
Yılda Eğitime 

Bir Meslek Yüksekokulu Dergisi Sayı: 13 Yıl: 2016

Bir Temel Daha

Halkla İlişkilerin
Duayeni Anlatıyor

II. Denizcilik Haftası

Sigortacılık Geçidi

Ekranların Güzel İsmi

Yeni BinaEk Kampüs

Alsancak

Kampüsü 

DYO Kampüsü
Selçuk Yaşar

Kampüsü

.
2016
2013
2008
2005
2003



MYO Yaprak Dergisi MYO Yaprak Dergisi

Yaşar Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Adına
İmtiyaz Sahibi
-Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

Genel Yayın Yönetmeni
-Öğr. Gör. Dr. Merba Tat

Yazı İşleri Sorumlusu
-Öğr. Gör. İrem Tükel

Yayın Danışmanı
-Selim Türsen

Görsel Yönetmen
-Öğr. Gör. Korkut Ünal
-Öğr. Gör. Tansel Özalp

Grafik & Tasarım
-Zeynep Odabaşı
-Cansu Postacıoğlu
-Ata Kaan Koç
-Cansu Ayyıldız
-Ahmet Bircan Oğuz

Katkıda Bulunanlar
-Medya İlişkileri
 Koordinatörlüğü

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

15. ONUR YILI

İLK YARDIM HAFTASI

KIZILAY KAN BAĞIŞI

HUZUR GÖTÜRDÜLER

MEZUN OLUYORUZ

YAZIN İYİ HİSSEDİN

EN GÜZEL PLAJLAR

TEK İHTİYACINIZ AKSESUAR

MODA RÜZGARI

Y KUŞAĞI

TELEFON ÇILGINLIĞI

AKILLI TELEFONLAR

YENİ DÖNEM SOSYAL MEDYA

HAFIZA GELİŞTİRME

NOT ALMA TEKNİKLERİ

BAHAR ŞENLİĞİ

MABEL MATİZ KONSERİ

POTADA DESTAN YAZDILAR

KIZLARIMIZ YİNE ŞAMPİYON

POTANIN SULTANLARI

GENÇ REKLAMCILAR AW’DA

SANCAR MARUFLU

İZMİR’İN TASARIM KENTİ

MUTLU MESLEK

KARİYERİNİ SAĞLIKLI YAŞA

HAYAT OKULU EGİAD

II. DENİZCİLİK HAFTASI

ROBOT OLMAK DEĞİL

LOJİSTİK GÜNLERİ

EĞLENCELİ LOJİSTİK

SİGORTACILIK GEÇİDİ

LEZZETLİ MENÜLER

KALİTELİ SİGORTA ACENTASI AZ

EKRANLARIN GÜZEL İSMİ

ORİGEMİ

HALK OYUNLARI

NAİF RESSAM

İNCE İNCE YASEMİNCE

ENGELLERİ KALDIRMAK

KOŞAMAYANLAR İÇİN KOŞTULAR

İYİLİK İÇİN BİR FIRSAT

4-5

61
30-31

8-9

72

72

33

10-11

10-11

62-63
32

12

6

12

64-67

64-67

34-35

13

68-69

68-69

36-37

14-15

70-71

39-41

39-41

16-17

73

42-45

18-19

74-75

46-49

46-49

76-79

50-51
20-21

80-81

52-53
22-23

82-83

54-55

38

84-85

60

24-25 56-57

56-57

26-27

26-27

5928-29
58



4 5

Yaşar ailesi 

büyüyor
Yaşar Üniversitesi 
15. Onur Yılını Kutladı.

Yaşar Üniversitesi 2001 yılında Alsancak Kampüs, 2005 yılında DYO 
Kampüs, 2012 yılında Selçuk Yaşar Kampüsleri ile faaliyetlerini ve 
akademik gelişmelerini ilerleterek büyümeye devam ediyor.

30 Mart 2016’da gerçekleştirilen te-
mel atma töreni, Bornova Belediyesi 
21. Belediye Başkanı Olgun Atilla’nın 
konuşmasıyla başladı. Sözlerine davetlileri 
selamlayarak başlayan Atilla, Bornova'yı 
öğrenci ilçesi olarak gördüğünü, İzmir'in 
ve Yaşar Üniversitesi'nin Avrupa Standart-
larında olduğunu belirtti. Başkan, “Yaşar 
Üniversitesi'nin 15. kuruluş yılını kutluyoruz, 
bizler sürekli çalışıyoruz ve çalışmaya da 
devam edeceğiz, ülkemizin geleceğine 
umudumuz var. El ele birlik beraberlik içer-
isinde bize emanet edilen bu vatana en 

güzel şekilde sahip çıkacağız” diyerek 
sözlerini noktaladı.
 Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaş’ı 
ise konuşmasında Yaşar Üniversitesi'nin 
2001 yılından bu yana gelişimini dinley-
icilere anlattı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nün 
büyümeye devam ettiğini belirten Yiğit-
başı, “10.000 metrekarelik 2000 öğrenci 
kontenjanlı ek kampüs, 70.000 metreka-
re toplam kapalı alan ile önümüzdeki 
akademik yıla tamamlanmasını hedefl-
ediğimiz hizmet binası ve 7.100 öğren-
ci,700 idari kadro ile en iyi Vakıf Üniversi-
teleri arasındayız” dedi. 
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Haber : Beliz AKTAŞ-Cansu SARIBÜYÜK-Cansu KADAGAN Tasarım: Ata Kaan KOÇ
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6 7      Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Selçuk Yaşar ve Rek-
tör Cemali Dinçer, temel atılmasına 
başlanması için düğmeye bastı. Temel 
atma töreninin son bulmasıyla birlikte 
Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans 
Salonunda 15. Yıl Töreni başladı. 
Törende Mütevelli Heyeti Başkanı Ah-
met Yiğitbaşı ve Rektör Cemali Dinçer ’in 
konuşmalarının ardından, Selçuk Yaşar ’a 
şilt takdim edildi. Hizmet onurlandırma-
ların ardından Tören, 15.Yıl özel müzik 
dinletisi ile son buldu.

Törende Yaşar Üniversitesi Halk Oyun-
ları Topluluğu, Zeybek oyunuyla temel 
atmaya renk kattı, oyunlarını en güzel 
şekilde sergiledi. Gösterinin ardından 
sahnede yerlerini alan Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniver-
sitesi Rektörü Cemali Dinçer, Nurem 
İnşaat üyeleri Nurettin Uzun ve Refik 
uzun sahneye iki baretle geldi. Baretler 
imzalanarak biri Nurem İnşaat’a diğeri 
ise Yaşar Üniversitesi’ne bu günü anmak 
üzere verildi.

Haber : Beliz AKTAŞ-Cansu SARIBÜYÜK-Cansu KADAGAN Tasarım: Ata Kaan KOÇ
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Yaşar Üniversitesi’nde kuruluşunun 15’inci yılında 
eğitim için yeni bir yatırımın temeli daha atıldı.  
Toplam 10 bin 279 metrekarelik alanıyla tamam-
landığında 2 bin 024 öğrenciye hizmet verecek 
ek kampüs binasının temeli 30 Mart 2016 tarihinde 
Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Selçuk Yaşar tarafından atıldı.

70 bin metre kareye ulaştı

Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı son üç 
yılda üniversiteye kazandırılan yeni yatırımlarla 
toplam kampüs kapalı alanının 70 bin metrekareye 
ulaştığını söyledi. Yiğitbaşı,  “2001 yılında Alsancak 

Kampüsü’nde kurulan Yaşar Üniversitesi, 2005’te 
DYO Kampüsü’nü hizmete açtı. Ardından 2008 yılın-
da Selçuk Yaşar Kampüsü’ne taşındık. 2013 yılında 
da, şu anda Hazırlık Okulu, Meslek Yüksekokulu ve 
bazı Fakültelerimizin yer aldığı, 25 bin metrekare 
kapalı alana sahip olan binamızın inşaatını tamam-
ladık. Ne mutlu bize ki, gelişmemiz ve büyümemiz 
hala devam ediyor. Yeni yatırımlara olan ihtiyacımız 
ile birlikte temelini attığımız 10 bin metrekare kapalı 
alanda, yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet verebi-
lecek olan bu ek kampüs binasını, üniversitemize 
kazandırmaya karar verdik. Böylece toplam kapalı 
alanımız 70 bin metrekareye çıkıyor.” dedi.

15. yılda eğitime bir temel daha 

Rektör Prof.Dr. Cemali Dinçer de önümüzdeki yıl-
da yeni akademik birimlerin açılacağını belirterek, 
“Sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
önümüzdeki akademik yıldan itibaren eğitimlerine 
başlayacak olan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
İşletme Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ile Yeni Me-
dya Bölümleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu gibi 
yeni akademik birimler ve lisansüstü programlarıyla 

gücümüze güç katmayı hedefliyoruz.” dedi.
Bornova’daki törene Selçuk Yaşar ’ın yanısıra Yaşar 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İçra  
Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yunanistan İzmir Başkonsolo-
su Theodore Tsakiris, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, 
Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Işılay Saygın, 
yöneticiler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Yeni yılda yeni akademik birimler
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Haber / Aleyna DİKİCİ Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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Şenlik gibi şenlik

 Yaşar Üniversitesi 14. Bahar Şenlikleri 10-11 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Selçuk Yaşar Kampüsünde 
gerçekleştirildi.  Şenliğin birinci günü 10 Mayıs akşamı 
Son Feci Bisiklet  ikinci gün 11 Mayıs akşamı ise  Ma-
bel Matiz sahne aldı. Şenlik günlerinde bir çok çeşitli 
etkinliğe sahne olan kampüste coşku ve eğlenceye 
doyum olmadı.
En fazla ilgi gören bölümlerden Pınar standında sucuk 
ekmek  için sıraya giren öğrenciler sonra da  çimlere  
yayılarak keyifle yediklerinin tadını çıkardı. Son Feci 
Bisiklet müzik grubu  ve  Mabel Matiz ‘in sahne aldıkları  
saatler ise şenliğin tavana vurduğu anlar oldu.

Su topu savaşları 

Şenlik sadece konserlerden ibaret değildi.  İki gün bo-
yunca saat 14.00-17.00 saatleri arasındaki kampüs 
içi bisiklet turu çok ilgi gördü. Sumo güreşi, canlı langırt 
oyunu, 12 D Simülatör aracı ve bir çok yiyecek içecek 
standları da ilgi gören ve eğlence doğuran diğer 
etkinliklerdi.
Öğrenciler saat 12.00-13.00 saatleri arasında su 
topu savaşı yaptı. Savaş çok ıslak ve nemli geçmesine 
rağmen eğlence doruklardaydı.
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Mabel Matiz’den 
Yaşarlı’lara 
Müzik Keyfi

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şen-
liği’nde, sevilen şarkıcı Mabel Matiz sahne aldı.

Mabel Matiz, baş döndüren melodiler ve duygulara dokunan sözler ile Yaşar ’lılarla 
buluştu. Ünlü sanatçı konserde; Sultan Süleyman, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk, Ahu 
gibi şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Birbirinden güzel parçalarıyla 

gençlere hafızalardan silinmeyecek bir şenlik yaşattı. 
Konserden sonra resmi twitter hesabından fotoğraf paylaşıp: “Birlikte pek bi’ güzeldik, 
Yaşar Üniversitesi’ne ve bu akşam bizimle olan herkese teşekkürler!” ifadelerini kullandı.
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Haber / Didem TEZEREN-Gizem Yaprak YILDIZ Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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2011 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik 
dünyasına merhaba diyen, 2013 yılında çıkardığı “Yaşım 
Çocuk” ile ödüllere doymayan müzisyen, dinleyicilerini 
şimdi de “Gök Nerede” albümüyle mest ediyor. 
Asıl adı Fatih Karaca olan genç müzisyen 31 Ağustos 
1985, Mersin doğumludur. Mabel takma adını Kumral 
Ada Mavi Tuna isimli romanda geçen Tuna karakterinin 
takma adından alır. Matiz ise eski Yunanca’da çok sarhoş, 
düşkün kimse anlamında kullanılan argo bir kelimedir.
Mabel, çocukluk yıllarını Akdeniz’in şirin bir kasabası olan 
Erdemli’de geçirmiştir. Özellikle çocukluk yıllarında yaşadığı 
yerin kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade 
etmektedir. İlk ve Orta öğretimini Erdemli’de tamamlayan 
Mabel Matiz, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesi’nde üniversite eğitimine başlamıştır. Üniversi-
teden 2008 yılında diş hekimi olarak mezun olan Mabel 
Matiz, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 
İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimine 
başlamıştır.

Müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve 
şan dersleri ile başlayan Mabel Matiz, ilk bestelerini de 
üniversite yıllarında yapmıştır. İlk şarkılarını kişisel ev kayıtları 
şeklinde oluşturan genç müzisyen, bu şarkıları kişisel web 
sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz, 
2009 yılında şarkılarına büyük ilgi gösteren Engin Akıncı ile 
tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kap-
samda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir 
araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. ve Alper Erinç 
ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir.
Mabel Matiz kendi albümleri haricinde ülkemizin en önemli 
ses sanatçılarına da söz ve beste vermiştir. Teoman’ın Aşk 
ve Gurur albümünde yer alan Sahilde Bir Sarhoş, Cey’lan 
Ertem’in Ütopyalar Güzeldir albümündeki Cennetin Irmak-
ları  ve Göksel’in Bende Bir Aşk Var albümündeki Yarım 
Kalan Şarkı adlı şarkıların söz ve besteleri Mabel Matiz 
imzasını taşımaktadır.

Mabel Matiz Kimdir?



12 13Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, 
Ünilig’de elde ettiği başarı ile üniversitenin 

gurur kaynağı oldu.

Potada Destan
Yazdılar

50 takımın katılım gösterdiği Ünilig, 
29 Nisan-04 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Muğla 
Fethiye’de oynanan final maçları 
sonunda erkek basketbol takımımız 1. 
oldu. Grup müsabakalarında başarılı 
olan Yaşar Üniversitesi; Turgut Özal 
Üniversitesi, Bursa Osman Gazi 
Üniversitesi ve Melikşah Üniversitesi 
ile karşılaştı. Turgut Özal 

Üniversitesi’nden 85-75, Bursa 
Osman Gazi Üniversitesinden 67-
77 ve Melikşah Üniversitesinden 
65-70 skor aldı. Yarı Finalde, 
Beykent Üniversitesi ile karşılaşan 
Yaşar Üniversitesi aldığı 70-87 
skoru ile finale çıkmaya hak kazandı. 
Finalde, Zirve Üniversitesi ile 
oynayan erkek basketbol takımımız 
63-88 skor ile şampiyon oldu.

MYO Yaprak Dergisi
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Haber/ Ezgi Ulusoy-Cansu Özmen Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz
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Yaşar’lı kızlar yine şampiyon!
Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Ünilig’de yine harikalar yarattı. 

1-6 Mayıs arası Muğla-Fethiye’de gerçekleştirilen 
müsabakada kadın voleybol takımımız 1. oldu.  3 sene 
üst üste şampiyonluk sevincini yaşatan kadın voleybol 
takımımız, Ünilig’de toplam 32 maça çıktı. Takımımız 
bu maçlarda hiç mağlup olmadı, rakiplerine toplam-
da sadece 4 set verdi. Grup müsabakalarında,       

Kastamonu Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve 
Giresun Üniversitesi ile karşılaşarak 3-0 skor ile galip 
olmayı bildi. Yarı Final ve Final maçlarında Kocaeli 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile oynayan kadın 
voleybol takımımız 3-1 lik sonucu ile şampiyonluğu 
kazandı.

MYO Yaprak Dergisi

Haberler: Ezgi ULUSOY-Cansu ÖZMEN Tasarım: Ata Kaan KOÇ
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Okulumuzun bay ve bayan basketbol 
takımının başarılarını bilmeyen yoktur. Biz de 
bayan basketbol takımımızı daha yakından 
tanımak için, okulumuzun İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası 
Ticaret ve Finansman eğitimi alan takım 
oyuncusu arkadaşımız  İzel İnce ile bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Basketbol oynamaya kaç yaşında 
başladın? Bu merak nereden geldi?
 
Basketbol hayatıma dördüncü sınıfta 
okul takımıyla başladım,on yıldır basket-
bol oynuyorum. İlk olarak hayallerimde 
hep futbolcu olmak vardı, futbola karşı 
çok ayrı bir ilgim her zaman olmuştur. 
Daha sonra beden eğitimi öğretmen-
imin okulda basketbol takımı kurması 
ve beni de bu takıma çağırmasıyla 
başladı basketbol maceram.

Basketbol hayatında nasıl bir yere 
sahip?

Basketbol benim için nefes almak 
kadar önemli, çünkü topu elime

aldığım an yaşadığımı hissediyorum. 
Etrafımda her gün binlerce olay 
gerçekleşiyor, onlarca insan dinli-
yorum ve günün sonunda idmana 
girdiğim an sadece ben ve basket-
bol oluyor, o sahaya adım attığınız 
an basketboldan başka hiçbir şey 
düşünmüyorsunuz ve bu da sizi bir 
ertesi gün için güçlü kılıyor. Kısacası 
basketbol benim için hayatımın 
vazgeçilmezlerinden.

Ne zamandan beri üniversite 
basketbol takımında oynuyorsun?

Şanslıyım ki okula geldiğim yıl takım 
kuruldu, şu an iki yıllık bir takımız. Ben 
de iki yıldır takımda oynuyorum.

Okulumuzun basketbol takımında 
yer almak sana neler kazandırdı?

2013 yılında kulüpte son basketbol 
sezonumu oynadım ve sonrasında 
üniversite sınavlarına hazırlanmak 
için ara verdim. Yaşar Üniversitesi’ne 
girince basketbol hayatıma geri 
döndüm. Böylece hem derslerime hem 
de spor hayatıma devam edebildim. 
Aynı zamanda okul takımında old-
uğum için çeşitli yaşlarda ve bölüm-
lerde birçok arkadaşım oldu. Sosyal 
çevrem genişledi.

Potaların Sultanları
MYO Yaprak Dergisi
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Takımının bugüne kadar kazanmış 
olduğu başarılardan 
bahseder misin?

Takımımız ilk yılında girdiği 2. Lig 
turnuvasından namağlup şampiyon 
olarak Antalya’dan birincilik kupasıyla 
döndük ve 1. Lige yükseldik. Çanak-
kale 3×3 turnuvalarında aynı za-
manda derece yaptık. Bu yıl ilk defa 
Ünilige katıldık ve Samsun’da 3 de 2 
yaptık. Ünilig hala devam ediyor. Bu 
yılki hedefimiz de şampiyon olmak.
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Haber / Pınar Can Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz

MYO Yaprak Dergisi
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Genç Reklamcılar 
        AWʼda!

Advertising Workshop-Reklam Çalıştayı için 7 Üniversit-
eden 58 öğrenci iki gün boyunca reklam üzerine konuş-
mak ve reklam kampanyası düzenlemek üzere Yaşar 
Üniversitesi Kampüsü’nde buluştu. Anadolu Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bahçeşehir 
Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversit-
esi ve Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 

bölümü öğrencilerinden karma gruplar oluşturuldu. Takım 
halinde çalışarak Feast markası için reklam kampanyası 

düzenlendi. Reklam eğitimi ve tasarım eğitimi alan öğren-
cilerin birlikte bir reklam ajansı ortamındaki gibi çalışma 
olanağı buldukları etkinlik; aynı zamanda farklı üniversitel-
erden gelen gençlerin kaynaşmasını da amaçladı. Etkin-
liğin birinci günü FCB Art Group Executive Kreatif Direk-
tör ’ü Engin Kafadar ve FCB Art Group Eş Başkanı Özgür 
Sağlam sektöre ilişkin deneyimlerini yaptıkları sunumlar ile 
öğrencilere aktardı. Özgörkey Pazarlama Müdürü Burcu 
Özaslan’ın  brief sunumu ardından çalışmaya başlayan 
öğrenciler, sunumlarını ikinci gün gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından 
düzenlenen AW! (Advertising Workshop-Reklam Çalıştayı) etkinliğinin bu yıl 
3.sü 20-21 Nisan tarihlerinde Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlendi.

Bu yıl AW ’da iki grup, ikinci seçildi!
Grupların sunumu ardından, tasarım ve stratejileri ile 
Duygun Alıcı, Sermet Kılıç,  Taylan Özveren,  Yunus Emre 
Ortak ve Hüşyar Kuşgöz’ün reklam çalışması birinciliğe layık 
görüldü. Salih Öztürk, Tansu Demirok, Seyhan Vurmaz, Irmak 
Şimşek, Uğur Ergüden, Ömercan Bekar ’dan oluşan grup 
ve Aytaç Erdoğan, Ferhat Sezer Kurtoğlu, Dilay Aslan, 

Elif Kartalcıklar, Güney Taşçıoğlu, Cansu Ayyıldız’dan 
oluşan grup ikinci oldu.  Mustafa Görmez, Asuman Özer, 
Furkan Akgül, Begüm Özlüsoylu, Cansu Pehlivan ve Büşra 
Çiligül’den oluşan grup ise üçüncü seçildi. Dereceye 
giren öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Atölye 
çalışması sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

Katılımcılar, Workshop sırasında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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Örnek alınacak iletişimci, halkla ilişkiler duayeni Sancar Maruflu ile halkla ilişkiler sektörü, 
İzmir ’de halkla ilişkiler, mesleğin sertifikasyon sorunu üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. İşte 
röportajımızın detayları...

YİNE HALKLA İLİŞKİLERCİ OLURUM

İzmir'de halkla ilişkiler sektörü nasıl gelişti?

Halkla ilişkiler ilk olarak İstanbul’da 
başladı. İzmir ’de halkla ilişkiler belirli 
yıllarda vardı. İzmir ’de yabancı 
sermayeli kuruluşlar, bünyelerinde 
halkla ilişkiler departmanları oluştur-
maya başladılar. Yabancılarla 
iş yapan mesela Yaşar Holding, 
DYO boyaları gibi bazı kurumlar 
yurtdışı ile bağlantıları olduğundan 
halkla ilişkilerin varlığının farkına 
vardılar. Halkla ilişkiler departmanı 
oluşturan kuruluşlardan birisi de 
Turyağ fabrikasıdır. Çünkü yabancı 
bir firma olan Henkel’e bağlıydı. 

DYO’nun halkla ilişkiler depart-
manı çok güçlü. İzmir ’de halkla 
ilişkiler resmi kurumlara da girdi. 
Mesela zirai mücadele en-
stitüsünde gazete ve dergiler 
çıkarttılar. Yabancı sermayeli 
Tuborg’un bir halkla ilişkiler 
departmanı oldu .Pınar grubu-
nun çiftçilerle ilişkisi olduğu için 
halkla ilişkiler departmanı oluştu. 
İzmir Belediyesi’ne halkla ilişkiler 
departmanını ben kurdum. 
Sonrasında İzmir Valiliği’nde 
basında halkla ilişkiler depart-

manı kuruldu. Böylece yavaş yavaş ilçe 
belediyelerinde halkla ilişkilerle ilgili birim-
ler oluştu. İstanbul’da, Alaeddin Asna 
ve Betül Mardin AB firmasını kurdu. Daha 
sonra hiç halkla ilişkiler firması kurulmadı. 
Biz dokuz yıl sonra İzmir ’de Hisdaş’ı kur-
duk. Profesyonel firmadan bahsediyorum. 
Yani biz Türkiye’nin en büyük ikinci halkla 
ilişkiler firmasını İzmir ’de kurmuş olduk. Çok 
büyük devlet organizasyonları yaptık. 
Başarılarımız nedeniyle de devletin 
tercih ettiği kurum olduk. Güneydoğu 
Anadolu’daki törenleri düzenledik. 
1983’ten bugüne hesaplayacak olursak 
iki binin üzerinde ulusal ve uluslararası 

organizasyon düzenledik. Birçok önemli 
firmanın organizasyonlarını yaptık. Bir ara 
Türkiye’nin iş hayatındaki iyi gidişatı ned-
eniyle; halkla ilişkiler firmalarını ve halkla 
ilişkiler departmanlarını çok hareketli bir 
döneme taşıdılar. Bazı reklam firmaları 
reklamcılığın yanında halkla ilişkileri de 
geliştirdi. Bu dönem özellikle Turgut 
Özal dönemidir. Bizim gibi profesyonel 
halkla ilişkiler firmaları artmaya başladı. 
Fuarcılıkta bir gelişme oldu. Fuarcılık 
beraberinde halkla ilişkiler mesleğine 
önem vermeyi getirdi. Ekonomide yavaş 
yavaş bozulma ortaya çıkınca krizler 
doğdu. İşte şimdi günümüzde bunu 

yaşıyoruz. Sadece halkla ilişkiler firmaları 
değil reklam firmalarında da durgunluk 
başladı. Birçok firma kendi ekibiyle halkla 
ilişkiler yapıyor, başka ekip oluşturmuy-
or. Bu yüzden yeni mezun olan halkla 
ilişkilerciler bir çırpınma dönemine giriyor. 
İzmir olmazsa İstanbul’a, Ankara’ya veya 
yurtdışına gitmeye başlıyorlar. Bu bah-
settiğim durgunluğun nasıl önleneceğinin 
altını çizerek söylüyorum; kendini iyi 
yetiştiren, mesleğine kendini tam anlamıy-
la veren, lisan öğrenen, araştırma yapan 
bir halkla ilişkilerci kesinlikle başarılı olur 
ve kendisini gösterir.

Her yıl fakülteden mezun olup 
mesleğe atılan çok sayıda halkla 
ilişkilerci olmasına karşın, meslek 
neden hala gelişme göstermiyor?

Bu iş, alanında eğitim almış diplomalı öğrencilerin işi. Eskiden alaylılar da bu işi 
yapıyordu. Şimdi o dönem bitti. Alaylılar bundan sonra başarılı olamaz. Eskiden gaze-
teci adam bana işinizi verirseniz şu kadar haberinizi çıkarırım diyordu, şimdi oda bitti 
çıkartamıyor. Artık dengeli bir çalışma dönemi başladı. Bu dengeli ve seviyeli çalışma 
dönemi bilime dayalı bir dönem. İyi öğrenirseniz, iyi araştırırsanız öğrenim hayatınız 
süresince projeler hazırlarsanız, yarışmalara katılırsanız başarılı olursunuz. Her konu-
da bilgi sahibi olun. Korkunç bir teknolojik ilerleme içindeyiz şu an. İletişim, ışık hızıyla 
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yayılıyor. Artık ona göre hızlanacağız, ona göre çalışacağız. Sonuç olarak evet bir durgunluk dönemi ve ardından bir gerileme dönemi yaşadık. Hâlâ 
yaşıyoruz halkla ilişkilerde. Ama artık şu gerçek var; bilime inanan, bilimsel doğrular ışığında kendisini iyi yenileyen, teknolojik anlamda kendisine bir ivme 
kazandıran halkla ilişkilerciler bundan sonra hiç üzülmesinler, hiç korkmasınlar önleri açık. Her sektörde iş bulurlar. Her alanda iş imkânı var. Yeter ki kendinizi 
bu işe verin ve inanın. Hiç kafanızı kurcalamayın. “Ben okuyorum, ne olacağım? İş bulabilecek miyim?” bunları düşünmeyin. Siz öğrenin, öğrenin, öğrenin. 
Araştırın ve araştırdıklarınızın ölçümlemesini yapın. Yeni yetişen halkla ilişkilercilerin bu durgunluk dönemini ve gerileme dönemini kısa zamanda düzelte-
ceğine yepyeni bir platform yaratacaklarına inanıyorum. Bu nedenle benim güvenim var, pes etmem ve kimsenin de pes etmesini istemem. Bir dönem bu 
meslek mankenlerle yürüdü, bu çok acı bir şey. Artık o dönem geçti, çünkü şimdi yetenek dönemi başladı. Bugün bir firma birisini aldığı zaman ondan iş 
bekler. Herkes kendi mesleğini yapsın. Bize dokunmasınlar. Bu işe musallat olmasınlar. Bu iş bizim işimiz!

Halkla İlişkiler mezunu olmayıp şirketlerin halk-
la ilişkiler departmanlarında çalışanlara bir 
yaptırım getirilebilir mi?

Yaptırım uygulayamazsınız. Yaptırım sizin bilginiz olacak. İşte 
bakın devşirme bilgilerle bir noktaya varılmaz. Devşirme bilgi 
eninde sonunda kendisini gösterir. Mesela kendi alanınızda 
değişik projeler yaratabilirsiniz. Yayın örnekleri yapabilirsiniz, 
yazılar yazabilirsiniz. Bunlarla yarışmalara katılabilirsiniz.

Bireysel olarak mesleki dayanışma hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Gelişmesi için neler yapılabilir?

Mesleki dayanışma şart. Mesela fuarlara katılın, çalışma-
larınızı sergileyin, dergilerinizi geliştirin, diğer okullarla 
beraber bir iletişim gücü oluşturun ve kulüplerinizi geliştirin. 
Bir araya gelin ve bir güç oluşturun. Güç oluşturmak şöyle; 
mesleki anlamda sizi geliştirecek bir güç. Halkla kaynaşın, 

bütünleşin. Değişik projeler alın elinize. Elbette ki örgütlen-
mek önemli. Bireysel anlamda da olsa kitlesel anlamda da 
olsa örgütleneceksiniz. Mesleki koordinasyon, eşgüdüm şart. 
Mesleki anlamda kendinizi gösterin. Bunlara önem verin.

Okul dışında ek olarak hangi eğitimleri alıp ken-
dimizi geliştirebiliriz?

Öncelikle lisan şart. Onun dışında diksiyonunuzu geliştire-
ceksiniz. Halkla ilişkilerci; bir sporcu, bir kültür insanı, bir 
sanatçı gibidir. Siz bir sivil toplumcusunuz. Sivil toplum 
faaliyetlerine gireceksiniz. Ama mesleğinize yarar sağlaya-
cak sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Rotaract, lions 
kulüplerinin genç üyesi olun. Sivil toplum faaliyetlerine katılın. 
Sergilere katılın. Devamlı bir aktivite içinde olun. Bu arada 
mesleğinize fayda sağlayacak bazı alanlara da gire-
ceksiniz. Bunlar hep mesleğinize yarar sağlayacak şeyler. 
Çünkü alan çok geniş, her yere hitap eden bir alan. 
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Bu işe alaylı başladım. Eğitimime hala 
devam etmekteyim. Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hala 
öğrenim görmekteyim.

Reklamcı ne iş yapar ?
Ürünü markalaştırıp onu tüketiciyle 
buluşturan kişidir reklamcı. Bu da bir 
iletişimdir. İletişimin farklı kolları vardır. 

Neden reklamcı olmayı seçtiniz ?
Para kazanmak için. Bu işe alaylı 
başladım. Henüz küçük yaşlarda ilgim 
vardı, kendi tuhafiyemizin camlarını 
süslerdim. Eskiden arabayla satışa 

çıkılırdı. O zamanlar kendi sesimi 
kaydedip hoparlör ile dışarıya verir-
dim. Kendimi hayatın akışına bıraktım 
ve şu an bu noktadayım.

3S reklam ajansını ne zaman 
kurdunuz ?
2004 yılının sıcak bir Ağustos 
ayında kurduk. Terleye terleye yer 
aramıştık.

Bize biraz 3S reklam ajansından 
bahseder misiniz ?
Biz kurulduğumuzda outdoor yani 
dış uygulamalar kökenliydik. Daha 
sonra zamana göre en doğru 

yapılanmayı kurma kuralıyla yola 
çıktık. Müşteriye en iyi hizmeti vere-
bilme, müşteriye yalan söylememe, 
zamanında işi teslim edebilme 
gibi aslında her iş yapan kurumda 
olması gereken bu huyları benim-
sedik ve bu yolda yürüyoruz. 3S bir 
markayı, bir ürünü daha sıfır nok-
tasındayken, ismi dahi belli değilken 
ele alır. Logo, kurumsal kimlik, marka 
kimliği, imaj ilanlar ve web sitesi 
yapıyoruz. Tüm stratejilerimizi belirli-
yoruz, projeleri tasarlıyoruz ancak 
fotoğraf ve video çekmiyoruz. Ama 
kimin en iyi çektiğini biliyoruz ve 
yönlendiriyoruz.

MYO Yaprak Dergisi

  İzmir, tasarımın en 
iyi çıkacağı yer

Logo, grafik tasarım, basın ilanı, web tasarım ve ambalaj tasarımlarıyla İzmir ’in başarılı reklam 
ajanslarından 3S adworks’ün  kurucusu Serkan Yıldırım ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Ajansı ve imza attığı işleri tanıma fırsatı yakaladığımız söyleşide İzmir ’de reklamcılığı konuştuk 
ve genç iletişimciler için öneriler aldık.
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Ajansınızın ismi neden 3S, özel 
bir anlamı var mı ?
Serkan, Selçuk, Selim isimlerinin 
baş harflerinden oluşuyor. Biz üç 
kardeşiz ama 3S’i üç ortak olarak 
kurmadık, hepimizin farklı işleri vardı. 
Fakat hepimizin şirketinin ismi 3S’di. 
Şimdi beraberiz ama o zaman ay-
rıydık böyle bir yapılanmamız vardı.

Kaç kişilik kadronuz var?
Kadromuz 12 kişiden oluşuyor. Şu 
an bir de stajyerimiz var.

Yaptığınız reklam filmlerinde 
sizi en çok heyecanlandıran iş 
hangisi?
Biz en çok masaüstü yayıncılıkta 
faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki her 
yaptığımız iş heyecanlandırır ama 
logoların bizim için ayrı bir yeri 
vardır. O işi sevmesek, bizi heyecan-
landırmasa zaten müşteriye sun-
mayız. O işi bizim yaşamamız gerek. 
Bir isim vermek gerekirse Natürin’in 
logosu bizi çok heyecanlandırdı. 
Tek sunumluk bir işti. Normalde logo 
yaparken üç tane sunarız. Çok 
zor bir müşteri olmasına rağmen 
kendimizi kabul ettirdik. Logonun her 
noktası, her aşaması bir şey anlatır. 

Rengi, şekli, duruşu. Zaten yaptığımız 
işlerde bir anlam olması bizi yeteri 
kadar heyecanlandırıyor.

Bir işe başlarken reklamveren 
tarafında dikkat ettiğiniz nokta-
lar neler?
Karşı taraf kaç yıldır bu işin içinde? 
Daha önce kimlerle hangi işleri 
yapmış?  Hedef kitle olarak kimleri 
seçiyor ve kriterleri neler? Bu tür sor-
ular bizim için önemli hususlar. Ama 
her şeyden önce karşı tarafın bize 
güvenmesini ve kendini bize teslim 
etmesini isteriz.

3S sosyal medyayı nasıl kul-
lanıyor?
Sosyal medyada şu an altı yedi 
tane hesap yönetiyorum. Çok 
aktif kullanıyorum, çok güzel geri 
dönüşler alıyorum. Normal masaüstü 
yayıncılıktaki ve geleneksel me-
dyadaki gibi gerginlik istemeyen 
bir ortam. Bu nedenle 3S’in sosy-
al medyasını ekibe bıraktım. Ne 
istiyorsanız onu yazın diyorum. Orası 
benim rahat yönümü temsil ediyor.

Vizyonunuz ve hedefleriniz 
nelerdir?

İzmir ’de şu an bulunduğumuz nokta, 
eleman sayımız, yaptığımız işler ve 
bağlantılı olduğumuz kişiler olarak 
ilk 5’e giriyoruz. Hedefimi 2017’ye 
koymuştum ama 2015 itibari ile 
hedefim başlangıç yaptı. 2012’de 
koyduğumuz bir hedefimiz vardı. 
5.yıldan sonra İstanbul’a geçmeyi 
planlamıştık. Şu an İstanbul’da 
yoğun projelerim var. Önümüzdeki 
dönemde İstanbul’daki birçok işi, 
İzmir ’e kaydırarak İzmir ’de gerçek 
ajans mantığını kurmak istiyorum. 
Aslında İzmir tasarımın merkezidir, 
bebeğidir. Tasarımın en iyi çıka-
cağı yerdir İzmir. Burada kendilerini 
geliştirip İstanbul’a gidiyorlar. Çünkü 
İzmir ’de iş potansiyeli yok.

Genç reklamcılara tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Piyasa... Piyasaya girsinler, çalışsın-
lar, görsünler, baksınlar, koklasınlar. 
Aman ben eğitim aldım, direk şu kol-
tuğa geçeyim demesinler. Okuldan 
çıkar çıkmaz kesinlikle sizi iyi bir 
kariyer beklemiyor. Çok iyi bir kariyer 
bekliyor ama çıkar çıkmaz değil. Siz 
okulda şu an sadece teori alıyor-
sunuz, pratik olmadan teori bir işe 
yaramaz.

Haber / Ezgi Ulusoy-Cansu Özmen Tasarım / Cansu Ayyıldız
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 iş yaşamına yönelik seminerler gerçekleştiriyor, 
sektördeki iş ve staj olanaklarını duyuruyor, 
Kariyer Günleri adı altında sektör tanıtım 
toplantıları düzenliyor. Önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecek olan Kariyer Günleri 
hakkında, Merkezin Müdürü “Dr. Senem Yılmaz” 
ile konuştuk. 

Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi 
mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın bireysel 
gelişimlerini artırmaları, kendileri ve toplum için 
değer yaratan bireyler olarak gelişmeleri için 
fırsatlar sunan bir birim. Merkez, öğrencilerin 
geleceklerini planlamalarına yardımcı olmak 
amacıyla kariyer danışmanlığı yapıyor, 

Kariyer ve Mezunlar Merkezi hangi 
amaçlarla kuruldu?

Kariyer ve Mezunlar Merkezi, 
mezunların ve mezun adayların bireysel 
gelişimlerini artırmaları, kendileri ve 
toplum için değer yaratan bireyler 
olarak gelişmeleri için, fırsatlar sunan 
bir merkez olma amacıyla kuruldu. 
Etkinliklerle öğrencilerini ve mezunlarını, 
işveren kuruluşlarla bir araya getirerek, 
iş yaşamlarında içinde yer alacakları 
sektörleri ve şirketleri tanıma olanağı 
sağlamayı amaçlıyor.

Kariyer ve Mezunlar Merkezinin 
kuruluşunda çıkış noktası nedir?

Kariyere yönelik her planlama, çalışma 
aslında üniversite döneminde değil, 
çok daha öncesinde başlamalı. 
Kariyer planlama; kişinin ilgi, beceri 
ve yetenekleri doğrultusunda kendini 
tanıması ve geleceğine yönelik yapılan 
her türlü faaliyet olarak tanımlanır. Bu 
süreç içerisinde kişinin 

kendisini iyi bir şekilde ifade edip, 
yetiştirebilmesi kendini geleceğe 
hazırlayabilmesi ve mesleğinde başarılı 
olabilmesi, hedefleri doğrultusunda 
hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi 
için doğru bilgilendirme, doğru 
yönlendirme, etkin ve etkili bir planlama 
şarttır. Kariyer ve Mezunlar Merkezi 
olarak biz de, üniversite hayatına adım 
atmış bireylerin üniversite yaşamları 
süresince kariyerlerine en iyi şekilde 
yön verebilmeleri için neler yapmaları 
gerektiği konusunda onlara destek 
olmak amacıyla buradayız. 

Kariyer ve Mezunlar Merkezi’nin 
görevleri nelerdir?

Merkezimizin birincil görevi, 
öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
kariyer yolculuklarına bir anlamda 
destek olabilmektir. Bunu nasıl yapmaya 
çalışıyoruz? Onlara, doğru işe 
başvuruyapabilme, doğru özgeçmiş 
hazırlayabilme konularında seminerler 
veriyoruz. Onları sektörlerle biraraya

getiren oturumlar düzenliyoruz ve en 
önemli çalışmalarından biri olarak, 
öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
kampüs içerisinde gerçek anlamda 
bir staj ve işe alım mülakat deneyimleri 
kazanmalarını sağlıyoruz. Bunların 
yanı sıra; Üniversitemiz Öğrenci 
Etkinlikleri Koordinatörlüğü’nün Kısmi 
Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı 
kapsamında İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
ile birlikte mülakatlarını yapıyoruz. Ayrıca, 
üniversite yaşamına adım atacak lise 
öğrencilerine de “Etkin Kariyer Yönetimi” 
sunumları gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl düzenlenecek olan “ Kariyer 
Günleri ” ile ilgili 
planlarınız nelerdir?

Kariyer günlerimiz her sene olduğu 
gibi bu sene de 40 gün süresince 
gerçekleştirilecek. 18 Nisan - 31 Mayıs 
2016 tarihleri arasında düzenlenecek 
Kariyer Günleri kapsamında; 
kampüsümüzde Staj-İşe Alım Mülakatları 
ile Kariyer Oturumları gerçekleştirilecek.

Doğru hedef 
Mutlu meslek
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Kariyer Günleri kapsamında 
gerçekleştirdiğiniz Staj-İşe Alım 
Mülakatlarında süreç nasıl işliyor?

Staj ve İşe Alım Mülakatları kapsamında 
30’u aşkın firmayı ağırlıyoruz. Firmalar, 
adaylarda aradıkları özellikleri 
bizlere iletiyor, biz de öğrenci ve 
mezunlarımızla bu ilanları sosyal medya 
hesaplarımızda, web sayfamızda, kurum 
içi led ekranlarda, mezunlarımızla ise 
e-mail ortamında paylaşıyoruz. Adaylar, 
Merkezimize mail ile özgeçmişlerini 
gönderiyorlar, biz de herhangi 
bir ön eleme yapmadan, gelen 
tüm başvuruları firmalara iletiyoruz. 
Firmalar, görüşmek istedikleri adayları 
belirleyerek Merkezimize bilgi veriyorlar, 
biz de mülakat için mekan, gün ve saat 
organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu 
çalışma ile öğrenci ve mezunlarımızın 
staj ve işe alım süreçlerine destek 
olabilmeye, süreci kampüste yürüterek 
onları biraz olsun mülakat kaygısından 
uzaklaştırmaya çalışıyoruz. 

Kariyer Günleri kapsamında 
gerçekleştirdiğiniz Kariyer Oturumları 
için neler planlıyorsunuz?

Her sene yaptığımız gibi bu yıl da, 
Kariyer Oturumları kapsamında; kişisel 
gelişim ve mesleki gelişim alanında 
katılım belgeli, ücretsiz çeşitli seminerler 
yapmayı planlıyoruz. Seminerler henüz 
netleşmediği için şu an bilgi veremiyorum 
ancak öğrenci ve mezunlarımız web 
sayfamızdan ve led ekranlardan seminer 
duyurularını takip edebilir. Kariyer ve 
Mezunlar Merkezi iletişim bilgileri: E-mail 
adresleri:  
HYPERLINK “mailto:kariyermerkezi@
yasar.edu.tr ” kariyermerkezi@yasar.edu.
tr HYPERLINK “mailto:mezunlarmerkezi@
yasar.edu. tr ” mezunlarmerkezi@yasar.
edu.tr Web sayfası:  HYPERLINK “http://
kariyermerkezi.yasar.edu.tr/” 
http://kariyermerkezi.yasar.edu.
tr/ Facebook:  HYPERLINK 
“https://www.facebook.com/
YasarUniversitesiKariyerMerkezi/” 
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Hayat Okulu Projesi
EGİAD 12 Mart-9 Mayıs tarihleri arasında, İzmir ’deki Meslek 
Yüksekokulları’nda eğitim gören öğrencilerin iş hayatına  
hazırlanmaları için “4. Hayat Okulu Projesi”ni gerçekleştirdi.

Ege Genç İş Adamları Derneği’nde başlayan, her 
Cumartesi günü öğrencilerin katılımıyla devam eden 10 
haftalık projede amaç; öğrencilerin sosyal yetkinliklerini 
güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline 
gelmelerini sağlamaktı. Çeşitli sektörden katılan iş ad-
amları mesleki tecrübelerini ve kariyerlerindeki başarıları 
öğrencilere aktardı. Öğrenciler merak ettiği tüm sor-
uları sektörde öncü olan konuşmacılara yöneltti. Ege 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, 
Gediz Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi’ne bağlı Meslek 

Yüksekokulları’ndan seçilen gençlere verilen eğitimle, bir 
yandan İzmir ’de ara eleman açığına önemli bir katkı, bir 
yandan da genç işsizliğin önlenmesi açısından küçük de 
olsa bir destek sağlandı.Eğitime devam koşulunu yerine 
getiren öğrenciler, proje sonunda sertifika almaya hak 
kazandı. Katılım sertifikalarının verildiği toplantıda proj-
eye eğitmen ve konuşmacı olarak katılan iş adamlarına 
da teşekkür plaketi verildi. 

EGİAD Hayat Okulu Projesi, 100’e yakın öğrencinin 
katılımıyla sonlandı. 
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“Hayat Okulu Proje”sinin 
amaçları nelerdir?
Hayat okulu projesini yaparken 
önceliğimiz meslek yüksekokulu 
öğrencilerimizin hayatla ilgili eğitim 
almaları ve konuşmacı olarak katılan 
iş adamlarının meslekteki tecrübeler-
ini paylaşmaları. Bu ana hedefimiz. 
İkinci hedefimiz ise katılan öğrencil-
erimize üye firmalarımızda staj imkanı 
sağlamak. Bunda ne kadar başarılı 
olabildik, göreceğiz. Elimizden gele-
ni yapıyoruz.

Bu proje sonunda aldığınız 
geri bildirimler nasıl oluyor? 
Bundan önce 3 “Hayat Okulu Proje-
si” daha yapmıştık. Bu 4.süydü. Diğer 
3’ünde çok olumlu geri bildirimler 
aldık. Her seferinde üzerine eklentiler 
yaparak gittik. Özellikle konuşmacılar 
ile ilgili geri bildirim çok önemli. Me-
sela 4. Hayat Okulu Projesi’nde ben 
şunu görüyorum; %80 başarı oranı 
yakaladık. 2 sene sonra tekrar 5.sini 
yapacağız. 

Son olarak eklemek       
istedikleriniz neler?
Her hafta Cumartesi sabahı salonun 
kalabalık olması gerçekten büyük 
başarı idi. Bu yaşlarda Cumartesi 
sabahında kalkıp da buralara 
gelmek kolay değil. O yüzden 
ben bu projenin olumlu bir katkı 
sağladığına inanıyorum. 

Haber : Didem TEZEREN Gizem Yaprak YILDIZ Tasarım : Ata Kaan KOÇ
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II. Denizcilik Haftası’nda 
Denizciler Yaşar’da Buluştu

Yaşar Üniversitesi Denizcilik Topluluğu’nun 
organize ettiği II. Denizcilik Haftası, 4-8 Nisan 
2016 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 
Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Hafta 
boyunca Denizcilik dünyasından önemli isimler 
bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

Etkinlik 4 Nisan 2016 tarihinde deniz temalı filmlerin 
gösterimiyle başladı. Her gün 10.00-17.00 saatleri 
arasında, Yaşar Üniversitesi cep sinemasında toplam 19 
film meraklılarıyla buluştu. 
Etkinliğin 5 Nisan 2016 tarihindeki ‘Deniz ve Liman 
İşletmeciliği’ gününün teması, Liman İşletmelerinde Yapısal 
Organizasyonlar ve Şirket İçi Eğitimler oldu. Konferansın 
açılış konuşması, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali 
Dinçer tarafından yapıldı. Prof. Dinçer, konuşmasında 
deniz sevgisi, Türkiye’nin liman zenginliği ve İzmir ’in limanlar 
açısından önemine değindi. Konferansa; Yılport Liman 
İşletmeleri Genel Müdürü Serhan Çilengir, APM Terminals 
Eğitim Müdürü Ersin Altun, İK Direktörü Özlem Sevilkan, 
Türklim  Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çakın, MSC Gemi 
Acenteciliği Gemi Operasyon ve Aktarma Hizmetleri 
Müdürü İbrahim Tosunoğlu, MSC Gemi Acenteciliği İK 
Uzmanı Güzin Bilyay ve Mersin International Port Denizci-

lik Hizmetleri Müdürü Savaş Çakmak katıldı.

Serhan Çilengir; Yılport organizasyonu, sahip oldukları 
elleçleme kapasiteleri, limanlarının dünyada dağılımı ve 
kariyer planlaması konularında öğrencilere önemli bilgiler 
aktardı. Ersin Altun ve İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Se-
vikan, Aliağa liman projesinden bahsettikten sonra konu 
ile ilgili videoyu öğrencilerle paylaştı. Özlem Sevilkan’ın 
öğrencileri İK Organizasyonu, işe alım süreci ve şirket 
içi eğitimler hakkında bilgilendirmesinin ardından, Türklim 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çakın, Türklim’i tanıtarak 
Türklim üye limanlarından bahsetti. Konuşmasında 
elleçleme rakamları ve elleçlenen yük cinslerinin oranlarını 
tablolar ve sayısal verilerle öğrencilere aktaran Çakın, 
limancılıkta yaşanan değişimlerin nedenlerine değinerek, 
AB hibe projesini anlattı. Son olarak, İbrahim Tosunoğlu 
ve Güzin Bilyay; personel bilgi birikiminin önemi, deniz-
cilik ve limancılık açısından bakıldığında dikkat edilmesi 
gereken kıstaslar hakkında öğrencileri aydınlattı.
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Haber / Pınar CAN-Gizem ÇELEBİ Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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06 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen Marina ve Yat 
İşletmeciliği Günü’nde, ilk konferans İngilizce oturum ile 
açıldı. Konferansa; ‘The Marina Book’ kitabının yazarı 
Dr. Ralf Heron, K&G MED Marinas Management Genel 
Müdürü Mr. Nikos Koutsodontis ve Yunan Marinacılar 
Derneği Başkanı Mr. Stavros Katsikadis konuşmacı olarak 
katıldı.
 Açılış konuşmasını yapan Dr. Heron; marinalarda verilen 
hizmet kalitesi, yatçılar için gerekli olan ihtiyaçların düzen-
lenmesi, pazarlama planı, müşteri tipleri ve marinalardaki 
sorunlar hakkında bilgi verdi. Heron’dan sözü alan Mr. 
Nikos Koutsodontis; sektörel ihtiyaçlardan, marinalardaki 
yüksek standartlardan ve marinalar için pazarlama ka-
vramından söz etti. Oturumun son konuşmacısı, Mr. Stavros 
Katsikadis ise; Yunanistan’daki marinalar, güvenlik ve em-
niyetin önemi, çevresel faktörler, sosyal medya istatistikleri 
ve şirketin sorumlulukları başlıklarını ele aldı. 
Konferansın Türkçe gerçekleşen ikinci oturumuna Bodrum 
Milta Marina Genel Müdürü Ömer Karacalar, D-Marin 
CEO’su Kemal Saatçioğlu, West İstanbul Marina Müdürü 
konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan Ömer 
Karacalar, bir marinacının profilini çizdi ve marinacının sa-
hip olması gereken nitelikleri vurguladı. Kemal Saatçioğ-
lu’nun denizcilik kavramının Türkiye’deki gelişiminden söz 
etmesinin ardından, Fuat Çimen W.İ.M’nın tanıtımını yaptı, 
İstanbul marinalarını anlattı ve ‘’iyi marinacının tanımı’’ nı 
yaptı.
Konferansın sonunda, konuşmacılara plaket ve teşekkür 
belgelerinin teslim edilmesinin ardından, Kuşadası’nda 
bulunan SETUR Marina’ya ve Ege Ports Kuşadası’na 
teknik gezi düzenlendi.

Denizciliğin Beybabası ve Denizlerin Kibar Korsanı 
deneyimlerini paylaştı 
7 Nisan 2016 Perşembe günü “Deniz İnsanları” temasıyla 
gerçekleşen etkinliğe Uzmar Denizcilik Kurucusu Deniz-
ciliğin Beybabası olarak bilinen Altay Altuğ, Kibar Korsan 
Lakaplı Kpt. Fatih A. Türküstün, Arkas Spor Klubü Yelken 
Şubesi sporcularından Tuğrul Elbirler ve Tayfun Erey,  Piri 
Reis Denizcilik Derneği Bayan Yelken Takımı (Peri Reis-
ler Bayan Yelken Takımı)  ve Hasan Ceylan konuşmacı 
olarak katıldı. 
Arkas Sailing Team Piri Reisler Bayan Yelken Takımının 
söyleşisi, Denizcilik Topluluğu Başkan Yardımcısı Haktan 
Taş ve Yelken Topluluğu Başkanı Erman Eroğlu mod-
eratörlüğünde gerçekleşti. Arkas Sailing Team’in nasıl 
oluştuğu, yelken sporu, ülkemizin yelken sporuna bakış 
açısı, Arkas Yelken takımının uluslararası arenadaki 
başarısı ve gelecek planlarından söz edilen oturumdan 
sonra, Piri Reis Denizcilik Derneği’nden Hasan Ceylan, 
öğrenciler tarafından düzenlenen denizcilik organi-
zasyonlarının önemine değindi. Daha sonra sözü alan 
Peri Reisler Bayan Yelken Takımı yelken sporuna nasıl 
başladıkları, katıldıkları yarışlar ve başarılarından bahsetti. 
Kahve molası ardından ‘Denizlerin Kibar Korsanı’ lakaplı 
Kpt. Fatih A. Türküstün, denizciliğe nasıl başladığını, 
Suveyş kanalını tersten nasıl geçtiğini ve anılarını öğren-
cilerle paylaştı. Son olarak Uzmar Denizcilik Kurucusu, 
denizciliğimizin Beybabası Kpt. Altay Altuğ, öğrencilere 
denizci olmayı anlattı ve bir sürpriz yaparak, mızıka ile 
Jingle Bells şarkısını çaldı. 
Tüm konuşmacılara plaketleri verildikten sonra etkinliğin 
konferans oturumları tamamlandı ve öğle yemeğinin 
ardından tüm katılımcı öğrenciler ve öğretim elemanları 
denizcilik oyunları ve balık ekmek partisi için Pusulalı 
meydanda toplandı. Denizcilik bayraklarıyla süslenmiş 
meydanda canlı müzik ile kampüste erken bir bahar 
şenliği havası oluştu. Halat çekme, el incesi atma, can ye-
leği giyme yarışmaları yapıldı. Denizcilik oyunlarına balık 
ekmek partisi de eşlik etti. 
 

Marinalar için yeni pazarlama trendleri 
ve bir marinacının nitelikleri konuşuldu

Denizciliğin Beybabası ve 
Denizlerin Kibar Korsanı 
deneyimlerini paylaştı 
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Robot olmak  değil
Robot yapmayı öğrenmek

Bir Türk öğrenci gözünden ABD ve Türkiye’deki  
eğitim sistemi arasındaki farklar

Fulbright eğitim bursu ile Amerika’ya gitmiş 
çoğu öğrenci Amerika ve Türkiye eğitim 
sistemleri arasında dağlar kadar fark old-
uğunu düşünüyor. Ben de Fulbright eğitim 
bursu ile ABD’de  2014-2015 yılları arasın-
da eğitim aldım ve aradaki farkları yaşa-
yarak daha iyi öğrendim. Sınavdan geçme 
korkusu ile değil de konuyu anlayamama 
endişesiyle bir şeyler öğrenmenin ne kadar 
tatmin edici bir heyecan olduğunu birebir 
deneyimledim.
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Eğitim sisteminde öne çıkan farklardan en 
belirgin olanı, Amerikan eğitim sisteminin pratiğe 
Türk eğitim sisteminin ise ezbere dayalı olması. 
Ezbere dayalı bir sistemde robot yapmak değil 
de robot olmak öğretilir ve bu sistem sürecinde 
her Türk genci bir yarış atı gibi geleceğine 
hazırlanır. Yetenekler değil de, matematikte 
çözeceğiniz bir adet fazla soru daha önemli 
hale gelmiş durumda. Çocukların yetenekleri 
heba oluyor. Dersi daha iyi anlayan değil de 
daha iyi ezber yapan sınavdan geçebiliyor.
Peki, Amerika’daki eğitim sistemini farklı kılan 
özellikler neler? Herkes yeteneğini erken yaşta 
fark edebiliyor. Sınav sistemi değil de not sistemi 
geçerli. 18 yaşındaki bir kişi üniversiteyi bile 
bitirebiliyor. 

Kaç tane ders alacağınızı okul değil de siz be-
lirliyorsunuz. Belki sabah yedide ve akşam yedide 
ders almak istiyorsunuz. Bu tamamen sizin seçiminize 
bağlı. Her dersin sabah, öğlen ve akşam sınıfı 
açılıyor. O dersin üç saat uzun olanı da, bir günde 
biteni de, üç gün birer saat olanı da mevcut. 
Aynı ders en az iki farklı eğitimci tarafından veriliyor. Son karar ve seçim her zaman sizin. Ders 
programınızı siz belirliyorsunuz. Her zaman en iyisi, en yenisi ve en farklısını arıyorlar. Ezber 
yapan değil de anlayan dersten geçiyor. Yani o dersten geçmek bir sınava bağlı olmuyor. 
Türkiye’ deki eğitim sisteminde de keşke bize ne yapacağımız değil de yapmak istediğimiz 
için bir şans verilse. 
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 9. LOJİSTİK GÜNLERİ
Yaşar Üniversitesi Uluslararası 
Lojistik Yönetimi Bölümü ve 
Lojistik Topluluğu tarafından 
9’uncu“ Lojistik Günleri” 
düzenlendi. 31 Mart – 3 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen 
etkinlikte akademisyenlerin 
ve sektör çalışanlarının 
tecrübeleri öğrencilere ve 
katılımcılara aktarıldı.
9. Lojistik Günleri, Yaşar Üniversitesi Selçuk 
Yaşar Kampüsü’nde Rektörlük Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen konferans ile 
başladı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Baybars Tek moderatörlüğünde devam 
eden konferansta Pınar Su Pazarlama ve 
Lojistik Müdürü Ali Demirbilek ve Batı Lojistik 
Uluslararası Pazarlama ve Operasyonlar 
Müdürü Tarık Cansız sektörel deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı. Kampüsteki açılışın 

ardından etkinliğin diğer günleri Çeşme 
Altın Yunus Resort & Thermal Hotel’de 
gerçekleştirildi. Buradaki ilk oturumda Yrd. 
Doç. Dr. Özgür Kabadurmuş başkanlığında 
Üretici Firmaların Lojistik Operasyonları 
konu edildi. Ekol Lojistik Ege Bölge Müdürü 
Sonnur Saatçioğlu ve Bakioğlu Holding 
Satın Alma Müdürü Mesut Güven alanlarıyla 
ilgili deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla 
paylaştı.
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Sonraki panele ise Arkas Proje ve 
Deniz Ürün Müdürü Togan Moler, 
TLS Lojistik Türkiye Hava Kargo 
Koordinatörü Rüstem Umman ve 
Ekol Lojistik Sağlık Sektörü Yöneticisi 
Ahmet Lütfi Dörtyön konuşmacı olarak 
katıldı. Öğr. Gör. Dr. Pervin Ersoy’un 
başkanlığında gerçekleşen panelde 
Dörtyön, ‘’Bu işi yaptığım için çok 
mutluyum, insanların hayatlarına 
dokunduğumu hissediyorum. Ben bu 
sektöre girdiğimden beri lojistik kavramı 
çok değişti. Bir evrim geçirdi’’ sözleriyle 
dinleyicilere samimi açıklamalarda 
bulundu.
Proje lojistiği hakkında bilgiler aktaran 
Togan Moler, bu lojistik türünün 
taşınması hassasiyet, tecrübe, standart 
üstü araç, ekipman ve benzeri 
donanım gerektirdiğini belirtti ve 
karşılaştığı zor durumlarla nasıl baş 
ettiğini anlattı. Tehlikeli maddelerin 
hava yoluyla ulaşımı hakkında önemli 
bilgiler aktaran Rüstem Umman, katılımcı 
öğrencilere bir işe yoğunlaşmaları ve o 
işte en iyisi olmalarını söyledi.
  Birinci günün ikinci oturumu, Prof. Dr. 
Dr. Hulusi Demir ’in başkanlığında Hava 
Yolları Taşımacılığı ve Güncel Sorular 
başlığıyla gerçekleştirildi. Bu oturumun 
konuşmacıları; UPS Ege ve Akdeniz 
Bölge Müdürü Murat Şahin, Ekol Lojistik 
Air & Sea Freight Sales Manager 

Taylan Obuz, Turkish Cargo İzmir 
Müdürü Nesrin Elif Yaylalı deneyimlerini 
ve sektöre ilişkin görüşlerini paylaştı. 
Daha sonra sözü alan Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze 
Arabelen, Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Oyunu paneli ile lojistik ve tedarik 
zinciri kavramları üzerinden keyifli bir 
sunum gerçekleştirdi.

Sektörde kadın olmak
Organizasyonun ikinci günü, Deniz 
Yolu Taşımacılığı ve Güncel Sorunlar 
paneliyle başladı. Panele Prof. Dr. 
Ömer Baybars Tek başkanlık etti. ZIM 
Logistic Operasyon ve Lojistik Müdürü 
Alkın Onur Kızılöz, Mesco Şirket Müdürü 
Semih Kumru, Ulusoy Branch Manager 
Koray Göynügür ve Maersk Line West 
Sales Manager Murat Alparer deniz 
yolu taşımacılığı hakkında sunumlarını 
gerçekleştirdi. Daha sonra, E-Lojistik 
konulu panel, Öğr. Gör. Dr. Gülmüş 
Börühan moderatörlüğünde başladı. 
Panelde Bukoli.com Proje Müdürü 
Hakan Arıkan, Giltaş Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah 
Oktay, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Okan Tuna ve Hepsiburada 
Operasyon Genel Müdürü Gürhan 
Saatçioğlu E-Lojistik alanında 
oluşturulan faaliyetleri, işleyişleri 
ve genel bakış açılarını özetleyen 

konuşmalar yaptı.
İkinci günün Öğr. Gör. Dr. Gülmüş 
Börühan başkanlığındaki ikinci 
oturumunda, Lojistik Sektöründe 
Kadın Olmak panelinde konuşmacı 
Avukat Barış Çalık, Lojistikte Hukuksal 
Düzenlemeler hakkında konuştu. 
Ardından sektörün kadın temsilcileri 
Ulusoy Logistics Branch Asst Manager 
Selda Yılmazoğlu, DHL Air Freight 
Supervisor Meltem Vreskala ve Beykoz 
Lojistik Öğr. Gör. Derya Saatçioğlu 
sektörde kadın olmak, avantajları-
dezavantajları, dezavantajları 
avantaja çevirmenin yollarından söz 
etti, bu işe nasıl başladıklarını ve ne 
kadar severek yaptıklarını anlattı. Lojistik 
Sektöründe Başarı Hikayeleri adlı 
panele başkanlık eden Prof. Dr. Ömer 
Baybars Tek eşliğinde, UPS Country 
Security & DI Manager Cengiz 
Gazanfer, Havi Logistics İş Geliştirme 
Direktörü Derman Aydoğan ve ALY 
Logistics Gebruder Weiss Ege Bölge 
Müdürü Uğur Kılıç başarı hikayelerini 
katılımcılarla paylaştı.Üçüncü gün 
Mezunların Gözünden Lojistik Sektörü 
başlıklı panel Prof. Dr. Ömer Baybars 
Tek moderatörlüğünde başladı. Yaşar 
Üniversitesi lojistik alanı mezunlarının 
sektördeki konumlarını ve kazandıkları 
tecrübeyi katılımcılarla paylaşması ile 9. 
Lojistik Günleri son buldu. 

Haber : Cansu SARIBÜYÜK - Cansu KADAGAN Tasarım : Cansu Postacıoğlu
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 Lojistiği eğlenceli şekilde anlattılar
Yaşar Üniversitesi   Meslek Yüksekokulu  Lojistik  Programı  tarafından d üzenlenen “ Lojistikleştiremediklerimizden 

misiniz?” etkinliği 17 Mayıs 2016 tarihinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleşti. 

  

                                                                                              

MYO Yaprak Dergisi

Haber /  Gamze Beyde Tasarım / Cansu Ayyıldz

Tüm Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açık 

olan yarışmaya bireysel olarak ve grup olarak 

başvuran ilk 20 kişi, projelerini sunma hakkını elde 

etti. Sunumda öğrencilerden lojistik kavramını sunum 

veya video ile 5 dakikada eğlenceli bir şekilde 

anlatmaları istendi. Grupların birbirinden eğlenceli 

sunumları, jüri ve izleyicilerin oylamasına sunuldu. 

Oylamayla en eğlenceli üç sunum belirlendi. 

Aklındaki lojistiği en eğlenceli içerikle anlatan Tolga 

Olcaylı’nın videolu sunumu birinciliğe layık görüldü. 

Esra Cömert, Sanem Eryılmaz, Tuğba Öz’den oluşan 

grup ikinci olurken; Erman Altıkardeş, Celal Duyar, 

Cevat Sertan Tatarlar ’dan oluşan grup üçüncü 

seçildi. Dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri 

ve D&R hediye çeklerinin verilmesinin ardından 

etkinlik sona erdi.
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K Yaşar Üniversitesi’nde
Sigortacılık Geçidi

Nedir? Nasıl taşınır? Hasar ödemeleri, 
Poliçe türleri,Taşınan sigortaların 
iptali, Deniz yolu ile taşıma başlıkları 
altında birçok konuları üzerine Yaşar 
Üniveristesi öğrencilerine bilgi verdi. 
Konuşmacıların meslek yaşamlarında 
başlarondan geçen kısa hikayeler 
dikkat çekti. Mesleğin geçmişi, 
geleceği ve gelişimi ile ilgili bilgiler 
MYO Banka ve Sigortacılık Bölümü 
öğrencilerine yeni ufuklar açtı. 
Konuşma sonunda katımcılara 
sertifikalarını sunan Yaşar Üniversitesi 
MYO öğrencileri teşekkürde 
bulundu. Panel arasına 15 dakikalık 
konuşmacıların, öğretmenlerin ve 
öğrencilerinde içinde yer aldığı mini 
bir kokteyl düzenlendi.

   Yaşar Üniversitesi MYO 2.Sınıf 
öğrencilerinin düzenlediği 
2.Geleneksel Yaşar Üniversitesi 
Sigortacılık Paneli bu sene 9 Mayıs 
2016 tarihinde gerçekleşti. Alanında 
uzman konuşmacıların yer aldığı panel 
dinleyenler tarafın dan ilgiyle karşılandı. 
   Panelde Anadolu Sigorta Bölge 
Müdür Yardımcısı Ela Leyla İNMELER 
GÜRSOY, HDI Sigorta Bölge Müdürü 
Uğur ATİLLA, Ankara Sigorta Bölge 
Müdürü Osman KİLLİ, Generalli Sigorta 
Bölge Müdürü Süleyman UÇAN ve 
Liberty Sigorta Kıdemli Saha Denetim 
Uzmanı Niyazi Aynur gibi alanında 
önemli konuşmacıların yer aldı. 
  Panelistler ‘’Nakliyat sigortası, EMTİA
Nedir? Nasıl taşınır? Hasar ödemeleri, 

         YO’nun düzenlediği 
Sigortacalığın Geleceği 
Paneli’nde Yaşar 
Üniversitesi İzmir ’in önde 
gelen sigorta kuruluşlarının 
yöneticilerini ağırladı.

MYO Yaprak Dergisi
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Haber / Melis Üzer Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz
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MYO turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri, mutfak sanatları dersi kapsamında dönem 
boyunca uygulamalı derslerde hünerlerini sergiledi, otel mutfaklarına teknik gezi düzenledi.

Mutfak sanatları dersi kapsamında öğrenciler derste 
edindikleri teorik bilgileri uygulamaya döküyor. Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi eğitim mutfağında gerçekleşen 
eğitimlerde öğrenciler anneler gününde annelerine hoş bir 
sürpriz yapmak için elleriyle çikolata hazırladı. Elma, muz, 

çilek parçalarının üzeri çikolatayla kaplandı; helvalı, cevizli 
ve bademli çikolata da yapıldı. Mutfakta yapılan diğer 
bir etkinlikte ise öğrenciler 1700’lü yılardan bu yana 
yapılan geleneksel bir lezzet ‘cupcake’ yaptı, keklerin 
üzerine ‘frosting’ adlı orijinal krema uyguladı. Tatlı lezzetler-

        DERSTE LEZZETLİ 
MENÜLER HAZIRLADILAR

MYO Yaprak Dergisi
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lik

in yanı sıra tuzlu lezzetler de yapan öğrenciler, 
ana yemek olarak tirit kebabı ve tırnak pide 
yaptı, mantarı meze ve ana yemek olarak çeşitli 
şekillerde işledi. 
Mutfak etkinliklerinin yanında mutfak sanatları, 
sağlık turizmi ve ziyafet servis yönetimi dersleri 
kapsamında Balçova Termal otele teknik 
gezi düzenlendi. Öğrenciler banket müdürü 
eşliğinde oteli gezdi, otel mutfağını gözlemledi, 
başfizyoterapist eşliğinde de spa termal merkezi 
gezerek tedavi uygulamalarını inceledi. 

Et
kin
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Haber / Haber Merkezi Tasarım /  Cansu Ayyıldız
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Türkiye’de her sektörde 
olduğu gibi bankacılık ve 
sigortacılık alanında da 
eğitimli ve alanında uzman 
çalışanların 
eksikliği dikkat çekiyor. 
Sektöre alanında uzman 
kişileri kazandırmak hedefiyle 
kurulan Yaşar Üniversitesi 
Meslek 
Yüksekokulu Finans, 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Baki Rıza Balcı ile Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı’nın 
öğrencilere kazandırdıkları, 
sağladığı olanaklar ve 
alandaki son gelişmeler 
hakkında konuştuk. 
Sizi tanıyabilir miyiz?
İstanbul doğumluyum. 
Çoçukluğum Almanya’da 

geçti. 49 yaşındayım. 
Marmara Üniversitesi 
İngilizce İşletme Bölümü 
mezunuyum. Akademik 
hayatıma asistan olarak 
1993’te başladım ve 
2000 yılında özel sektöre 
muhasebe müdürü olarak 
geçiş yaptım. 5 yıl boyunca 
gerek Türkiye’de gerek 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
muhasebe müdürü olarak 
görev yaptım. 2005 yılında 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
Yaşar Üniversitesi’ne geldim. 
10 yıldır buradayım. Bu süre 
içinde bölüm başkanlıkları 
yaptım; müdür yardımcılığı, 
program sorumluluğu 
görevinde bulundum.
Derslerde hangi konulara 
ağırlık veriliyor?

Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı’nda bulunan 
öğrenci sayısı 83. Bunun 25’i 
İngilizce hazırlık, 38’i birinci 
sınıf ve 20 kişi ikinci sınıf. 
Benim alanım muhasebe ile 
ilgili olduğundan muhasebe 
dersleri, mesleki bilgi 
teknolojileri ve sermaye 
piyasaları ile ilişkili dersleri 
veriyorum.
Programınız hangi 
yetkinlikleri kazandırıyor?
4 ayrı konuda yetkinlik 
kazanabiliyor. Bunlardan 
ilki bankacılık, ikincisi 
sigortacılık, üçüncü olarak 
sermaye piyasaları ve vadeli 
işlemler konularında yetkinlik 
kazanırlar. Finansın diğer 
dallarına yönelik dersler  
nedeniyle 

MYO Yaprak Dergisi
   

   
   

   
SÖ

Y
LE

Şİ

Kaliteli 
sigorta
acentası az

MYO  Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Baki Rıza Balcı Okulda öğrencilere 4 ayrı alanda yetkinlik ka-
zandırıldığını söyledi. Balcı, Türkiye’de sigoratalanması gereken 
değerlerin yalnızca yüzde 22’sinin değerlendirilebildiğni belirtti.

diğer kuruluşları olan 
aracı kurumlar, finansal 
kiralama şirketleri gibi finans 
şirketlerinde çalışmayı da 
düşünebilirler.
Dördüncü olarak orta ve 
büyük ölçekli şirketlerin finans 
bölümünde bankalarla 
olan ilişkiler, tahsilat ödeme 
işlemleri ve diğer finans 
bölümlerinde çalışabilirler.
Programınızın ayırt edici 
yönleri neler?
Paranın akışı, yönetimi 
ve parasal konuların 
değerlendirilmesine yönelik 
eğitim veren bir programdır. 
Bu çerçevede parasal 
bilgiye dayalı kurumların  
işleyişini öğreten yönleri 
vardır.
Hangi sektör kuruluşlarıyla 
işbirliğiniz var?
Öncelikle program danışma 
kurulumuz bulunuyor. Danışma 
kurulumuzda üç bankacı 
bir sigortacı yer alıyor. 
Ege Sigorta Acentaları 
Derneği’yle ilişkimiz sürüyor. 
Bankacılık ve Sigortacılık 

alanında ilerlemek için 
fakülte mezunu mu olmak 
gerekir yoksa 
meslek yüksekokulundan 
mezun olmak yeterli olur 
mu?
 

Her iki sektör için de 
2 yıllık mezun olmanız 
yeterlidir. Sektördeki kariyer 

yükseltmelere bağlı olarak 
4 yıllık lisans  diploması 
isteyebilirler.
Ülkemizde acenta sayısı 
sizce yeterli mi ?
Ülkemizde acenta sayısı 
fazla. Yalnız sigortalanması 
gereken değerlerin yalnızca 
%22 sini sigortalayabiliyoruz. 
Bu da şu anlama geliyor: 
Doğru ve dürüst çalışan 
ve ayrıca sosyal sorumluluk 
bilinci ile hareket ederek 
ülkemiz insanına 
sigortacılığı anlatacak kaliteli 
acenta sayısında eksiklik 
hissediliyor.
İzmir ’de sigortacılık 
sektöründe iş bulma 
olanağının kısıtlı 
olduğu söyleniyor, 
siz bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Böyle bir durum söz konusu 
değil. 
Çeşitli zamanlarda sigorta 
acentaları, bizleri arıyarak 
yetiştirmek üzere yeni 
mezunların özgeçmişlerini 
istiyor.
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Haber : Meltem YILMAZ Tasarım : Cansu POSTACIOĞLU
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Ekranların
Güzel İsmi

Başarılı oyuncu İlker Aksum 
son zamanlarda adından 
çok bahsettiriyor. Sevilen 
oyuncunun her cebine üçer 
beşer  proje düşüyor. Hep bir 
yerlere yetişme halinde  haliyle 
seviliyor. İlker Aksum ile samimi 
bir röportaja hazır mısınız?

MYO Yaprak Dergisi
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Kariyerini
Sağlıklı Yaşa

MYO Yaprak Dergisi
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Haber / Gamze Beyde Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz

 aşar Üniversitesi radyosu radYU’da yayınlanan “Kariyerini Sağlıklı Yaşa” programı 
dinleyicilerini her hafta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir öğretim üyesiyle 
buluşturuyor. Programda alanında uzman konuklar, sigaranın zararlarından cilt 
hastalıklarına, sağlıklı beslenmeden yaşam kurtaran ilkyardım tekniklerine geniş 

yelpazedeki konular hakkında bilgiler veriyor.

      ariyer ve Mezunlar Merkezi 
Müdürü Dr. Senem Yılmaz’ın 
yapımcılığı ve sunuculuğunu 
üstlendiği program; kariyer 
gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığı 
korumanın ve bunu bir yaşam biçimi 
haline getirmenin öneminden yola 
çıkıyor. Bugüne kadar cilt bakımı, 
reflü, baş dönmesi, işitme kayıpları, 
kalp damar hastalıkları, madde 
bağımlılığı, çocuk psikiyatrisi, diabet 
( şeker hastalığı ),sağlıklı beslenme 
ve diyet, tiroid, psikolojik sorunlar,

diş sağlığı,  enfeksiyon hastalıkları, 
göz sağlığı, ürolojik hastalıklar, 
göğüs hastalıkları, yanıklar ve deri 
hastalıkları gibi konularda kapsamlı 
bilgilerin aktarıldığı program; iş 
yaşamında karşılaşılan sağlık 
sorunları, meslek hastalıkları, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara 
da yer veriyor. Sağlık konularında 
bilgilendiren ve bilinçlendiren 
program, her hafta salı günü saat 
10.00’da radYU’ da canlı yayında 
dinleyicilerle buluşuyor.
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Aslında bir çok kişi sizi yakından 
tanıyor, ancak yine de bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

1971 yılında İstanbul’da doğdum. 
Hacettepe Üniversitesi konservatuarı 
Tiyatro bölümü mezunuyum. Dünya 
Tiyatro Tarihi üzerine yüksek lisansım 
var, devlet tiyatrosu sanatçılığı yaptım, 
ondan sonra televizyon ve sinema. 

Oyunculuğa nasıl başladınız ve bu 
süreç nasıl ilerledi ?

1989 yılında devlet konservatuarı 
tiyatro bölümü ile başladım, ondan 
sonra devlet sanatçılığı yaptım. 
Antalya’dan iki yıl sonra Bakırköy Şehir 
Tiyatrosu sanatçılığı, kaç oyunda 
oynadım artık hatırlamıyorum. Levent 
Kırca ile çalıştım bir müddet sonra 
televizyon ile başladım. İlk işim Olacak 
O Kadar, gençler hatırlar mı bilmiyorum 
Yabancı Damat, Canım Ailem, say say 
bitmiyor.

Bilinmeyen yönleriyle oyunculuk 
nasıl bir meslek, zorlukları keyifli 
yanları nelerdir?

Doğru bir soru bu. Oyunculuğun 
zorlu yanları var, keyifli yanları var; zor 
yönlerden biri özellikle bizim ülkemizde 
dakikaların çok uzun olması. Diğer bir 
zorluksa, mesleğe gereken değer ve 
saygınlığın verilmemesi. Bir de ilginç 
olan nokta, kötü adam oynadığın 
zaman gerçekten halk seni kötü adam 
sanıyor, örneğin iki üç tane tecavüzcü 
rolünde oynarsan tecavüzcü sanarlar. 
Süreler çok uzun olduğu için çalışma 
saatleri korkunç, ama normalde 
Avrupa’da böyle degil. Keyifli tarafına 
gelince; evet ünlüsün, şöhretsin herkes 
seni tanıyor seviliyorsun ooo… hiç 
bir sorun yok hayatta, bir çok şey 
bedava; ama bunlar da işin espirisi. 
Eğer halk tarafından sevilen bir 
aktörsen keyifli tarafı var ama insanlar 
seni seyretmelerine ragmen çok da 
sevmezlerse  o zaman iş keyifsizleşir. 
Neyse ki, halk beni seviyor. Ben şimdilik

keyifli yanındayım, eğer kulvarlara 
gelebiliyorsan, paranı da 
kazanabiliyorsun, o da ayrı bir keyif 
ama psikolojini de allak bullak ediyor 
haberin olsun.

Neden bu ara oyunculuk bu kadar 
popular sizce ?

Tamamen magazinsel, konservatuar 
eğitimi alınacak deyince hepsi 
vazgeçer eminim hiç biri konservatuara 
gitmek istemez.

Şehir dışındasınız uzun süredir, bu 
ara temponuz nasıl, günleriniz nasıl 
geçiyor?

2 Mart’tan beri bu bölgedeyim. 
Ege, Çanakkale, Küçükkaya, Assos, 
Kazdağları,  Ödemiş. Buralardayım, 
çünkü geçen sene Seddülbahir 32 
saat diye bir işe başladım. O günden 
beri bu bölgedeyim, yaklaşık bir yıl 
oldu, tempo sıkı gidiyor. Şimdi TV8’de 
bir programa başladım, Buyur Bir 
de Burdan Bak diye, bugünlerde 
reklamları dönmeye başlayacak, 
yakında görebilirsiniz. Haftanın dört 
günü yoğun gidiyor, ama bu bizim 
mesleğin gereklerinden biri, alıştık artık. 
Yine de bu tempoyu kaldıramaz hale 
gelmek üzereyim bir an önce tatile 
ihtiyacım var.

TRT Dizisi Yeşil Deniz’e 2. Sezonda 
dahil oldunuz, size cazip gelen 
yönü ne oldu?

TFT Yapım teklif etti, sevdiğim 
yapımcıların teklifi üzerine geldim, 
çünkü zaten tutmuş bir iş, tutmuş bir işin 
içinde olmak istiyorum artık. Kanallar ve 
yapımcılar bir işe başlıyor ve 3 bölümde 
kaldırıyorlar emeğine yazık. Artık tutmuş 
işlerin içinde yer almak istiyorum, o 
yüzden Yeşil Denizi gözüm kapalı kabul 
ettim. Ege’yi çok seviyorum, buralar 
sevimli ve huzurlu yerler. Almancı Üsen 
karakteri de hepimizin bildiği gurbetçi, 
gurbetçi dünyasını da çok iyi biliyoruz 
senaristimiz de iyi yazıyor sağolsun.

40

TV8’de Buyur Bir de Burdan Bak 
programının liderliğini yapıyorsunuz 
programınız nasıl gidiyor, 
çalışmalarınız  ne durumda?

3 ay önce başladık, TV8’de Acun 
kardeşimiz yapıyor. BKM Necati 
Akpınar ’ın yapımcılığında Büşra Pekin, 
Ceyda Düvenci, ben ve 8 oyuncu 
başladık, gidiyor ama bu aralar malum 
olaylar yüzünden yayınlar biraz gecikti, 
dur bakalım nasıl olacak ben de 
bilmiyorum…
Biz büyük ihtimal mayısa kadar 
sezonsonuna devam ederiz. Elimizden 
geleni yapıyoruz, orası bir doğaçlama 
programı yani benim asla 

yapamayacağım bir şey, ancak arada 
müdahil olurum yönlendirebilirim. Zor bir 
iş,  sevilmeye başlandı ama bu yayın 
politikasıyla alakalı, tam anlamıyla 
tutturmamız orada Acun kardeşimizin 
elinde, bildiğim kadarıyla çocuklar ve 
gençler tarafından sevilmeye başlandı.

İleriye dönük projeleriniz ve yeni 
teklifler var mı, sinemada sizi görür 
müyüz önümüzdeki günlerde?

Her zaman benim için yeni teklif oluyor, 
fakat şu an yeni bir şey yapamam, 
Yeşil Deniz büyük ihtimalle önümüzdeki 
sezonda yayında. Biz Yeşil Deniz 
iledevam ederiz. 

TV8’i bilmiyorum akibeti ne olur, o da 
devam ederse yine birşey yapamam. 
Belki sinema olabilir, film ihtimali var 
temmuz gibi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar haftası, siz 
de tiyatro kökenli bir oyuncusunuz, 
bu ülkeye emeği geçen tiyatro 
oyuncularımıza, tiyatro sevenlere 
birşeyler söylemek ister misiniz?

Benim kardeşim de devlet tiyatrosu 
sanatçısı, Konya Devlet Tiyatrosu 
müdürü. Ben de söylediğiniz gibi tiyatro 
kökenliyim, bütün tiyatro oyuncularının 
tiyatroya emek verenlerin yoğrulanların 
Dünya Tiyatrolar günü kutlu olsun.
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Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film 
Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden Furkan 
Erkoç’un yönetmenliğini yaptığı “origemi” adlı  8 
dakikalık kısa film 21 Nisan’da Yaşar Üniversitesi cep 
sinemasında öğrenciler ve konuklarla buluştu. Genç 
yönetmen adayı ile filmi ve sektör üzerine konuştuk.

ORİGEMİ

Filmin konusu nedir? Yapım öyküsünden bahseder misiniz?
Yaşadığımız süre boyunca hepimiz en az bir kere rüyamızda 
gördüğümüz esrarengiz kişiye aşık olmuşuzdur. Peki ya bir şizofren aşık 
olursa? Filmin karakteri Oğuz’un kağıttan gemilerine yüklediği her bir 
umut parçasında siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.

Peki origemi ne tarz bir film?
 Origemi isminin sözlük karşılığı yok. Japonya’da Origami sanatından 
esinlendim. İçine kelime oyununu da katarak kağıttan gemileri konu 
alan filmin adını Origemi olarak kararlaştırdım. Origemi filmi hem duy-
gusal hem de sürpriz sonuyla seyircide soru işareti bırakan bir film.

Film nerelerde çekildi?
 Origemi’nin sahil sahneleri İnciraltı’nda çekildi. 
Okul sahneleri kendi okulumuzda, hastane sah-
neleri ise Bornova’daki bir hastanede çekildi.

Filmi kendi üniversitende tasarlaman sana 
ne gibi avantajlar sağladı?
 Kendi okulum olduğu için çekim yapabi-
leceğim yerleri uzun süre gezebilmek iyi bir 
şey. Aklıma gelen herhangi bir kare için en 
basitinden cep telefonumu çıkartıp yanımdan 
geçen herhangi bir öğrenciden konu mankeni 
olmasını isteyerek kafamdaki soru işaretlerini yok 
ediyorum. Bildiğiniz gibi kamera ekipmanları 
ağır ve taşıması zor oluyor. Okul içinde taşıma 
derdimiz olmadığı için de rahattık. Ayrıca Yaşar 
Üniversitesi’nin bahçe tasarımı film çekimi için 
çok uygun, mezun olduktan sonra bile okul 
içinde çekim yapacağıma inanıyorum.

Üniversiteni film 
tasarımı konusunda nasıl buluyorsun?
 Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı bölümünde oku-
maya uzun araştırmalar sonucunda karar verdim. 
Hem akademisyenleri hem de teknik malzeme 
bakımından fazlasıyla zengin bir okul. Bölümümün 
uygulama ağırlıklı olması daha kolay ve hızlı şekil-
de öğrenmemizi sağlıyor. 

Seyirciyi hikayenin içine çekmek için nasıl bir 
yöntem izledin?
Aşk çok evrensel bir şey ve çoğumuz için bir anlam 
içeriyor. Aşka farklı bir yönden, kağıttan gemiler 
üzerinden yaklaşarak seyircinin dikkatini çekmeye 
çalıştım.
Film tasarlama aşamaları nelerdir?
 Her şey bir fikirle başlıyor. Bu, hayata karşı 
duruşunuz olabilir ya da inandığınız bir şey. Daha 
sonra bu fikri bir hikayeye dönüştürüyorsunuz. 

Filmi tasarlamaya nasıl ve ne 

zaman karar verdiniz? Çalışmalarınız ne kadar sürdü?
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, bir akşam hem 
müzik dinliyordum hem de birinci sınıfta fotoğraf 
dersi kapsamında çektiğim fotoğraflara bakıyor-
dum. Alsancak sahilinde arkadaşımı omuz plan-
dan çektiğim fotoğrafa denk geldim. Fotoğraf 
hoşuma gitti ve Photoshop programı ile üzerinde 
bazı oynamalar yaparak sanki bir film karesi-
ymiş havası kattım. Ardından gözlerimi kapattım 
ve hayalimde fotoğrafını çektiğim arkadaşımın 
eline kağıttan gemi verdim. Denize bıraktırdım. 
Ardından binlercesini dağlara doğru sürdürdüm. 
Kafamda canlanan bu kare beni çok heye-
canlandırdı ve sırf bu sahneyi kullanabilmek için 
bir film yapmalıyım diye düşündüm. 

Çok yakın arkadaşım olan Ertuğrul’u aradım 
ve hayalimi anlattım. O da heyecanlanmıştı. 
Ardından bu sahneyi kullanabilmek için bir 
hikaye yazdık ve senaryo haline getirdik. 
Ayşegül arkadaşım yapımcı, Cansın arkadaşım 
görüntü yönetmeni ve Cem arkadaşım kurguda 
olmak üzere ana ekibi oluşturduk. Bu süreçten 
sonra yapımcım, görüntü yönetmenim, bölüm 
hocaları ve arkadaşlarımızla senaryoya uygun 
mekan aramaya başladık. Bu sırada oyuncu 
arayışlarımız da başlamıştı. Okulumuzun tiyatro 
klubünde role uygun arkadaşlarla konuştum ve 
sağ olsunlar oynamayı kabul ettiler. Eksik kalan 
oyuncular için Han Tiyatrosundan destek aldık. 
Onlar da bize çok yardımcı oldu. 

Okulumuz ulaşım imkanı sağladı. Kendi film kam-
eramın bazı eksikleri vardı, bu konuda da ben-
im bir üst sınıfımda olan Umut ve Musa yardımcı 
oldular. Çekim için tüm hazırlıklarımız bitmişti ve 
kasım ayının sonunda filmi çekmeye karar verdik. 
Çekime sayılı günler kala büyük bir talihsizlik 
yaşadık ve Ayşegül merdivenlerden düştü 
ve ayağını kırdı. Çekimleri ertelemek zorunda 
kaldık. Aralık sonu ocak başı dediğimizde 
birçok kişinin yüzünde gülümseme oluşuyordu. 

Çekimlerimiz 4 gün sürdü.  Her gün ortalama 3.5 
saat çekim yaptık. Çok uzun süren set saatlerine 
karşı tavrım var çünkü belli bir süreden sonra tüm set 
ekibinin çekim arzusu azalıyor ve bu da çektiğiniz 
görüntülere yansıyor. Elimizden geldiğince set me-
kanlarında kamera önü ve arkası ekibe en konforlu 
ortamı sağlamaya çalıştık. Çekimlerden önce 
çekim hazırlığı yapılması çok önemli. Kimin nerede 
ne yapacağı, nerede duracağını önceden kağıt 
üzerinde belirlemiştik. Okulun TV stüdyosunda 
yaptığımız prova çekimleri ile bunu destekledik. Pro-
je 21 Nisan’da gala ile seyirciyle buluştu ve ekibin 
güvenini kazandık. Sette gördüğünüz her gülen yüz 
filminizi daha da güzelleştiriyor. 

Haber: Gülşah SATAR  Tasarım: Ata Kaan KOÇ
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 Her şey bir fikirle başlıyor. Bu, hayata karşı duruşunuz olabilir 
ya da inandığınız bir şey. Daha sonra bu fikri bir hikayeye 
dönüştürüyorsunuz. Ardından senaryo. Senaryoyu yazdıktan 
sonra hikayeye uygun olan mekan, oyuncu araştırmaları 
yapıyorsunuz. Çekim takvimi oluşturuyorsunuz.  Bu arada ekib-
inizde kimlerle çalışacaksınız bu da çok önemli. Beğendiğiniz 
mekanlarda prova çekimleri yaparak ortaya çıkacak işi 
az çok görmüş olursunuz. Çekimlerden önce oyuncularla 

yapılacak provalar da faydalı olacaktır. Tüm bu ön yapım 
aşamaları bittikten sonra çekim gelir. Senaryonuzu en güzel 
şekilde kameraya kaydedersiniz. Çekim bittikten sonra filmin 
kurgusu yapılır. Ardından efektler eklenir. Filminiz hazır.
Kurgucu için yalnızca teknik bilgi yeterli midir?
Sadece teknik bilgi yeterli değildir. Kurgu yapan kişi aynı za-
manda bir sanatçıdır çünkü hiçbir film sadece ham görüntüle-
rin birbirine eklenmesiyle film olmaz. 

Film tasarlama aşamaları nelerdir?

Kurgucu için yalnızca teknik bilgi 
yeterli midir?
Sadece teknik bilgi yeterli değildir. Kurgu yapan 
kişi aynı zamanda bir sanatçıdır çünkü hiçbir film 
sadece ham görüntülerin birbirine eklenmesiyle 
film olmaz. 

Çalışmalarında dikkat ettiğin detaylar 
nelerdir?
Özellikle set gününden önce oyuncu aksesuarları, 
kamera ve ekipmanları, set malzemelerinin listesini 
yaparım. Kamera ve elektronik eşyalar için fa-
zladan bataryalar ve bazı kırtasiye malzemelerini 
mutlaka yanımda bulundururum. Malzemelerin 
güvenli bir şekilde taşınmasına ve kullanılmasına 
dikkat ederim. En önemlilerinden bir tanesi, sette 
çalışanların en iyi koşullarda çalışmasına özen 

Sizce sektör çalışmalarının 
sıkıntıları nelerdir?
     Origemi filminde bir çok aksilik yaşadık, çekim    zamanı 
kış olduğu için dalga ve rüzgar sesinden çok etkilendik. 
Kendi materyallerim eksik olduğu için arkadaşlarım yardımcı 
oldular. Kimi zaman kamera bataryası yetmedi ve birkaç 
defa da kamera bozuldu. Iphone ile çekim yaptığım zam-
anlar bile oldu. Bir ara çekim yapmaktan bile vazgeçtim 
ama oyuncularım, ekip arkadaşlarım çok destek oldu. 
Sıkıntılar arasında araç gereç eksikliği, araçlara bakım 
yapılmaması, yer ve zamanın uygunsuz ayarlanması, uzun 
çalışma saatleri ve grup içinde birlik, beraberlik olmaması 
gibi durumları sayabiliriz. 

Kariyerinde hedeflediğin nokta 
neresi? Başarı kriterin Hollywood 
mu yoksa belli bir yönetmen mi?
     Origemi filmi, okulumda 2016 yılının ilk galası ve ilk 
filmiydi. Çok heyecanlanmıştım. Film çekimi esnasında 
o kadar aksiliğe rağmen hala çok iyi bir film olduğunu 
düşünüyorum. Daha önümde iki yurtdışı film projem var. 
Eğer bu projeler seçkiye girebilirlerse Hollywood filmleri 
kadar olmasa da kendimi daha iyi geliştireceğime 
inanıyorum. Bu projelerin haricinde ülkemde yönetmenlik 
hayatımı sürdüreceğim.
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  Z E N G İ N İ Y İ Z ! 

Kariyerinizden bahseder misiniz? Hangi okuldan 
mezun oldunuz? Neden halk oyunları eğitmeni olmayı seçtiniz?

Okuduğum bölüm Ege Üniversitesi Mühendislik Fakült-
esi Deri Fakültesi bölümü idi. Mezun olduğum bölüm ile 
çalıştığım işin aslında bağlantısı yok. Fakat ortaokuldan 
itibaren halk oyunları camiası içinde olduğum için birçok 
bölümü ve birçok yöresi hakkında donanım sahibi oldum. 
Bu yönde ilerlemeyi tercih ettim. Bu işi yapabilmek için 
birçok seçenek var. Birincisi; konservatuvardan mezun 
olmanız gerekiyor ki diploma ile bu işi yapabilin. İkincisi; halk 
eğitim kanalıyla usta öğreticilik belgeleri var. Üçüncüsü ise; 
halk eğitim federasyonu antrenörlük belgesi ile yapılıyor. 
Ben konservatuvara gitmediğim için gerekli iki belgeye 
de sahibim. Dediğim gibi okuduğum bölümün bir ilgisi yok. 
Buna da ‘’dolaylı’’ yol deniliyor. 

Dediğim gibi çok öncelerden bu işi yapıyorum. Yaklaşık 
yirmi seneyi buluyor. Okuduğum bölüme deri mühen-
disi olmak için girdim. Fakat üçüncü sene bir staj olayı 
yaşadık. Staj sonunda okula döndüğümde herkes bana 
bir şeyler sordu. Ne yaptın, ne öğrendin gibi.. Tüm bu 
soruları ‘’Ben bu mesleği yapamam’’ diye cevapladım. 
Zaten benim hali hazırda beni üniversite ve liseyi okutan 
geçimimi sağlayan mesleğim var. Okullarda halk oyun-
ları antrenörlüğü yapıyordum. Hal böyle olunca insan 
sevdiği işi yapmalı diyerek bu mesleği devam ettirdim. 
Severek ve isteyerek yapıyorum.

Gençlerin Halk 
Oyunlarına İlgisi Ne
Düzeyde?

Gençlerin halk oyunlarına ilgi düzeyi azalıyor. Bunun 
birçok farklı nedeni var. Sadece halk oyunları olarak 
düşünmeyin bunu, kendi kültürümüze ilgi de azalıyor. 
Örneğin bir müzik dalı için söyleyeyim, gençler bağla-
ma çalmaktansa gitar çalmayı; halk oyunları oynamak 
yerine modern dans veya salsa, rumba tarzı Güney 
Amerika danslarını oynamayı daha çok seviyorlar. Bunu 
araştırdıklarını zannetmiyorum. Bu danslar da Güney 
Amerika’nın köylü danslarıdır. Aslında Güney Amerika’nın 
halk oyunlarıdır. Çünkü üst tabaka dediğimiz insanlar 
orada bu tür dansları yapmıyorlar.

Halk oyunlarının toplumumuzdaki
karşılığı nedir?

Halk oyunları sonuç itibariyle halkın oynadığı bir dans. 
Halkın oynadığı dans olduğu için muhakkak içinde 
toplumdan bir şeyler barındırıyor. Yani şu an günümüzde 
olmasa bile geçmişteki toplumumuzdan günümüze ak-
tarılıyor. Bunun nedeni o zaman yaşanılan yaşam tarzına 
göre bir dans var. O zaman kullanılan eşyalardan bir 
parça var. Ek olarak günümüzde bir karşılığı olmayabilir 
ama tarihsel olarak toplumla özdeşliyor. O günlerden 
bu zamana aktarılıyor.

Halk oyunlarının diğer sanat dallarından 
farkı nedir?

Halk oyunları birçok şeyi aynı anda kapsıyor. Bir kere 
yaptığımız şey en başta spor. İçinde müzik var, içinde 
ritim var, içinde dans var. Benim bildiğim bu dört ayrı 
dalı taşıyan bir jimnastik var. Bunların hepsini barındıra-
bilecek başka da dans yok. İnsanların halk oyunu 
yapabilmesi için bu dört dalı da taşıması gerekli. Diğer 
branşlardan çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. 
Dışarıdan kolay gibi gözüküyor ama işin aslı öyle 
değildir. Yapabileceğiniz en zor spor ve sanat dalıdır. 

Halk oyunları ve halk danslarının 
karıştırılmaması gereken yönleri neler?

Halk oyunlarının ortaya çıkış 
nedeni nedir?

Halk oyunları, adı üstünde halkın oynadığı oyundur. 
Ama bunu sahneye uyarlamaya çalıştığınız zaman 
estetik kaygı ortaya çıkıyor. Estetik kaygıdan dolayı 
da halk oyunları biraz daha modernleştirilerek 
halk danslarına çevrilip insanlara daha keyifli bir 
sonuç sağlanabiliyor. Böyle olduğu zaman da halk 
oyunları olmuyor halk dansları oluyor. Tek nedeni 
estetik kaygıdır. Günümüzdeki oyunları kafanızda 
canlandırın geçmişte nenelerimizin dedelerimizin 
bu şekilde oynama şansı yoktu. Çünkü onlar da 
öyle estetik kaygı yok. Düğün, dernek, özel gün-
lerde, mutlu, sevinçli günlerinde çıkıp yaptıkları el kol 
hareketleri var. Ama günümüzde halk dansları ded-
iğimiz şeyi sunarken hep estetik kaygı var, koreografi 
var, sahne düzenlemesi var. Bu yüzden halk oyunları 
gerçekten bu işin kökü ve temeli, halk oyunları este-
tik kaygıyla bunun modernleşmiş hali diyebiliriz.

En temel nedeni insanların bir şeye inanmak 
istemeleridir. İnsanlar doğduklarında Ay’a 
Güneş’e Doğa’ya tapmışlar. Dansın temeli o 
zamanlara dayanıyor. Dans etmeye başladık-
tan sonra sadece inandıkları için değil neşe, 
eğlence aracı olarak kullanmaya Özellikle Türk 
halk oyunları eğlence amaçlı kullanılmıştır. 
Düğün, dernek veya önemli bir günde eğlence 
amaçlı oynanan bir dans.

Çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en 
dikkat çeken folklorik olgulardan Türk halk oyun-
ları, Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biri.     
Aynı zamanda, köy ve kasabalarda oynanan 
yöresel oyunları, yöresel dansları ve kostümleri 
inceleyen yönüyle bir bilim dalı. Halk oyunları 

içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, rit-
im ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruh-
sal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkıyor. Biz de, halk oyunlarımız konusunda bilgi 
almak için üniversitemiz halk oyunları topluluğu 

eğitmeni Serhat Ekinci ile görüştük.

HALK OYUNLARI
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Halk oyunlarında yörelerin  
seçilmesinde neler
dikkate alınıyor?

En çok ilgi çeken yörelerden biri Kafkas’tır. Bizim Türkiye sınırları 
içerisinde Kafkas diyebileceğimiz Kars var. Azeri oynuyorlar. 
Ama Kafkas deyince Türklerin Orta Asya’dan gelişini düşünün, 
o koldan gelmişlerdir. Onları da biz kendi kültürümüzden göre-
biliyoruz. Kars yöresi, Kafkasya Bölgesi çok geniş bölgedir. 
Onların oyunlarını da biz benimsemişiz ve oynuyoruz. Ded-

iğim gibi en çok ilgi çeken yöre Kafkas’tır. Bunun nedeni çok hızlı ve hareketli olmasıdır. Biz oyunlarımızı seçerken de mümkün olduğunca 
hareketli göze hoş gelen ve ilgi çekici olmasını isteriz. O yüzden mümkün olduğunca Kafkas Bölgesi, Artvin Karadeniz Bölgesi halk oyun-
ları, Akdeniz Bölgesi gibi hareketli oyunları seçmeye dikkat ediyoruz.

Yörelerin kıyafetlerinin belirlenmesinde toplumsal 
yaşam dışında dans figürlerinin de etkisi var mıdır?

Tabii ki de dans figürlerinin ve yaşam tarzlarının etkisi vardır. Örneğin 
biz İzmir ’de yaşıyoruz ve Ege Bölgesi’nin oyunlarında erkeklerin 
kullandığı kıyafetlere bakarsak potur kullanmak şart. Bunun iki nedeni 
var. Birincisi sıcak bölge oluşu, ikincisi kullanışıyla ilgili. Çünkü efeler 
dağda yaşıyorlar. Günümüzde eşkıya diye tabir ettiğimiz yol kes-
en, haraç kesen insanlar normalde Kurtuluş Savaşı sırasında büyük 
bir efsane yaratsalar da özlerinde eşkıya diye biliniyorlar. Dağda 
yaşamak zor olduğundan ve rahat hareket etmek için daha kısa bir 
şey giymeleri lazım. İklim ne kadar sıcak olursa olsun hiçbir bölgemi-
zde bayanların başı veya bedeninin bir bölümü açık değildir. Bunun 
da tek nedeni yaşayış tarzı ve inançlarıdır.

Halk oyunlarına ilginin yeterli olduğunu 
söyleyebilir misiniz? 

Halk oyunlarına ilginin giderek azaldığını söyleyebiliriz. Bunun 
birçok nedeni var. Danslarda önce aile etkili. Çünkü biz de kendi 
kültürümüzü öğrenmekten uzağız. Bizim dansımız çok sade, bize 
münhasır ama şimdiki gençlerimiz kendini göstermeyi seviyor. Bizim 
kıyafetlerimiz özellikle bayanlar açısından kendini göstermeye müsait 
değil, bu yüzden örneğin Güney Amerika danslarına kaymaları 
gayet normal. Ama en başta dediğim gibi ailelerin kendi kültürünü 
aktarmamalarından kaynaklanıyor.
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ULUSLARARASI NAİF RESSAM EMİN 
BAŞARANBİLEK’İN SANATI ÜZERİNE
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Aslen arkeolog olan ve uzun yıllar İstanbul 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yapmış  Emin 
Başaranbilek; resim, seramik, heykel ve 
metal çalışmalarında önemli eserler ortaya 
koymuş çok yönlü bir sanatçı, bir sivil 
toplum gönüllüsü ve yazardır. Müzecilikte 
yeni atılımlara imza atmış Başaranbilek, 
çok sevdiği müzeciliği 65 yaşına kadar 
sürdürmeyi planlamış, ancak kendisini 
geliştirecek olanakları bulamadığı için 
bu alandaki kariyerine nokta koymak 
durumunda kalmış. Müze bilincinin bireye 
çocuk yaşlarda aşılanabileceğine inanan 
sanatçı, çocukları konuya özendirmek 
ve onları müze olgusuyla tanıştırmak 
için “Arkeoloji” temalı boyama kitapları 
çıkarmıştır. 

Müzeciliğe paralel olarak sivil toplum 
alanında da çalışmaları olan Emin 
Başaranbilek, ÇEKÜL (Çevre ve Kültür 
Varlıklarını Koruma Vakfı) bünyesinde 
Türkiye’nin en önemli sivil mimari örneği 
olan Birgi’yi koruma altına alma 
çalışmalarına devam etmektedir. Başarılı 
resim çalışmalarına imza atan sanatçı, 
yurt dışından ve yurtiçinden saygın 
organizasyonlardan ödüller almıştır. 
Resim yapmanın bir orkestranın hem 
tüm enstrümanlarını çalıp hem de onu 
idare etmek kadar zor bir iş olduğunu 
vurgulayan Başaranbilek, Bratislava’da 
gerçekleştirilen Naif Sanat Trienali’ne ve 
Slovenya Trebnje kentinde Naif Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen “Uluslararası Naif 

Haber : Ümran Tüyene Tasarım: Cansu Postacıoğlu

MYO Yaprak Dergisi

Sanatçılar Toplantısına katılmış”, burada 
‘TABOR Büyük Altın Nişanı’nın üçüncüsünü 
almıştır. Bu otuz yılda verilen üçüncü 
nişandır. Emin Başaranbilek’in uluslararası 
ödüllerinin yanı sıra 1987 TALENS Resim 
Büyük Ödülü, 1987 TEKEL Resim Büyük 
Ödülü, 1993 DYO Resim Büyük Ödülü’de 
bulunmaktadır. Türk Naif Ressamları 
arasında benzersiz bir konuma sahip 
olan sanatçı; Paris, Trebnje, Ljubljana, 
Northatley, Bratislava, Nurenberg, 
Bologna, Roma,Viyana, Newyork’da 
yankı uyandıran karma sergiler açmış,  
bunları yüzlerce kişisel sergi izlemiştir. 
Sanatçı; Cephe, Demokrat İzmir, Yeni 
Asır, Sabah Postası, Ekspres, Cumhuriyet 
ve Küçük Menderes gazetelerine; Evrim, 

Çağıltı, Yelken, Yeditepe, Art Decor, 
Sanatsal Mozaik kültür sanat dergilerine 
ve ÇEKÜL bülteni gibi yayınlar ile Ünlüler 
Ansiklopedisine öykü, şiir, kitap, eleştiri, 
deneme, gezi, kültür, sanat, meslek ve köşe 
yazıları ile biyografiler yazmıştır. 2012 
yılında ‘Birgi’ye Bakmak’ adlı deneme 
kitabı, 2015 yılında ‘Lübbey Kışlığı ve 
Lübbey Camisi’ adlı araştırma kitabı 
yayımlanmıştır. Naif Türk Ressamı olduğu 
kadar, kişiliği de naif ve alçakgönüllü 
olan Emin Başaranbilek, çalışmalarını 
2000 yılından beri Ödemiş/Birgi’ de 
sürdürmektedir.
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‘‘Bir daha dünyaya gelsem 
  yine avukat olurdum’’

MYO Yaprak Dergisi

Görme engeline karşılık hayatındaki engelleri kaldırmış başarılı avukat 
Ahmet Önerge ile mesleğe nasıl başladığı, neden bu mesleği seçtiği ve 

mesleğin zorlukları üzerine yaptığımız röportajı ilgiyle okuyacaksınız.

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız ? 
Ben Ahmet Önerge, 1961 
doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu ve 
liseyi dışarıdan bitirdim, 9 Eylül Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdim. 26 yıldır avukatlık 
mesleğini sürdürüyorum. Halen serbest 
avukat olarak çalışıyorum. 

Hobileriniz nelerdir?                                                                                                                                        
Bağlama çalmayı ve Türk Halk 
Müziği dinlemeyi çok seviyorum. 
İzmir Barosu’nun Türk Halk Müziği 
korosunda belli bir süre korist ve solist 
olarak da görev aldım. Ayrıca TRT 
Türk Halk Müziği korosunda bağlama 
çaldım. 

Avukatlık mesleğini neden seçtiniz 
? Çocukluk hayaliniz olan mesleği 
mi yapıyorsunuz ?

Türkiye gibi ülkelerde sorunlar bir hayli 
fazla. Özellikle hukuksal sorunlar çok 
fazla olduğu için çalışma alanının da 
geniş olabileceğini düşündüğüm için 
avukatlık mesleğini seçtim. 
Kesinlikle çocukluk hayalim avukatlıktı. 
Mesleğimden son derece  mutluyum, 
bir daha dünyaya gelsem yine avukat 
olurum. Eğer bu mesleği seçmeseydim 
gazeteci olmak isterdim. Zaten benim 
tercihlerim arasında avukatlık ve 
gazetecilik vardı. 

Bu meslek sizi maddi ve manevi 
anlamda doyuruyor mu ? 
Ülkemizde gençlere mesleğinizi 
tavsiye eder misiniz ?
Bir mesleği iyi yaparsanız nolursa 
olsun sizi maddi ve manevi yönden 
doyurur. Ben bütün geçimimi bu 

meslekten sağlıyorum. Türkiye gibi 
ülkeler de malesef sağlıklı istikrar yoktur. 
İstikrarın olmadığı ülkelerde insanlar 
arasındaki problemler de bir hayli 
yoğunluklu olacaktır. Bu nedenle ben 
avukatlık mesleğini özellikle hukukla 
ilgilenmelerini tavsiye ederim. 

Ne tür davalara bakıyorsunuz ?
Ben genellikle ceza davalarına 
bakıyorum. Arıza davaları 
yoğunlukludur. 

Müvekkilinizin kendi 
savunmalarında yalan söylediğini 
hissediyor musunuz?                          
Tabi, müvekkil karşımıza geçtiği zaman 
bize olayı aktarırken yalan söylüyorsa 
tecrübemize dayanarak tahmin 
edebiliyoruz ve doğru söylemeye 
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teşvik ediyoruz. Çoğunlukla da 
doğruyu söyletebiliyoruz. Böyle bir 
yeteneğimiz de var. Bu yeteneği 
kazanıyoruz meslek yaşamında.

Engel durumunuz nedir? İlk 
ortaya çıktığında nasıl bir dönem 
geçirdiniz? 
Görme engelliyim. 1 yaşında 
gözlerimde ağrı oluşmuş. Yanlış tedavi 
yüzünden gözlerim bozulmuş ve o 
günden beri görmüyorum. Ancak 
çocukluğumda herhangi bir sıkıntı 
yaşamadım. Çevremde kendimi 
kanıtlamaya çalıştım. Çocukken 
bile çevremde gören arkadaşlarım 
arasında başarılı diye biliniyordum. 
Oyun kurarken de hep lider konumunu 
geçtim. Sıkıntı yaşamadım. 

Görme engelli bir avukat olarak 
bu meslekte ne gibi zorluklarla 
karşılaşıyorsunuz?                 
Herkesin yaşadığı zorlukları ben 
de yaşıyorum. Ancak bizim diğer 
görenlere nazaran ek engellerimiz 
da vardır. Mesela mutlaka birini 
veya birilerini çalıştırmak durumunda 
kalıyoruz. Örneğin; kanundaki 
yeni yasaları okutmak, adliyede 
iş yaptırmak amacıyla ilave kişi 

çalıştırmak durumunda kalıyoruz. Bu 
ilave bir yük getirmektedir bize. Onun 
dışında başka zorluk yok. 

Üniversite eğitiminizde 
engelinizden kaynaklanan 
zorluklar yaşadınız mı? 
Mutlaka zorluklar olacaktır. Çünkü 
gören arkadaşlarımız notlara çok 
rahat ulaşabilirken, kitapları rahat bir 
şekilde okuma olanağına sahipken, 
biz onu birilerine okutuyorduk. Ama 
ben bu sorunu pek yaşamadım. 
Çünkü geniş bir arkadaş çevrem 
vardı. Özellikle bayan arkadaşlarımızın 
sesinden kasete kitap okutuyordum. 
Onların sesleri erkeklere göre 
daha güzeş. Onun için rahatlıkla 
derslerime çalışabiliyor ve sınavlarıma 
hazırlanabiliyordum. Büyük bir sıkıntı 
yaşamadım.

Sizce toplumun engelliliğe bakış 
açısı nasıldır?
Toplum Türkiye’de engellilere şöyle 
bakıyor; engelliyse bir kişi bir işe 
yaramaz. Mesela ben bazen yolda 
gidiyorum. Bana acıyan gözlerle 
bakıyorlar. Ama o bana acıyan kişi 
acınacak durumda. Mesela işi yok 
gücü yok. Üstü başı dağınık bunu 

hissediyorum. Bakış açısı çok farklı. 
Çoğu bize baktığı zaman hiçbir 
işi yapamayacağımızı düşünür. 
Hatta kimileri nasıl yemek yediğimi 
dahi merak ederler. Çoğu kez 
eşim tarafından ya da arkadaşım 
tarafından giydirildiğimi ve tıraş 
edildiğimi düşünürler. Yani kısaca 
toplum engelliyi çok iyi tanımıyor. 
Mesela ben bütün öz bakımımı kendim 
yaparım. Hatta benim yaptığım 
ütüyü ve yemekleri birçok bayan 
yapamaz. Kişiler beni avukat olarak 
gördüklerinde önce şaşırıp, ‘Bu avukat 
bizim davamızı yürütebilir mi’ diye 
düşünüyorlar. Tabi tanıdıktan sonra 
davasını mutlaka bana veriyor. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?                                                                                  
Her mesleği iyi bir şekilde yaparsak 
mutlaka başarıya ulaşırız. Herkesin 
özünde bir engeli vardır. Engeller 
ikiye ayrılır: Görme engeller ve görmez 
engeller. Her insanda kısmi engel 
vardır. Bu engeli sorun etmezsek ve 
aşmaya çalışırsak o zaman o engeli 
bir fırsata çeviririz. Engelimiz vardır 
diye daha çok çalışır ve daha çok 
başarıyı yakalarız. Onun için hangi 
işi yaparsak yapalım iyi yapalım. İyi 
yaparsak başarıya ulaşırız.
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Hayvan barınakları sahipsiz 
kalmış, sokağa terk edilmiş ya 
da sokakta yaşarken sağlık 
durumu bozulmuş hayvanlar 
için bir bakımevi olarak bilinir. 
Barınaklarda sağlığına ka-
vuşturulan hayvanlar alındığı 
yere bırakılır ya da sahip-
lendirilir. Bu şekilde yazıldığı 
zaman konu çok basit gibi 
görünebilir, fakat hayvan 
barınağı meselesi, üstünde 
durulması, elimizi taşın altına 
koymamız gereken bir mese-
ledir.
Ne yazık ki toplumumuz hay-
van hakları konusunda son 
derece bilinçsiz. Bu yüzden 
barınaklar halk arasında 
‘’cins’’ olarak tabir edilen 
safkan ve büyük paralar 
ödenerek alınmış fakat sahi-
plerinin bilinçsizliği nedeniyle 
terk edilmiş, sokakta insan-
ların şiddetine maruz kalmış, 
kazaya uğramış hayvanlarla 
dolu. Bu canların barınak-
larda pek de mutlu bir süreç 

geçirdiklerini söylemek doğru 
olmaz. Yanlış çalışan seçimi 
hayvanların en büyük ka-
busu. Bakıcılar tarafından 
aç bırakılan, dövülen hatta 
daha kötü durumlara katlan-
mak zorunda bırakılan can-
lılar aslına hepimize emanet. 
Hepsinin bakımı ve yiyecekleri 
için gereken ücretler beledi-
yeler tarafından karşılanmıyor 
ya da yetersiz kalıyor. Çoğu 
barınak hayvan severlerin 
bağışları ve yardımlarıyla 
ayakta kalıyor. Hele ki ülkem-
izde hayvan koruma konusu 
ancak çok küçük bir kesimde 
dile getirilirken, çevremizdeki 
barınakların çoğu ‘’ölüm 
kampı’’ olarak nitelendiriliyor.
Örnek barınak
Şimdi bahsedeceğim 
barınağı ise bunlardan ta-
mamen ayrı tutuyorum. Prof. Dr. 
İsmet Sungurbey Seferihisar 
Sokak Hayvanları Barınağı 
ülkemizde en iyi beş arası-
na girebilecek kadar iyi bir 

barınak. Biz buraya ziyaret 
ettiğimizde bünyesinde 
çok sayıda köpek ve 7-8 
kediyi barındırıyordu. Hala 
ağaçlandırma çalışmaları 
devam ediyor, bazı eksikler 
tamamlanmaya çalışılıyordu. 

Kameralarla izleniyor

Köpekler tedavileri devam 
edenler, anneler ve be-
bekleri, sağlıklarına kavuşmuş 
ve sahiplenilmeyi bekleyenler 
ve yasak ırklar olarak ayrı 

kazası sonucu sakat kalmış ve 
tedavi görmüş bir kedicik or-
talarda dolanıyordu diğerleri 
de tedavi sürecine devam 
ediyor ya da sahiplenilmeyi 
bekliyordu. Bütün bölge 
barınağın müdürü tarafından 
herhangi bir olumsuz durum-
da anında müdahale etmek 
ve hayvanları her an görebil-
mek için kameralarla

İyilik yapmak için iyi bir fırsat
MYO Yaprak Dergisi
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izleniyordu. Buradan 
barınağın müdürünün tebrik 
edilmesi gerektiğini de belirt-
mek isterim. Tabii ki barınağın 
veterinerlerini ve diğer 
çalışanları da unutmamak 
gerek.
Mama bekliyorlar
 Bizim burayı ziyaret etme 
hayvanlara mama götürmek 
ve yardımcı olabileceğimiz 
herhangi bir konuda katkıda 
bulunmaktı. Götürdüğümüz 
altmış kilo köpek mamasının, 
köpeklerin yalnızca yarım 
günlük öğününe yeteceğini 
öğrendiğimizde ise çok 
üzülmüştük ve keşke daha 
fazla götürseydik diye 
düşünmüştük. Anlayacağınız 
üzere mama ihtiyacı çok 
fazla. İmkanlar yeterli değil 
ve bağışlanacak her mama 
paketi hayati önem taşıyor. 
On beş kilo kedi maması ise 

kedi nüfusu şimdilik çok az 
olduğu için yeterliydi, bu bizi 
sevindirdi.. 
Ayrıca barınağı ziyaret 
ettiğinizde mama götürmek 
dışında, hay-
vanları gezdirip 
severek onlarla 
ilgilenebilirsiniz. 
Hatta sağlığına 
kavuşmuş olanları 
sahiplenebilir 
veya yuva bu-
lunana kadar 
geçici yuva 
olabilirsiniz. 
. Bu canlar bizim 
yardımlarımızla 
sağlıklarına ka-
vuşabilir ve mutlu 
bir hayat sürebilir. 
‘’Benim yapa-

HABER : ELİF AKARSU  TASARIM : CANSU POSTACIOĞLU
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bileceğim bir şey yok ’’ 
diye düşünmeyin. Elin-
izde iyilik yapmak için bir 
fırsat varken bunu kaçır-
mayın, değerlendirin.
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İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ikinci sınıf öğrencileri, Halkla 
İlişkilerde Proje Uygulama dersi kapsamında hazırladıkları halkla ilişkiler projelerini yaşama geçiriyor.

Ders kapsamında hazırlanan dikkat çekici projeler arasındaki Beliz Aktaş, Bulut Yonar, Nedim Can Durmuş 
ve İnci Kamçılı’dan oluşan proje ekibinin hazırladığı  ‘İlk Yardım Hayat Kurtarır ’ başlıklı çalışmanın seminer 
ayağı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İzmir Çiğli kampüsünde hayata geçirildi. Hedef kitlesi, TEGV’in 
ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği veren gönüllüler olan etkinlikle vakıftan eğitim 
desteği alan çocukların eğitim sırasında karşılaşabileceği yaralanmalarda ilk müdahalenin hızlı bir şekilde 
yapılması hedeflendi. Temel ilk yardım eğitim semineri İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. 
Dr. Gül Dikeç tarafından verildi.
Seminerde yetişkinler ve çocuklar olmak üzere ilk yardımın amacı, temel uygulamalar, hasta taşıma 
teknikleri, temel yaşam desteği, kanamalar, yanıklar, bilinç bozuklukları, kırık çıkık ve burkulmalar konularında 
bilgilendirme yapıldı. Yetişkin ve çocuk maketlerle uygulamalı olarak gerçekleşen eğitim hakkında Gül 
Dikeç şu açıklamalarda bulundu: “Acil vakalar, travmatik vakalar, kalp krizi ve boğulma gibi riskli vakalarda 
ölüm riskinin minimize edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız ilk müdahalenin yapılıp hastanın 
bulunduğu kritik durumdan kurtarılması, hastaneye sevk edilmesini sağlamak”. Seminer, etkinliğe katılan vakıf 
gönüllü eğitmenlerine YÜSEM bünyesinde hazırlanan katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
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Kızılay’a kan bağışında rekor 

Haber: Ebru Daye Tasarım: Cansu Postacıoğlu

Sosyal sorumluluk kapsamında kan bağışının 
öneminin anlaşılması ve farkındalığın 
oluşturulması amacıyla Türk Kızılayı ve Yaşar 
Üniversitesi öğrencilerinin işbirliği ile kan 
bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinden Uğur Bahattin Eskizara, 
Başak Çolağ, Elif Avar, Anıl Karadağ, 
Onur Şenelli, Uğurtan Mert Kaplan, Aylin 
Ay ve Zeynep İnci Abduşoğlu tarafından 
düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük 
ilgi gördü.  Yaşar Üniversitesi öğrencileri 
ve personelinin kampüs alanına getirilen 
Kızılay otobüsünde kan bağışında bulunması 
sonucu toplam 124 ünite kan alındı.
Kampanyayı hazırlanan afişlerle duyuran 
öğrenciler, beklentilerinin fazlasında bağışın 
olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile 
getirdiler. İnsanların kan bağışı konusunda

 yeterince bilgi sahibi olmamaları ve 
önyargıları nedeniyle daha önce bağışta 
bulunmadıklarını söyleyenler, kan bağışında 
bulunduktan ve bilgi sahibi olduktan sonra 
mutlu olduklarını, hatta bir daha ne zaman 
kan verebilecekleri konusunda personele 
sorular yönelttiler. Geçen yıllara göre bu sene 
yapılan bağışlarda bir günde rekor kırıldığını 
söyleyen Kızılay personeli, çok memnun 
kaldıklarını, beklentilerinin çok üzerinde bağış 
olduğunu söylediler. 
Kampanyayı düzenleyen öğrenciler ‘Yatak 
kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle çoğu kişi 
kan veremedi. Ancak seneye bize tanınacak 
imkanlar sayesinde bu seneki  rekoru da 
kıracağız’ dedi.

MYO Yaprak Dergisi
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Huzur götürdüler
Yaşar Üniversitesi MYO öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kap-

samında Nevvar Salih İşgören Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Yaşar ’lı  öğrenciler olarak projeye 29 Nisan 2016 
tarihinde başlayarak huzur evi sakinlerini çiçek 
dikme etkinliğine davet ettik. Daha mutlu olmaları 
için sıvadık kolları ve başladık çiçek dikmeye. Erol 
amcamız ve Ayşe teyzemiz de bize eşlik ederken 
onlarla sohbet etme imkanı da bulduk. Bizimle du-
ygularını paylaştılar. Kimisi geçmişinden, gençliğin-
den, kimisi çocuklarından, torunlarından bahsetti. 
Yaşamlarının değişik bölümlerinden bir çok hikaye 
dinledik.Nevval Salih İşgören 80 yaşındaki İbrahim 

amcanın üçüncü huzureviymiş. Ailesi hayattaymış ama 
daha fazla yük olmamak için huzurevine yerleşmeyi ter-
cih etmiş. Erkek çocuğunun trakeostomi hastası olduğu 
ve eşinin de çocuğuna baktığından bahsetti. “Aileni 
görmeye gidiyor musun?” diye sorduk İbrahim amcaya. 
“Onlar kendilerine bir hayat çizdiler, yaptıkları her şey-
den de haberim var ’ diye cevapladı.
Yaşlılar arkadaşlıklarını ve mutluluklarını bizimle paylaştı. 
Onları yalnız bırakmayan biz ve bizim gibi gençleri 
aralarında görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdiler.
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Haber : Tuğçe GARİP  Tasarım : Ata Kaan KOÇ

Ya
şa

mYaşar’lı öğrenciler
koşamayanlar için koştu

Yaşar Üniversitesi’nden öğrenciler 
de kişi başına 50 TL vererek 
bu yılki koşuya katılma hakkı 
elde etti. İzmir ’deki koşu 8 Mayıs 
günü Gündoğdu Meydanı’nda 
5 bin kişinin katılımıyla başladı. 
Yarış başlamadan önce Sports 
International antrenörleri ile 
egzersizler yapıldı.  Daha 
sonrasaat 14.00’te herkesin yerini 
almasıyla koşu başladı. 

Sports International antrenörleri 
ile egzersizler yapıldı.  Daha 
sonrasaat 14.00’te herkesin yerini 
almasıyla koşu başladı. En son 
parkurdan çıkan yarışmacının 
ardından 30 dakika sonra belli bir 
hızla giden yakalama aracı yola 
çıktı. Araca yakalanan koşucular 
için yarış sona ermiş oldu. 
Yarış başlamadan önce herhangi 
bir ödülün olmadığı sadece

koşamayanlar için koşulacağından 
kimsenin birbirini geçme çabası 
olmaması gerektiği bilgisi verildi. 
Yarışı 52 kilometre koşmayı 
başaran Ahmet Bayram kazandı. 
Madalyasını alan Bayram, yarışın 
son yakalanan ismi oldu. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları 
ile gerçekleştirilen Wings For Life 
Dünya Koşusu bugüne kadar 
İzmir ’de yapılmış en büyük koşu oldu.

Yaşar Üniversitesi’nden öğrenciler  
Wings For Life World Run dünyanın en 
büyük yardım koşusunun İzmir ayağına 
katıldı.  Koşamayanlar için koşmak ve 
araştırmalarına kaynak yaratmak için 

 Wings For Life Vakfı tarafından organize 
edilen, bugüne dek, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 34 ülkede aynı 
anda gerçekleşen koşularda  2 yılda 150 
binden fazla kişi yer aldı ve 7.1 milyon 
Euro bağış toplandı. 
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Haber / Kübra Saçak Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz
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 YAZIN KENDİNİZİ İYİ HİSSEDİN!

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku kilo 
vermenin temelidir. Vücudumuz için 
yeterli olmayan uyku saatleri ertesi 
gün vücudumuzda ödem birikmesine 
neden olur. Bu durumda tartı üstünde 
kilomuzu fazla görürüz. Ayrıca yapılan 
bilimsel çalışmalar gece geç saatlere 

kadar oturan bireylerin daha fazla 
kalori aldığını tespit etmektedir.

Şekeri azaltın: Tüketmesi kesin-
likle keyifli olan ama tüketim miktarı 
ve sıklığına her zaman dikkat etmek 
zorunda olduğumuz bir besindir. Şekeri 

tükettikçe 
vücudumuzun 
daha fazla 
istemeye 
başlay-
acağını 
unutmayalım. 
Bu durumda 
istenmeyen 
vücut şekline 
sahip ol-
mamıza ned-
en olacaktır. 

Eğer kilo vermek istiyorsak ilk uzak 
durmanız gereken besinlerin başın-
da şekerli besinler gelmektedir.

Yeşil çay ve bol su için: Yeşil 
çayın hem metabolizma hızlandırıcı 
etkisi hem de bağışıklık sistemini 
güçlendirici etkisi bulunmaktadır. 
Yeşil çay bu etkisi ile hem iyi bir 
içecek alternatifidir hem de kilo 
vermeye yardımcı olacaktır. Su ise 
hem vücutta şişkinlik hissi veren hem 
de kilomuzun tartı üzerinde fazla 
çıkmasına neden olan ödemin 
dışarı atılması için temel içecektir. 
Aynı zamanda yağın vücuttan atıl-
ması için gereklidir. Günde ortalama 
2 - 2,5 litre su içilmesi gereklidir. 
Eğer su içme alışkanlığımız yok ise 
bunun zaman içerisinde oluşa-

 Yaz mevsiminin yaklaşması, genellikle hızlı kilo verme isteğini beraberinde getiriyor. Ancak sağlıklı kilo vermek 
için, ulaşılabilir hedefler koymak ve diyet süresince motivasyonu kaybetmemek büyük önem taşıyor. Artık yaza 
bir adım daha yaklaşıyoruz. Bikiniler, mayolar dolaplardan çıkmaya başlıyor. Fakat, öncelikle kışlık kıyafetlerimizin 
altında başarıyla sakladığımız fazla kilolardan kurtulmak lazım. Peki siz hala kıştan kalma kilolarınızdan nasıl 
kurtulacağınızı bulamadınız mı? İşte sizi fit bir görünüme kavuşturacak bilgiler...
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cağını unutmayıp, su içmekten hemen 
vazgeçmeyelim. 

Akşam hafif yemekler tercih edin: 
Özellikle akşam yemeklerinde sebze 
gibi hafif besinleri tercih etmemiz diyet 
yapmasak dahi kilo vermemize yardım-
cı olacaktır. Yağ içeriği yüksek, soslu 
yemekleri tercih etmek yerine su ve lif 
içeriği yüksek kalorisi düşük, mevsime 
uygun sebzeleri tercih etmemiz kilo 
kaybını kolaylaştıracaktır.

Tam tahıllıları seçin: Günümüzde 
birçok ürüne alternatif bulunabil-
mektedir. Makarna, pirinç ve ekmek 

çeşitlerinde kepekli olanları (kansızlık 
probleminiz yok ise) tercih edebiliriz. 
Ayrıca ekmekte tam buğday, tam 
çavdarlı alternatifler de yine tercih 
edilebilir. Bu şekilde hem daha 
az besin tüketimi yapmış hem de 
daha uzun süre tokluk hissi yaşamış 
oluruz. Ayrıca bu alternatifleri tercih 
eden kolesterolü yüksek bireylerin 
kolesterol seviyelerinde zaman 
içinde düşmeler olduğunu araştırma 
sonuçları göstermektedir.
Porsiyonunuzu küçültün: Porsiyon 
küçültmek kilo vermek için yapıla-
bilecek en pratik adımdır. Ama bu 
hep söylenen “yediklerinin yarısını ye 

kilo verirsin” gibi sağlıksız bir kavramla 
karıştırılmamalıdır. Porsiyon küçültme 
tabağımızdaki sağlıksız olan besinleri 
çıkarma, ayrıca gün içerisinde tüket-
tiğimiz abur cuburdan uzak durma an-
lamına gelmelidir. Bu şekilde kilomuzun 
yavaş yavaş azaldığını görebiliriz.
Sağlıklı kilo verebilmek, yaşam tarzıyla 
beraber sağlıklı beslenmede önemli 
bir konu haline gelmiştir. Sağlıklı ol-
mamız için hayatımızda birkaç değişik-
lik yapmamız gerekebilir. Mesela, 
her gün neler yiyip içtiğimize dikkat 
edersek belki bir şeyleri değiştirme 
imkanımız olur. Dengeli beslenip daha 
sağlıklı vücuda sahip olabiliriz…
 

Haber / Gamze Beyde Tasarım / Cansu Ayyıldız

MYO Yaprak Dergisi

YA
ŞA

M

YA
ŞA

M



64 65

MYO Yaprak Dergisi
YA

ŞA
M TÜRKİYE’NİN 

EN GÜZEL PLAJLARI
Facebook profillerinin buram buram tatil koktuğu, deniz kıyısındaki ark-
adaş check-in’lerinin sinirimizi bozduğu şu günlerde, ben kendimi nerel-
ere atsam sorusuna yanıt arama vakti geldi diye düşündük. O sebeple 

çok uzağa gitmeden, memleketimin cennet plajlarını size tanıtmak 
istedim.

Zeynep ODABAŞI

Zeynep ODABAŞI

Zeynep ODABAŞI

Zeynep ODABAŞI

Zeynep ODABAŞI
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Haber / Umut Can AYTEKİN Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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1. Sarımsaklı plajı (Ayvalık
1. Sarımsaklı plajı 
(Ayvalık)
Ege sahillerinin incilerinden Ayvalık’ta denize 
girebileceğiniz en güzel plaj Sarımsaklı. Halk plajı 
olmakla birlikte, 8 km’lik sahil şeridi boyunca çeşitli 
işletmeler de bulabilirsiniz. Denizi ve sahil şeridi 
tamamen kumluk. Hatta Türkiye’nin ve dünyanın en 
mükemmel kumu özelliklerini taşıdığı Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından da belgelenmiş. Sahil 2013 
ve 2014’te mavi bayrak da almış. Anlayacağınız 
bol ödüllü bir plajımız kendisi. Bölgeye en yakın 
havalimanı Edremit Havaalanı.

2. Kefalos plajı 
(Gökçeada)

Gökçeada’yı son zamanlarda wind-
surf ve kitesurf turizmine açan plajdır 
Kefalos. Burası Kuzey Ege’nin Pata-
rası da derler… Uzun kumluk ve bol 
rüzgar alan sahili su sporları için old-
ukça uygundur. Ama yüzmek, denizde 
uzun saatler geçirmek isterseniz de 

kimse size hayır demez. Sörf yapanlar 
sizi rahatsız etmez, aksine izlemek 

keyiflidir de. Ayrıca buraya gittiğinizde 
sahil kenarındaki Tuz Gölü’nde 

çamur banyosu da yapabilirsiniz. 
Gökçeada’nın tüm sahil kıyıları mavi 
bayraklıdır. Yazları Gökçeada’ya 

uçak seferleri yapılmaktadır.

3. Ayazma Plajı (Bozcaada)

Soğuk deniz sevenler için en iyi adres burası. Ayazma 
Bozcaada’nın en büyük ve en bilinen plajı. Oldukça 
geniş ve kumluk bir sahili var. Bölgeye Bozcaada 
merkezinden düzenli olarak minibüs seferleri yapılıyor. 
Adada motorsikletle ulaşım da oldukça yaygın. Hazır 
gitmişken bir motor kiralayıp, adayı baştan başa 
turlayın derim. Bozcaada’ya en yakın havaalanı 56 
km. uzaklıkta bulunan Çanakkale Havaalanı. Adaya 
ulaşmak için Geyikli’den kalkan feribotlara binmeniz 
gerekiyor.
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4. Lara Plajı (Antalya)

Lara, Antalya şehir merkezine 18 km. uzaklıkta yer 
alıyor. 2 km. uzunluğunda, 45 metre genişliği Lara 
ince kumdan oluşan bir sahil şeridine sahip. Buranın 
ince kumu romatizmal hastalıklara iyi geldiği için, 
yaz aylarında plajda çadır kuranlara sık sık rast-
layabilirsiniz. Bölgenin denizi son dört yıldır mavi 
bayrak alıyormuş. Buraya en yakın havaalanı 15 km 
uzaklıktaki Antalya Havalimanı.

5. Kaputaş Plajı (Kaş)
Kaputaş plajı Kalkan ve Kaş arasında olup, Kalkan’a 7 km 
mesafededir. Yol seviyesinden aşağıda olduğu için yürüyerek 
ulaşabilirsiniz buraya. Sahili kum ve çakıl karışımıdır. Buraya ul-
aşması her ne kadar zahmetli olsa da, gittiğinizde bu zahmete 
değdiğini göreceksiniz. Turkuaz mavisi denizi ile ve köpük gibi 
dalgaları ile insanın aklını başından alır. Bölgede bir işletme 
bulunmadığı için yanınızda yiyecek götürmeniz iyi olacaktır. 
Kalkan Koyu’nun tamamı mavi bayrak almaya hak kazanmış. 
Buraya en yakın havaalanı Dalaman Havalimanı.

7. Çıralı Plajı (Antalya)
Eşine dünyada az rastlanır nitelikteki Çıralı Plajı, sevimli caretta 
carettalara ev sahipliği yapıyor. Dere yataklarından akan su-
yun denize hafif derinlik vermesiyle, pek de sıcak sayılmayacak 
bir suya sahip Çıralı, sizi hem doğal hem de tarihi bir atmosfere 
sokuyor. Plaja gitmek için Kral Zeus’un mezarını, antik tiyatro 
ve hamam kalıntılarını geçmeniz gerekiyor. Roma devrinde bir 
yolculuk yaptıktan sonra ulaşıyorsunuz Çıralı sahillerine. Buranın 
denizi hafif taşlı ve kumluk. Birinci derecede doğal sit alanı 
olan Çıralı, mavi bayrak sahibi. En yakın havaalanı Antalya 
Havalimanı.

6. Ölüdeniz (Fethiye)

Fethiye’nin enteresan yapıdaki koylarından 
biri Ölüdeniz. Denizi ve sahili tamamen taşlık. 
Ama muhteşem doğasının üzerinizde yarattığı 
etki, bu dezavantajı gözardı etmenizi sağlıyor 
genellikle. Denizde yüzerken tepenizden 
geçen paraşütçüleri izlemek de ayrı bir keyif 
veriyor insana. Buraya en yakın havaalanı 
Dalaman Havalimanı.
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Tasarım / Zeynep ODABAŞIHaber / UMUT CAN AYTEKİN
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8. Ilıca (Çeşme)
Çeşme’ye 5 km mesafedeki Ilıca, dünyanın hiçbir 
yerinde bulunmayan bir özelliğe sahip. Ilıca 
denizinin içinde sıcak su kaynakları yani ılıcalar 
bulunuyor. Sahilin adı da buradan geliyor. Su içer-
isindeki ılıcaların romatizma, cilt hastalıkları, raşitizm, 
karaciğer ve idrar yolları gibi hastalıklarda iyileştiri-
ci özelliği olduğu söyleniyor. En yakın havalimanı 
96 km. mesafedeki Adnan Menderes Havaalanı.

9. Ovabükü (Datça)

Mesudiye köyüne bağlık üç bükten en güzelidir. Datça 
yarımadasına gizlenmiş güzelliklerden Ovabükü, Akdeniz’in en 
mükemmel sahilleri arasında ilk sıralarda geliyor. Diğer iki koy ise 
Hayıtbükü ve Palamutbükü. Civarda çok sayıda şirin pansiyon 
ve güzel bahçeli evler görebilirsiniz. Buraya en yakın Dalaman 
Havaalanı’ndan ulaşabilirsiniz.

10. Amos (Marmaris)

Amos Marmaris’e 
24 km. uzaklıkta bir 
antik kenttir. Bozburun 
yarımadasında, iki 
tatil köyünün arasına 
saklanmış ziyaretçil-
erini bekler. Çakıl taşlı 
plajı, günümüze kadar 
iyi korunmuş tiyatro, 
sarnıç, tapınak ve 
anıtları vardır. Burada 
hem deniz keyfi hem 
de tarihte bir yolculuk 
yapabilirsiniz. Buraya 
en yakın havalimanı 90 km uzaklıktaki Dalaman 
Havaalanı’dır.

11. Kelebek Vadisi (Fethiye)
Bohem ruhlu tatilcilerin aklına gelen ilk duraklardandır 
Kelebekler Vadisi. Dünya mirası olarak kabul edilen Ba-
badağ’nın eteklerinde bulunur. Burası doğal sit alanı olarak 
kabul edildiği için her türlü yapılaşma yasaktır. Dolayısıyla 
tatilciler genellikle kamp için burayı tercih ederler. Ölüden-
iz’den tekne ile Kelebekler Vadisi’ne ulaşabilirsiniz. En yakın 
havalimanı ise Dalaman Havaalanı’dır.

12. Ortakent (Bodrum)
Bodrum’a en yakın plaj olan Ortakent, tatilcilerin en gözde 
duraklarından. Şehir merkezine uzaklığı 10 km. Su kayağından 
yelkene birçok su sporuna elverişli oluşu da burayı ayrı bir cazi-
be merkezi haline getirmiş durumda. Mavi bayraklı bir denize ve 
uzun kumsala sahip. Buraya Bodrum – Turgutreis yolu üzerinden 
ulaşabilirsiniz. En yakın havaalanı ise Milas – Bodrum Havalimanı.
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Doğru renk ve vücudunuza uygun 
tasarımlar ile ‘şık’ mertebesine ulaşabil-
irsiniz ancak stilinizi tamamlayacak tek 

şey aksesuarlarınızdır.

Tek ihtiyacınız 
biraz aksesuar

Takılarınız stilinizi tanımlar.
Tarzınızı yansıtmanızı sağlar.

Önemli olan doğru aksesuarı 
doğru yerde kullanmaktır.Gün-
lük jean ve beyaz t-shirt kom-
bininizi bile hareketlendirerek, 
moda dünyasındaki terazinin 

kazanan tarafında olabilirsiniz.

M
O

D
A

Haber / Merve SEVİN Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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Saçlarımız kıyafetimizi 
ve aksesuarlarımızı taşımamızdaki 

çok büyük bir etkendir.
Bu etkiyi güçlendirmek tercihiniz 

olursa bu yıl fularlarınızı bant 
görevi görülecek şekilde büyük 
bir fiyonk eşliğinde bağlayabil-
irsiniz.Bu tarzın olmazsa olmazı 

ise güneş gözlüğünüz olacaktır.
Hayatınızdan aksesuarları eksik 

etmeyin.
Unutmamalısnız ki bir kadın en çok 

mücvhereriyle şıktır.

Takı sevmeyen biriyseniz, 
işe ilk etapta kolyelerden 
başlayabilirsiniz.Kolyenizin 

modeli tarzınızı yansıtacaktır.
Beğendiğiniz tasarımları alıp 
üst üste takmak bile size gün-

cel bir görünüm verecektir.
Bunun dışında gösterişli küpel-
er bu yıl çok gündemde.Herkes 

gibi olmak istemiyorsanız tek 
kulağınıza taktığınız büyük bir 
küpeyle farkınızı ortaya koya-

bilirsiniz.
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 2016 MODA RÜZGARI
Bu sene bahar, Nisan yağmurlarıyla başladı. Baharın gelmesiyle birlikte kampüste İlkbahar-Yaz 
modasının rüzgârları esmeye başladı. Kızlar kadar erkeklerin de birbiriyle yarıştığı gözler önünde. 
Serin ve yağmurlu havaların etkisinden çıkamayan öğrenciler, kombinlerini bot, kot ceket ve şişme 
yeleklerle tamamlıyor. 
Havaların ısınmasıyla beraber kışlıklar kaldırıldı! Kilim desenleri, püsküller, danteller ve retro desenler 
en çok göze çarpan detaylardan. Kızlar natürel tonların hâkimiyetindeki etnik desenler ve 
aksesuarlarla zenginleşen country tarzı çok sevmiş görünüyor…  Bu sezon etekler mini ya da diz 
boyunda, çan şeklinde.
Hadi 2016 İlkbahar-Yaz modasını biraz yakından inceleyelim…

1
Omuz
Sezonun dekoltesi sırta doğru açık omuzlar ama bu defa biraz abartılı! Omzu açık 
model bluzlar, kot pantolonlar için birer tamamlayıcı.

2
Püskül
Lüks trendin uzantısı olan ip ve püsküller artık daha ince. Sonbahar-kış sezonunda 
etek ve ceketlerde çok sık gördüğümüz püskülü, artık ilkbahar-yaz sezonunda çanta 
ve kolyelerde görüyoruz. Zarafetinizi ince püskül aksesuarlar ile tamamlayabilirsiniz.

3

Beyaz
Bu yaz baştan aşağı beyaz giyinmek moda. Beyaz pantolonlarınızın üstüne aynı renk 
tişörtle renkli takılarla saf ve şık görünmek oldukça kolay!

Dantel
Geçen sezon bluzlerde gördüğümüz danteller bu sene şort, etek ve elbiselerde de 
karşımıza çıkıyor. Bohem havası yaratmak isteyenler için danteli kovboy botları ile 
kombin yapabilirsiniz. Danteli koton kumaşlar ve sportif parçalarla birlikte tamam-
layıp hem şık hem rahat görünüme sahip olmak mümkün.

4
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5

Kot
3 sezondur en hit parçalar; 70’ler 
ve 90’ların kot modelleri. Kot 
üstüne kot akımına siz de uymak 
istiyorsanız; kot pantolonlarınız 
ile kot gömlek veya bluzler tercih 
edebilirsiniz.

ElbiselerBu sezon etekler mini 
ya da diz boyunda ve çan şeklinde. 
Bunun yanı sıra A kesimli kloş etekler 
de oldukça moda.

6

Ayakkabı
Şık veya spor tüm kombinlerinizi 
sezonun en gözde spor 
ayakkabılarıyla tamamlayabilirsiniz. 
Sandaletlerde bağcıklı ve 
gladyatör modeller sezonun 
trendleri arasında.

7

Gömlek
Kimono ceketler yerini tiril tiril gömleklere bıraktı. Uzun salaş gömlekleri düğmeleri 
açık veya önden bağlayarak giymek sizin tercihiniz.

8

9
Bohem
Rahatlıktan vazgeçemeyenlerin tarzı. 70’lerden günümüze gelen sadece kotlar 
değil bohem havası! Moda kaygısı olmayanların en çok kullandığı parçalar; İspanyol 
paça pantolon taytlar, anvelop kesimler, çiçekli kumaşlar. Moda kaygısı olanlar ise 
Boho Chic tarzını benimseyerek hem 70’leri hem günümüz modasını birleştirebilir

10
Elbiseler
Elbiselerin boyu uzadı! Mini ve midi boy elbiseler yerini maksi boy elbiselere bıraktı. 
Yere kadar uzanan elbiseler yaz modasının en hit parçalarından.

Pantolon
Hem konforlu hem şık olmak isteyenler için havuç pantolon bu yazın hit parçalarından.
 Klasik ya da jean fark etmiyor artık bütün pantolonların paçaları kısalıyor. Şansını 
zorlamak istemeyenler için skinny pantolon modası devam ediyor.

11

Haber: Gizem Yaprak YILDIZ    Tasarım: Cansu POSTACIOĞLU
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YKuşağı

Günümüzde Y nesli
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Tasarım / Ahmet Bircan Oğuz

Biz Y kuşağı gençleri, özgürlüğüne 
önem veren, kalıplara sığmayan, 
kararlı, X kuşağından farklı bir ne-
siliz. Motivasyonlarımız, kendimize 
olan güvenimiz, çalışma şekiller-
imiz ve teknolojiyi kullanımımız da 
kendimize özgü. Gelin bu kuşağı 
tanıyalım. Y nesli, 1980-1999 ar-
ası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 
33, en genci ise 14 yaşındadır. 
Kuşaklar arası farklılığın en çok 
hissedildiği nesil özelliği taşırlar. 
Y kuşağı bağımsız olmayı seviyor, 
özgürlüğüne düşkün ve iş yaşamın-
da da bu yüzden farklı. Mesai 
saatleri arasında sınırlanarak çalış-
mayı sevmiyorlar. 

Y neslini diğer nesillerden kırılma 
noktası olarak ele aldığımızda, 
gerçekten iyi anlamak gerekiyor. 
Genellikle bu neslin ayrı özel-
likleri olduğundan habersiz olan 
popülasyon yaygın olduğundan 
günümüzde dünya pek çok 
uyuşmazlık ya da çatışmalara sah-
ne oluyor. Y neslinin özellikleri;
•Bağımsız olmayı seviyorlar, 
özgürlüklerine düşkünler.
•Otoriteyi sevmiyorlar.
•Kendilerine kurallar koyulmasından 
hoşlanmıyorlar.
•İş yaşamlarında kurallara ve mesai 
saatlerine göre çalışmayı sevmiyor-
lar. Buna rahatlıkla karşı çıkabiliyor, 
çok fazla iş değiştirebiliyorlar. 
•Farklı görüşlerin kendilerine 
dayatılmasına karşı çıkıyorlar.
•Kendi görüşlerine karşı olan 
eylemler gündeme geldiğinde hiç 
düşünmeden direnişe geçiyorlar.
•Direnişleri uğruna ölümü dahi 
göze alıyor ve istedikleri olana 
kadar direnmekten vazgeçmiyorlar.

•Farklı görüşlerin kendilerine dayatıl-
masına karşı çıkıyorlar.
•Kendi görüşlerine karşı olan 
eylemler gündeme geldiğinde hiç 
düşünmeden direnişe geçiyorlar.
•Direnişleri uğruna ölümü dahi göze 
alıyor ve istedikleri olana kadar 
direnmekten vazgeçmiyorlar.
•Onlar için gruplaşma ve akranları-
na kendini kabul ettirme önemli old-
uğundan, sosyal gruplara katılma 
ve birlikte hareket etme önemli.
•Sosyal medyayı etkin kullanıyor ve 
görüşlerini rahatlıkla dile getirmekten 
çekinmiyorlar.
•Bir olay karşısında eylemde bulu-
nacakları zaman birliktelik kurmak 
için sosyal ağları ciddi bir araç 
olarak kullanıyor ve oradan yapılan 
çağrıları sorgusuzca kabul ediyorlar.
•Aktif işleri (genel olarak aktiviteyi) 
tercih ediyorlar.
•Statü istiyorlar. Ama masaya 
bağlılığı ve hiyerarşiyi reddediyorlar.
•Şakayı, teknoloji kullanımını, hareketi 
ve iletişimi tercih ediyorlar.

•Sevdikleri işi yapıyorlar.
•Özgürlükçüler, bağımsız çalışmayı, 
kuralsızlığı tercih ediyorlar.
•Memuriyetten, beklemekten, 
sabırdan ve şükürden hoşlanmıyor-
lar.
•Her şeyin nedenini sorguluyorlar. 
Otoriteye bağlı kalmıyorlar.
•Kendilerine göre adaletsiz ve ilgi-
siz her şeyi reddediyorlar ve kavga 
ediyorlar.
•Özgüvenleri çok yüksek.
•Kendilerini çok beğeniyorlar.
•Sabırsızlar. Popüler kültürle iç içeler 
ve  kolay hayat istiyorlar.
•Mücadele ve zor koşullardan 
hoşlanmıyorlar, hemen depresyona 
giriyorlar.
•Sürekli motivasyon, çalışma saatler-
inde esneklik, rahat çalışma koşulları 
istiyorlar.
•Sonuç odaklı çalışmayı ve engel-
lenmemeyi bekliyorlar.
•Bir kurumda görev almaktan çok, 
kendi işlerini kurmaktan yanalar.

İş saatinden ziyade işe odaklan-
maları gerektiği için kendilerini işin 
bir parçası haline getirmek zorun-
dalar. X nesline göre Y neslinin 
örgütsel bağlılıkları az ve çok fazla 
iş değiştirdikleri de söyleniyor. Bu 
yüzden Y kuşağına güvenmek pek 
de mantıklı sayılmaz. Bir an önce 
yönetici olmak ya da kendiişlerini 
kurmak istiyorlar. Y kuşağı kendini 
her zaman fırsatlara ve yeniliklere 
açık tutuyor. Yeniliği seviyorlar ve 
yenilikten motive oluyorlar. İş tat-
mini yoksa ve yükselme ihtimali 
görmüyorlarsa, kendilerini geliştire-
mediklerini düşünüyorlarsa inanıl-
maz demotive oluyorlar.

 Y kuşağı gerçekçi ve sorgu-
layıcı. Yaptığı işin zincirin ner-
esinde olduğunu görmek, yaptığı 
işe inanmak istiyor. Kapalı kapılar 
ardında alınan kararlara hiç kat-
kısı olmadığını görmek yaptığı işi 
gözünde değersizleştiriyor, in-
ancını dolayısıyla motivasyonunu 
azaltıyor. İşin içine ne kadar dahil 
olurlarsa o derece işe sarılıyor-
lar.Y nesli, çok farklı kişisel özellikler 
taşıyor ve özellikle üniversitelerden 
yeni mezun olanları kapsıyor.

MEZUN OLUYORUZ

Okuduğum okulumdan ve arkadaşlarımdan 
ayrılmama birkaç hafta kaldı. 3 yıl nasıl 
geçti anlamadan. Bazı şeyler vardır 
hayatımızda. Yaşamın bir parçasıdır 
ama biz onların farkına bile varamayız. 
Taa ki elimizden uçup gideceğini, 
kaybedeceğimizi anlayana kadar. Okul 
da öyleymiş, ama biraz geç anladık.
Bazen gün doğarken kalkmak, kışın soğukta 
titremek, yazın güneşte terlemek, birbiri 
ardına gelen sunumlar, vizeler, finallere 
hazırlanmak nede zor geliyordu. Bir bitse 
de kurtulsak derdik. İşte bitiyor. Ama 
biten yalnız okul değil içimizden de bir 
şeyler bitiyor. Sanki alıştığımız ve her an 
yaşadığımız bir şeyler bitiyor. Sınavlardaki 
o kaçamak fısıltılar, beraber yediğimiz 
yemekler, omuz omuza gülüp ağladığımız 
can gibi, tek yürek, tek bilek olduğumuz 
arkadaşlarımız, hocalarımız…

MYO Yaprak Dergisi
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Artık gitme vakti. Evet mezun oluyoruz ve 
zor olan gerçek hayat artık bizi bekliyor, 
keşke sonrası da bu kadar güzel olsa 
daha yolun başındayız, önümüzde 
aşmamız gereken yollar ve engeller var. Bu 
engelleri aşarken kim bilir daha ne ayrılıklar 
yaşayacağız. Bugüne kadar bizlerden 
beklenen iyi birer evlat ve başarılı birer 
öğrenci olmamızdı. Bundan sonra beklenen 
de hayat sınavında başarılı olmak.
 Ben bu yeni aşamada bütün 
arkadaşlarıma, asıl zorlu olan ve 
bütünlemesi olmayan hayat sınavında 
başarılar diliyorum. İleriki yıllarda yine 
karşılaştığımızda güzel işler başarmış 
bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren 
arkadaşlar görmek dileğiyle…

Haber: Bulut Yonar  Tasarım: Cansu Postacıoğlu Haber / GÜLSER GÖNÜLCAN
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Bu yazıyı annemin her gün 
nedir bu senin telefon 
çılgınlığın, yeter bıktım 
artık bu normal bir şey 
değil, bu hastalık diye her 
gün başımın etini yemesi 
üzerine yazmaya karar 
verdim.Bununla ilgili dünya 
genelinde cep telefonlarının 
insanlara verdiği zararlar, 
neden olduğu kazalar, 
hepimizin hayatını ne kadar 
büyük ölçüde etkiliyor, biraz 
internette gezinip araştırma 
yapmak, yazmak istedim. 

Türkiye İlk 20’de
Okuduğum şeyler beni 
gerçekten çok şaşırttı. Günlük 
yaşantımızda elimizden hiç 
bırakmadığımız, hayatımızın 
neredeyse en önemli parçası 
hatta bir organımız gibi olan 
cep telefonlarının bilenen ve

bilinmeyen gerçekleri. 
Cep telefonu kullanımının 
ulaştığı boyut tam bir çılgınlık 
haline dönüşmüş; öyle ki dünya 
çapındaki cep telefonu 
sayısı diş fırçası sayını geçmiş 
durumdaymış. Dünya üzerinde 
yaşayan toplam insan 
sayısı 7.686.117.722 iken 
cep telefonu abone sayısı 
6.354.859.405. Üstelik Türkiye 
217 ülke arasında 20.sırada 
yer almakta bu çılgınlıkta.

Hayatımızı çok kolaylaştıran 
ve gerçekten iletişim için 
mutlaka olması gereken cep 
telefonlarımızı gerektiğinde 
değil de her dakika 
kullandığımız için ve 
Türkiye’de cep telefonu 
kullanma yaşı 6 yaşa kadar 
düştüğünden öncelikle 
sağlığımızı olumsuz yönde 
etkiliyormuş.

Özellikle beynimize 
yaydığı radyasyondan 
dolayı kanser hastalıklarını, 
dikkatimizi,konsantrasyonumuzu, 
zekâmızı, kalp hastalıklarını, 
inmeyi, genetiğimizi ve daha 
sayamayacağım birçok 
hastalığın sebebiymiş.

Kazaların yüzde 25’i
cep telefonundan
Ayrıca cep telefonları 
dünyadaki trafik kazalarının 
%25’ine neden oluyor ve 
binlerce insan ölüyor ya da 
sakat kalıyormuş.

Cep telefonlarının sebep 
olduğu patlamalar ve çıkan 
yangınlar sonucunda dünyada 
birçok insan sakat kalıyor ya 
da yanarak can veriyormuş.  
Elimizdeki cep telefonlarını 
iletişim yerine oyun oynamak, 
internete girmek, fotoğraf 
makinesi olarak kullanmak, 
sokakta, evde, sınıfta, yatakta, 
araba kullanırken, yolculukta, 
uyanık olduğumuz her 
dakikada, ben de dahil gerekli 
gereksiz kullanmaya devam 
ettiğimiz sürece daha korkunç 
sonuçlarla karşılaşacağımız 
kaçınılmaz olacak gibi.
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Akıllı telefonların 
hayatımızdan çaldıkları
Akıllanan teknoloji hayatlarımızı kolay-
laştırmak için üretilmiş, zamandan tasarruf 
etmemizi sağlayan, hızlı hareket etmemizi 
olanaklı kılan, dünyayı parmaklarımızın 
birkaç dokunuşuna seren olgularıyla 
vazgeçilmezlerimiz arasında.

Konuşacak konularımız vardı

Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda çoğu zaman konuşacak konu bu-
lamıyoruz. Çünkü herkes tüm hayatını sosyal medya aracılığıyla zaten 
paylaşmış ve diğerleri de önceden görmüş oluyor. Bu yüzden “Son zam-
anlarda ne yapıyorsun?” sorusu sorulmaz oldu.

Konserleri gözlerimizle izlerdik

Önceleri konserler çok daha eğlenceli ve 
keyifli geçerdi. Konser alanında olan herkes, 
o an yaşadığı duygunun ve paylaşılan ortak 
keyfin tadını çıkarırdı. Şimdi ise gözlerimiz ve 
sahnenin arasına telefonlarımız girdi. Engellene-
mez bir dürtüyle çekilen her fotoğraf ve video işin 
büyüsünü bozdu.

            İlgimizi göstermek için çaldırıp 
kapatmak yeterdi

Eskiden sevdiğimiz bir insana “aklımdasın” demek için çaldırıp kap-
atmak yeterdi. Bu küçük ve anlamlı hareket birçok sözcüğün yerine 
geçerdi. Şimdiyse atılan dağ gibi mesajlarla bile anlaşamaz olduk.

 Müzik dinlemek için el 
emeği göz nuru kasetler 
yapardık

Eskiden müzik dinlemek bu kadar kolay değildi. 
Sevdiğimiz müzikleri kasetlere kaydeder, walk-
man’den dinlerdik. Hatta hoşlandığımız kişilere, 
kendi yaptığımız kasetleri hediye ederken albüm 
yapımcısı gibi hissederdik.

Sadece en önemli anlar fotoğraflanır ve anıya 
dönüştürülürdü

Cebimizde sürekli olarak fotoğraf çekebileceğimiz bir cihaz olmazdı. Bu yüzden 
sadece en önemli anlarda fotoğraf çekerdik. Yıllar sonra albüme baktığımızda ise 
her fotoğraf bize birbirinden önemli anları hatırlatırdı. Şimdi bilgisayarımızda bin-
lerce fotoğraf olmasına rağmen birine bile bakmıyoruz. Sadece, birbiriyle aynı sekiz 
fotoğrafımıza bakıp hangisinin daha güzel olduğunu bulmaya çalışıyoruz.

Düşüncelerimiz bize özeldi ve 
daha özgündü

Aklımıza gelen şeyleri kendimize saklardık. Çünkü o zaman-
larda düşüncelerimiz beğeniye muhtaç değildi. Aklımıza 
gelen her düşünceyi pazarlamaya çalışmadığımız için de 
daha özgündük.

Bilgi daha önemliydi

Bir şey öğrenmek bu kadar kolay değildi. Bilmek için en azından ansiklopediler arasında 
vakit geçirmek gerekirdi. Bu da geçmişe dair en güzel anılardan biridir zaten. Ama şimdi 
aklımıza gelen herhangi bir sorunun cevabını telefonumuzdan öğrenebiliriz. Bu durumun 
getirileri çok fazla fakat bilginin bu kadar kolay ulaşılabilir olması gözümüzdeki değerini 
düşürdü.

1.

6.

7.

2.

3.

4.

5.

Peki getirileri kadar hayat-
larımızdan götürüleri olduğunu 
da hiç fark ettiniz mi? Teknolo-
jinin akıllanması ile hayat-
larımızdan giden 16 güzel şeyi 
sizler için derledik…

Haber / Elif KARTALCIKLAR Tasarım / Zeynep ODABAŞI



78 79

MYO Yaprak Dergisi
TE

KN
O

LO
Jİ

TE
KN

O
LO

Jİ

Haber / Elif KARTALCIKLAR Tasarım / Zeynep ODABAŞI
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Kafamız rahat uyurduk

Eskiden uyumak için yatağa yattığımızda gözler-
imizi kapatır ve uyurduk. Şimdiyse yatağa yatınca 
gerçekleştirmemiz gereken bir sürü ritüel var. Tüm 
sosyal hesapların son kez kontrol edilmesi gibi. 
Ayrıca gece vakti telefonumuza gelen en gereksiz 
bildirim bile, bizi uykumuzdan alıkoyuyor.

Daha dikkatliydik

Algımız daha açıktı. Kafamızı çelecek çok fazla şey 
olmazdı. Şimdiyse derste, toplantıda, seminerde, 
dikkatimiz çabucak bozuluyor ve kendimizi telefonu-
muza bakarken buluyoruz. Hem de boş boş bakarken

Bir sürü oyuncağımız vardı

Borulardan fişekler atar, kendi ellerimizle çıtalı uçurt-
malar yapardık. Şimdiyse hem çocukların hem de 
büyüklerin tek oyuncağı telefonları oldu.

 Elektrikler kesilince sevinirdik

Sevinirdik çünkü ailemizle daha özel bir an geçirme fırsatımız 
olurdu. Televizyon çalışmaz, mumlar yakılır, sohbet eder hikayeler 
anlatırdık. Şimdiyse elektrikler gittiğinde moralimiz bozuluyor, ken-
dimizi ailemizin yanında bile yalnız hissediyoruz.

13.

14.

15.

16.

Birbirimizi beklerken sabırsızlan-
mazdık

Son zamanlarda o kadar çok iletişim halindeyiz ki, bir 
buluşmaya 2 dakika geç kalan arkadaşımızı mesajlarımızla 
darlar olduk. Eskiden bir mekana oturur çayımızı söyler ve 
arkadaşımızın gelmesini beklerdik.

Göz temasından kaçınmazdık

Örneğin otobüs beklerken, telefonumuzun şarjı bitmişse 
nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Gözlerimizi insanlardan 
kaçırıyor ve bakacak bir yer arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Bu 
da sosyal iletişimimizin köreldiğini gösteriyor.

 İstediğimiz zaman yalnız kalabilirdik

Yalnız kalmak için odamıza geçmemiz yeterli olurdu. Tüm dünyayı geride bırakmış gibi 
hissederdik. Ama artık akıllı telefonların gelmesiyle bu duygu da rafa kalktı. Her an yanımız-
da taşıdığımız bu cihazlar yüzünden hep erişilebilir olduk, hiç yalnız kalamadık. Belki tele-
fonumuzu kapatsak yine eskisi gibi olur ama kapatamıyoruz. Elimiz gitmiyor.

Daha cesurduk

Artık aradığımız kişi telefonunu açmıyorsa, 5 dakikadır mesajlara cevap vermemişse ya 
da telefonu direkt kapalıysa aklımıza gelen ilk düşünce “Başına bir şey geldi kesin” oldu. 
Çünkü akıllı telefonlar yüzünden herkesin her an ulaşılabilir olmasını bekliyoruz. Ulaşama-
dığımızda da durum bize “normal” gelmiyor.

8.  Adresi 
esnaflara sorardık

GPS’lerin birçok faydası olsa da 
bizden götürdükleri de var. Sora 
sora Bağdat bulunur atasözünü artık 
kullanmaz olduk. Akıllı telefonlardan 
önce esnafla ve semt sakinleriyle 
iletişime geçer onlardan tarif alırdık. Şimdilerdey-
se kaybolmuş gibi görünmemek için kafamızı bile 
kaldırmıyoruz.

9.

10.

11.

12.
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Yeni Dönem Sosyal Medya 
              Gerçekleri

Dijital pazarlama sürekli yenilenen dinamik yapısıyla uyumluluğu ve 
stabil planları zorlasa da son birkaç yılın en gözde trendleri arasında 
yerini aldı. Teknolojik imkanlar ve sosyal medya kullanımındaki artış tüm 

alanları hızlıca içine çekmeye başlayan bir girdaba dönüştü, peki 
karışıklıkta neler ön planda birlikte inceleyelim.

Video Öne Çıkıyor
Bugün sosyal medyada videoların fotoğraflara göre yüzde 62 daha fazla 
etkileşim sağladığı biliniyor. Dolayısıyla 2016’da video içeriğinin yükselişini 
sürdüreceğini söylemek mümkün. O kadar ki 2017 yılında üretilen toplam 
verinin 3’te 2’sinin video olacağı tahmin ediliyor. Yani kullanıcının maksimum 
6 saniyelik kısa videolar çekebilmesini sağlayan Vine uygulaması 2016’da 
da çekiciliğini koruyacak.

Sosyal Medya Ünlüsü 
Sosyal medya ünlüsü kavramı, bu yıl farklı bir anlam kazanacak. Sosyal 
medya ünlüsü olmak ünlü dünyasında aslında kendini henüz ispat etmemiş 
olması anlamına geliyor. Ünlüler bundan sonra özellikle Youtube kanalından 
çıkacak ve insanlar bu kişileri televizyon ünlüleri kadar tanıyacak.

Yeni Dijital Modeller 
Bu yıl yepyeni dijital iş modellerinin ortaya çıkacağı düşünülüyor. Her ne 
kadar elde edilen kazançların nasıl vergilendirileceğiyle ilgili soru işaretleri 
olsa da bu tip yeni iş akımları 2016’da da olacak.

                                                        Sosyal Aramalar 
Sosyal medyada daha fazla görsel arama seçeneği göreceğimiz söyleni-

yor. Pinterest yepyeni bir arama özelliğini devreye soktu bile… Örneğin 
baktığınız resimde yer alan bir aksesuara benzer başka aksesuarları aramak 

istediğinizde resmin üzerine tıklamanız yeterli olacak. Bu durumda sosyal 
medya arama motoru karşınıza bu aksesuara benzer pek çok aksesuar 

çıkaracak.

Daha Fazla Satın Alma Butonu
Markaların bu yıl biraz daha dikkatli eğilmesi gereken bir konuda mobil 

ticaret. Alışverişi direkt olarak telefondan yapmasa bile mağazadayken 
alışveriş sırasında cep telefonundan ürün bilgisi ve fiyat karşılaştırması 

yapanların, tüketici tavsiyelerini okuyanların oranı yüzde 79. Bu nedenle 
2016’da mobil ticareti kolaylaştıracak uygulamaların artacağı kesin.Sosy-

al medyada daha fazla “satın al” butonunu göreceğimiz bir yıl olacak.

Hangi Uygulamalar Gözde? 
2016’da “satın al” butonunun dışında tüketiciyle bağ kurulabilecek 

uygulamaların belirleyici rol oynayacağı düşünülüyor. Letgo Getir Uber 
WhatsApp gibi uygulamalar sosyal medyayla daha entegre çalışır bir 

yola girecek.
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Hafıza Geliştirme Teknikleri 

Doğduktan 5 ay sonra bilgileri biriktirmeye başlayan hafızamız 
yaşamımızın sonuna kadar bizlerle yaşayan ve evrelere sahip bir 
sistem bütünüdür. Fakat hafızamız gelişimini belirli bir evreden son-
ra durdurma hatta ve hatta gerileme özelliklerini de taşımaktadır. 

Akıllı telefonların, tabletlerin, son nesil bilgisayarların hayatımıza 
girmesi ile kullanılmamaya başlayan hafıza bölümümüz yavaş 
yavaş kabiliyetini kaybetmekle karşı karşıya kalmakta. Hafızamızı 
güçlendirmenin yollarını sizler için derlerdik…

           Çağrışım Tekniği
Çoğu zaman sınavlarda özellikle çıkması beklenen kelime-
lerle karşılaşırız. Bu kelimeleri akılda tutmak oldukça güçtür. 
Böyle durumlarda kullanılabilecek en etkili yöntem çağrışım 
tekniğidir. Hayal gücüyle beraber kullanılan bu teknik genel-
de olumlu sonuçlar verirken, hafızayı da canlı tutar. Çağrışım 
tekniğinde mümkün olduğu kadar uçuk ve esprili hayaller 
kurmak, oluşturduğumuz hayalleri hareketlendirmek, ren-
klendirmek, abartmak, ilişki kurmak gerekir. Tekniğin başarıya 
ulaşması saydığımız maddelerin kullanılmasıyla doğru or-
antılıdır.

                      Örnekler
Çarpıcı bağlantılar: Bir sosyal bilgiler öğretmeni her 
öğrencinin isminden yola çıkarak öğrencileri bir padişahla 
özdeşleştirir. Bu durumda çocuk örneğin Yavuz olan ismin-
den yola çıkarak Yavuz Sultan Selim dönemindeki olayları 
kolaylıkla hafızasında tutacaktır. Diğer arkadaşları da Yavuz 
Sultan Selim döneminde yaşanan bir olayın hangi padişah 
döneminde yaşandığı ile ilgili bir soru ile karşılaştıklarında 
arkadaşlarından yola çıkarak doğru padişahı kolaylıkla bula-
bileceklerdir.

          Kelime çağrıştırma
En büyük- Trabzonspor
Trabzonspor- hamsi
Hamsi-kılçık
Kılçık-kılıbık vb.

     Beş Duyuyu Kullanma Tekniği
Hafızayı geliştirebilmek için önerilen yollardan biri de beş duyu or-
ganını yakından tanımak, duyu organlarının neyi ortaya koyduğunu 
bilerek onlardan yararlanmaktır.

                 Gruplama
Gruplama süreci belleğin gelişmesinde etkilidir ve en çok kullanılan 
yöntemlerden biridir.

             Akrostiş Tekniği
Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralan-
ması, anlamlı bir sözcük meydana getirmesine akrostiş denir. Sis-
temde önemli olan, kelimelerin çarpıcı olması, kelimeler arasındaki 
bağlantının ilginç olmasıdır.

           Çarpıcı Bağlantılar
Kelimeler arasında çarpıcı ve ilginç bağlantılar kurarak akılda kal-
masını kolaylaştırma yöntemidir.

            Bağlama metodu
Marmara Bölgesi’nde yetişen tarım ürünleri; zeytin, pamuk, tütün, şeker 
pancarı. Bu metodu kullanarak şu şekilde hafızaya alabilirsiniz: “Evde 
akşam uyurken karşınıza aniden kocaman, ejderhaya benzeyen bir kedi 
çıktı. Kedi size sert sert bakarak mar, mar (Marmara) diye sesler çıkarıyor. 
Ondan o kadar korktunuz ki hemen evden dışarı çıkarak tarım malzemeler-
inin bulunduğu dolabın içerisine girdiniz.
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Haber / Elif KARTALCIKLAR Tasarım / Ata Kaan KOÇ
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Haber / Begüm ÖZLÜSOYLU Tasarım / Zeynep ODABAŞI

MYO Yaprak Dergisi

Not alma teknikleri
İş hayatının ve sınav dönemlerinin en değer-
li bilgi kaynaklarından olan notlarınızı daha 
etkin ve kalıcı yöntemlerle tutabilmeniz için 
sizler için derledik…

Kağıda döktüğünüz her şeyin, sınava çalışırk-
en işinize yarayacağını düşünebilirsiniz. Hayır 
yanlış. Kısa notları zamana yayarak çalışmak 
her zaman daha verimli olacaktır; uzun not 
tutanların performansı ise daha düşük ol-
acaktır. El yazısı daha etkili sonuç vererek 
zihnimizde ipuçları bırakıyor:
Bağlam: Yazma sürecinizi, o anki ruh halin-
izi ve kendi kafanızda yaptığınız çıkarımları 
hatırlarsınız.
İçerik: Bazı bireylerin yazdıklarını özetlemesi 
gibi.
Test sonuçları karşılaştırıldığında, laptop kul-
lanarak uzun notlar alanların bilgi soruların-
da biraz daha fazla başarılı olduğu; ancak 
yorumlamalarda oldukça geride kaldıkları 
gözlenmiş.

Eğer laptoptan el yazısına geçtiyseniz, 
kendinizi ‘word’ kullanıyormuş gibi düşünün. 
Başlıkları büyük yazın, madde başlarına 
yıldız koyun ya da önemli kısımların altını 
çizin. Ayrıca satırlar arasında boşluk bırakır-
sanız, aklınıza gelen bir şeyi eklemek kolay-
laşacaktır.

Cornell metodu, eski olmasına karşın 
oldukça etkili bir yöntem. Sağ taraf daha 
geniş olacak şekilde sayfanızı iki sütuna 
bölün. Sağ tarafa istediğiniz her şeyi 
yazıp, sol tarafa önemli noktalar ve kısa 
ifadeleri ekleyebilirsiniz. Sayfanın sonunda 
biraz boşluk bırakıp özet geçebilirsiniz. 
Sınav döneminde konuyu bulmanızda 
epey işe yarayacaktır.

‘Stenografi’ gibi birçok yöntemle, uzun ke-
limeleri bazı harfleri atarak kısaltabilir ya da 
harfler yerine semboller kullanarak zaman 
kaybını azaltabilirsiniz.

Mürekkep lekeleri el yazınızı okunmaz hale 
getiriyor değil mi? Eğer keçe uçlu kalem 
kullanırsanız, elinizi sürüklediğinizde çok 
fazla bulaşmayacaktır.
*Birkaç saatlik yazıdan sonra bir stres 
topuyla elinizi rahatlatabilirsiniz. Kas 
ağrılarını önlemek için de elinizi din-
lendirmeye özen gösterin.

Solaklara tavsiyeCornell Metodu

Doğru tekniği 
kullanın

Uzun değil anlaşır 
olmaya dikkat edin

Kısaltma kullanmak 
önemli


