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Etkinliğin açılış konuşmasını
Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Baki Rıza Balcı
gerçekleştirdi.Yaşar Üniversitesi'nin
finans deneyimine sahip bir geçmişinin
olduğu belirten Balcı,"üniversitemiz
kurulduğundan bu yana finans alanında
programlar açmıştır. Başta Para ve Sermaye
Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasaları ve 2009 'dan itibaren de
Bankacılık ve Sigortacılık ,Programlarını
açarak finans sektörüne olan ilgisini
göstermiştir.Bankacılık ve Sigortacılık
Programımızda toplam 105 öğrenciye,
8 tam zamanlı akademisyen
8 de yarı zamanlı öğretim elemanımızla
hizmet veriyoruz.Üniversitemiz Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu 'nu kurarak bu
bölümün dört yıllığını oluşturma çabası
vermektedir" diye konuştu.
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Doç.Dr. Bala 'nın ardından konuşmasını yapmak üzere söz alan
MYO Müdür Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, işletme fonksiyonlarının
temelinde yer aldığı söylenebilecek finans işleviyle ilgili olarak şu
açıklamalarla bulundu: "Etkinlikte bu işin otoritelerinden bankacılığın
dünü, bugünü ve yarınını dinleyeceğiz. Biz senlerdir öğrencilerimize hizmet
sektöründe müşterilere en kaliteli hizmeti vermenin önemini anlatmaya çalışıyoruz.
Çünkü artık müşteriler bugün raflarda daha önceden üretilen şeylere sahip olmak istiyorlar .
Bunun için de iş adamları şöyle bir slagon ile onlara cevap veriyor:'paranın sesini kasamızda
duymadan sizin için özel olanı üretmeyiz."
Dün sanayi devrimi ile başlayan hikaye bugün bambaşka iletişim ve lojistik teknolojileriyle
bize yepyeni bir hayat getirdi '�
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.. Hedefimiz ilk 500 Dünya
Universitesi Arasına Girınek
Yaşar Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasındaki
baş arı grafiğini 23'ncü sıradan 12'nci sıraya yük
seltti. Bu yükselişte Prof Dr. M. Cemali Dinçer'in
de büyük payı var. Dünya üniversiteleri arasında
ilk 500cie yer almayı hedefleyen Prof Dr. Cemali
Dinçer ile bu başarıyı ve Yaşar Üniversitesi
hakkında merak edilenleri konuştuk.
İzmir ve İstanbul'daki akademik yaşamınızda yeni
birçok bölüm ve fakültenin
kurulmasına öncülük ettiniz. İzmir'e ilk kez lisans
düzeyinde yazılım mühendisliği
bölümünü kazandırdınız. Yaşar Üniversitesi'nde
de böyle bir ilki gerçekleştirmeyi veya
yeni bölümler açmayı düşünüyor musunuz ?
Yaşar Üniversitesföe işletme, ekonomi, finans ve
lojistik bölümlerini, işletme fakültesi adı
altında topladık. İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi'ni kurduk ve önümüzdeki yıllarda
sosyoloji bölümünü de o fakültenin adı altında
kurmuş olacağız.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu başvurumuz da
YÖK tarafından kabul edildi. Başvuru sürecinde
olan bölümlerimiz gastronomi ve mutfak sanatları
ile turizm ve otelcilik bölümleri.
Tıp fakültesi kurulacak mı ?
Önümüzdeki 5 yıllık zaman dilimi için böyle
bir karar yok. Ancak, Yaşar Topluluğu ana
işalanları konusunda programlar açmayı
düşünüyor. Örneğin gıda güvenliği, modern tarım
teknolojileri.
Halkla ilişkiler ve protokol müdürlüğünde staj
yaparken üniversitemizi ziyarete gelen
öğrencilerden sıkça aldığım bir soruydu bu;
Kampüsümüze yüzme havuzu yapılacak mı ?
Kapatılan üniversitelerden de gelen öğrencilerle
beraber sayımız bir hayli çoğaldı. Bu
yoğunluk bize fiziksel bir yük getirdi. Bu nedenle
havuz yapımı olmayacak.

Hollanda ile yaptığınız
anlaşmalar 2015-2020
stratejik planlarınız arasında
mıydı? Bu
anlaşmadan kısaca
bahsedebilir misiniz ?
Evet. Ben rektör olarak
mütevelli heyet başkanımız
Sayın Ahmet Y iğitbaşı ve
araştırma
geliştirme ofisimiz ile
birlikte Eindhoven'da Philips
tarafından kurulan teknoloji
parkı ve Wageningen UR'nin
gelişmiş teknoloji parkından
Yaşar Üniversitesi olarak nasıl
yararlanacağımızla ilgili
görüşmeler yaptık.

Yeni bina ne zaman hizmete girecek?

Yeni binamızın adı T blok olacak. Ocak ayına
hizmete girecek. İşletme, Fen Edebiyat ve
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
akademisyenlerinin ofisleriyle birlikte dersliklt ·,
laboratuvarlar ve restoranıyla beraber 2000 kişi ·e
hizmet verecek çok modern bir bina olacak.
�öreve geldiğiniz günden bu güne kadar Yaşar
Universitesi'nde ne gibi değişiklikler oldu ?
URAP tarafından Türkiye'deki vakıf
üniversiteleri arasında 23. lükten 12.liğe ulaştt .
Daha da yükseleceğiz. Hedefimiz ilk S' te yer
almak. Ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın TÜBİTAK aracılığıyla her yıl
açıkladığı Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler
Endeksinde ilk 50 içinde yer aldık.
Uluslararası üniversiteler arasında nasıl bir
konumdayız ?
URAP'ın uluslararası sıralamasında ilk defa bu
yıl dünyanın en iyi 2000 üniversitesi arasına
girdik. Hedefimiz ilk lOOO'e ve onu takiben ilk
SOO'e girebilmek.
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Meslek Ytiksekokulu'nun Türkçe olması
ile ilgili ne düşünüyorsunuz ? Bu okulun
başarısını düşürecek mi ?
YÖK bu konuyla ilgili şu görüşte; yabancı
dilde eğitim gerçek anlamda yabancı dilde
olur'mış' gibi olmaz. Yani yüzde otuz bazı
akademik birimler için biraz 'mış' kısmına
giriyor. Ben de YÖK ile aynı görüşteyim.
MYO zaten iki yıl, yüzde otuz dediğiniz 120
AKTS'nin 36'sı. 36 AKTS ile karma eğitim
vermek pratik de değil. Bunun için MYO'da
anadile dönme kararını verdik.
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Mustafa Soydan: HERKES GİBİYİM FARKLILIK BELKİ
AKLIMDAN GEÇENLERDİR.
Moda illüstrasyonu alanında emin
adımlarla, kendi çizdiği yolda
ilerleyen Mustafa Soydan, Zeynep
Öztürk’ün sorularını cevapladı.
Hayal gücüne sığmayan, tutkulara
yakın, kalıplardan uzak çizimleri ile
Mustafa Soydan merak edilen soru
ları cevaplarken çoğu hikayesinin
heyecanlı ve renkli dünyasını da bize
aktardı.

İmrenerek kıskandığım bu yeteneğin arkasında sağlam bir eğitim de var.
Mustafa Soydan ‘ı ve çalışmalarının büyüsünü gelin birlikte keşfedelim...
Mustafa Soydan nasıl biri?
Nasıl birisiniz sorusuyla pek anlatılacak biri değilim aslında, herkes
gibi biriyim, farklılık belki aklımdan geçenlerdir.
Eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
Eğitim hayatımın tamamı Adana’ da geçti. Çukurova Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunuyum.
Bugüne kadar yer aldığınız projelerden kısaca söz edebilir misiniz?
Bugüne kadar birçok projede yer aldım. Bazısı çok eğlenceliydi,
bazısı bitsin diye dualar ettiğim projelerdi. Sadece benim için en
önemli kısmı, yaparken keyif alabileceğim projeler olmasıydı.

HABER: ZEYNEP ÖZTÜRK // TASARIM: DUYGU TURAN
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Bu mesleği sizin için cazip kılan nedir?

Çalışmalarınızın bir hikayesi var mı?

Cazip kılan tarafı kendi dünyamda yaşayabilmem. Aslında
benden başka yapan da yokmuş gibi sanki. Moda ve kadınların
olduğu bir dünya sıkıcı olamaz zaten.

Hikayesi olduğunda sanki bunu takipçiler bile fark ediyor.
Tabii bu her zaman olan bir şey değil.

Çizim için kullandığınız makinenin sizin için artıları nelerdir?

Bloğunuzun hikayesinden ve çalışmalarınıza olan katkısından
bahsedebilir misiniz?

Çizim için wacom cintiw ve ipad pro kullanıyorum, ikisinden de
vazgeçemem çünkü ikisi de farklı yerlerde işime çok yarıyor.
Artıları reklam ve moda sektöründen gelen projeler el ile
geleneksel şekilde yapılacak projeler değil, çünkü süreleri
genelde çok kısa olduğu için dijital ortamda yapmak kaçınılmaz
bir durum zaten En büyük artılarından biri bu galiba. İkinci
büyük artı ise kullandığım cihazlar direk ekrana çizilebilen
cihazlar, yani kağıda çizer gibi çizmeniz sizi daha hızlı kılıyor ve
daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor.

Bloğum instagram daha doğmamışken vardı. Sosyal medyanın
yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı döneme denk geliyor, o
yüzden bu günlere gelmemin başlangıcı diyebilirim önemi
açısından.

Çizimlerinizde yarattığınız karakterlerde dikkat ettiğiniz
hususlar var mı?

İllustratorun Türkiye ’ de konumu ve değerini nasıl yorumlar
sınız?

Tabii var. Modellerin suratlarının genelde akılda kalıcı suratlar
olmasına dikkat ediyorum, karakteristik surat yani diğer
anlamıyla. Diğer husus ise renk ve boşluk doluluk dengesi.

İllustratör ya da illustrasyonu söyleyemeyen bile bir çok kişi
var. Ne olduğunu pek az kimse biliyor desem yeterli bir
açıklama olur sanırım.

Sihirli bir kaleminiz olsa ve çizeceğiniz karakter canlansa
hangi karakteri çizersiniz?

Kısa süredir İstanbul ‘ da yaşıyorsunuz ve çalışmalarınızın
başarılı büyüsü İstanbul ’ da yakalandı. Mesleğiniz için
İstanbul ‘ a gitmeseydiniz bir şeylerin farklı olacağını ya da
bu denli hızlı gelişeceğini düşünüyor musunuz?

Bu konuda pek düşünmedim açıkcası, çünkü bu sürekli
değişiyor. Dünyadaki güzel kavramı bir tane değil çünkü.

David Downtown ‘ u sizin için idol yapan kriterler nelerdir?
Hem son derece sanatsal, çabuk tüketilebilir bir tarz değil,
hem de moda çizimleri olduğu için idolüm.

İstanbul Türkiye ’ de bir metropol konumunda, dünyaya açılmak
buradan başlıyor sanki. Adana ‘ da yaşamaya devam etseydim
sanırım bu işi yapmazdım bile.

HABER: ZEYNEP ÖZTÜRK // TASARIM: DUYGU TURAN
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Çizim yaparken playlistiniz nedir? Günlük hayatınızda dinledi
ğiniz müzikler ile çizim müzikleriniz arasında fark var mı?
Aslında çizim yaparken hiç müzik dinlemem beklenilenin aksine.
Müzik dinlemeyi çok severim ama genelde dışarı çıktığımda,
evde başka bir şeylerle uğraşırken ya da yolculuk yaparken
dinlemek daha çok hoşuma gider. Çünkü daha çok düşüncelere
dalmak için dinlerim, hayaller kurmak için müzik var bana göre.
Biraz da Mustafa Soydan ’ ın özel yaşamını keşfetmek istiyoruz...
Dünyada en çok nereyi görmek istersiniz, neden?
Dünyada görmek istediğim birçok yer var ama daha çok
Avrupa şehirlerinin tarihi büyüsünden etkilenerek gezmek
güzel diyebilirim.
Günlük hayatınızdaki enerjiniz ve hobileriniz çizimlerinize
yansıyor mu?
Çizim benim dünyamın zaten ortasında, geri kalan her şey
onun etrafında kalan daha az önemli şeyler. Zaten hobim olan
şey benim işim bir anlamda.
Bloğunuzda çalışmalarınızın geçmişinize, dileklerinize ve gele
ceğinize göre değiştiğini dile getirmişsiniz. Birkaç örnekle
açıklayabilir misiniz?
Evet öyle dedim, çünkü yaratıcılık işleyişi bir bakıma öyle zaten.
Olmasını istediğimiz, yaşadığımız deneyimlerin birleşiminden
ortaya çıkan sonuçlar çizimlerden kafamın içini yansıttığı için
onlar da benim zaten.

HABER: ZEYNEP ÖZTÜRK // TASARIM: DUYGU TURAN

'Basın fJConseyi'1ıden Yaşar'(ı i(etişi11ıci(ere "etik" se11ıineri
Basın Konseyi tarafından düzenlenen 'Medya Etik ve Sorumlu
Gazetecilik Projesi'nin İzınir ayağında İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)
Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Misket Dikmen, Basın
Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri Okşan Atasoy ve Doğan Satmış, Yaşar
Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Yolsuzluğun Önlenmesi ve
Etiğin Teşviki Hibe Programı çerçevesinde gerçekleştirilen proje
kapsamındaki derslerde İletişim Fakültesi
öğrencileri Haber Yazım Teknikleri, Avrupa Birliği Medya
Haberciliği, Haberde Gerçek konularında eğitim aldı.Öğrencilere
'Haber Yazım Teknikleri' konusunda ders veren Misket Dikmen,
Türkiyecie muhabirliğin zor günler geçirdiğini, haberleri artık halkla
ilişkiler birimlerinin yazmaya başladığını anlattı. Dikmen, bu nedenle
hallda ilişkiler alanında eğitim alan öğrencilerin de haber yazmayı
öğrenmeleri tavsiyesini verdi. Dikmen sözlerine şöyle devam etti:
"Sözcük dağarcığımızı genişletmek çok önemli, yoksa tek düze, sıradan
ınetinlere ulaşırsınız. Haberde yazım yanlışı yapılmamalı. Haberiniz ne
olursa olsun meslek ilkelerinden uzal<laşılmamalı. Gazetecilik doğrudan
yana olmalı': Doğan Satmış, 'Haberde Gerçek' konulu sunumunda
gerçek olduğu takdirde her şeyin haber olduğunu vurgulayarak
"Bir şey yalansa haber değildir. Eğer haber gerçekse bu yayınlanır" diye
konuştu.Sunumların ardından Basın l(onseyi üyeleri, Yaşar Üniversitesi
İletişim Fal<ültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek ve öğrencilerle hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Medya ve :Etik Sorunı(u §azeteci(ik Projesi nedir?
Medya ve Etik Sorumlu Gazetecilik Projesi, Yolsuzluğun Önlenmesi
ve Etiğin Teşviki Hibe Programı çerçevesinde Basın Konseyi'nce "7
ayrı ildeki 7 ayrı üniversitede" "14 ders" başlığı altında yürütülen ve
medya etiği alanında verilecek olan ders ve seminerleri kapsayan bir
eğitim programıdır.

'Basın fJConseyi nedir?
İletişim özgürlüğü, meslek etiği ve ilkelerini savunan bir özdenetim
kuruludur. Medya kuruluşlarınca yayınlanan içeriklerin, kişi hak ve
özgürlükleriyle ilgili yaratacağı sorunları ortadan kaldırmaya,
azaltmaya yarayan kuruldur. Basın organları tarafından
oluşturulmuştur. Yönetimi tamamen basın mensuplarından oluşur.
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Yeni Başlayanlar İçin Hayat,
Para Peşinde projelerini
yazarken İsmail Kahya projemi
tamamlamak üzere İzmir’e geldim.
İyi ki gelmişim. Yeniden enerji
doldum. Geldiğimi duyan birkaç
dostum marka çalışmaları ile ilgili
birkaç proje için kapımı çaldı.
Kıramadım, sektöre yeniden
dönmüş oldum.Bugün, birçok
projede kreatif direktör, yazar
ve marka danışmanı olarak
çalışıyorum. Bir yandan kendi
yazı-çizi projelerimle meşgul
oluyorum. Ayrıca dört yıldır
Ege Üniversitesi Reklamcılık
Bölümü’nde yaratıcılık ve yaratıcı
stratejiler dersini veriyorum,
bu yıl da Yaşar Üniversitesi’nde
Reklam yazarlığı dersini
veriyorum.

Yaptığınız işlerden biraz
bahseder misiniz?
Uzun yıllardır özellikle marka
iletişimi konusunda UB Brand
Communications çatısı altında
çalışmalarıma devam ediyorum.

30
Birçok markanın ulusal ve
uluslararası operasyonlarını
yönetiyorum. Aynı zamanda
sektörde hizmet veren birçok
reklam ajansıyla da ortak projeler
üretiyoruz. Ben yaratıcı konsept
ve stratejik altyapı konusunda
destek veriyorum. Kısacası;
yeni doğan ya da mevcut bir
markanın, mimarisinden
marka stratejilerine, yaratıcı
kampanyalarından devam eden
iletişimlerine kadar hedefe odaklı
iletişim çalışmalarının tam
merkezindeyim.

Reklam denilince akla
ilk İstanbul geliyor. Peki
ilerleyen zamanlarda
İzmir de gelecek mi?
Zor. Reklam biraz sanat gibi.
Para neredeyse orada. Dolayısıyla
Türkiye ekonomisinin can
damarı İstanbul olduğu sürece
İzmir’in şansı yok denecek kadar
az.Bırakın farklı coğrafyaları
İzmirli birçok büyük sanayi
devinin ya da markanın bile

pazarlama operasyonları
İstanbul’dan yönetiliyor. Bu
yüzden büyük iletişim networkleri
İstanbul’da. Yani 20 milyon nere 3
milyon nere... İletişim matematiği
ya da yaratıcılık konusunda
İzmir çoğu hatırı sayılır İstanbul
ajansıyla yarışabilecek konumda.
İstanbul reklam dünyasının beyin
takımlarının arasında çok sayıda
İzmirlinin olması buna güzel bir
örnek. Fakat eskilerin de dediği
gibi bu iş biraz zengin işi. Kafan
rahat olmalı ki yeni’nin, yeni
Kaşınmamış kavramlar
dünyasında kaybolabilesin.
Mevcut pazar sektörü yeterince
beslemiyorken bu işi İzmir’de
yapmak hiç kolay değil.
Kısacası zor. Ama belki niş
bir pazarda (örneğin; dijital
pazarlama vb.) bir altyapı kurulup,
markalanabilir.

İzmir’de başarılı reklam
ajansları var mı?

Reklam ajansının başarı kriterini
neye göre değerlendirdiğinize
göre değişir. Mesele yaratıcılıksa
var tabii ki. Ama güçlü bir
organizasyon konusunda aynı
şeyleri söyleyemem. Mesela
yalnızca İzmir’in değil Türkiye’nin
en eski reklam ajanslarından biri
Rekmar. Kurucusu Mustafa Bey
Türkiye reklam sektörü hatta
tarihi için çok önemli bir karakter.
Çünkü benim de 3. kuşak çırağı
olduğum rahmetli Eli Acıman’ın
Türkiye’de reklamcılığın
temellerini atmaya başladığı
dönemde Mustafa Bey İzmir’de
aynı işi yapıyordu. Düşünün.
Reklam Merkezi, San Design
Company, Parma&Parantez
yine İzmir’in köklü reklam
ajanslarından. Tabii eskiye
dayanıyor olmak iyi iş yapmanın
kriteri değil. Çok yeni, genç
ajanslar da var. Çok güzel işler
yapıyorlar.

Reklamcılık sektöründe
çalışmak isteyenler sizce
nasıl bir yol izlemeli?
Ben yazarlık üzerine bir şeyler
söyleyebilirim isterseniz. Bu iş
biraz şöyle; bir roman yazarı bir
düşünce, olay, duygu ya da bir
şeyden etkilenerek yüzlerce sayfa
yazar. Yani bir kıvılcım yüzlerce,
binlerce sayfaya dönüşüverir.
Reklam yazmak ise bu işin tam
tersi. Önünüzde yüzlerce sayfa
doküman vardır. Hepsini okuyup,
bir cümleye, duyguya, düşünceye
indirgersiniz. Bu yüzden çok
iyi bir okuyucu olmanız gerekli.
Anlatmak için önce anlamak
gerek. Bu işin bütünleşik marka
ya da pazarlama iletişiminin bir
parçası olduğunu da unutmadan
tabii. İşin kavramsal dünyasını su
gibi bilmemiz gerekiyor dememe
gerek bile yok. Ama şunun üzerini
çizebilirim. Reklam birileri için
yapılır. Hedef kitle dediğimiz. O
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ne iş yapacağına karar veremeyen
gençlerle dolu. Okurken ne
yapacağına karar vermek hayatta
çok büyük bir rekabet avantajı.
Merak etmeliler.

Karar verseler bile merak
etmekten vazgeçmemeliler. Bu
işi daha iyi yapabilmek için
öğrenmem gereken yan disiplinler
nedir? Satış nedir, pazarlama
nedir, bütünleşik marka iletişimi
nedir? Merak yoksa ilerleme de
olmaz. Unutmayın aya ilk merak
ayak basmıştır.
Takip etmeliler.

yüzden bizim işimizin en yalın
tanımı; “insan okuyup, insan
yazmak”tır.Bu yüzden “anlamaya
çalışmak” bu işin ilk adımı. Yani
merak etmek. Herhangi bir konu
ile ilgili yazmaya başlamadan önce
araştırmak. Yaratıcı yazarlık diye
de bir şey yoktur aslında. Tüm bu
araştırma sürecinin sonunda iyi
seçebilmek yaratıcılıktır. Zaten
seçtiğiniz an, yazmak kaçınılmaz.
Daha iyi yazmak içinse daha çok

İyi bir iletişimci her zaman
yaşadığı toplumdan bir adım önde
olmak zorunda. Bu yüzden takip
etmek, yeni trendler yaratmak
bu işin olmazsa olmazı. Ayrıca
bugünle kıyaslayabilmek için
mesleklerinin tarihini de çok iyi
bilmeleri gerekiyor. Yeni diller,
üsluplar, çizgiler takip edilmek

da kelimelerden bahsetmiyorum.

Yoğunlaşmalı, konsantre olmalılar.

Reklamcılık okuyan
öğrencilere ne gibi
önerileriniz var?

Hayat artık çok hızlı. Dikkat
dağıtıcı sayısız öğe var. Bir konuya
konsantre olmak ne kadar zor olsa
da amaçlarına konsantre olmak
zorundalar. Tıpkı garaj çocukları
gibi.

Ne iş yapıyorsanız yapın, iş
mutfağında öğrenilir. Bu yüzden
kesinlikle sektörde olmalılar.
Denemeliler.

yaratabilmek için...

Haber ve Fotoğraf
Ebru DAYE – Merve YAMAN

Okul hayatı boyunca, eğitimini
aldıkları mesleği 360 derece
öğrenmek için mesleğin tüm
alt dallarını denemeliler ki,
sevecekleri, yapmak isteyecekleri
işi keşfedebilsinler. Maalesef
ülkemiz üniversite sonrası hala

HABER: EBRU DAYE & MERVE YAMAN // TASARIM: YİĞİT TÜRK
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Eksperliğin
yedek
bir
iş
statüsünde
düşünülemeyeceğinin altını çizen Menteşe,
mesleğin saatinin belli olmadığını söyledi ve
‘Sigorta eksperliğine giriliyor ve çıkılmıyor’
diyerek görüntüler eşliğinde bu mesleğin
neden yedek bir iş olamayacağını açıkladı.
Menteşe ‘’Doğru tespit, doğru tedavi…
Eksper hasarın doktorudur. Eksper hakim,
eksper hakemdir, eksper hekimdir, sosyologdur, psikologdur, teknologdur, hepsidir. Bu
anlamda siz ya ikna edeceksiniz ya da ikna
olacaksınız, bu size çok önemli bir psikolojik
görev yüklüyor’’ diyerek sözlerine son verdi.

ETKİNLİK

III. Geleneksel Sigortacılık Paneli 9 Aralık 2016 Cuma günü, Selçuk Yaşar Kampüsü Rektörlük
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı tarafından
düzenlenen etkinliğe Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra İzmir’deki meslek lisesi öğrencileri de katıldı.
eksperliği ve sigortacılığın konuşulduğu panelde, İTO Sigorta Eksperleri Komisyonu
S igorta
Başkanı Serhan Menteşe, Ege Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Tahir Alp Aslan, Ege

Sigorta Eksperleri Derneği Bşk. Yrd. Aycan Erkal, Anadolu Sigorta Ege Bölge Müdürü Atila
Ertekin, Anadolu Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Ergün Cengiz, Ak Sigorta
Ege Bölge Müdürü Ali Kuru ve Ak Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü Hasar Birim Yöneticisi Banu
Sesli sektörde sigorta eksperlerinin yeri ve önemini anlattı.

Deneyimli sigorta eksperi Serhan Menteşe konuşmasına mesleğin 1930’lardan beri var olmasına
rağmen kamuoyunda halen eksik ve yanlış tanındığını, eksperlerin tarafsız ve bağımsız kişiler
olduğunun genellikle bilinmediğini belirterek başladı. Meslekteki ilk yıllarından bir anısını
dinleyicilerle paylaşan uzman “İlk
yıllarımda
bir
hasar
tespitine
gitmiştim,annemin yakın arkadaşı bir
teyzemizm beni gördü ve çok
şaşırdı. ‘Evladım sen eksper misin?
Hay Allah, biz seni mühendis
sanıyorduk’
dedi.
O
dönem
Türkiye‘de toplam 3 Mühendis
Eksper
vardı.
Şimdi,
çeşitli
mühendislik alanlarında eğitimi olan
meslektaşlarımızın yanı sıra, birçok
farklı mesleğin akademikeğitimini
almış onlarca arkadaşımız var’’ diye
konuştu.

Dernek Başkanı Tahir Alp Aslan konuşmasına
‘’Ben size eksperliğin tanımını yapmayacağım,
tanımını internetten de bulabilirsiniz. Bu işin
sahasında karşılaştığımız ve daha ilginç olan
hususları, hiçbir yerde bulamayacağınız
sadece bir eksperden dinleyebileceğiniz olayları anlatacağım’’ sözleriyle başladı.
Aslan, İzmir’de bir kaza raporunda ‘’UFO
KAZASI’ olarak geçen olayı mizahi bir üslupla
anlattı. Bir üniversite hastanesinin acil servisine başına ‘UFO’ düştüğü iddiasıyla başvuran
yaralının raporuna ‘Uzay gemisi kazası sonucunda yaralanmaya uğrayan yolcu’ tanısını
konduğunu, tabii söz konusu olan ‘uzay
gemisi’ nin sadece elektrikli ısınma cihazı
olan ‘UFO’ markası olduğunu aktardı. Aslan
sözlerine şöyle devam etti: “Uzaylılar insanları kaçırıyorlar, sabah bırakıyorlar, sigorta
şirketleri bu durumları fırsat bilip, uzaylı
kaçırmasına karşı sigorta yapıyorlar. Adam
bunun şirketini kurmuş ve reklamını yapıyor,
ayrıca diyor ki ‘Dünyayı terk etmeden kesinlikle yaptırın’ Şimdi elin yabancısı uzaylı
kaçırmalarıyla
uğraşırken
biz
nelerle
uğraşıyoruz ’’. Ülkemizde yaşanan sahte
hasarlardan ve bu hasarlardan koparabildiğini koparmaya çalışan yurdumuz
insanından bahseden Tahir Alp Aslan “16
yılda 392 adet sahte olduğu ispatlanarak
feragat alınması ile sonuçlanan dosyada
toplam 4.286.743 TL tutarında haksız tazminat ödenmesini önledik’’ diyerek mikrofonu
Aycan Fatma Erkal’a bıraktı.
Konuşmasında eksperlikte kadının yerinden
ve bu meslekte bir kadın olarak yaşadığı
deneyimlerden bahseden Erkal, “İş hayatında
hiçbir zaman kadın olmayı bir zorluk olarak
görmedim. Kadınlara duyulan güven ve
inancın erkeklere göre daha fazla olduğuna
inanıyorum. Ayrıca kadınların iş takibi ve verilen sözü yerine getirme konularını fazlasıyla
önemsediklerini düşünüyorum. Birçok işi aynı
anda düşünüp harekete geçebilme becerileri,
kadınları bence avantajlı konuma getiriyor.
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Aycan Fatma Erkal’ın ardından I. Oturum sona erdi. II.
Oturumda sözü sigortacılık sektöründe madalyonun
diğer yüzü olan sigorta şirketleri aldı. II. Oturumun ilk
konuşmasını
Anadolu
Sigorta
Ege
Bölge
Müdürlüğü’nden Yönetmen Yardımcısı Ergün Cengiz
yaptı.
Cengiz, konuşmasında sigortacılıkta en önemli
konunun ‘güven’ unsuru olduğunu ve eksperlerin
sigorta şirketleri için önemini anlatarak şunları söyledi: “Güven konusunun en önemli unsuru olan
rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortalının
alacağı hizmet, hasar anında vereceğimiz hizmettir.
Bu yüzden eksperler sigorta şirketinin, sigortalının,
kamunun, tüm sivil toplum ve meslek örgütlerinin
tam ortasında yer alır ve güven inşa ederler. Güven,
eksper ile birlikte başlar ve onunla birlikte devam
eder. Sigorta şirketleri hiçbir zaman eksperler kadar
sahaya hakim değildir, masa başında sadece evraklar
üzerinden işlem yapabiliyoruz. Eksperler bizim tabiri
caiz ise elimiz, kolumuz, gözümüz, her şeyimizdir.”
Sözü alan Ak Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü Hasar
Birim Yönetmeni Banu Sesli, sigorta şirketindeki iş
akışından söz ettiği konuşmasında AK Sigorta olarak
sigortacılığı yalın, kolay ve erişilebilir hale getirmeyi
amaçladıkları bilgisini verdi ve poliçenin sigortalı için
ne zaman önemli bir hal alacağını detaylarıyla
açıkladı. Kısaca kaskonun tanımını yapan Sesli, hangi
hasar ve risklerin güvence altına alınacağını belirtti.
Banu Sesli, araç serviste onarım görüp sigortalıya
teslim edildikten sonra işlerinin bitmediğini ‘happy
call aramaları’ ile müşteri memnuniyetinin ölçümlendiğini de ekledi. Sesli, “En nihayetinde hedeﬂediğimiz tek şey, sigortalılarımızın mutluluğudur’’
sözleriyle konuşmasına son verdi.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından panelin
sonunda, ‘Kahoot’ uygulamasıyla dinleyicilere panelde ele alınan konularla ilgili sorular yöneltildi. Uygulamanın katılımcıları ana ekrana düşen soruları cep
telefonlarından yanıtladı. En çok doğru cevabı veren
ilk 5 katılımcı, belirlenen sigorta şirketlerinde birer
günlük staj deneyimi ile ödüllendirildi.
HABER: GİZEM ÇELEBİ // TASARIM: BATU TEKİN
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Otomobil Tutkusunun İzmir’de Zirve Yaptığı
Yer: Key Museum Araba Müze’sine girdiğinizde
karşınıza dünyanın ilk üretilen otomobil
ve motosiklet araçları çıkıyor. Danışmadan
biletinizi aldıktan sonra eşsiz otomobillerin
sergilendiği alana geçiyorsunuz. Müzede 1886
- 2011 yıllarını kapsayan dönemde üretilmiş
130 otomobil, 40 motosiklet, 3 bin maket
otomobil ve 2 bin 550 model otomobil amblemi
sergileniyor.
1886 yılında üretilen ilk otomobilden 1885
model ilk motosiklete kadar toplam 170
parçanın sergilendiği müze, 7 bin metrekare alan
üzerine Özgörkey grubu tarafından kurulmuş.
1880’li yıllardan başlayıp, 2011 yılına dek
uzanan koleksiyonda otomobil dünyasına yön
vermiş BMW, MINI, Mercedes Benz, Cadillac,
Ford ve Porsche markaların ilk otomobilleri yer
alıyor. Müzede çizgi romanlarından ve beyaz
perdeye uyarlamasından tanıdığımız Batman’in
otomobili ‘Batmobil’, en çok ilgi çeken
araçlardan biri. Her bir klasik araba zaman
tünelinde bir dönemden başka bir döneme
götürüyor.

KÜLTÜR

Müzede, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki
otomobilleri süsleyen 300 parçalık maskotlar
da dikkatleri üzerinde topluyor. Büyük
markaların küçük örnekleri, 1:8, 1:12 ve
1:18 ölçeklerinde 2550 adet model otomobil,
1950’li yıllara ait orijinal ekipmanlı benzin
istasyonu, 1990’lü yıllardan 1950’lere kadar
olan süreçteki benzin pompaları ve dünyaca
ünlü markaların koleksiyonlarından klasik
otomobil temalı eşarplar da sergilenen
görülmeye değer parçalar arasında.

HABER: BELİZ AKTAŞ

// TASARIM: ALİME SEYMAN

HABER: ÜMRAN TÜYENE TASARIM: DUYGU TURAN

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİGİ PROGRAMI'NDAN ETKİNLİKLER DİZİSİ

MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi boyunca öğrencilerin İzmir'de
sektörü ve kentin turizm değerlerini yakından tanıması için teknik geziler ve söyleşiler düzenledi. Öğrencilerde toplumsal konulara duyarlılık yaratmayı da
hedefleyen program, bu amaçla sosyal sorumluluk faaliyetleri de gerçekleştirdi.
MYOYAPRAKDERG!S(-----------------------MYOYAPRAKDERGISI
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MÜNİRE

KIRK MERDİVEN

HABER: EBRU DAYE // TASARIM: İLKSEN ŞENGÜN
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NO:42
olmasının yanında aynı zamanda dükkan, plakçı ve

ekmeğe kadar her şey ev yapımı. Mekanın en meşhur ve
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HABER: ELİF BEYZA AKARSU // TASARIM: SERGEN ATAKAN TÜRK

51

52
GEZİ

GEZİ

WAWEL SARAYI

-

HABER: ZEYNEP ÖZTÜRK // TASARIM: İDİL YILMAZ
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Merhaba. İlk olarak sizi
tanımak istiyoruz. Biraz
kendinizden bahseder
misiniz?
Adım Göksal Kaya. 15 Aralık 1964
doğumluyum. İzmir’de yaşıyorum.
Aslen Ardahanlı’yım ama
Çerkeziz. Belki bilirsiniz Zübeyde
gelmedir. O’da Çerkez’dir. Yani
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir
yanı Çerkez, diğer yanı da dede
tarafından yörüktür. Ailemiz çok
erken İzmir’e göç etmiş, burada
İzmir kültürü ve terbiyesiyle
büyüdük.

Dört kez Türkiye
Şampiyonu oldum’

“Kimse Atatürk’e
benzeyemez, onun eşi
benzeri yok”

Yapmaktan hoşlandığınız
şeyler nelerdir?
Hobilerinizden kısaca
bahseder misiniz?

RÖPORTAJ

Spor yapmayı, gezmeyi ve
okumayı seviyorum. Ben aynı
zamanda milli sporcuyum.
Güreş yaptım. Dört kez
Türkiye şampiyonu oldum iki
kez uluslararası derece aldım.
Fotoğrafçılık merakım vardı. Yeni
Asır gazetesinde iki yıl muhabirlik
yaptım. İzmir’de Tariş’te güvenlik
müdürüydüm ve istifa edip
ayrıldım. Bu sürede Kemeraltı’nda
bir kuyumcuda kuryelik yaptım
ama bu işte ne uzarım ne kısalırım
dedim ve ardından 2001 yılında
İstanbul’a gidip kendi güvenlik
şirketimi kurdum. Zamanla çok
güçlü bir kadroya sahip oldum
ettim.

“Mustafa Kemal Atatürk’e
benzerlik benim için büyük
bir onur. Her zaman
şunu söylerim O’na kimse
benzeyemez, eşi benzeri
yok, O özel bir insan”

Atatürk’e olan
benzerliğiniz ne zaman ve
kim tarafından keşfedildi?

Bir gün metroya bindim.
Çıktım iş arayacağım. Bir bey de
gözlerini dikmiş bana bakıyor.
Bu durumdan rahatsız olduğumu
söyledim. “Ben Atatürk’e aşığım,
siz ona çok benziyorsunuz” dedi
ve ardından ne iş yaptığımı sordu.
İş aradığımı belirttim. “Allah bu
yüzü vermiş neden iş arıyorsun
ki?” dedi ve beni kahve içmeye
gittik. Beyefendinin Okay Ajans’ın
sahibi Suha Okay olduğunu
öğrendim. Suha Bey’in görüştüğü
gazeteciler hakkımda haber yazdı,
Atatürk’e benzeyen Türk olarak
ana haber bültenlerine konu
oldum. Sonra kapılar açılmaya
başladı. Mustafa Kemal Atatürk’e
benzerlik benim için büyük bir
onur. Her zaman şunu söylerim
“O’na kimse benzeyemez, eşi
benzeri yok, O özel bir insan.
Fiziki olarak benzerliğimin
dışında Atatürk ilke ve

Göksal Kaya

İzmir’de yaşayan 52 yaşındaki tiyatro oyuncusu Göksal Kaya’nın makyajsız haliyle
bile Atatürk’e olan benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. Göksal Kaya’nın yüzünde
plastik makyaj olup olmadığını kontrol edenler de var. Göksal Kaya ile Atatürk’e

HABER: SEDA YILMAZ & MERVE YAMAN // TASARIM: YİĞİT TÜRK
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inkılaplarına, devrimlerine sahip
çıkan bir vatandaşım.

Bu benzerliğin sizin için
avantaj ve dezavantajları
nelerdir?
Dezavantajını daha çok
yaşadığımı söyleyebilirim. Yolda
ya da kafede ilgi odağı oluyorum.
Bu durum, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’e olan özlem, sevgi
ve saygıdan kaynaklanıyor. Ben
kendimi yaşamıyorum. Örneğin,
geçenlerde Eski Foça’dayım. Kitap
yazıyorum bir yanım Atatürk
adlı. Deniz kenarında oturdum
bir şeyler içiyorum. İnsanlar
gördü ve “Koskoca Mustafa
Kemal Atatürk’ün misyonunu
taşıyorsunuz yakışmıyor size.
Bir restoranda oturup için deniz
kenarında içeceğinize” diye
eleştirildim. Avantajı da insanların
size sempatiyle yaklaşması,
çevrenizden insan eksik olmaması
diyebiliriz.

Ülkemize bıraktığı eserleri. Bizler.
Time Dergisinde 2012’de benimle
röportaj yaptılar. Bana Mustafa
Kemal Atatürk’ü neyin yaşattığı
sorusunu yönelttiler. Tüm dünya
liderleri öldü unutuldu ama
Mustafa Kemal Atatürk bırakın
Türkiye’de dünyada dahi kitaplara
konu ediliyor. Bu nesil Atatürk’çü
düşünceyle büyüdükçe Atatürk
ölmez.

Dışarıda vatandaşlar size
“paşam size ihtiyacımız
Biraz da projelerinizden
var” dediklerinde ne
hissediyorsunuz nasıl tepki söz edelim, şu an bir
projeniz var mı?
veriyorsunuz?
Mustafa Kemal Atatürk gibi
bir lider daha yeryüzüne
gelmez. Çoğu insan çok gezip
dolaşmamı insanların sürekli
gözü önünde olmamı söylüyor
bana, sanırım bu şekilde Atatürk’ü
yaşatabileceklerini düşünüyorlar.
Atatürk zaten ölümsüzdür.
Kendisi bunu ifade etmiştir. “Ben
öleceğim günü biliyorum ama
ölümsüz olduğumu da biliyorum.”
demiştir.

Nedir onu
ölümsüzleştiren?

Atatürk’ten hatıralar adlı bir
dizi çekmek istedik. Abdülkadir
Ceylan Ede, Cemal Camako
Esabalı ve ben. Ben hem başrol
oyuncu hem yapımcı, Abdülkadir
Ceylan Ede yönetmen ve
yapımcı, kostüm ajans ve casttan
sorumlu Cemal Camako Esabalı..
Projemizi 2016 da hayata
geçirmeyi planladık. Denizli’de
çekime başladık. Ben Pamukkale
Üniversitesi’ne seminere
gitmiştim ve ardından böyle bir
proje ortaya çıktı. 13-14 bölüm
kendi bütçemizle çektik ancak
maddi açıdan sıkıntı yaşadığımız

için çekimlere devam edemiyoruz
ve projeyi bekletiyoruz. Şimdi
Bedensel Engelliler Dernek
Başkanı Murat Bey ile birlikte
bir proje hayata geçirdik. Halka
tiyatro oyunu sergileyeceğiz. İlk
oyunumuzu 15 Ekim Cumartesi
günü Seferihisar’da oynayacağız.

Atatürk’e benzerliğinizden
dolayı yaşadığınız ilginç
anı veya olay var mı,
varsa kısaca anlatır
mısınız?

Daha önce hiç yurt dışında bulundunuz
mu? Bulunduysanız oradaki insanların
tepkileri nasıl oldu?

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
var mı?

Almanya Köln’de beş bin kişilik bir salon vardı.
Orada Mustafa Kemal Atatürk’ün bir anısını
paylaştım. Atatürk’ü 1934’te Ankara’da bir
köy ziyareti sırasında köylü karşılıyor. Atatürk,
Kılıç Ali, Salih Bozok ve bir arkadaşı daha dört
kişi korumasız. Köylüler Atatürk geldi diye
toplanıyorlar hemen. Atatürk ve arkadaşları
çimenlerin üzerine bağdaş kuruyor oturuyor. Satı
Kadın, Türkiye’nin ilk kadın milletvekili, hemen
ayran ikram ediyor. “İç paşam, soğuk bir ayran
iç” diyor. Atatürk ayranı bir kerede bitiriyor çok
beğeniyor. Satı Kadın içini çekiyor. “Ne oldu?
Neden içini çektin?” diye soruyor Atatürk. “Keşke
beyim de senin gibi içebilseydi paşam” diyor
Satı. Nesi var diye soruyor Atatürk. “Boğazından
süngü yedi. Yiyip içemiyor paşam” diye anlatıyor.
Desene o da benim gibi gazi. Satı Kadının kaç
doğumlu olduğunu soruyor Atatürk. “1919
doğumluyum paşam”. Atatürk “Nasıl olur? Biz
1934’teyiz bu duruma göre senin 15 yaşında olman
gerek.” diyor. Satı Kadın: “Yok paşam yok, ben
1919 doğumluyum. Sen Samsun’a çıktığın zaman
ben doğdum. Ondan önce ben yaşamıyordum ki
paşam.”

Tabi söylemek istediğim o kadar çok şey var ki
zaman yetmez. Okullu değil alaylı olarak bu yola
çıktım. Herkes sanatçı olamaz. Emek vermeden
bir şeyleri elde etmek haksızlık olur emek
veren insanlar için. Doğru bir yolda olduğumu
düşünüyorum. İnsanlara doğru mesaj vererek
yoluma devam etmeye çalışıyorum.

Röportaj / Fotoğraf
Seda YILMAZ – Merve YAMAN

İlginç anılar olaylar çok.
Ağlayanlar, bayılanlar... Özellikle
çocuklarda çok büyük bir
heyecan oluyor. Anaokullarına
davet edildiğimde yaş grubunu
soruyorum. Çünkü çocukların
kafasında bir soru işareti kalıyor.
Hani öldü diyordunuz. Ölmemiş,
yaşıyor diye çocuk anlayamıyor.
Trabzon’da dört yaşındaki bir
kız çocuğu koştu geldi boynuma
sarıldı. Yanaklarını yanağıma
koydu ve durdu, kulağıma doğru
şu soruyu sordu “Atam sen neden
aramızdan ayrıldın?”. Ben ailesi
öğretti diye düşündüm ve sordum.
Öyle bir şey söylemediklerini
ifade ettiler.Bu benim için oldukça
ilginç ve etkileyici bir anı.
HABER: SEDA YILMAZ & MERVE YAMAN // TASARIM: YİĞİT TÜRK
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Ne Düşündüğünü
Biliyorum…
Beden dilinin sözlü iletişimden daha
önemli olduğu unutulmamalıdır. Bununla
ilgili “Ne düşündüğünü biliyorum!”
kitabının yazarı, TIME dergisi tarafından
2009’un en etkin 100 insanından biri
seçilen Prof. Dr. Paul Ekman, FBI ile çalışıp
davaları sadece beden dili üzerinden
çözebilmektedir. Hatta bununla ilgili
bir dizi de vardır, “Lie to me”. Bu ünlü
Amerikan dizisinin perde arkasında,
yazarın bu çalışmasında yer verdiği
bilimsel yöntemler kullanılmaktadır.
Paul Ekman eğitimleri bile mevcuttur.
Hatta bu eğitimler Paul Ekman tarafından
Türkiye ’ de onaylanmış bir kuruluş
tarafından verilmektedir. Bu kitaptaki
kurallarıuygulayarak iyi bir yalancı
olabilirsiniz lakin gerçekten uzaklaştıkça
karşınıza gerçek olmayan insanlar da
çıkabilir aman dikkat!

Prof. Dr. Paul EKMAN

k-

Düşünsenize yalan detektörü gibi
olabiliyorsunuz, size söylenen duyguların
doğru ya da yanlış olduğunu karşınızdaki
kişi istemsiz olarak ele verebiliyor tabii aynı
şekilde siz de öyle. Çünkü yüz kaslarımızı
duygularımız meydana geldiği an istemsiz
hareketler ile oynatıyoruz, bu kas sistemini
yönetebilenler iyi yalancı olabiliyorlar
lakin göz bebekleri bile unutulmamalı. Göz
bebeklerimizin büyüyüp küçülmesi bile sizi
ele verebiliyor.
Gelin örneklere göz atalım;
Göz bebekleriniz büyüyor ise yalan
söylüyor, karşı cinse ilgi duyuyor ya da bir
şok yaşıyor olabilirsiniz. Göz bebekleriniz
küçülüyor ise korktuğunuz, derinsel ve
negatif düşündüğünüz anlamına geliyor
olabilir. Ayrıca herkes yalan söylerken aynı
tepkiyi veriyor diye bir kaide yoktur. Bazı
insanlar yalan söyledikten sonra başını
utandığı için eğerken bazıları dudağını
ısırır, bazıları gözlerinizin içine bakıp ona
inanmanızı beklerken bazıları da konuyu
geçiştirmek için hemen herhangi başka bir
konuyu açabilir.
Örneğin kızgınlık anında kaşlarınız
yukarıya kalkıp birbirine yaklaşıyor
ise gerçek kızgınlıktan bahsedilebilir.
Yüksek sesle konuşmak kızgınlık
göstergesi değil, bastırma duygusundan
kaynaklanan örtbas etme hareketidir.
Karşı cinsle ilgilendiğimizde ses tonumuz
yükselirken, endişe duyduğumuzda ses
tonumuz düşmektedir. Bu bilgileri bilen
birinin karşısında, vücut ısımız bile bizi
ele veriyorken yalan söylemek pek kolay
olmayabilir, lakin size inanmak isteyen
ve duygusal bağ kurduğunuz kişiler bu
gerçekleri %90 oranında göremezler.

HABER: ZEYNEP ÖZTÜRKOĞLU// TASARIM: ALİME SEYMAN
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HÜLYA SOYŞEKERCİ: “YAZI ZAMANDA İZ BIRAKMAKTIR”
Eleştirmen ve öykü yazarı Hülya Soyşekerci, MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
öğrencileriyle Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri dersi kapsamında ‘Yazmak Eylemi’ başlıklı
söyleşiyle bir araya geldi.

Yazmanın önemine değinerek konuşmasına
başlayan Soyşekerci, günümüz gençlerinin
geçmişe göre daha demokratik ailelerde
büyüdüğünü, çocuklara evde söz hakkı
tanınmasının onların kendilerini iyi ifade
edebilen bireyler olmasını sağladığını belirtti.
Gençler arasında popüler iletişim
araçlarından olan sosyal medyanın yazarak
kendini ifade etme anlamında kısıtlı bir imkan
sunduğunu belirten Hülya Soyşekerci,
“Yazının kalıcılığını internet ortamında
yaşayamazsınız. Bugün teknoloji hızdır, ancak
hıza teslim olursak iletişim hataları da
oluşabilir. Arada bu hızı yavaşlatacak eylem
olan yazı yazmakla uğraşmak gerekir. Yazının
değerini yansıtmayalım, söz uçar yazı kalır”
dedi.

YAZMAK ÜZERİNE KURALLAR
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Konuşmasında etkili yazmanın incelikleri hakkında da bilgiler aktaran Soyşekerci, öğrencilere
anı defteri tutmalarını, araştırmalarını, çevrelerini gözlemlemelerini, bol bol kitap okumalarını
ve kelime hazinelerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Hülya Soyşekerci, öğrencilerden gelen
‘Neden dünya edebiyatını okumayı seviyoruz’
sorusunu şöyle yanıtladı: “Dünya klasiklerinin
başarısı, insanın iyi tanınmasıyla ilgili diyebiliriz.
İnsanı iyi tanımak için felsefe ve psikoloji
bilmek gerekir. Batı eğitiminde felsefe, psikoloji
olduğu için roman ve öykü geleneğinin
bizim edebiyatımızdan daha güçlü olduğunu
söyleyebiliriz. Bu konuda 50 kuşağından Leyla
Erbil, Nezihe Meriç, Onat Kutlar, Bilge Karasu,
Ferit Edgü gibi yazarlar ve daha sonra
Adalet Ağaoğlu, Füruzan, Sevgi Soysal, Pınar
Kür gibi yazarların başarılı eserleri var, elbette
bu anlamda yeni yazarlar da yetişiyor. Şiir
konusunda, Türk şiirinin çok nitelikli örnekleri
bulunsa da, artık birçok kişi şiiri kitaptan okumayı
değil internetten indirmeyi tercih ediyor.
İnternetteki şiirlerin çoğunun hatalı olması,
şiirimizde bir tıkanmaya neden oluyor.”
Öğrenci sorularının ardından Soyşekerci, öğrencilere
okumaktan keyif alacakları ve yazı becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olacak kitap
önerilerinde bulunarak konuşmasını
sonlandırdı.
HABER: HABER MERKEZİ // TASARIM: ESRA ONAT
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-
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le paylaşıyoruz.

ve
eşyaları görmek mümkün.

derleme çalışmalarından sonra, 1924’te,

“Altın Ağız ve Göz Bantları”

sonrasında 1927 yılında, Ayavukla

saklandığı eser depoları, restorasyon
bölümler yer almaktadır.
-

HABER: PINAR CAN & DİLAY DEMİRCİOĞLU// TASARIM: EMRECAN BATURAY
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BİRAZ POLLYANNACILIK OYNAMALIYIZ..

Yoğun hayat temposu, yapılacaklar, sorumluluklar, hayaller, planlar ve var olan olaylar… Tüm bu olguları bir araya getirip
düşündüğünüzde göğüs kafesinizin üzerinde hissettiğiniz baskı; evet, evet aynı şeyi düşünüyoruz, modern çağın en büyük getiriler
inden “stres”. Bireyin kendisini rahatsız eden bir ortamda organizmanın verdiği cevap olarak tanımlanan stres, her an ve her ortamda
karşımıza çıkan baskıcı bir canavar gibi değil mi? Aslında onu yönetebileceğinizi ve tüm getirileri ile baş edebileceğinizi biliyor
musunuz? Nasıl baş edebilirmişiz bir göz atalım…

Olumlu düşünceler, beyni keyifli bir konuya yönlendirerek stresi azaltıyor. Kötü bir gün geçirdiğimizde, küçük de olsa o gün yaşadığımız
-

-

ASFALYALARI İNDİRİN!

BİR MİKTAR STRES ALTINDA ÇOK DAHA İYİ ÇALIŞIYORUZ!
Elizabeth Kirby önderliğinde yürütülen araştırmaya göre, anlık hücum eden
stres sonucunda beyin yeni hücreler üretmeye başlıyor. Ancak bu sadece, stres arada sırada varsa
geçerli. Uzun süreli veya kesintisiz olduğunda ise beynin hücre üretebilme kapasitesi ciddi şekilde
baskılanıyor. Yani ara ara stres altında kalmak beynimizi dinç tutuyor; bu sayede performansımız da

UYKU ÇİN’DE DE OLSA GİDİP UYUYUN..
Her insan, ömrünün üçte birini uyuyarak geçirir. Her
gün yaşadığımız ve gerçekte büyük bir mucize olan
uyku genellikle bilinenin aksine tüm vücut sistemler inin pasifleştiği bir dinlenme süresi değildir. Çünkü
uyku esnasında vücut aktif bir yenilenme sürecine
girer. Uyurken beyniniz tekrar şarj oluyor. Beyin
günün hatıraları arasında dolaşarak, gerekli olanları
saklayıp gereksizleri bir kenara atıyor. Dolayısıyla
normalde, uyandığımızda enerjimiz yüksek, zihnimiz

hastalıkları, depresyon ve obeziteye sebep olmasının yanı sıra, algılama ve doğru düşünebilme
yeteneğini de azaltıyor.

Elizabeth Kirby

Assistant Professor at The Ohio State University

S

VAR OLANLA YETİNMEK DEĞİL , VAR OLANIN DEĞERİNİ BİLMEK !
ahip olduklarımızın değerini bilmek, strese yol açan kortizol hormonu salınımını %23 azaltıyor. Şükran duygusu, hayata doğru
-

iradeniz, dikkatiniz ve hafızanız zayıflıyor.
iyileşme görüldüğü gözlemlenmiş.

KENDİ KENDİNİZE SÖYLENMEYİ AZALTIN..

KAYGILANMAK MI? ÇIKARIN ONU HAYATINIZDAN!
“Ya şöyle olursa? Ya bunu yapamazsam?” gibi sorular stres ve kaygıyı tavana vurdurmak için birebir. Evet öyle de olabilir ve evet belki

Kendinizi karamsar düşünceler içinde bulduğunuzda yaptığınız işi bırakın ve kafanızdakileri kağıda dökün. Yazdıklarınızı sakin kafayla
okuduğunuzda pek çoğunun olgu değil de sadece düşünce olduğunu fark edeceksiniz.

KEEP CALM AND BREATHE
Nefes almak basit ve doğal bir eylem olması gerektiği halde çoğumuz yanlış nefes alıyoruz ve bu yanlışlığı o
kadar uzun zamandır yapıyoruz ki doğrusu hakkında da hiçbir şey hatırlamıyoruz. Nefes aldığımızı zannedi
yoruz ama aslında tek yaptığımız nefesi içimizde tutmak: özellikle karınlarını içine çekip durmayı alışkanlık
haline getiren kadınlarda doğal nefes alıp verme işlemi tamamen bozuluyor. Kısaca, yanlış nefes alarak nefesin

VAKTİNİZİ KAYGILANMAYA
HARCAMAYIN!

-

kapatın, dikkat dağıtıcı şeyleri uzaklaştırın, sandalyenize oturun ve nefes alın. Gerekirse içinizden sayarak tekrar
rahatladığınızı ve sakinleştiğinizi görünce şaşıracaksınız.

YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN
Hayatınızdaki bu kişileri saptayın; ihtiyaç anında görü ve yardımlarına başvurun. Endişeleriniz hakkında konuşmak bile stresinizi azalta
cak ve yeni bir bakış açısı sağlayacaktır.

-

HABER: BEGÜM ÖZLÜSOYLU // TASARIM: BATU TEKIN

