışında yılda iki 
kez ödenen MTV ( Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ) de satın alım sonrası 
eklenen bir diğer vergi türü. Motor 
gücü fazla lüks araç almaktan 
çekiniyoruz. Bu vergilerden kurtu-
luş yokTürkiye’de araçların silindir 
hacmine ve taşıtın yaşına göre 
vergi alınıyor. Aşağıda küçük bir 
tablo oluşturdum. Birlikte vergil-
erin ne kadar çok arttığına 
bakalım! 
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 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 
0-1300 624 TL 435 TL 244 TL 

1301-1600 998 TL 749 TL 435 TL 
1601-1800 1.761 TL 1.377 TL 811 TL 
1801-2000 2.773 TL 2.137 TL 1.255 TL 
2001-2500 4.159 TL 3.020 TL 1.887 TL 

2501-3000 5.798 TL 5.044 TL 3.152 TL 
3001-3500 8.829 TL 7.944 TL 4.786 TL 
3501-4000 13.881 TL 11.986 TL 7.060 TL 

4001-25000 22.717 TL 17.035 TL 10.090 TL 

NE KADAR ESKİ O KADAR DÜŞÜK VERGİ
2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TABLOSU

Vergi Yüzdelerinin 100.000 TL Taban Fiyatlı Otomobile Yansıması 
 <2.0 L 1.6 L - 2.0 L >2.0 L 
Baz Fiyat 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 

Vergi + %71 + %124 + %189 

Satış Fiyatı 171.00 TL 224.00 TL 289.00 TL 

Vergilerin Motor Hacmine Göre Yüzde Oranı 

<1.6 L 1.6 L - 2.0 L >2.0 L 
%45 ÖTV %90 ÖTV %145 ÖTV 

%18 KDV %18 KDV %18 KDV 

%71 %124 %189 

!
 

Vergi Yüzdelerinin 100.000 TL Taban Fiyatlı Otomobile Yansıması 

<1.6 L 1.6 L - 2.0 L >2.0 L 
100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 

+ %71 + %124 + %189 

171.00 TL 224.00 TL 289.00 TL 
 

Araba bakarken ve alırken en iyisi 
diyorum ki motor hacmi düşük 
olsun, tork gücü fazla olsun (Tork; 
motor, debriyaj, şanzıman, difer-
ansiyel vasıtasıyla tekerleklerden 
yere aktarılan güçtür. Yani yokuş 
çıkarken, yük taşırken, klima 
açıkken, motora fazla 
yüklendiğimizde tork devreye 
giriyor. Motora yardımcı oluyor. 
Torkun diğer önemi de ara hızlan-
maları kolaylaştırmasıdır). Aracın 
tork gücünün yüksek olması, satın 
alırken vergileri düşük bir meblağ 
ödememi sağlıyor.
Otomobil ÖTV oranları, 3 tip motor 
hacminde ortalama %108’e denk 
gelirken, yüzdeleri TL üzerinden 
dönüştürdüğümüzde ise ortaya 
aşağıdaki tablo çıkıyor. 100.000 
TL’yi bir aracın fabrika çıkış fiyatı 
kabul ederek, vergi eklemeleriyle 
birlikte ÖTV sonrası araç fiyatının 
neye dönüştüğüne birlikte 
bakalım.

Buna göre 100.000 TL fabrika çıkış 
fiyatlı bir aracın 1.6 motor hacimli-
si 171.100 TL’ye alınabiliyor. 1.6 – 
2.0 motor hacimleri arasında olan 
araç ortalama 224.000 TL’ye, 
2.0’dan büyük araçlar ise 289.000 
TL’ye alınabiliyor.
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Kayıp hayvanlara 
Sosyal medya takibi

MYO Yaprak Dergisi
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Haber / Dilay DEMİRCİOĞLU 

 Pınar CAN Tasarım / Melisa GÜLER

Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, 
kayıp hayvanlar ve yardıma muhtaç hayvanlar için 
ses getiren projelere imza attı.

Topluluk, kayıp hayvanların sosyal 
medya takibiyle bulunmasına 
aracılık ediyor. Topluluk kurucusu 
ve başkan Gülşah Cindaruk’un 
hazırladığı proje kapsamında, 
kaybolan hayvanların bulunması 
için topluluk sosyal medya hes-
abından topluluk üyeleri ve benzer 
diğer topluluklarla kayıp hayvan-
ların videoları ve fotoğrafları pay-
laşılıyor. Sosyal medya takibiyle 
kırkı köpek, altmışa yakın kayıp 
hayvan sahibine kavuşturuldu.
Topluluk, kimsesiz hayvanlara da 
yardım elini uzattı. İzmir’in Men-
deres ilçesinde bulunan Şopengazi 
Barınağı’ndaki hayvanlara mama 
yardımı yapılıp her ziyarette beşer 
köpek alındı. Alınan köpeklere 
geçici yuva temin edildi ve 
köpekler sahiplendirildi. Kaynaklar 
ilçesinde köpeklerin yaşadığı bir 
bölge de ziyaret edilerek hayvan-
ların ihtiyaçları temin edildi. Toplu-
luk başkanı Cindaruk, gündemler-
inde yeni projelerin olduğunu, 
duyarlı öğrenci arkadaşlarından 
çalışmalarına destek beklediklerini 
belirtti. Bakıma ve yardıma muhtaç 
hayvanların olduğu diğer barınak-
lara gerekli yardımı sağlayacak-
larını ve sosyal medyadaki toplu-
luğu yaptıkları paylaşımlarla daha 
geniş kitlelere duyurmayı hedefle-
diklerini de ekledi.

YA
ŞA

M

MYO Yaprak Dergisi

14 15



H
A

BE
R 

K
AT

EG
O

Rİ
Sİ

Sömestir tatili için popüler kış sporu merkezleri

Ladik Akdağ, Çankırı Ilgaz Kadınçayırı, 
Antalya Akseki, Gümüşhane Çakırgöl 
ve Erzincan Ergan Dağı"nda olmak 
üzere 19 kış sporları turizm merkezi 
bulunuyor. 
Kış turizminde ülkemizde en çok tercih 
edilen kış spor merkezleri arasında; Bursa 
Uludağ, Erzurum Palandöken ve İzmir 
Ödemiş Bozdağ bulunuyor. 
Bursa-Uludağ
Uludağ, ülkenin en gözde kış sporları 
merkezidir. Flora ve faunasının zenginliği 
ile 1961 yılında Milli Park ilan edilen 
Uludağ, sadece kış turizmine değil, yaz 
aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik 
piknik etkinliklerine de olanak sağlamak-
tadır.
İzmir-Ödemiş Bozdağ
Bozdağ Kayak Tesisi İzmir ili, Ödemiş 
ilçesi, Bozdağı Köyü sınırları içinde 
Bozdağı'nda kurulmuştur. Ulaşım: İzmir'e 
110 km uzaklığındadır. Şehir merkezinden 
Kayak tesislerine otobüs veya özel 
araçlarla ulaşmak mümkündür.

Sömestir tatili için popüler kış sporu 
merkezleri
Hepimiz, yaklaşan sömestir tatilinde 
yorucu okul maratonuna biraz ara vererek 
rahatlamak isteriz ve çeşitli aktivitelerde 
bulunuruz. Bunların başında ise kış 
sporları gelmektedir. Bende sizler için 
gidilebilecek yerleri araştırıp sizleri 
bilgilendirmek istedim.
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, en 
çok turist çeken ülkeler arasında 9. sırada 
yer alan Türkiye, coğrafyası, iklimi ve 
turizm alanındaki atakları ile kış turizminde 
de iyi bir potansiyel sunuyor. Türkiye'de 
şu anda Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan 
edilmiş, "Kayseri Erciyes, Aksaray 
Hasan Dağı, Gümüşhane Zigana Dağı, 
Kocaeli Kartepe, Bayburt Kop Dağı, 
Erzurum Palandöken, Bitlis Sapgör, 
Antalya Alanya Akdağ, Isparta Davraz, 
Bolu Köroğlu Dağı, Kasta-
monu-Çankırı-Ilgaz, Bursa Uludağ (2 
Gelişim Bölgesi), Kars Sarıkamış, 
Muğla Seki Erendağ, Samsun 

Erzurum-Palandöken
Türkiye'de kış turizmi için 
yapılan ilk ciddi ve kapsamlı 
proje Erzurum-Palandöken 
Kış Sporları ve Turizm Mastır 
Plan çalışmasıdır.

MYO  Yaprak Dergisi
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Tasarım / Melisa GÜLERHaber / Tuğçe GARİP Hüseyin Berk GÜZ
      Gizem ÇELEBİ

Yaşar Üniversitesi 
kütüphanesi, vize 
haftasında sınav 
telaşındaki öğrencilere 
kucak açtı. Vize haftası 
nedeniyle yoğun çalış-
ma temposu içinde olan 
öğrenciler evlerine 
gitmeye vakit bulamadı. 
Gruplar halinde toplanıp 

kütüphanede sabah-
layan öğrenciler, bu 
dakikalarını çeşitli 
sosyal medya ağlarında 
paylaşarak diğer ar-
kadaşlarına davette 
bulununca işler büyüdü. 
Tam teçhizat hazırlanan 
öğrenciler yanlarında 
battaniyeler ve 

atıştırmalıklarla 
kütüphanenin yolunu 
tuttu. Kütüphanede 
adeta kamp kuran 
öğrencilerin kimi 
sabaha kadar çalıştı 
kimi yorgunluktan 
kütüphanede uyuya 
kaldı. İşte o görüntüler.
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Turuncunun sıcaklığı: Koç
Uzaktan uzağa sevilmez bir 
Koç, yanında olup onun ateşiyle 
yanmanız lazım…
Ateş grubuna dahil olan ihtiraslı 
Koçların rengi, o iddialı ve ateşli 
kimliklerini açığa çıkaran 
kırmızı tonları, turuncu ve sarı. 
Burç sıcak renklerde buluyor 
kendini…

Kahverenginin 
bereketi: Boğa
Gösteriş ve lüks düşkünü 
Boğaların en sevdiği renkler 
yeşil, mavi ve kahverengi…
Bolluğu ve bereketi seven 
boğalar, kendilerini bu 
renklerle huzurlu ve rahat 
hissediyor.

Sarının canlılığı: 
İkizler
Neşeli, enerjik ve 
hareketli yapısıyla dikkat 
çeker. Zekayı temsil eder. 
Dolayısıyla İkizler burcu 
olanlar, hareketi ve 
canlılığı simgeleyen sarı, 
gri ve mavi tonlarını çok 
seviyor.

Beyazın zarafeti: Yengeç
Evcimen, sıcakkanlı, dürüst 
ve iyi niyetli Yengeç burcunun 
yöneticisi Ay. Bu nedenle 
Yengeç burcunun renkleri de 
beyaz ve krem tonları.

Altının çekiciliği: 
Aslan
Güneşin etkisi 
altında olan bir 
burçtur. Güneş’te 
görülen her ton; 
altın rengi, sarı ve 
turuncu, güçlü 
Aslanların favori 
renkleri arasındadır.

Yeşilin huzuru: 
Başak
Maceraperest Başaklar 
yeşil ve mavi gibi huzur 
veren tonları çok sever. 
Ancak yönetici gezegen-
leri Merkür’ün etkisiyle 
gri ve kahverengi de bu 
burcu yansıtan renkler 
arasındadır.

Turkuazın neşesi: Terazi
Dengenin ve neşenin burcu-
dur. Canlı renkleri çok sever 
ve cıvıl cıvıl bir yaşamı temsil 
ederler. Bu burcun insanları; 
pembe, yeşil, mavi ve turkuaz 
tonlarında kendini bulur.

Kırmızının tutkusu: 
Akrep
Cazibeli, tutkulu ve gizemli 
olarak bilinen Akreplerin 
yöneticisi de Mars’tır. Bu 
burcun tutkulu kişiliğini ise 
kırmızı ve siyah tonları 
ortaya çıkarır.

Mavinin coşkusu: Yay
Jüpiter’in yönettiği Yay burcu, 
umut dolu oluşu ve 
hayalperestliğiyle ünlüdür. 
Yay burcunu en iyi simgeleyen 
renkler mor, siyah ve mavidir. 
Bu burcun insanları leylak ve 
erguvan tonlarını da sever.

 Morun asaleti: 
Oğlak
Hırslı, neşeli, çalışkan 
ve dürüst yapısıyla 
dikkat çeker. Sevdiğini 
fazlasıyla sahiplenir. 
İnatçılığın ve disiplinin 
timsalidir. İstikrarın 
renkleri; mor, siyah ve 
mavide bulur kendini.

Lacivertin yaratıcılığı: 
Kova
Yaratıcı Kovalar, 
sanatsallıkları ve üretken 
kişilikleriyle bilinir. 
Satürn’ün yönettiği burcun 
renkleri ise koyu mavi, 
mor, siyah ve laciverttir.

Grinin duygusallığı: 
Balık
Duygusal balıklar Jüpiter’in 
yönetimi altındadır. 
Sevinçlerini ve üzüntülerini 
en üst noktada yaşayan 
Balık burcu insanlarının 
renkleri, baskın duygus-
allığını temsil eden yeşil, gri 
ve mavidir.

Renkler insanın ruh halini yansıtır ve etkiler. Hayatımızın bir parçasıdır. 
Peki renklerin hayatımızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Renk seçi-
minin kimi zaman karakterimizi yansıttığından ya da seçtiğimiz rengin bize 
olumlu ve olumsuz etkileri olduğundan haberiniz var mı? Bazı renkleri 
diğerlerinden daha çok seviyoruz; bazılarını ise görmek dahi istemiyoruz. 
Nedenini hiç düşündünüz mü? Her burcun kendine has bir rengi vardır ve 
bu renkler, burçların kişilikleri ve karakterleri hakkında ipucu verir. Sizin 
renginiz hangisi? 
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YILBAŞININ GELENEKLERİ
Yılbaşı deyince aklıma ne gelir? Tombala, hindi, kırmızı ça-

maşırlar, Noel baba, milli piyango, çam ağacı hediyeler, 
kar, eğlence, iyi dilekler… Bunlar dünyanın pek çok ülke-
sinde var olan, bilinen geleneklerdir. Birde dünyada sıra 

dışı uygulanan yılbaşı gelenekleri vardır işte bazılar.

Güney Afrika’da yerliler yeni yılda 
şans ve taze bir başlangıç için eskimiş 

eşya ve aletlerini pencereden dışarı 
atarlar.

Danimarkalılar eski tabak ve bardakları 
tam saat 12’de arkadaşlarının ve akra-

balarının kapılarına karşı fırlatarak yeni 
yılı karşılarlar.

Kolombiya’da bol seyahatli bir yıl ge-
çirmek için insanlar yılbaşı günü elle-
rinde boş valizlerle oturdukları apart-

manın etrafında dolaşır.

Estonya’daki geleneğe göre bir kişi 
yılbaşı günü 7 öğün yemek yerse o 
kişinin yeni yılda 7 kişinin gücüne 

sahip olacağı ve bolluk dolu bir sene 
geçireceğine inanılır. 

İspanyada yılbaşı gecesinden bir gün 
önce gece 12’de İspanyollar 12 üzüm 
tanesini saatin her vuruşunda 1 üzüm 

tanesi yemek kaydıyla tüketirler. 12 
üzüm tanesi şansı ve yeni yılda yer alan 

12 ayı temsil eder.
Japonya’da insanlar yeni yılı temsil eden 

ve Uzakdoğu burçları kuşağında yer 
alan hayvanın kostümünü giyerek çanla-

rın 108 kere çalındığı yerel tapınakları 
ziyaret ederler.

Arjantin’de yılbaşı gecesi kırmızı yerine 
pembe çamaşır giyilir.

Hollanda’da bir önceki yılın ruhlarını 
göndermek hem de yeni yılı karşılamak 

için sokaklarda ateşler yakılır, yılbaşı 
ağaçları ateşe verilir

Avustralya’da yılbaşı yaz mevsimine 
denk geldiği için yılbaşı piknik yapı-

larak ve denize girerek kutlanır.
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Yaşar Üniversitesi tarafından basılmış ilk Kültür 
ve Sanat kitabı olan Karalamalar “Deneyimlen-
miş Duygular” yazarın 2013 yılında açtığı 
“Karalamalar” isimli sergisinin içeriğini oluşturan 
serinin bir kısmını da içine alarak oluşturuldu. 
Türkiye’de format ve içerik olarak bu özelliklere 
sahip sayısı çok az kitaplardan biri olan 
‘Karalamalar’a okurlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri 
olan üniversite kütüphanelerinden ‘www.korku-
tunal.com’ dan epub olarak ücretsiz olarak 
ulaşabilecek.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Gra�k Tasarım bölümü mezunu olan Korkut Ünal 
çeşitli reklam ajanslarında gra�k tasarımcı ve 
sanat yönetmeni olarak görev aldı. Ulusal reklam 
kampanyalarında tasarım çalışmalarının yanısıra 
illüstrasyon ve fotoğraf çalışmaları yapma 
imkanı buldu. İşte o kitaptan kareler...

Yaşar Üniversitesi MYO Tasarım Bölümü Grafik Tasarım 
Programı Öğretim Görevlisi Korkut Ünal’ın yeni kitabı 
Karalamalar “Deneyimlenmiş Duygular” yayımlandı.  
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İzmir Reklamcılar Derneği Eşbaşkanı Yiğit Sal, Yaşar Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerini

 Reklamcılık İlkeleri dersi kapsamında düzenlenen söyleşiyle
 reklamcılıkta yaratıcı süreç konusunda aydınlattı.

Reklamcılık Problem
 Çözme Sanatıdır

Reklamcılığı A’dan Z’ye problem çözme 
sanatı olarak tanımlayarak söze başlayan 

Yiğit Sal, konuşmasının devamında 
reklamcılık mesleğini onurlandıran 

meslek ödüllerine değindi. Bu ödüllerden 
başkanı olduğu reklam ajansının da Batı 
Enerji’ye hazırladığı kampanyayla ödül 

aldığı “Kristal Elma”yı anlattı, ödül gece-
sinden kareleri öğrencilerle paylaştı. Sal, 

sektördeki amaçlarının reklamcılığın 
araştırma, strateji belirleme, hedef kitle 
analizi gibi süreçlerle ayağı yere sağlam 
basar şekilde yürüdüğüne reklamveren 
tarafı inandırmak olduğunu vurguladı. 

Reklamcılıkta yaratıcı sürece deği-
nen usta reklamcı, brifin önemine 

değindi. Brifte “Neden reklam yapı-
yoruz?” “Neye çözüm arıyoruz?” ve 
“Çözülmesi gereken pazar problemi 

nedir?” sorularının bulunması 
gerektiğini, bu sorulara yanıt aran-
masının doğru strateji belirlemede 

çok önemli olduğunu belirtti. Konuş-
masında hazırladıkları Batı Enerji 
Projesi’nden de bahseden Sal, bu 

projedeki temel mesajlarının “Elekt-
riğinizi Batı Enerjiden alın, tasarruf 

edin, gözünüz arkada kalmasın” 
olduğunu vurguladı. Yiğit Sal, son 
olarak bir reklam kampanyasında 
üzerinde çalışılan markanın dilinin 
net ve samimi olması gerektiğini 

ifade etti. 
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2016’ DA ÖNEM KAZANACAK MUHTEMEL 
11 PAZARLAMA STRATEJİSİ
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Dijital pazarlamanın son yıllardaki yükselişi ve hızlı gelişimi her sene 
bu alanda yeni trendlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. 2015’e geri 
sayımın başladığı bu günlerde ise dijital pazarlama alanında çalışan-
ların aklında tek bir soru var: 2016’da hangi trendler öne çıkacak ve 

ben buna göre stratejilerimi nasıl belirlemeliyim? Analistlerin 
öngörülerinden yola çıkarak 2016’da dünyada pazarlama ve reklam-
cılıkta önem kazanacak dijital pazarlama trendleri listesini şimdiden 

hazır edelim dedik. Sektöre armağanımız olsun.

1. Şe�a�ık en önemli pazarlama aracı haline 
gelecek

Tüketicilerin markalar üzerindeki gücü ve 
etkisi bu sene daha çok hissedilmeye başlan-

acak. Bu sene (örneğin Burger King’in 
‘patatesin kralı‘ reklamını hatırlarsınız) bazı 
markaların bu alanda yürüttüğü çalışmalar 

daha fazla markayı samimi ve şe�af paylaşım-
lar yapmaya, bu şekilde bir pazarlama strateji-

si almaya itecek. Diğer bir deyişle 2016’da 
kurgusal hikayelere sarılan markalar değil 
tüketici yararına dürüst ve gerçek zamanlı 

hikayeler üzerine yoğunlaşan markalar 
kazanan olacak.

2. Pazarlama teknolojilerinin yükselişine tanık 
olacağız

Growth hacker’lar kendilerini nasıl temelde 
programcılar olarak görüyor ve teknik bilgiler-

ini pazarlama stratejileriyle birleştirip ortaya 
yaratıcı işler çıkarıyorsa işte 2016’da artık 

pazarlamacıların çoğu pazarlamaya dijital 
dünya gözünden bakmaya başlayacak ve bu 

dijital dünyadaki en iyi pazarlamacılar 
teknolojiden anlayanlar; yani dijital DNA’ya ve 
teknolojik bilgiye sahip olanlar olacak. Ayrıca 

yeni teknolojileri ilk benimseyenler de bir 
adım öne geçecek

3. Hızlı olan ve gerçek zamanlı pazarlamaya 
yoğunlaşan kazanacak

Sosyal medyanın kısa zamanda içerik üretm-
eye odaklı olması ile pazarlamacılar son 
zamanlarda beğeni, paylaşım, tweetler, 

tıklanma sayıları gibi ölçümlere odaklanmaya 
başladı. Ancak 2016 da kısa süreyi yansıtan 
ölçümler markalara pek yarar getirmeyecek 
ve en hızlı adapte olan, daha kısa zamanda 

tüketiciye ulaşmayı başaran ve gerçek zaman-
lı pazarlama yapan markalar kazanacak.

4. Medya ajansları öne çıkmaya başlayacak
Etkili medya yerleştirmeleri bu sene önem 

kazanmaya başlayacak ve dolayısıyla medya 
odağından tüketici odağına yönelen medya 

ajansları markaların belki de kreatif 
ajanslardan bile daha fazla önem verdiği iş 

ortakları haline gelecek.
5. Küresel pazarlama düşecek, kişiselleştirilm-

iş pazarlama yükselecek
Hali hazırda hedef kitlelerine özel pazarlama 
kampanyaları yapan markalar bu sene daha 
fazla bu kişiselleştirilmiş pazarlama trendine 

uymak durumunda kalacak. Dolayısıyla 
küresel markalar bile daha yerel ve bölgesel 
kampanya senaryolarına yönelecek ve kişiye 

özel pazarlama stratejileri belirleyecek.
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6. İçerik pazarlaması daha çok önem 
kazanacak

Son yılların yükselen trendi ve 2015’te 
artık zirvesine ulaşan içerik 

pazarlaması hız kesmeden devam 
edecek. Özellikle sosyal medya alanın-

da markaların içerik pazarlaması 
çalışmalarını çok daha sık görmeye 
başlayacağız. Ayrıca gerçek zamanlı 

pazarlama çalışmalarıyla birlikte 
markalar içerik pazarlamasının 

ekmeğini daha çok yiyecek.
7. Sosyal medya pazarlaması daha 

fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyacak
Markalar daha fazla sosyal medya 

kanalında etkin olmaya başlayacak. 
Sosyal medya pazarlamasının sadece 

Facebook ve Twitter olmadığını 
anlayan markaların Vine, Snapchat, 

Pinterest gibi şimdiye kadar göz ardı 
ettiği sosyal ağlar için de içerik ve 

kampanya ürettiğine şahit olacağız. 
Aynı zamanda markalar artan rekabe-
tle birlikte yeni çıkan sosyal ağlar ve 

uygulamalar için de stratejiler oluştur-
maya zorlanacak.

8. Mobil dostu içerikler artık zorunlu 
hale gelecek

Akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının 
sayısının her sene büyük oranlarda 
artmasıyla artık içerik üreticilerinin 

mobil kullanıcıları göz ardı etme gibi 
bir lüksü yok. Dolayısıyla web sitelerin 

mobil versiyonları ve responsive 
tasarımın benimsenmesi 2016’da 

rakiplerinin gerisinde kalmak istemey-
en içerik üreticileri, markalar ve 

e-ticaret siteleri için artık kaçama-
dıkları bir zorunluluk halini alacak.

 Sadece conversion için değil marka 
bilinirliliğini artırmada da tekrar hede�e-
melerin etkisi daha çok hissedilecek ve 
2016’da reklam tekrar hede�emelerini 

daha fazla marka tarafından benimsemeye 
başlayacak.

10. Mobil video reklamlar öne çıkacak
Özellikle Facebook’un videoları haber 
kaynağında daha fazla göstermesiyle 

gelen algoritma değişikliği ve reklamver-
enler için video reklam modelini hayata 

geçirmesi 2016’da sosyal medya 
pazarlaması için bir milat taşı oldu. Aynı 

zamanda mobil cihaz kullanımının 
artmasıyla artık markaların mobil 

kullanıcılara özel hede�emelerde bulun-
ması da 2015’te pazarlamada yükselen bir 
trend oldu. 2016’da bu durumu daha fazla 
hissedeceğiz ve online reklamlara yatırım 

yapan şirketlerin bu reklamlarını mobil 
cihazlarla uyumlu yapmak zorunda 

kaldığına şahit olacağız. Dolayısıyla mobil 
uyumlu video reklamlar 2016’da daha ön 

planda olacak.
11. Markalar reklam stratejilerinde kullanıcı 

deneyimine daha fazla önem verecek
Markaların kullanıcı deneyimlerinden yola 

çıkarak yaptığı reklamların başarıya 
ulaştığı öngörüsüyle artık şirketler kullanıcı 
deneyimi araştırmalarına daha fazla zaman 

ve bütçe ayıracak ve buna göre yaratıcı 
reklam kampanya örgüleri oluşturmaya 
odaklanacak. Özellikle responsive video 

serileri, interaktif sosyal medya kampany-
aları öne çıkarken markalar etkileşim 

getirmeyen reklam modellerinden 
vazgeçip bunlara yatırım yapmaya başlay-
acak. Tabii bunda markaların hedef kitle-

lerini doğru analiz etmeleri de büyük 
önem taşıyor.
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Haber / Umut Can AYTEKİN Tasarım / İlayda ILDIR
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AKTİF TAVIR Birkaç yıl önce mülakatın sonunda işe alım 
yöneticisi genç bir adaya son bir soru olarak şunu soruyor: 
“Senin bana sormak istediğin tek bir soru olsa ne sorardın.” 
Aday bunun üzerine “Siz neden buradasınız, sizi bu kadar 
uzun süre burada tutan neydi” sorusunu yöneltir. O zamana 
kadar pek çok adaydan süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek 
gibi sorular duyarken, bu farklı soru işe alım yöneticimizi 
çok heyecanlandırıyor. Karşısında bu kurumla ilgili, 
kurumun deneyimli bir çalışanından bilgi almak isteyen, 
motivasyonu yüksek ve istekli bir aday olunca, kendisi de bu 
soruya adayın merak ettiği tüm noktaları açıklığa 
kavuşturacak bir yanıt veriyor.

ÖZGÜVEN ŞART Özgüven sahibi bir aday şüphesiz 
mülakatlarda öne çıkıyor. Özgüven eksikliği ise kesinlikle 
olumsuz bir etki yaratıyor. Özgüvenin önemine vurgu yapan 
bir İK uzmanı karşılaştığı uç bir örneği şu sözlerle aktarıyor; 
“Aklımda kalan en ilginç iş görüşmelerinden biri, mülakata 
annesiyle gelen bir çocuktu. Üniversiteden yeni mezun 
olmuştu ve pazarlama departmanında çalışmak için başvuru 
yapmıştı. Toplantı odasına geçmek üzere çocuğu almaya 
gittiğimde yanında birinin oturduğunu gördüm ve 
sonrasında o kişinin annesi olduğunu öğrendim. Annesi 
ısrarla iş görüşmesine çocuğuyla beraber girmek istemiş, 
hatta “hayır” dememize rağmen peşimizden toplantı 
odasına kadar gelip kapının önünde beklemeye kalkışmıştı. 
Görüşme boyunca önümde konuşmayan ve içine kapanık bir 
aday oturdu. Olayın en ilginç kısmı ise görüşmeden sonraki 
üç hafta boyunca adayın annesinin bana e-posta yoluyla ve 
telefonla ulaşarak sürekli çocuğunu işe almamız için ısrar 
etmesi ve niye almadığımızı sorgulaması olmuştu.”

ÖZGÜVEN FAZLA OLUNCA…  Özgüven şart peki ya aşırı 
özgüven? “Kendine güven başarı için ilk adımdır, ancak 
özgüven fazlalığı da kişinin gelişimi açısından doğru olmayan 
bir özelliktir.” Bu sözün doğruluğunu şu örnekle 
kanıtlayabiliriz.  Ev tekstil firması üretim aşaması için kimya 
mühendisi ararken tecrübesiz bir adayın kendilerine 
gönderdiği iddialı ön yazıdan etkilenerek adayı görüşmeye 
çağırır. Görüşmesi son derece olumlu geçen aday için fabrika 
müdürünün de onayının istendiği ve kendisine çalışma 
alanının gezdirileceği söylenir. Aday üretim alanındaki 
geziden gelince; “fabrikayı nasıl buldunuz?” diye sorulur. 
Aday “Güzel ancak makineleriniz çok eski ” der. İşte ilk etapta 
dikkat çeken ama sağlam temellere dayanmayan özgüven 
tavan yapar ve çamları devirmeye başlar. Firmanın İK uzmanı 
şöyle devam ediyor: “Görüşülen kişi bir kimya mühendisiydi. 
Üretim alanında ise tekstil makinaları vardı ve firmamız bu 
konuda teknolojiyi yakından takip ediyordu. Makineler dünya 
standartlarındaydı. Adaya daha önce bir tekstilfirmasında 
bulunup bulunmadığını, neye göre eski olup olmadığına karar 
verdiğini sorduğumda; daha önce hiçbir tekstil firmasının 
üretim alanını görmediğini ama makinelerin kendisine eski 
gibi geldiğini söyledi. Sonuç olarak; adayımızın özgüven 
fazlalığından dolayı iyi bir takım arkadaşı olamayacağını 
düşünüp adaya iş teklif etmedik.”

TECRÜBEYİ ABARTANLAR Sınırlı tecrübelerine paha 
biçemeyerek şaşkınlık yaratan kimi Z kuşağı adaylar da var. 
Bunun en iyi örneğini şöyle anlatıyor İK uzmanı; “1992 
doğumlu, Z kuşağından bir adayla yaptığımız görüşmede, 
aday beklentilerini şu şekilde ifade etti: “Üniversite boyunca 
çeşitli okul kulüplerinde çalıştığım için ekip yönetimini çok iyi 
öğrendim, ayrıca X firmasında yaptığım 1 aylık stajda kendi 
projemi hayata geçirerek proje yönetimi konusunda tecrübe 
kazandım. Değişim programı ile yurtdışına gittiğimde 
uluslararası bir ortamda deneyim kazandım. Bu nedenle 
uzman seviyesi bir pozisyonun bana az kalacağına 
inanıyorum.”

NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİN!  Yeni mezunların hepsinin ne 
istediğini tam olarak bilmesi elbette mümkün değil. İş 
görüşmelerindeki en ilginç durumlar genellikle yeni mezun 
adayların ne istediğini tam olarak tarif etmekte zorlandıkları 
durumlarda ortaya çıkıyor. Bu durumda, görüşmeyi yapan işe 
alım uzmanının, adayı yönlendirerek ve bir anlamda ona 
koçluk yaparak görüşme sırasında doğru rotanın 
bulunmasına yardımcı olması ve adayın potansiyelini iyi tespit 
etmesi gerekir.
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ş arayan her adayın korkulu rüyası olan mülakatlar zaman zaman 

ilginç durumlara sahne olabilir.Her ne kadar hazır ve sakin görünmeye 

çalışılsa da yaşanan diyaloglar yıllardır bu işleri yapan insan 

kaynakları çalışanlarını bile şaşırtabiliyor.

Heyecan ve gerginlik elbette hissedilmesi gereken olağan duygular 

arasında, fakat kontrol altına alınmadığında ortaya hem şaşırtıcı hem de 

ilginç örnekler çıkıyor.
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Haber / Elif Kartalcıklar Tasarım / Ozan Yavuz

iç düşündünüz mü gençler iyi 
bir  iş sahibi olmak için ne 
zaman hazırlanmaya başlar? 

Üniversiteyi kazandıkları o ilk an mı, 
mezuniyete çok az bir zaman kala mı 
yoksa diplomayı ellerine aldıktan 
sonra mı başlar iyi bir iş bulma süreci? 
Hayır, öğrenim görmeye başladıkları o 
ilk andan itibaren, kurşun kalemle 
çizdikleri ilk çizgi ile başlar iş sahibi 
olma serüvenleri… İyi okullarda eğitim 
görmek, iyi notlar almak, sınıfları 
başarıyla geçmek hatta üniversiteye 
gidebilmek bile iş sahibi olma 
serüvenlerinin bir parçasıdır. 

Günümüzde büyük ve orta ölçekli 
işletmeler yüksek işsizlik oranlarına 
rağmen işe alım yapmıyor, potansiyeli 
yüksek yetenekli adaylara ulaşana 
kadar beklemeyi tercih ediyor. Hal 
böyle olunca yeni mezunlar arasında 
kıyasıya bir rekabet ortamı oluşuyor, 
yetkinlikler ve elde edilen başarılar 
süslenerek işletmelere servis ediliyor. 
Peki işletmeler onlarca aday ve 
başvuru arasında tercihlerini nasıl 
yapıyor? İşte iş bulma taktikleri…

10 Şirket Yöneticisinden Gençlere 
İpuçları:

AKBANK: Sosyal aktiviteler ve sosyal 
sorumluluk çalışmaları adayları öne 
çıkarıyor.
AVIVASA: Kariyer yapmayı 
düşündükleri alanda mutlaka staj 
yapmalılar.
DOĞUŞ OTOMOTİV: Sosyal sorumluluk 
etkinlikleri, staj deneyimleri adayları 
öne çıkarıyor.
KOTON: Aranılan pozisyona uygun 
bölümlerden mezun olmalarına dikkat 
ediyoruz. 
SOYAK HOLDİNG: Gelişim alanlarının 
farkında olup bu alanları 

iyileştirmeliler.
ŞÖLEN: Kararlılık, liderlik, inisiyatif 
alabilme vasıfları işe alımda önemli 
bir gösterge.
TÜRK PİRELLİ: Çalışanlarımızdan 
problemler karşısında pozitif 
olabilmelerini bekliyoruz.
VİKO: Yetenek ve becerilerini 
özgeçmişlerine mutlaka eklemeliler.
VODAFONE: Girişimci, analitik ve 
gelişime açık olmalılar.
ZORLU HOLDİNG: Üniversite öğrenimi 
sürecince staj yaparak kendilerini iş 
yaşamına hazırlamalılar.

İş Aramak da Bir İş
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Yaşar Üniversitesi MYO 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı ikinci sınıf 
öğrencileri dünyanın önde 
gelen insan kaynakları 
danışmanlık grubunda Proje 
İşe Alım Danışmanı olarak 
görev yapan Sercan Özsaraç 
ile biraraya geldi. 
Konuşmasında saha 
tecrübelerine ve mülakat 
tüyolarına yer veren 
Özsaraç, geleceği özel 
zaman kavramını dikkate 
alarak şekillendirmenin 
önemini vurguladı. Seçilen 
mesleğe özel zamandan 
ayrılan dilimin bazen hayatın 

tüm akışını etkileyebileceğini 
söyleyen Özsaraç, “Yeri 
geldiğinde özel 
zamanınızdan fedakârlık 
edeceğiniz mesleğinizde sizi 
tutan o işteki kişisel 
başarılarınız ve 
yetkinlikleriniz olacaktır” 
dedi.
“Özgeçmişiniz kadar 
değerlisiniz”
Başarılı İnsan Kaynakları 
Uzmanı Özsaraç 
konuşmasına “Bu 
yetkinliklerin ve başarıların 
kazanılmasındaki birinci 
basamak iş 
deneyimlerinizden kısacası 

İnsan kaynakları ve 
istihdam çözümleri 
konusunda dünya 
lideri olan 
danışmanlık grubu 
İzmir
temsilciliğinden 
Proje İşe Alım 
Danışmanı Sercan 
Özsaraç mülakat 
tüyolarını ve saha 
tecrübelerini 
Yaşarlı öğrenciler 
ile paylaştı.

staj tecrübelerinizden oluşmaktadır. 
Stajyerlik işi kendi kendine öğrenme 
sanatıdır. Stajda ısrarcı olmak, kendini 
göstermek ve belki de en önemlisi stajınız 
sona erdikten sonra kendinizi 
unutturmamak başarılı bir staj olgusu 
içinde yer almaktadır. Ek olarak insan 
kaynaklarının gözünde hazırladığınız 
özgeçmiş kadar değeriniz vardır, mülakata 
çağırılma anına kadar özgeçmişiniz size 

eşlik edecektir” sözleriyle devam etti. 
Özsaraç, “Mülakat anında tekrar tekrar 
aynı sorulara tabi tutulacak güven 
duygunuz ve tutarlılığınız ölçülecek, takım 
arkadaşlığı yetkinlikleriniz 
sorgulanacaktır. Öncesinde sizin kendi 
kendinize gerçekleştirmeniz gereken 
adım, başvurduğunuz pozisyonlara ilginiz 
olup olmadığı, istenilen şartlara 
yetkinliklerinizin uyup uymayacağıdır” 
sözleriyle zorlu mülakat teknikleri 
hakkında öğrencilere bilgi verdi. Yaşarlı 
öğrencilerle zorlu mülakatların püf 

noktalarını paylaşan İK uzmanı: 
“Mülakatlarda en önemli nokta insan 
kaynaklarının size soru sorabileceği gibi 
sizin de insan kaynaklarına soru sorma 
imkânınızın bulunmasıdır. Benim 
hakkımdaki kariyer hedefleriniz nelerdir? 
Yöneticiniz liderlik adına belirli çalışmalar 
yürütüyor mu? Bana hangi eğitimleri 
vereceksiniz? Beni yönetecek kişinin 
deneyimleri/ eğitimleri/projeleri nelerdir? 

gibi sorular yöneltmek mülakatlarda 
karşılıklı iletişimin derecelendirilmesi 
adına önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Özsaraç, mülakatlarda beden dili okuma, 
normal cümlelerin altını arama, aynı anda 
farklı alanlardan sorular sorarak bir 
sonraki soruya hazırlanmanızı önleme ve 
tutarlılığınızı ölçme kriterlerine de değindi. 
Öğrencilerle canlı mülakat gerçekleştiren 
Özsaraç, Tren olup raylarda gitmenin 
aksiyon gerektirmeyeceğini, kendinden 
emin olarak atılan her adımın başarıyı da 
beraberinde getireceğini vurguladı.

Tren Olup Raylarda Gitmek 
Aksiyon Gerektirmez
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ARKAS HOLDİNG’DEN
YAŞARLI ÖĞRENCİLERE MÜLAKAT SİMÜLASYONU

11 Aralık 2015 tarihinde Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ‘İş Görüşmeleri ve İş 
Görüşmesi Uygulaması’ seminerine ev sahipliği yaptı. Semineri Arkas Holding İnsan 
Kaynakları Müdürü Orkide Horasan, İnsan Kaynakları Uzmanı Derya Demir ve İnsan 

Kaynakları Danışmanı Zeynep Filiz verdi. 

Orkide Horasan seminerde; Arkas Holding’in temel 

yetkinlikleri, iyi bir özgeçmişin nasıl olması gerektiği, 

mülakata hazırlık aşamaları, mülakat sürecinde dikkat 

edilmesi gerekenler, mülakatta sorulan soru örnekleri 

konularında bilgi verdi. Horasan, iş görüşmesinde beden 

dilinin de son derece önemli olduğunu örneklerle öğrencilere 

aktardı. Seminerde Horasan ve Derya Demir iş görüşmesinde 

doğru bir izlenim için nasıl davranılması gerektiğini olumlu 

ve olumsuz örnekleriyle Yaşarlı öğrencilere anlattı.

Seminerin ikinci bölümünde Derya Demir ve Zeynep Filiz, 

katılımcılardan gönüllü olan bir öğrenciyle canlı iş görüşmesi 

uygulaması gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu, verimli 

geçen seminer Orkide Horasan, Derya Demir ve Zeynep Filiz’e 

teşekkür belgelerinin takdimiyle son buldu. 
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Stajın PÜF
Noktaları
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Her öğrencinin gelecekteki profesyonel 
hayatına açılan ilk kapıdır stajyer olmak. 
Zamanınızı ve enerjinizi harcayacağınız bu 
maceranın hakkını verme olgusu şekillenir 
düşüncelerinizde. Maceranın en başında 
bilgiler teoriden pratiğe akarken ya ömür 
boyu öğrenci kalma paradoksu içinde 
bulursunuz kendinizi ya da iş hayatına bir an 
önce atılma isteği içinde…
Sonucunda bu seçeneklerden hangisini 
hissederseniz hissedin kaçınılmaz gerçek 
şudur ki profesyonel iş hayatının tozu 
üzerinize bulaşmıştır. Edineceğiniz 
deneyimler sosyal çevrenizden iş çevrenize 
hatta genel kültür bilgi birikiminize bile 
katkı sağlayacak türde olacaktır.
Başınızdan geçecek olan bu deneyimi eşsiz 
ya da dayanılmaz kılmak sizin seçimlerinize 
göre şekillenir. Temel hareket noktanız 
bilmediğinizi öğrenmek, bildiğinizi ise 
deneyimlemektir.
Şimdi sizleri staj deneyimlerinizden önce 
biraz iş yaşamına hazırlayacak bilgilerle baş 
başa bırakalım…
 
 Staja başladığınız ilk andan itibaren 
gözünüzü dört açın çünkü resmin bütününü 
görmek yaptığınız en küçük bir işin bile size 
keyif vermesini sağlayabilir.
 Fotokopi çekmeyen stajyer asla 
düşünülemez, elbette ki fotokopi 
çekeceksiniz ama bu zamanı verimli 
kullanmak sizin elinizde, yöneticiniz aksini 
söylemediği sürece fotokopi çektiğiniz 
kâğıtlara göz gezdirebilirsiniz.
 Fikir üretimlerine mutlaka katılın 
çünkü sizin taze fikirleriniz aksiyona farklı 
bakış açıları kazandıracak.

 Kriz durumlarında katılımcıdan çok 
gözlemci olmayı tercih edin, kriz planı 
işlerken kazanacağınız deneyimler gelecek 
krizlerin engellenmesinde çok işinize 
yarayacak.
 Planlama sizi başarılı bir sonuca 
taşıyacak adımların tasarlanmasıdır, ne 
kadar iyi plan yaparsanız, size daha az 
zaman kaybı ve daha çok başarı olarak geri 
dönecek.
 Her zaman not almaya özen gösterin, 
akılda tutma tekniği bir süre sonra çok 
yorucu olacaktır, ayrıca öncelikli iş planı 
oluştururken acil yapılması gereken işleri 
koşu yolunuza serebilirsiniz.
 Telefonda bilgi aktarma ya da bilgi 
alma en temel görevleriniz arasında yerini 
alacak, dikkat etmeniz gereken nokta ise 
öncesinde ve sonrasında notlarınızı en iyi 
şekilde tutmak, ne demişler söz uçar yazı 
kalır.
 Belli başlı tecrübeleri kazandıktan 
sonra sorumluluklarınız da artış 
gösterecek, yüklü bir iş aldığınızda panik 
olmak yerine başından beri yaptığınız 
gözlemlerinizi hatırlayın bunun için en iyi 
referansınız yöneticileriniz olacak.
 E-postaların, uzun makalelerin, 
karmaşık haber içeriklerinin karşınıza ne 
zaman hangi koşulda çıkacağı belli olmaz, 
bu nedenle dil bilgisine olan hâkimiyetiniz 
işlerinizi kolaylaştıracağı gibi zamanlamada 
öne geçmenizi de sağlayacak.
 Son olarak stajdan herhangi bir 
maddi ücret bekleme hayalinizi zihninizin 
tozlu raflarına kaldırın, çünkü ‘staj’ 
Fransızca kölelik kelimesinden 
gelmektedir.

Haber / Elif Kartalcıklar Tasarım / Ozan Yavuz
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Kış aylarına özgü hastalıklar kapımızı çal-
maya başladı, hastalıklardan korunmak 
için nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli 
derken okulumuzun erkek hemşiresi 
Nejdet Söymen’den tavsiyeler alalım iste-
dik. Gelin hem Nejdet Bey’i tanıyalım 
hem de tavsiyelerine kulak verelim.

KIŞ İÇİN SAĞLIK TAVSİYELERİ

Neden Yaşar Üniversitesi?
Daha önce Ankara Tıp, Hacettepe ve en son İzmir 
Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştım. İzmir Sağlık 
Müdürlüğü’nden emekli oldum. Hizmet vermeye 
devam etmek istediğim için Yaşar Üniversitesi’ni 
tercih ettim.
Biriminize en çok ne tür şikâyetler geliyor?
En çok gelen şikayetler; baş ağrısı, karın ağrısı, 
çarpma, vurma, grip, nezle, ufak sakatlanmalar ve 
ufak çapta yaralanmalar.
Neden bu mesleği seçtiniz ? 
Bizim zamanımızda kısa yoldan meslek sahibi 
olmak ön plandaydı. Sağlık sektöründe iş olanağı 
fazla olduğu için talep çoktu. Bir de çevremin 
tavsiyesi üzerine bu mesleği seçtim, seçtiğim için 
de çok mutluyum.

Meslek hayatınız boyunca başınıza gelen en 
ilginç olay nedir ?
Müteahhit bir adamın harç makinasına düşerek 
heryeri kırık olarak gelmesi benim için ilginç bir 
olaydı.

Önümüz kış, önerileriniz nelerdir?
Öncelikle fast-food dan uzak durun. Bol bol bitki 
çayları için. Doğal besinler tüketin. Özellikle C 
vitamini alın. Mevsimine uygun giyinirseniz de 
hasta olmadan kışı atlatabilirsiniz.
Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? 
Sağlıklı olmak için düzenli spor yapın ve dengeli 
beslenin. Hayatınızdan sigara ve alkolü  çıkarın.  Bir 
de güzel bir uyku çekerseniz sağlıklı bir birey 
olabilirsiniz. Son olarak herkesin sağlıklı olmasını 
dilerim.

Nejdet Bey, nerelisiniz ve kaç yaşındasınız?
Muğla doğumluyum. 48 yaşındayım.
Nereden mezunsunuz?
Sağlık koleji mezunuyum.
Kaç yıldır Yaşar Üniversitesi’ndesiniz? 
8 yıldır Yaşar Üniversitesi’nde çalışmaktayım. 2007 yılından beri 
bu kuruma hizmet vermekteyim.

Haber / Cansu ÖZMEN Ezgi ULUSOY Tasarım / İlayda ILDIR
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AMAN SOĞUKLARA DİKKAT!

Havaların soğumasıyla birlikte, solunum yolu enfeksiyonları ve grip salgınları 
kapımıza dayandı. Bu soğuk kış aylarını daha rahat geçirebilmek, gribal 
enfeksiyondan en az hasarı alıp kurtulabilmek için, Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Bilgin Arda’nın 
görüşlerine başvurduk. 

Malum kış aylarındayız ve 
sürekli kapalı alanlarda 
bulunup aynı havayı soluy-
oruz. Enfeksiyonlara yakal-
anmamak için bu konuda 
dikkat etmemiz gerekenler 
neler?
Okullar, kreşler, askeri birlikler 
ve böyle toplu yaşanılan 
yerler, enfeksiyon hast-
alıklarının yayılımı için bir risk 
faktörüdür ve burada salgın 
dediğimiz küçük kümelenme-
ler olabilir. Dikkat edilecek 
şey, solunum yolu geçiren 
arkadaşınız varsa ve ağır 
geçiriyorsa bulaştırıcılık 
dediğimiz dönemde istira-
hatte olması ve toplu yaşanan 
yerlerde bulunmaması 
olacaktır. 
Solunum yolu etkenleriyle 
viral enfeksiyonlar daha çok 
bu şekilde karşımıza çıkıyor. 

Bu, enfekte olan kişilerin 
bulaştırıcılıkları genel 
anlamda solunum yolu 
etkenleri için hastanın  
1,5-2 metre çapındaki 
alanla sınırlıdır.Dolayısıyla 
yakın temasınız olursa 
bulaşır, burnu akan, 
hapşıran birisi varsa 
onunla çok yakın temasta 
aynı ortamda uzun süre 
paylaşmamak lazım. 
Birincisi bu.
İkincisi, sadece solunum 
yoluyla bulaşmıyor tabii, 
enfekte yüzeylere temasla 
da, mikro organizmaları 
elimize alıp ağzımıza, 
yüzümüze, burnumuza 
dokunduğumuzda o 
etkenleri kendimize 
bulaştırıyoruz.

 Bu yüzden el hijyeni 
dediğimiz şey çok 
önemli. El hijyenine 
dikkat edersek ve 
enfekte olan kişilere 
biraz mesafeli durur-
sak, bir sorun olmaz.
Grip açısından, belki 
aşı gündeme gelebilir. 
Aşısı var ve mevsim 
olarak şimdi yapılabilir. 
Sizi bütün solunum 
yolu virüslerine karşı 
koruyuculuğu yoktur. 
Sadece in�uenza (grip) 
dediğimiz virüse karşı 
korur. Yani bu, siz yine 
de üst solunum yolu 
enfeksiyonu geçirebil-
irsiniz anlamına gelir.
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Enfeksiyonlar sadece solu-
num yolu ile mi bulaşır?
Hayır birçok bulaşıcı yolu var. 
Sinir sistemi hastalıklarından 
tutun da, göz iltihabına, 
sinüzite, boğaz enfeksiyonu-
na, akciğer enfeksiyonuna, 
cinsel yolla bulaşan hast-
alıklara, sarılıklara kadar 
saymakla bitmez.
Son olarak bizlere kış ayları 
için tavsiye edebileceğiniz 
formüller var mı?
Başta konuştuklarımızın yanı 
sıra, beslenme alışkanlıkları, 
bol sıvı, gıda alma, uykuya 
dikkat etme ve spor yapma 
gibi genel şeylere dikkat 
etmemiz gerekiyor.  Türk 
toplumunda spor kültürü yok. 
Bunu alışkanlık haline getirip 
spor yapmalısınız. Bu, sizin 
ruhsal ve �ziksel anlamda iyi 
olmanızı sağlar. Bir hastalıkla 
karşılaştığınızda, o hastalığı 
daha çabuk atlatabilmenize 
yardımcı olur.

Aşıdan bahsetmişken, 
aşıyı bazı hekimler tavsiye 
etmiyor. Siz bu konu 
hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Kışın gripten 
korunma yolu olarak, 
aşıyı tavsiye ediyor 
musunuz?
Evet, böyle yanlış anlama-
lara neden olacak hekim 
söylemleri oluyor. Aşıyı 
öneriyoruz tabii. Çünkü 
aşıyla korunabilen bir 
hastalık varsa bunu kullan-
mak lazım. Ne diye ben, 
yüksek ateşle, halsizlikle, 
eklem ağrıları içerisinde 
okulumdan, işimden geri 
kalayım? Böyle bir şeye 
gerek yok. Aşıyla korunabili-
yorsunuz, en azından 
hastalığı daha ha�f geçiri-
yorsunuz. Bu yüzden aşıyı 
öneriyoruz diyebilirim.

Haber /Pınar CAN   Dilay DEMİRCİOĞLU Tasarım / İlayda ILDIR
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“Bu meslek, 
Hayatınızın bir 
parçası olmalı.”

“Halkla ilişkilerin ge -
leceği” konulu söyleşi, 24 
Aralık 2015 tarihinde Yaşar 
Üniversitesi Selçuk Yaşar 
Kampüsü’nde gerçekleştiril -

di. Etkinlik; halkla ilişkiler 
öğrencilerinin, mesleği bir 
de duayeninden dinlemeleri 
ve tecrübelerinden yararlan -
maları amacıyla düzenlendi. Gündemi takip etmeniz 

çok önemli
Halkla ilişkilerde, halkla olan 
ilişkinin alelade ve düzen -
siz değil de planlı bir şekilde 
yapıldığını ifade eden Maru�u 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Mesleğin özü teoridir. Halkla 
ilişkiler sadece pratikle olmaz. 
Okulda öğrenmeden, teorisini 
bilmeden bu işi yapamazsınız. 
Eğer altyapınız yoksa başarısız 
olursunuz. Bu mesleği 
yapacaksanız, hayatınızın bir 
parçası 
olacağını da hiç unutmayın.” 
Duayen, başarılı bir halkla 

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
öğrencileri halkla ilişkiler duayeni Sancar Maru�u’yu ağırladı.

SANCAR MARUFLU SİZİN İÇİN TAVSİYE EDİYOR

İletişim Hayattır 
Alaeddin Asna 

ilişkilerci olmak için genç 
iletişimcilere tavsiyeler verdi, 
“Mesleğinizle ilgili her şeyi 
biriktirin, iyi bir arşiviniz olsun. 
Gündemi takip edin. Kendinize 
önem verin ve ruh sağlığınızı 
kontrol etmeyi bilin. Sabırlı, 
temkinli ve soğukkanlı olun. 
Sezgilerinizi ve gözlemleme 
yeteneğinizi kullanın. İlişkil -
erde güven verici pozisyonda 
olun ve en önemlisi insanlara 
karşı her zaman saygılı olun” 
diye konuştu.

Maru�u İzmir’e küsmedi
Söyleşinin sonunda soru 

Uluslararası 
Halkla İlişkiler 
Sema Yıldırım 
Becerikli

Bir Kentin 
Yeniden 
Doğuşu
Behçet Uz
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Tasarım: Ece Nur KORUNHaber: Didem TEZEREN
Gizem Yaprak YILDIZ

Bir İzmir sevdalısı olan 
Sancar Maru�u söyleşi -
ye, mesleğe adım atışının 
öyküsünden söz ederek 
başladı. 
1967 yılında İzmir’den ayrılıp 
İstanbul Devlet Güzel Sanat -
lar Akademisi Yüksek Heykel 
Bölümü’nde eğitim hayatına 
başlayan Maru�u “Gençlikte 
başımı sokacak bir evim 
vardı ama imkanlar kısıtlıydı. 
Mecburen çalışma ihtiyacı 
duydum” diyerek konuşması -
na devam etti. 
Dönemin İzmir Gazetecil -
er Cemiyeti Başkanı İsmail 
Sivri aracılığıyla Milliyet 
Gazetesi’ne Abdi İpekçi ile 
görüşmeye gittiğini ve polis/
adliye muhabiri olarak işe 
başladığını vurgulayan du -
ayen, şunları söyledi: “Abdi 
İpekçi’nin tavsiyesi üzerine 
halkla ilişkiler mesleğine 
yöneldim. Ben bu mesleği 
yapacağım diyerek yola çık -
tım ve kendimi geliştirmek 
için Türkiye’deki bütün halk -
la ilişkiler duayenleriyle ilişki 
kurdum.”

cevap kısmına geçildi. Katılım -
cılardan gelen “İzmir’de halk -
la ilişkiler deyince akla hep 
Sancar Maru�u geliyor, neden 
ikinci bir isim aklımıza gelmi -
yor?” sorusu üzerine Maru�u 
“Aslında gelebilirdi. Benim 
İzmir’li meslektaşlarım ka -
riyerlerini İstanbul’da devam 
ettirmeyi tercih etti.  Ama ben 
İzmir’den ayrılmadım, kopam -
adım, İzmir’e küsmedim. Bu 
yüzden İzmir beni tanıdı ve 
sevdi” diyerek söyleşiyi nok -
taladı.  Sakıp Sabancı boşuna 
dememiş “Onu İzmir’in kedil -
eri bile tanır”...
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDE  ‘’YILIN 
BASIN FOTOĞRAFLARI SERGİSİ 

2015’’
2015 yılı ‘’Yılın Basın Fotoğra�arı Yarışması”nda dere-
ceye giren fotoğra�ar, Yaşar Üniversitesi iletişim Fa-

kültesi Yeni Medya Bölümü etkinliği olarak 18-25 
Aralık 2015 tarihleri arasında sergilendi. Sergide ya-

rışmada ödül alan 32 fotoğraf yer aldı. 

Serginin İzmir turu, Yaşar Üniversite-
si İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Bölümü ile TFMD İzmir Şubesi işbirli-
ği ile gerçekleştirildi. Serginin açılışı-

na Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cemali Dinçer, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek, İzmir 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket 
Dikmen, Basın-Yayın Enformasyon İl 
Müdürü Deniz Dev, TGS İzmir Şube 

Başkanı Halil Hüner, TFMD Ege 
Bölge Temsilcisi Kadir Kemaloğlu, 

İzmirli gazeteciler, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl 30.’su gerçekleştirilen ve haber, 
AB yansımaları, günlük yaşam, siya-

set, çevre, portre, spor ve foto-röpor-
taj kategorilerinde ödüllerin verildiği 

yarışmaya 3716 fotoğraf katıldı. 
Fotoğra�ar, 13 saygın foto muhabiri 

tarafından değerlendirildi ve 32 
fotoğraf ödüle layık görüldü. ‘Yılın 

Basın Fotoğrafı’ ödülünü ise AFP foto 
muhabiri Bülent Kılıç, Soma’da yaşa-
nan maden kazasında çektiği kare ile 

aldı.
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Mürekkep kokusuna bir 
kere alışıldı mı kolay 

kolay 
bırakılmaz

Gündemi takip ettiğimiz, hayatın nabzını 
yokladığımız iletişimin bel kemiği araçla-

rından olan gazete ve gazeteciliğin 
perde arkasını bilinmeyenlerini okulu-

muz öğretim görevlisi ve hürriyet ekono-
mi yazarı Selim Türsen’den sizler için öğ-

rendik.

Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 
Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?

Gazeteciliğe1981 yılında İstanbul’da başladım, on yıl 
önce de İzmir’e gelip mesleğe burada devam ettim. 
Sektörün her kademesinde çalıştım. Muhabir olarak 
başladım. Daha sonra ekonomi servisi müdürü,  yazı 

işleri müdürü, yayın koordinatörü, genel yayın 
müdürü oldum. Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, 
Referans, Finansal Forum, Ekonomik Bülten gibi 

birçok gazetede görev aldım.

Mesleğe başlama hikayeniz nedir?
Mesleğe başlamam tamamen tesadüf aslında. Ben eko-
nomi eğitimi aldım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte-
si’nden mezun oldum. O yıllarda mezun olduktan sonra 
askere gitmek için çok uzun bir süre beklemek gereki-

yordu. Askerlik yapmadığımız için iş bulmak kolay olmu-
yordu. Sadece gazeteler işe alıyordu askerlik yapmayan-
ları. O dönemde yüksek lisansta hocam olan eski Maliye 
Bakanlarından Prof. Dr. Memduh Yaşa’dan destek iste-
dim. Meğer kendisi, o yıllarda en çok satan Günaydın 
gazetesinin danışmanıymış, beni oraya yönlendirdi. 

Görüşmeye gittiğimde gazetecilik yapacağımı bile bilmi-
yordum. Önüme bir Financial Times gazetesi getirip bir 
haberi göstererek “Bunu Türkçe’ye çevirebilir misin?” 

dediler. Çevirdim. Ardından o günlerin en hızlı haberleş-
me teknolojisi olan bugün artık olmayan teleksten, Reu-

ters Haber Ajansı’nın bir ekonomi haberini önüme koydu-
lar ve gazetecilik maceram böyle başladı. Ondan sonra da 
hiç kopamadım. Gazetecilik değişik bir meslektir. Mürek-
kep kokusuna bir kere alışıldı mı kolay kolay bırakılmaz.

Size göre gazetecilik mesleğinin getirdiği 
karakter özellikleri ve ilkeler neler olmalıdır?

Öncelikle gazetecilik çok büyük bir sorumluluk ister. Yazdığınız bir satır 
haberle bir insanın ya da ailelerin hayatını değiştirebilirsiniz. Bu istihbarat 

haberi de olur, magazin ya da ekonomi de. Yayımlanan bir yanlış haber 
evliliklerin bozulmasına, şirketlerin zor duruma düşmesine, hatta cinayetle-

re bile  neden olabilir. Her haberi yazarken çapraz denetim uygulamak 
zorundasınız. Haberinize inanmadan güvenmeden haberi yazı işlerine vere-

mezsiniz, vermemelisiniz. Bu her kademeden kişi için geçerlidir. Sadece 
haberi yazan muhabir değil, editöründen yazı işleri müdürüne tüm birimler 
duruma aynı hassasiyetle bakmalıdır. Bu haberden kimler zarar görebilir ya 

da kimler haksız menfaat elde edebilir diye düşünmelidir. Haberin yüzde 
yüz doğru olması ve toplumun lehine olması gerekir. İnsanların haber alma 

özgürlüğü için gazeteci azami çabayı sarf etmek zorundadır.

Bir ekibiniz var mı? Varsa kaç kişi ?
Şu an bir ekibim yok. Ben köşe yazarı olduğum için 

bir ekiple çalışma ihtiyacım olmuyor. Fakat daha 
önce yazı işlerinde çalıştığım dönemde otuz - kırk 
kişinin çalıştığı bir ekibin başındaydım. Genellikle 

ekonomi bölümlerinde gazetenin büyüklüğüne göre 
on ile yirmi kişilik ekipler ile çalışılır. 

Bir gazetenin oluşum sürecini kısaca anlatır mısınız?
Her gazetede günde iki defa toplantı olur. Biri sabah 10.00 gibi başlar, bu toplantıya  

tüm servisler kendi gündemleriyle gelir. Bu gündemler ajanslar, bürolar ve muhabirle-
rin özel haberlerinden oluşturulur. Bazı muhabirler o gündem ile ilgili o günkü sıcak 
haberlerin peşine düşerler. Her servisin gündemindeki haberle yazı işlerinde tartışıl-
dıktan sonra ilgili sayfalara dağıtılır. Bu toplantıda gazetenin ana hatları şekillenmiş 

olur. Öğle saatlerinde saat 14.00 veya 15.00’de bir toplantı daha gerçekleşir. Anasayfa, 
birinci sayfa toplantısı yapılır. Bu toplantıda gün içinde gelişen sıcak gelişmeler de 
görüşülür ve manşet ile birinci sayfadan anons edilecek haberler seçilir. Bu süreç 

böyle biter, daha sonra akşam ekipleri devreye girer. Eğer bir maç ya da akşam gelişen 
haber varsa onlar da yazılıp gazeteye girer ve bu şekilde bir gazete sabaha kadar, 

baskı tamamlanıncaya dek sürekli değişerek yayına hazır hale gelir.  

Bir ekonomi yazarı olarak şu an içinde 
bulunduğumuz yüksek Dolar Euro en-
dekslerinin geleceği hakkında yorum 

yapabilir misiniz? Avantaj ve dezavantaj-
ları nelerdir?

Bir ekonomi yazarı olarak benim Dolar ve Euro geleceği 
hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü bir ekono-

mi yazarının ya da bir ekonomi gazetesinin böyle birşey 
yapması manipülasyon olur. Ekonomi sayfaları veya gaze-
teciler bilimsel olarak değerlendirme yapan  uzmanların 

görüşlerini yayınlayabilir. Bankalar ya da finans kuruluşla-
rında çalışan bu uzmanlar teknik analizlere ve istatistikle-
re dayanarak bilimsel temelleri olan öngörülerde buluna-
bilirler. TL’nin değer kaybetmesinin en önemli dezavantajı 
ithal etmek zorunda olduğumuz ürünlerin maliyeti arttığı 
için enflasyon artışına neden olmasıdır. Örneğin petrolün 

alımında döviz kullanıldığı için TL değer kaybettikçe 
akaryakıt fiyatları yükselir. Avantajı ise bu tür durumlarda 
ihracat artar,  çünkü Türk lirası değer kaybettiği için Türk 

mallarının fiyatı  ucuzlar  ve  talep artar. Ancak son 
dönemde Türk lirasının değer kaybına rağmen başka 

nedenlerle ihracat artmadı. 
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Programı, Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri dersi kapsamında gazeteci Funda 
Duru’yu ağırladı. Duru, öğrencilere röportajın püf noktalarını anlattı .
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Kendi Tarzınızı 
Oluşturursanız Okunan 

Bir Yazar Olursunuz!

Funda Duru sözler-
ine gazeteci olmaya 
nasıl karar verdiğini 
anlatarak başladı. 
Konuşmasında 
eğitim aldığı bölüm-
den sıkıldığı için 
kendini farklı 
arayışlar içinde 
bulduğunu ve 
reklamcılığı merak 
etmeye başladığını 
söyleyen Duru, 
reklamcılık eğitimi 
aldığı Portfolio 
Reklam ve Yaratıcılık 
Okulu’ndan  sonra 
çalıştığı San Ajans’ın 
kariyerinde bir 
mihenk taşı 
olduğunu belirtti. 

Röportaj yaparken özgün olmanın önemine dikkat çeken Funda Duru, öğrencilere soruş 
tarzları ve insanlara yaklaşımlarıyla kendi tarzlarını oluştururlarsa tercih edilen bir yazar 
olacaklarını ifade etti. 

Röportajın sadece ünlü kişilerle değil, kendi çapında belli başarılar elde etmiş ve hiçbir 
zaman modası geçemeyecek insanlarla da yapılabileceğini söyleyen gazeteci, “İlginç bir 
hikâyesi olan kişinin hikâyesini her zaman okursunuz.

 O yüzden sadece ünlü diyerek odaklanmamak lazım çünkü ünlü bir kişiyle konuşmak her 
zaman daha kolaydır. En basiti, kariyerinden, geçmişinden bahsedersiniz ve konu bir 
şekilde bağlanır. Fakat ünlü olmayan kişilerle röportaj yapmak daha zordur, bu yüzden 
böyle bir zamansız röportaj yaparsanız zaten diğerlerini de kolaylıkla başarırsınız. Aslında 
ünsüz, hiç kimse dediğimiz insanlar bizim için parlayan bir yıldız haline gelebilir” dedi.

Bu konuda en büyük avantajının çok kitap okumak olduğunu belirten konuşmacı, kendini 
geliştirmek için bol bol kitap okumak gerektiğini söyleyerek konuşmasına son verdi.

“Örneğin bir Heykeltraşa gidecekseniz ve heykeltraş hakkında bir şey bilmiyorsanız o konuda 
sorabileceğiniz bir soru da bulamazsınız.  Çünkü o kişinin hem sanatını hem de dünyaya bakış 
açısını bilmeniz gerekiyor”.  “Hiç kimse dediğimiz insanlar, bizim için parlayan bir yıldız olabilir.

“Röportaj yapacağınız kişinin yaşama bakış açısını bilmelisiniz”
Bir röportaja gitmeden önce, röportaj yapılacak kişi veya kurumu araştırmanın çok 
önemli olduğunu belirten Duru, karşıdaki kişinin saygısını kazanabilmek, doğru sorular 
yöneltebilmek ve konuya hâkim olabilmek için bilgi sahibi olmanın önemini vurgulayarak 
şunları söyledi: 
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“Doğru Olmayan 
Haber, Magazin 
Gazeteciliğinin 

Ayıbıdır”

Yeni Asır Gazetesi 
magazin 
ilavelerinin yayın 
editörü Yücel 
Öziçer ile 
yaptığımız kısa 
röportajda 
magazin haberleri 
ile ilgili bilgiler 
alıp, Yeni Asır 
Gazetesi’nin 
yayımladığı birkaç 
sıcak haberden 
bahsettik.

Taraf tutan yazılar haber olabilir mi?
Her haber özünde tarafsız olmalıdır. Gazeteci 
haberin tarafsız olması için elinden gelen bütün 
çabayı göstermelidir. Bazen kasıtsız olarak bir 
haberde taraf tutulmuş olabilir ama asla bilerek 
tara�ı haber yapılmamalı. Aksi durumda 
gazeteciliğin dışına çıkılmış olunur.

Magazin haberi yazarken nelere dikkat 
edilir? Doğruluğundan emin olmadan 
magazin haberi yazılabilir mi?
Önemli olan yalan habere aracılık edilmemesi. 
Kulaktan dolma bilgilerle, 'ateş olmayan yerden 
duman çıkmaz' mantığı ile dillendirilen her şey 
sayfalara taşınmaz, taşınmamalı. Gazetecilik 
zamana karşı bir yarış... Bazen zaman 
darlığından yeterince doğrulanamadan 
yayınlanan haberler olabilir. Ya da acemilikten 
kaynaklanan durumlar yaşanabilir. Asıl olan 
doğru haber kaynağından edinilmiş doğru 
bilgileri okuyucuya aktarmaktır. Doğru olmayan 
haber, magazin gazeteciliğinin ayıbıdır.

Gerek magazin yazılarında gerek 
haberlerde 'özel hayat' sınırları 
nerede başlar, nerede biter?
Gazeteci, kendi özel hayatının sınırlarını ilke 
olarak almalı ve başkasının özel hayatına da 
öyle yaklaşmalıdır. Gazeteci, kendisine, eşine, 
ailesine, yakınlarına nasıl davranılmasını 
istiyorsa başkalarına da öyle davranmalı. 
Kamuya açık alanlarda magazin figürlerini 
görüntülemek, haberleştirmek ne kadar 
doğal ise gizlice, özel alanların ihlaliyle 
yapılan yayınları onaylamak da mümkün 
değil. Bir örnek verecek olursak; Sezen Aksu 
geçen yaz arkadaşlarıyla çıktığı mavi 
yolculukta kendisini mayolu görüntüleyen 
muhabiri mahkemeye verdi ve açtığı davayı 
kazandı.     

İzmir'de en çok dikkat çeken 
magazin/ haber ne oldu? 
O kadar çok ki... Geçmişte, fuar 
dönemlerinde magazinin nabzını İzmir 
tutar, yılın en büyük haberleri burada 
patlardı. O tarihlerde ulusal basının en 
gözde muhabirleri bir ay İzmir'e kamp 
kurardı. Yakın geçmişten örnek 
verebilirim; bu yaz Kenan İmirzalıoğlu ile 
Sinem Kobal ilk kez, üstelik de Çeşme 
otobanında Yeni Asır muhabiri 
Kahraman Durak tarafından 
görüntülendi, haber görsel ve yazılı 
medyada geniş yer buldu. Arda Turan'ın 
Barcelona transferi de yine Yeni Asır'ın 
özel haberiydi. Önceki yaz Çağatay 
Ulusoy ile Berrak Tüzünataç'ın gece yarısı 
Çeşme'deki plaj kaçamağı da İzmir 
imzalıydı.
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MUCİZE FİLMİN MUCİZE 
ADAMI MERT TURAK  

Çok başarılı bir oyuncu ve mütevazi bir insan. ‘Mucize’ filmi ile son zamanlarda kendinden 
çok söz ettirdi, bizleri çok heyecanlandırdı. Bir oyuncu bir film karakterine bu kadar mı iyi 
hayat verir… Gelin bu merak edilen adamı bir de kendinden dinleyelim.
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Oyunculuğa nasıl 
başladınız, bu sürede 
eğitim süreciniz nasıl 
oldu?

İki yıl Konak Belediye 
Tiyatrosu  kursuna gittim. 
Rahmetli  Haşmet Zey-
bek’in Düğün ya da Davul 
oyunu vardı. Lise tiyatro-
sunda oynayınca 
damardan almış gibi 
oldum. Annem ve babam 
muhasebeci olmamı 
istiyorlardı. Lise tiyatro-
sundan sonra oyuncu mu 
olsam dedim. Sınavlara 
girmeye başladım. Elimde 
bavul Ankara, Eskişehir, 
İstanbul dolaştım. İki yıl 
Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde okudum. 
2000’ de İstanbul Üniver-
sitesi Devlet Konservatu-
varı ve Tiyatrosu 
bölümünü kazandım. 
2004’de mezun oldum. 
Bahçeşehir Üniversite-
si’nde yüksek lisans 
yaptım. 
Mert Turak’ın bu ara 
temposu nasıl?
Geçen yıl biraz zor gidi-
yordu. Şehir tiyatrolarında 
aktif iki oyunum vardı. 
Çarşama, perşembe, 

cuma, cumartesi oyun 
oynuyordum. Şehir tiyatro-
larında aktif iki oyunum 
vardı çok zor oluyordu, o 
yüzden üç aylık izin aldım. 
Ocak 2016’ya kadar rahatım, 
ocaktan sonra ne olur bilmi-
yorum. 
Mahsun Kırmızıgül’ün son 
filmi Mucize’de Aziz karak-
teri ile çok beğenildiniz, 
neler söylemek istersiniz?

Bir oyuncu herhalde 
mesleğinde çok büyük bir 
yere gelse bir sürü asistanı 
menajerleri, finansörü olsa 
bile şöyle karar verir. Bir 
rolü düşünür karnı karın-
calanır heyecanlanırsa 
doğru roldür. Ben o sinyali 
aldım. Mucizeden açıldı konu 
ama ben Yeşil Deniz’i kabul 
ettiğim zaman Gülse Birsel, 
Yalan Dünya kadrosunu 
revize ediyordu. ‘Gel beraber 
çalışalım’ dedi. Sitcom 
çekimi çok kolay, İstanbul-
dayım tiyatro ile birlikte 
rahat olur. Yalan Dünya’da 
oynuyorsan illa ki reklam 
gelir. Menajerim bu arada 
kara kara düşünüyor, 
Mahsun Kırmızıgül de  Mar-
din’de ‘Kadim Dostum’ diye 
bir işe başlıyor, başrollerden  

birinde oynama şansım var. 
Menajerim ‘Yeşil Deniz’ 
adında bir proje var, yapım-
cıları tanımıyorum ama 
senaryosunu bir oku dedi. 
Baktım senaryoda benim 
çoçukluğumun geçtiği 
yerdeki gibi konuşuyorlar, 
benim bunu kaçırmamam 
lazım dedim. Neye güven-
dim bilmiyorum ama Gülse 
Birsel’e hayır dedim ve o 
işler bitti bizim işler devam 
ediyor, reklamımızı da 
yaptık kendinden kısmetli 
bir iş. Mucize’de öyle oldu 
senaryoyu okudum. Ben bir 
daha güzel bir rol denk 
getiremem, Allah’tan da 
dört milyon sinema seyir-
cisine ulaştı. 

Aziz karakterinin sizi 
etkileyen yönü oldu mu ?

Birkaç engelli evlat sahibi 
aile ile tanışma fırsatı 
buldum. İki ayım vardı bir 
de atla arkadaş olmak 
zorundaydım. Hergün 
sabahtan akşama kadar 
atla zaman geçiriyordum.  
Engelli çoçuk sahibi aileler-
in hayatlarını da gördüm. 
Sinemada bunun çok 
örnekleri var; Christy 

Brown’ın Sol Ayağım, Tom 
Cruise ve Dustin Hoffman’ın 
başrollerini paylaştığı Rain 
Man (Yağmur Adam). 
Bunlar çok önemli başucu 
filmi yapmamız gereken 
yapımlar. Filme dönersek, 
kelimelerle kendinizi ifade 
edemezsiniz, yüzünüzü 
yormadan kullanmanız 
lazım. -40 dereceydi herşey 
düşündüğümden çok daha 
zordu. Allah yardım etti 
güzel sonuçları oldu.

Mahsun Kırmızıgül  sine-
masını kabul etmeyen bir 
kesim var  ne  söylemek 
istersiniz?
 
Halkın bu algısını yavaş 
yavaş kırdığını 
düşünüyorum. Tercih 
etmeyebilirsin sinemasını, 

ben ajitasyon sevmi-
yorum bana göre degil, 
kör göze parmak sevmi-
yorum dersen bunu 
anlarım. Mahsun yönet-
men değil, çok ağır 
ithamlar yöneltildi. Yine 
de filmi 4 milyon kişinin 
izlediğini düşünürsek 
buna da şükretmek lazım 
diye düşünüyorum.

Birgi’de günleriniz nasıl 
geçiyor ?

Ben çok mutluyum. 
Burda bir konak aldım, 
150-200 yıllık bir konak, 
onun restarasyonu ile 
uğraşıyoruz. Onu annem 
işletsin istiyorum. Zeytin 
bahçesi aldım. Ölünceye 
kadar bir ayağımın burda 
olmasını istiyorum. Aydın 

doğumlu annem Manisa’da 
görev yapmıştı. Tatillerde 
İzmir’e çok gittim geldim 
ama hiç Ödemiş’e 
gelmemiştim.

Oyunculuğuna hayran 
olduğunuz insanlar var 
mıdır ?

Şener Şen, Haluk Bilginer 
çok büyük oyuncular. 
Bülent Emin Yarar’ı sever-
im, tiyatrocudur kendisi. 
Dünya sinemasından ise 
Marlon Brando.  

Peki Mert Turak ‘ın 
hayatının kahramanı 
kimdir ?

Annem. Benim için çalışıp 
didinmiştir, hala da öyle.
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SİNEMA YERİNE TİYATROYA GİTMEK 
İÇİN 20 NEDEN…

   Hayatımızda tiyatro hep vardır; lakin tiyatronun hayatımızda ne kadar 
yer aldığı hep bir soru işaretidir. Türk insanın tiyatroya gösterdiği ilgi 

günümüzde ne yazık ki önemini yitirmiştir. Biz zamanın gençleri olarak 
maalesef bu sanata ne zaman, nede para ayırmıyoruz. Tiyatronun bir 
geçmişi var, artık geleceği de olmalı, dizilerde ve filmlerde oynayan 
oyuncuları sahneye çıkaramayan tiyatroların rağbet görmediği bir 
ülkede yaşıyoruz. Birçok tiyatro para kazanmayı bırakın ekmek için 

ayakta kalabilmek için çabalıyor. Tiyatrocuya, sanatçısına ve sanatına 
saygı duyup hepimiz sahip çıkmalıyız. Parası olmayıp bir maça 100 Lira, 

bir telefona binlerce Lira para verebilen, bulabilen binlerce insanın 
olduğu bir ülkede, maddi durumum iyi değil, zamanım yok tiyatroya 

gidemiyorum sadece bir bahanedir.

Tiyatro oyununun bir parçası 
olabilirsin.

Oyunun türüne göre her duyguyu doruklar-
da yaşarsın.

Oyuncularla tanışabilir, hatta oyun sonrasını 
imza gününe çevirebilirsin.

Gördüklerin gerçektir, sinemadaki gibi sahte 
efektler ile kandırılmazsın.

Oyuna başlamadan yarım saat reklam izleme 
ihtimalin yoktur.

Gösterinin sadece sana canlı canlı yapılması-
nın ayrıcalığını yaşarsın, değerli hissettirir. 

Bazı sahne kazalarına şahit olabilirsin. 

Türkiye’de ne yazık ki tiyatro seyircisi, sinema seyircisi kadar yok. İşte 
Onedio sitesine göre sinema  yerine tiyatroya gitmek için  20 neden.

3.D  gözlük almak zorunda kalmazsın, 
tiyatro zaten üç boyutludur. 

Tiyatro oyununu ekstra bir çaba gösterme-
den yüksek kalitede izleyebilirsin. 

Tiyatro oyunun sonunu söyleyene pek 
rastlanmaz. 

Sinemanın ticari kaygısına karşın, tiyatro 
manevi samimidir. Tiyatro için manken pop star olmanız 

yetmez, eğitim şarttır. Tiyatro oyuncuları diksiyona dikkat eder. 
Tiyatroda kostüm sinemadakinden 
daha önemli ve göz alıcıdır. 

Elinizi uzatsanız dokunabileceğiniz kadar 
gerçek, hayallerinize sığmayacak kadar 
büyük yaşamları, kısacık süre içersinde bir 
ömür gibi yaşatır.

Bir saatlik ömür içerisine bir ömürlük 
felsefe, sorgulama, eleştiri, hiciv sığdırır.

Tekrarı yoktur tiyatronun, tıpkı hayat gibi. 
Sahnede ne yaşıyorsan o… Tıpkı hayat 
gibi. Tiyatro sizi bilinçlendirir, olaylara 

farklı bakış açıları kazandırır, kül-
türlendirir.

Tiyatro bir kültür ölçüsüdür, tıpkı kütüp-
haneler gibi ne kadar çok izlersek kültürü-
müz o kadar çok artar.

Tiyatro göze, kulağa ve ruhumuza seslenir, 
ruhumuzu iyileştirir, karamsarlıktan kurta-
rır.

2015 YILININ EN ÇOK İZLENEN
 VİDEOLARI

 Onun öncesinde de Twitter 
yılın en çok konuşulan olay-
larını açıklamıştı. Şimdi ise 
Youtube, 2015 yılı içerisinde 
yüklenen ve en çok izlenen 
videoları paylaştı.

2015 yılını geride bırakırken Youtube’da bu yıl en çok izlenen videoları           
sizlerle paylasıyoruz. 

Giderek büyüyen sektör öyle bir noktaya 
ulaştı ki hayran olmamak elde değil. Tabii 
YouTube'un da katkılarıyla... Yılın sonuna 
yaklaşmışken ve istatistikler de birer 
birer çıkmaya başlamışken, yıl içinde 
YouTube üzerinde en çok izlenenleri 
videolarını araştırdık ve sizlerle paylaş-
mak istedik. 2015’in sonlarına gelirken 
sosyal ağlar ve platformlar birer birer 
“en”leri açıklıyorlar. Bu anlamda son 
olarak geçtiğimiz gün Spotify, 2015’te 
platformda en çok dinlenen müzikleri 
paylaşmıştı.

Geçtiğimiz yıla oranla video izleme 
süresini %60 artırmayı başaran 
Youtube’ta bu yıl en çok Wiz Khalifa’nın 
See You Again isimli video klibi izlenmiş.   
2015’in Nisan ayında yüklenen bu video, 
şu an 1.2 milyar izlenmeye ulaşmış 
durumda.Bu videonun ardından ise 
Maroon 5 – Sugar ve Major Lazer & DJ 
Snake’s Lean On (feat. MØ) video klipleri 
geliyor. Bu videolardan biri 910 milyon, 
diğeri 875 milyon izlenmiş.
Yukarıdaki gibi müziklerin kliplerinin 
zaten Youtube’ta çok fazla izlendiğini 
biliyorduk. Peki Youtube’da müzik 
videoları dışında en çok izlenen videolar 
hangileri? İşte 2015 yılında Youtube’a 
yüklenen o videolar. 
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Günümüzde eski bilim kurgu 
filmlerinden aşina olduğumuz hayal 
ötesi teknolojiler yavaş yavaş evlerimizin 
başköşesinde yerlerini almaya başladı. 
Bizim hikâyelerimizin başrolünde ise 3D 
Yazıcılar boy göstermekte, katmanlı 
üretim (Additive Manufacturing) olarak 
kabul edilen 3D Yazıcı teknolojisi, 
bilgisayar ortamında tasarlanan 3 
boyutlu objeleri somut hale 
dönüştürebilen hızlı prototipleme 
araçları. 
Şimdi gelin bu teknoloji devrimi yazıcılar 
tarafından üretilen ürünlere bakalım…

3D Yazıcıyla Üretilen Elbise
İlk 3 boyutlu elbisenin tanıtımı 2013 Mart’ında Dita Von 
Teese ile yapılmıştı. Elbiseyi tasarımcı Michael Schmidt 
ve mimar Francis Bitonti 3 ayda üretti.

3D Yazıcıyla Üretilen Yiyecek
3D Yazıcılar ile üretilen yiyecekler ne kadar lezzetli olur 
ne kadar tutulur orası bilinmez fakat NASA’nın 
astronotlar için çok kullanacağı kesin.

3D Yazıcıyla Üretilen Ayakkabı
Özel üretimi yapılan ayakkabıyı farklı 
renklerde de üretmek mümkün.

3D Yazıcıyla Üretilen Eldiven Şeklinde Telefon
Çok estetik ve mantıklı tasarıma sahip telefon...

3D Yazıcıyla Üretilen İnsan Derisi
İnsan vücudunu tamamen kaplayan en büyük organımız olan cilt, herhangi 
bir dış etken sebebiyle zarar gördüğünde, kendi kendini iyileştirme 
özelliğine sahiptir. Fakat böyle olmadığı zamanlar da mevcut. Bu duruma 
da 3D Yazıcılar çözüm üretebiliyor.

3D Yazıcı ile Yapılmış Efsane Araba: Blade
Karbon fiber bir yapıya sahip olan Blade, bu 
sayede ağırlık olarak da standartlara göre 
%90 daha hafif ve %100 daha havalı!

3D yazıcıyla üretilen dünyanın ilk çalınabilir kemanı
Fütüristik ötesi kemanımız şu an prototip aşamasında… 

“3D 
Yazıcılar”

Teknoloji Devrimi
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ÇAĞIN 
HASTALIĞI

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri

Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler 
harcamak.
Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla 
internet üzerinden konuşmayı yüz yüze 
konuşmaya tercih etmek.
İnternete girmek için yemek öğünlerinden, 
derslerden ya da randevulardan ödün 
vermek.Bilgisayarınızın başında çok fazla 
zaman geçirdiğiniz için suçluluk 
duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk 
almak ve bu iki duygular arasında gidip 
gelmek.
Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman 
gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve 
teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği 
düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet 
teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi göz 
ardı edilemez.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı öyle bir yere geldi ki diğer 
bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı
olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı 
vakalar gözlemlenmekte.
Bu vakalardan bazıları şu şekilde sıralayabiliriz; Kendisine 
cep telefonu yasaklandığı için İntihar eden genç balerinin 
ölümü dünya medyasının bağımlılığın tehlikelerine dikkat 
çekmesine sebep oldu başka bir vakada da 2014’te hastaneye 
başvuran bir hastada 6 saat whatsapp’la mesajlaşması 
sonucunda el bilek tendonlarının aşındığı haberleri gündemde 
yer aldı. Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde ise karşımıza 
Çin’de teknoloji bağımlılarına özel mesajlaşma yollarının 
yapıldığı ve bunların giderek yaygınlaştığı olguları da 
çıkmaktadır.

Teknoloji ve İnternet Bağımlılığından Kurtulma Yolları

İnternet kullanımı ile ilgili hedefler belirlemek; örneğin 
haftada 30 saat internete giriyorsanız bunu kademeli olarak 
azaltmak. İlk seferinde 30 dan 25 saate inmek ve bu 
kullanımı da bir çizelge ile düzenlemek.
İnternete her gün girilen saatlerin değiştirilmesi hatta tam 
zıt saatlerde internete girmek.
İnternetten çıkmayı hatırlatacak gerçek bir alarm 
kullanmak.
Alternatif etkinlikler bulma; internete bağlanmayı 
düşündüğü zamanlarda yapabileceği kitap okumak, 
arkadaşlarla buluşmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek 
vb. gibi aktiviteleri gerçekleştirme.
Psikolog ve psikiyatr desteği alarak uygun olan psikoterapi 
yöntemlerinin uygulandığı görüşmelere katılmak.

Hadi bir testle internet ve teknoloji bağımlılığını ölçelim ?

Merak etme tamamen eğlence için

Geceleri uyumadan telefonunu nereye koyuyorsun?

a) Telefonda bir şeylerle uğraşırken uykuya dalıyorum.
b) Yatağın boş tarafında bir yerlere
c) İnsan gibi çantama koyarım

Şu an bilgisayarında açık kaç tab var?

a) Mobilden bağlıyım şu an.
b) Sayamıyorum bile!
c) Sadece bu ve iş ile alakalı bir kaç sayfa.

Telefonunda sadece bir uygulama olabilseydi bu hangisi 
olurdu?

a) Facebook/Twitter
b) Candy Crush
c) Whatsapp

Kendine özgü bir gülme stilin var mı?

a) “asfhajajaskaxbkasjxksj” harika bence.
b)   
c) Hoşuma giderse :) - sesli gülersem :)))))

Grumpy Cat hakkındaki düşüncen ne?

a) Biraz geçmişte kalmadı mı?
b) Bayılıyorum ya Grumpy'e :)
c) Bu kediyi gördüm ama olayını anlamadım…

MYO Yaprak Dergisi
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A Şıkları Fazla ise;
İnternet Bağımlısı gibi İnternet Bağımlısısın
İnternet mi kesildi elin ayağın titriyor. Komşularda, markette, klüpte ilk sorduğun 
soru wifi şifresi. İnternet damardan enjekte edilse alacak haldesin. Kimse seni 
anlamıyor sanıyorsun ama yanılıyorsun. Biz anlıyoruz. Sen geleceğin insanısın.

B Şıkları Fazla ise;
Amaca Yönelik İnternetsever çıktın
İnternette sakin bir tarzın var, sorsak "internete öyle bağımlı değilim ama 
bakıyorum seviyorum yaniii" diyeceksin. Ama biz Facebok'ta eski sevgililerinin,  
ilkokul arkadaşlarının hesaplarını gizlice ziyaret ettiğini biliyoruz :) Üzülme 
hepimiz yapıyoruz zaten.

C Şıkları Fazla ise;
İnternetle ciddi düşünen bağımlısın
İnterneti ciddiye alıyorsun, bu çok güzel. Haberleri, güncellemeleri, fenomenleri, 
yeni capsleri sindire sindire öğreniyor bu sırada başka ilgi alanlarına da vakit 
ayırabiliyorsun. Seni boş boş mesajlaşırken ya da ekran başında şiş gözlerle 
görmek çok kolay değil ama internetsiz kalsan hasret çekmen olası.
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Çocuk olma kavramı ilk çağlardan günümüze kadar 
gelen değişmez bir kilometre taşıdır hayatlarımızda, 
çünkü çocuk olmak din, dil, kültür ve cinsiyet ayırmaksı-
zın evrensel geçerliliğini koruyan bir olgudur. Milattan 
önceki devirlerde yaşayan çocukların da, teknoloji çağı 
çocuklarının da vazgeçilmezi arasında olan oyun ve 
oyuncak kavramları Konak Belediyesi Ümran Baradan 
Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde zamanın dondurulmasıyla  
yaşamlarımıza yeni bir pencere açıyor. İçindeki çocuğun 
sesini kaybetmeyen yetişkinlere ve geleceğin çınarları 
olacak çocuklara kapılarını sonuna kadar açan bu zaman 
makinesini tanımak ve tanıtmak için Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi yetkilisi İştar 
Kılıç ile bir röportaj gerçekleştirdik…

Elif Kartalcıklar: Kendinizi tanıtır mısınız?
Ben İştar Kılıç, Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi yetkilisiyim. Ben de sizler gibi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum, 4 Nisan’dan beri 
burada çalışıyorum. Burada olmak çok keyi�i bir duygu; 
daha çok araştırmaya ve geliştirmeye yönelik bir iş 
müzecilik. Tarihin dokusuna iniliyor arkeolojik kazılar, 
kalıntılar. Genellikle oyuncakların tarihlerine göre 
değerlendirmeler yapılır. Oyuncaklar bulundukları 
dönemlere ait izler taşır. Bunun en iyi örneği 1940’lı 
yıllarda Almanya’da yaygınlaşan kurşun askerler, tanklar 

ve toplardır. Bu oyuncaklar aslında çocukların bilinçaltı-
na savaşın olağan bir olgu olduğunu işleme amacıyla 
yaygınlaştırılmıştır.  Oyun ve oyuncaklar çocuk gelişimi-
nin önemli kavramları arasında yer aldığı için geleceğin 
yetişkinlerinin karakterini ve bilinçaltını şekillendirmek-
tedir.

Begüm Özlüsoylu: Oyuncak müzesi kaç yılında, 
kimlerin fikir öncülüğüyle, hangi aşamalardan geçe-
rek kuruldu?
İştar K. : Konak Belediyesi öncülüğünde 17 Ocak 2005 
tarihinde hizmete sunulmuştur. Fikir Ümran Baradan’ın-
dır, bildiğiniz gibi Ümran Baradan seramik ve çini 
sanatımızın usta isimleri arasındadır. Müzenin binasını 
belediyeye bağışlamasıyla başlayan serüvende Ümran 
Baradan dünyayı dolaşırken, o kültüre özel oyuncakları 
toplayıp derlemesiyle oluşmuştur. Zaten birinci katta 
Ümran Hanım’ın derlediği oyuncaklar sergilenmektedir.

Elif K. : Artık çok farklı ve modern oyuncaklar revaçta, 
sizce bu müze şimdiki çocuklara mı yoksa oyuncaklar-
la geçmişi olan büyüklere mi hitap ediyor?
İştar K. : Her zaman başlangıçlar önemlidir. M.Ö. 5.yy’da 
çocukların topaç, tekerlek gibi doğal ortamda yarattıkla-
rı oyuncaklarla oynadığını ya da İngiliz Sanayi Devrimi-
nin gerçekleştiği yıllarda hammadde fazlalarından 
üretilen teneke oyuncakların varlığından haberdarız. 
Ekonominin gelişmesiyle oyuncaklar da gelişir ve içinde 
bulundukları dönemin ruhunu yansıtırlar. Bu nedenledir 
ki müzemiz herkese açıktır, geçmişte bu oyuncaklar ile 
bağları olan yetişkinlerin ve teknoloji çağının çocukları-
nın aynı çizgide buluştuğu bir yer burası. Ayrıca dünya-
nın her tarafından ziyaretçimiz var. Tabii ki çocuk 

ziyaretçilerimiz okullar nedeniyle çok fazla. Hatta bazı 
çocuklar her hafta denetlemeye geliyor müzeyi �.

Begüm Ö. : 23 Nisan köy okulu ziyaretleri ya da bağışçı-
lardan Sunay Akın’ın ziyareti gibi müzeye çok güzel ve 
farklı ziyaretler yapılıyor, peki sizi en çok etkileyen ya da 
gelenlerin en çok etkilendiği özel bir gün ya da anınız 
var mı?
İştar K. : Tabii. Benim yeğenim ziyarete geldiğinde futbol 
sahası standını beğenmişti. Beni oyuncağın bulunduğu 
bölümün önüne çağırdı ve göstererek bunu “Bana ver” 
dedi, “Veremem” dedim. Çok üzüldü. Etrafı dolaşıp, merdi-
venlere oturup ağlamaya başladı. “Onu bana vereceksin” 
dedi. “Beni işten atarlar ” dedim. “Atsınlar iki ay sonra tekrar 
işe alırlar” diye cevap verdi. En sonunda emekli olunca o 
oyuncağı sana vereceğim deyip ikna ettim. Buna benzer 
birçok çocuk buradan oyuncakları alıp götürmek istiyor.

Elif K. : Müzede bulanan eserler kim/kimlerin yardım ve 
destekleriyle toplandı? 

İştar K. : Ümran Baradan ve Sunay Akın’ın koleksiyonundan 
toplandı. Şu an ekleme ya da çıkarma söz konusu değil, 
envanter defterine işlendi hepsi.
Begüm Ö. : Müzedeki her oyuncağın bir hikâyesi vardır, 
bu hikâyeler arasında sizce en ilginç hikâye hangisidir?
İştar K. : Gerçek saçlı bebek. Hala anlatırken derinden 
etkileniyorum. Savaş döneminde Almanya’da, fakir aileler 
çocuklarının saçlarını uzatıyorlar daha sonra saçları zengin 
çocuklar için oyuncak üreten atölyelere satıyorlar, belki de 
o kız çocuğu saçlarını kestirmek istememişti böyle bir 
durumda kaç gözyaşı döküldü kesilen saçların arkasından 
kim bilir…

Elif K. : Uluslararası etkinlikleriniz de oluyor mu?
İştar K. : Daha önceki dönemlerde; Polonya ile bir etkinlik 
yapıldı. Led ekranlarla onlar bizim müzemizin giriş çıkışını 
izledi ve biz onlarınkini. Ancak pek fazla sürmedi.

Begüm Ö. : İzmir oyuncak müzesini diğer oyuncak 
müzeleri ile kıyaslamanızı istersek sizce nasıl bir yere 
sahip?
İştar K. : İzmir Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin 3. örneğini 
oluşturur. Ege bölgesinin farkını gördüğümüz çalışmalar-
dandır. Farklı kültürlerle etkileşimde bulunan coğrafyada 
çocuklara önem verildiğini anlıyoruz. Tüm dünyadan gelen 
turistlerin sevgi mesajları bırakması, mutlu olarak ayrılma-
ları, buradan geçmişin yükünü atarak ayrılmaları bizi 
oldukça mutlu ediyor. 

Elif K. : İnternet sitenizde bulunan müze gezintisi 
uygulaması ziyaretçi sayısında bir değişiklik yaratıyor 
mu?
İştar K. : Sanıyorum oldu. Genelde internetten gördük 
merak ettik deyip gezmeye gelen ziyaretçi oldukça fazla. 
Katılım çok yüksek. Kışın özellikle. Yazın okulların kapan-
masıyla ziyaretçi sayısı azalıyor. 

Begüm Ö. : Müzenin tanıtım faaliyetleri sizce yeterli mi?
İştar K. : Reklam her zaman iyidir ama bilinirlik açısından 
oldukça iyi bir yerdeyiz, tüm okullarla etkileşim halindeyiz. 
Tabii ki de daha farklı tanıtımlar yapılabilir ama müze kendi 
reklamını ziyaretçileri yoluyla yapmakta oldukça başarılı.
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