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Sigortacılık Sektörü Ya ˜ar’da
Bulu ˜tu

“Bu meslek,

Hayatınızın bir
03
parçası olmalı.”
nra?
Mezuniyet tamam, ya so

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
öğrencileri halkla ilişkiler duayeni Sancar Maruflu’yu ağırladı.
“Halkla ilişkilerin ge leceği” konulu söyleşi, 24
Aralık 2015 tarihinde Yaşar
Üniversitesi Selçuk Yaşar
Kampüsü’nde gerçekleştiril
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-

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

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

ştu..
Denizciler Yaşar'da bulu

Enfeksiyonlar sadece solunum yolu ile mi bulaşır?
Hayır birçok bula˜ıcı yolu var.
Sinir sistemi hastalıklarından
tutun da, göz iltihabına,
sinüzite, bo°az enf eksiyonuna, akci°er enf eksiyonuna,
cinsel yolla bula˜an hastalıklara, sarılıklara kadar
saymakla bitmez.
Son olarak bizlere kış ayları
için tavsiye edebileceğiniz
formüller var mı?
Ba˜ta konu˜tuk larımızın yanı
sıra, beslenme alı˜k anlıkları,
bol sıvı, gıda alma, uykuya
dikkat etme ve spor yapma
gibi genel ˜eylere dikkat
etmemiz gerekiyor. Türk
toplumunda spor kültürü yok.
Bunu alı˜k anlık haline getirip
spor yapmalısınız. Bu, sizin
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Asnagibi birçok gazetede
Becerikli
Finansal Forum, Ekonomik Alaeddin
Bülten
görev aldım.
Haber: Didem TEZEREN
Mesle ° e ba˜lama hikayeniz nedir? Gizem Yaprak YILDIZ
Mesle ° e ba˜lamam tamamen tesadüf aslında. Ben
ekonomi e ° itimi aldım. ˛stanbul Üniversitesi ˛ktisat
Fakültesi’nden mezun oldum. O yıllarda mezun olduk
-
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Behçet Uz
haberle
bir insanın ya da ailelerin haya
rat haberi de olur, magazin ya da ek
Tasarım: Ece Nur KORUN
haber evliliklerin bozulmasına,
˜irke
cinayetlere bile neden olabilir. Her h
uygulamak zorundasınız. Haberinize
yazı i ˜lerine veremezsiniz, vermemeli
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Çifte Gurur
16. eğitim yılına emin, sağlam ve
yenilikçi adımlarla giren Yaşar
Üniversitesi, yıldönümünde çifte gurur
yaşadı. Geçen sene temli Selçuk Yaşar
tarafından atılan ek kampüs binası
açılışını 16. Yılında gerçekleştiren Yaşar
Üniversitesi artık 5 amfi, 28 derslik, 4
toplantı, 50 ofis, 6 laboratuvar toplam
70 bin metrekare kapalı alanıyla
uluslararası standartlarda eğitim
vermeye devam edecek.
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Yeni Bölümler Yolda
Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer “Ar-Ge,
İnovasyon ve Girişimcilik kavramlarını
içselleştirmiş bir üniversite olarak son bir yılda
destek verdiğimiz bilimsel araştırma
projelerinin sayısı 37, TÜBİTAK destekli
projelerin sayısı 21’dir. Bunun yanı sıra
işbirliği içinde olmaya çok önem verdiğimiz
sanayi destekli projelerin sayısı da 29’dur.
Ayrıca kurmuş olduğumuz Minerva
Kuluçka Merkezi, 50’nin üzerinde girişimcinin
hayallerini hayata geçirmesine imkan sağlıyor.
Hali hazırda 28 iş fikrine destek olmaya
devam ediyoruz.
Merkezdeki şirket sayısı da 8’dir. 18 ulusal, 7
uluslararası patent başvurumuz
bulunmakta.
Son bir yılda tescillenen faydalı model ve
endüstriyel tasarım sayısı da 8’dir.
Önümüzdeki yıl öğrenci alınması planlanan
bölüm ve programlar ise İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü,
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda Yönetim ve Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümleri, Meslek Yüksek
Okulu’nda Mimari Restorasyon Programı.
Gücümüz artarak sürüyor.” Sözleri ile Yaşar
Üniversitesi’nin başardıkları, gelecek hedefleri
ve yeni binası ile ilgili önemli mesajlar verdi.

KAPAK

KAPAK
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Önemli İsimler Bir Aradaydı
Açılışta, Bornova Kaymakamı Mustafa
Gündoğan, Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan
Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Erol, Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka Belediyesi
Eski Başkanı Kemal Baysak, Rektör Prof.
Dr.Cemali Dinçer, Mütevelli Heyeti Üyeleri
Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila
Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Özer Kırca gibi
İzmir’in ve yaşar Holding’in önemli isimleri
yer aldı.

Sene 2001, Öğrenci Sayısı 52
16 yıl önce 52 öğrenci ile başlayan zorlu eğitim yolculuğunda bugün tek başına 6800 yerli
öğrenci, 67 ülkeden 307 öğrenci ve 800’den fazla öğretim üyesi ile önce İzmir sonra
Türkye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Yaşar Üniversitesi artık geleceğe daha güçlü
baktıklarını gösterdi.

HABER: KÜBRA GÜLER / TASARIM: ESRA ONAT
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İŞİ
mezun olanın
HAZIR

Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Bölümü
öğrencileri tarafından düzenlenen “Mezuniyet
Tamam Ya Sonra!” panelinde sektör
temsilcileri ve
akademisyenler
mezuniyet
sonrası öğrencilerin karşılaşacakları sektörel
durum hakkında görüşlerini paylaştı.

KARİYER

KARİYER
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Üniversiteli gençler istihdam ve işsizlik
oranlarından, dış ticaret mezunlarının
dikey geçiş yapacağı alanlara; ülkemiz dış
ticaretinin ihtiyaç duyduğu mezun
niteliklerinden yaşanan güncel örneklere
kadar değişen konular hakkında bilgi
sahibi oldu.

Mezuniyet öncesi belirlediğiniz
bir hedefiniz olmalı

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu , Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Bölümü Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Işıl Kellevezire Plaketi Takdim etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Yaşar
Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Umutlu, Özken
Gümrük Müşavirliği’nden Ahmet Özken, Sacar
Ambalaj’dan Serdal Acar, RPC Danışmanlık’tan
Mustafa San, A Yangın Güvenlik Sistemleri
A.Ş’den Gülen Aslı Sever’in konuşmacı
olarak
katıldığı
panelin
moderatörlüğünü
Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Bölümü
Başkanı Öğr. Gör. Dr. Işıl Kellevezir üstlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan MYO
Öğretim Üyesi Ali Rıza Karacan, gençlerin
küreselleşen
ekonominin
fırsatlarını
değerlendirmelerini ve mezuniyetten sonrası
için umutsuzluğa düşmemelerini söyledi.
Panelin
moderatörü Öğr. Gör. Dr. Işıl
Kellevezir konuşmasında TÜİK verilerine göre
üniversite mezunlarının %21’inin işsiz olduğu,
bu durumun üretimde daha fazla değer
yaratılarak aşılabileceğini ifade etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
Gökçüoğlu,
üniversiteli
gençlere
umutlarını
yitirmemelerini, fark yaratarak mezun olurlarsa
işlerinin hazır olduğunu söyledi. Öğrencilere
hayatta mazeret üretmemelerini, okulda teorik
bilgileri öğrenirken yaz ve sömestr tatillerinde veya
ders programlarına göre boş oldukları zamanlarda
mutlaka öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak
çalışmalarını tavsiye etti. Her öğrencinin eğitimi
esnasında fark yaratacak çalışmalar içinde olması
gerektiğini vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu sözlerini şöyle
sürdürdü: “Çalışma yaşamının gerçeklerine göre
farklı kişi, farklı firma olmak zorundayız. Sizlerin
mezuniyet öncesi belirlenmiş bir hedefinizin
olması gerekir. Hedefi olmayan gemi hiçbir limana
o
yanaşamaz.
Hedefinizi
belirleyin
ve
doğrultuda sıfırdan başlayarak çalışma hayatına
girin. Çalışma hayatında dürüst ve güvenilir kişi
olmalısınız. Meslekte çok iyi olabilirsiniz, güven
yaratmazsanız
diğer
özelliklerinizin
yararı
olmayacaktır. Yaşamınız ve kişiliğinizde kalite
olacak, kendinize güveniniz ve bir duruşunuz olacak”.

Panelde öğrencilere hitap eden Doç. Dr.
Mehmet Umutlu, teknolojideki gelişmelerle
birlikte rekabetin de arttığını belirtti
ve şunları söyledi: “Günümüz rekabet
şartlarına ayak uydurulamadığında piyasa
gereğini yapıyor. Hayatta kalamayan
işletmeler çok sık karşılaştığımız bir
olgu. Rekabete nasıl ayak uyduralım
sorusunun
yanıtı
uzmanlaşmadan
geçiyor. Bir
şeyi
derinlemesine
bilmiyorsanız bunu derinlemesine bilen
rakiplerinizle baş
edemez
duruma
geliyorsunuz. Artık ortalama bir şey
söylemek, ortalama bir
iş
yapmak
yeterli değil” dedi.

HABER: SEREN İȘSEVER / TASARIM: BUKET SEVEN
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Yaşar Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi ile
‘Yaşam Boyu Öğrenme’
“Değişime uyum sağlayabilmek ve değişimin
önüne geçmek için elimizdeki tek araç sürekli
öğrenmektir” diyen Yaşar Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (YÜSEM), kurumsal eğitim
projelerini ve genel katılıma açık programlarını
bu felsefe doğrultusunda tasarlıyor. YÜSEM,
son beş yılı kapsayan eğitim döneminde
gerçekleştirdiği 106 eğitim programında
eğitimini başarıyla tamamlayan toplam 1.885
katılımcıya belgelerini vermiş, 1.109 bireyin
katılımıyla toplumsal fayda (ücretsiz ve sosyal
içerikli eğitim etkinlikleri) üretmiş ve 36
kurumsal eğitim tamamlamış. Biz de böyle
başarılı çalışmalara imza atmış sürekli eğitim
merkezimizin çalışmaları konusunda ayrıntılı
bilgi edinmek için YÜSEM Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sabah Balta Hocamız ile
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Arabuluculuktan Perküsyon Atölyesine
kadar çok geniş bir yelpazede eğitimleriniz
olduğunu görüyoruz. Bu eğitim zenginliğini
nasıl sağlıyorsunuz? Bu kadar farklı alanda
eğitim fikri nereden geliyor?
Dünyadaki ve Türkiye’deki trendleri takip
etmemiz gerekiyor. Eğitim programlarını nasıl
takip ediyoruz dersek, yabancı üniversitelerin
yaşamboyu eğitim birimleri var, onların açmış
oldukları kurslar ve sertifika programları
bizim sürekli takibimizde, bu ilk madde. İkinci
madde şirketlerin talep ettikleri ve aldıkları
eğitim programları. Bunlar basında, internet
portallarında ya da şirketlerin bültenlerinde
paylaşılıyor. Bunları takip ediyoruz. Ben
özellikle akademisyen olarak, sürekli eğitim
ihtiyaçlarıyla ilgili araştırma içerisindeyim.
Diğer araştırmalarımızla birleştirip doğru olan
programları çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun
dışında da bize gelen talepler oluyor. Şu
konularda eğitim olabilir mi? Eğitim verebilir
misiniz? diye. Üçüncü madde, doğrudan
üniversitemiz akademisyenlerinden ya da sektör
profesyoneli konu uzmanlarından eğitim önerileri

MYO YAPRAK DERGİSİ
üretmeyi hedeflediğimizi söyleyebilirim.
İki grupta eğitim portföyümüz var. Bir grup
genel katılıma açık eğitimler, diğer grup ise
kurumlara vermiş olduğumuz, kapalı grup diye
tanımladığımız sadece şirketin personeline
ait verilen özel eğitimler. Her iki eğitim tipini
ayrıntılı olarak açıklamamda fayda var. Genel

katılıma açık eğitim başlıklarını belirlerken bir
ön hazırlık çalışmamız var. Söylediğim gibi,
dünyada ve Türkiye’de eğitimle ilgili talep gören
alanları sürekli olarak takip etmemiz gerekiyor.
Fakültelerimizden destek alabileceğimiz
programlar neler olur ve nasıl bir talep alır,
bunların ön hazırlık çalışmasını yaparak sürecin
son aşamasında genel katılıma açık yani
ilgi duyan herkesin katılabileceği programlar
çıkarıyoruz.
gelebiliyor. Biz bunu da araştırıp, değerlendirip,
öneride bulunan fakültelerimizle ya da
akademisyenlerimizle işbirliği yaparak program
çıkartıyoruz.
Eğitim alacak kişi ve kurumlara nasıl
ulaşıyorsunuz?
Sürekli eğitim merkezimizde ağırlıklı olarak,
daha fazla sayıda şirkete ulaşmayı ve onların
eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek programlar
üretmeyi hedeflediğimizi söyleyebilirim. İki grupta
eğitim portföyümüz var. Bir grup genel katılıma
açık eğitimler, diğer grup ise kurumlara vermiş
olduğumuz, kapalı grup diye tanımladığımız
sadece şirketin personeline ait verilen özel
eğitimler. Her iki eğitim tipini ayrıntılı olarak
açıklamamda fayda var. Genel katılıma açık
eğitim başlıklarını belirlerken bir ön hazırlık
çalışmamız var. Söylediğim gibi, dünyada ve
Türkiye’de eğitimle ilgili talep gören alanları
sürekli olarak takip etmemiz gerekiyor.
Sürekli eğitim merkezimizde ağırlıklı olarak,
daha fazla sayıda şirkete ulaşmayı ve onların
eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek programlar

Fakültelerimizden destek alabileceğimiz
programlar neler olur ve nasıl bir talep alır,
bunların ön hazırlık çalışmasını yaparak sürecin
son aşamasında genel katılıma açık yani
ilgi duyan herkesin katılabileceği programlar
çıkarıyoruz.
Eğitimlerinizin tanıtımını nasıl yapıyorsunuz?
Programların duyurumu için özellikle son iki yıldır
ağırlıklı olarak sosyal mecraları kullanıyoruz.
Sosyal mecralarda YÜSEM ’i ön plana çıkararak
değil, hangi eğitim programını açıyorsak onun
duyurusunu yapıyoruz. Burada olabildiğince
daha çok kişiye ulaşılmasını ve ulaşılan kişilerin
de açık linke tıklayıp programı incelemesini
hedefliyoruz. Bunun program bazında takibini
ve geri dönüşünü de alabiliyoruz. Hangi
programın sosyal mecralarda kaç kişi tarafından
görüldüğünü, ne kadar süre sayfada kalındığını
biliyoruz. Bu da bizim sosyal mecralardaki bir
sonraki tanıtım bütçemizi belirliyor. Bir de belli
hedef gruplara göre hazırladığımız programlar
var. O sektöre, o hedef gruplara e-mail yoluyla
ulaşmaya çalışıyoruz. Daha yoğun ilgi ve talep
göreceğine inandığımız programlar için gazete

ilanı veriyoruz. Özel olarak oluşturduğumuz
network de var. Ayrıca her eğitimin o yıla ait
poster çalışması yapılıyor. Eğitimlerin tüm
grup şirketlerine duyurulması sağlanıyor.
Zaman zaman şirketlere ziyarete gidiyoruz.
Size şu eğitimi verebiliriz, nelere ihtiyacınız
var gibi bir yaklaşımla değil tabii. Bunun
yerine üniversitemizin kurumsal kimliğinden
faydalanarak, üniversitemizin kurumsal ilişkilerini
de gözeterek kurumların bize ulaşmasını
sağlıyoruz ve tahmin edeceğiniz gibi bu özel
çaba gerektiriyor, deneyim oldukça önemli.
Öncelikli amacımız karşılıklı fayda yaratmak.
O şirketin hangi çalışan grubuna yönelik hangi
eğitim amaçları var bunu anlamaya çalışıyoruz.
Eğer bu konuda bir İK yönetimi süreci işliyorsa
o şirkette daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Burada
tanıtım çabası olarak özellikle dikkat çeken
nokta, şirketlerle diyaloğumuzdaki tutum ve
davranışlarımız şirketlere ulaşma biçimimiz,
yaptığımız işlerin bu güne kadar hep referansı
oldu. O yüzden aldığımız her işi en ince detayına
kadar, titizlikle yerine getirmemiz gerekiyor.
Şikayet yönetim sistemini de bir ölçüde kesinlikle
işletiyoruz, bu da tanıtımımıza hizmet eden özel
çalışmalardan bir tanesi. Her eğitimin, kısa süreli
ya da uzun süreli olsun bir değerlendirmesini
yapıyoruz. Eğitmeni, eğitim ortamını,
organizasyon sürecini değerlendiriyoruz.
Eğitim sonrasında kazanımlarla ilgili tatmini,
katılımcının tatmini boyutunda değerlendiriyoruz.
Bu çalışmalar YÜSEM faaliyetlerinin memnuniyet
seviyesini yani bir anlamda memnuniyet puanını
belirliyor. Bir sonraki eğitim programımızda
buradan yola çıkıyor, varsa güçlendirilmesi
gereken yönlerimizi de dikkate alarak hareket
ediyoruz.
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Uğur Yüce’den Etkili
İletişim Tüyoları

Özel sektörden iş ortaklarınız var mı?
Evet var. Çözüm ortağı, stratejik ortak ya da iş
ortağı diye tanımlanıyor bu ortaklar. Bu
yöntemle ilerleyeceğimiz işbirliklerinde olumsuz
durumların yaşanmaması için iş ortağımızın
deneyimi, birikimi, güçlü olduğu yanları

neler bunları öğreniyoruz. Ortak açacağımız
eğitim programı için ortağımızın güçlü olan
taraflarına bakıyoruz. Eğer o güçlü tarafları biz
sağlayamıyorsak üniversite olarak iş ortaklığına
gidiyoruz. Güç birliği ortaya çıkıyor. Önceliğimiz
kendi kurumsal kaynaklarımızı kullanmak.
İş garantili kurslarınız var mı?
Evet var. Çözüm ortağı, stratejik ortak ya da iş
ortağı diye tanımlanıyor bu ortaklar. Bu
yöntemle ilerleyeceğimiz işbirliklerinde olumsuz
durumların yaşanmaması için iş ortağımızın
deneyimi, birikimi, güçlü olduğu yanları
neler bunları öğreniyoruz. Ortak açacağımız
eğitim programı için ortağımızın güçlü olan
taraflarına bakıyoruz. Eğer o güçlü tarafları biz
sağlayamıyorsak üniversite olarak iş ortaklığına
gidiyoruz. Güç birliği ortaya çıkıyor. Önceliğimiz
kendi kurumsal kaynaklarımızı kullanmak.
Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri olarak
bizim iş garantisi verme gibi bir zorunluluğumuz
yok. Bunu vermemiz pek mümkün değil.
Üniversite eğitimlerimizde olduğu gibi, başarılı
olduğunda öğrencimize diplomayı veriyoruz
ama iş garantisinde bulunamıyoruz. SEM
programları mezun öğrencinin iş hayatına
başlarken ihtiyaç duyabileceği yetkinlikleri
edinmesine - geliştirmesine yardımcı olur.
Meslek edinmeye yönelik programlar da
gerçekleştiriyoruz, uzmanlık eğitimleri de. Ama
hiç birinde iş garantisi veremiyoruz, asıl önemli
nokta eğitimi başarıyla tamamlayan
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katılımcının kendisinde fark yaratmasına ve
böylece rakipleri karşısında güçlenmesine
destek verebilmemizdir.
YÜSEM’de popüler olan, talep gören
eğitimleriniz neler?
YÜ - Hukuk Fakültesi ile beraber yürüttüğümüz
“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”,
YÜ – İletişim Fakültesi işbirliğiyle “Sosyal
Medya Uzmanlığı”, YÜ – GSF Müzik Bölümü
işbirliğiyle yürütmekte olduğumuz “Müzik
Akademisi” ve “Seramik Atölyesi” çok talep
gören eğitimlerimizden örnekler. “Oyunculuk
Atölyesi”, “Tasarım Odaklı Düşünme” ve
“ArGe & İnovasyon” alt yapılı yeni eğitim
programlarımız da planlama aşamasında. Çok
uzun süredir üniversite personelimize yoga
kursu veriyoruz, TSM Korosu çalışmasına yeni
başladık. Bu yönde kurumiçi eğitimlerimiz de
ilgi odağımızda.

HABER: SERRA İNCİ & SEREN İȘSEVER / TASARIM: YİĞİT TÜRK

Yaşar Üniversitesi MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İkna
Edici İletişim dersi kapsamında düzenlenen söyleşide Uğur Yüce’yi
ağırladı. Yüce, öğrencilere etkili ve ikna edici iletişimi anlattı,
başarılı bir kariyer planlamasının sırlarını verdi.
Konuşmasına iletişim sürecinin unsurlarından
söz ederek başlayan Uğur Yüce, öğrencilere
şunları aktardı: “İletişim sürecinin
gerçekleşebilmesi için sizi karşı tarafta
algılayabilecek bir kişi ya da topluluk olacak.
Bir mesaj olacak ancak, mesajın doğru
aktarılabilmesi için doğru kodlanması gerekir.
Mesajı ilettiniz ama karşı tarafın bu mesajı
algılama kabiliyeti nedir, bunu bilmelisiniz.
Mesaj alıcı tarafından alındı, mesajı gönderen
ve alan arasında karşılıklı mutabakat olacak.
Mutabakatla da çevrim tamamlanıyor” dedi.
Sözlerine halkla ilişkiler mesleğinin inceliklerine
değinerek devam eden Yüce, “ikna ediciliğin
pek çok psikolojik faktörü var, bu psikolojik
faktörleri kullanmadan ikna edici olamazsınız,
ikna edici olmayan bir insan iyi bir halkla
ilişkiler uzmanı olamaz. Bir halkla ilişkiler
uzmanı insan psikolojisinden anlamalı, hangi
psikolojik ve sosyolojik motivlerle hedef kitlenin
ikna edilebileceğini bilmeli” dedi.Söyleşinin
soru-cevap bölümünde öğrencilerden gelen
soruları yanıtlayan Uğur Yüce, ‘yaşamda
başarının sırrı nedir?’ sorusunu şöyle yanıtladı:
“Yaşamda başarılı olmak için ilk faktör
zamandır. Zamanı geriye sarmak mümkün
olmadığı için en kıymetli şeyimiz zaman.
Devamlı harcadığımız şey, biz istemesek de tık
tık saat çalışıyor. Dolayısıyla zamanınızı ne
kadar iyi planlar ve doğru kullanırsanız o kadar
başarılı olma şansınız var. Başarıya ulaşmak
için okumak ve çalışmak, bu noktada da
zamanı iyi kullanmak konusu geliyor

akla. Ben bunu neyse ki çok genç yaşımda
fark ettim. Hızlı okuma kursuna gittim, 350
sayfalık kitabı bir gecede okuyorum, senede
ortalama 150 kitap okuyorum. Ben sadece
okumakla kalmayıp, okuduğumu da
paylaşıyorum. İkinci önemli faktör planlamadır.
Yaşamım boyunca beş yıllık planlar yaptım ve
hedefler koydum. İş yaşamımda da bu
prensiplere göre hareket ederim. Bir
toplantının ne zaman biteceğini bilmek isterim.
Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Bu
hedeflere ulaşmak için planlama yapın.
Zaman yönetimi, planlama ve biraz da şans.
Bunlar sizi başarıya götüren faktörler”.

HABER: SEREN İȘSEVER / TASARIM: YİĞİT TÜRK
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Çolakoğlu’ndan genç
üniversitelilere tüyolar

Yaşar Üniversitesi MYO öğrencileri, İzmir’in ünlü iş
adamlarından Kemal Çolakoğlu’nu ağırladı. Çolakoğlu,
öğrencilere yaşam hikayesini ve bugünlere nasıl geldiğini
anlattı.
İZKA
Kalkınma
Kurulu
Başkan
Vekili ve Meksika Fahri Konsolosu olan, birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Kemal Çolakoğlu öğrencilere ailesinden, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
ve
stratejik
yönetimden söz ettiği konuşmasında
geçmişle
bugünü
kıyasladı.
Ailesinin Osmanlı’dan bugüne nasıl
bir stratejik yönetim politikası benimsediğini aktaran Çolakoğlu: “Ailemizin stratejik yönetimi 1774’e uzanır.

Biz Kırım Tatarı’yız, Türkiye’ye gelme
düşüncesi güzel bir stratejik yönetim
kararıydı. Geldiğimiz İnebolu, Anadolu’nun
en lojistik bölgesiydi. Biz bunu o yıllarda
başardık. Levantenler İzmir’den gidince
Türk tüccarı kalmadı. Atatürk’ün bir ziyaretinde tüccarlara seslenerek, İzmir’de
tüccar kalmadığını söylemesi ve ticaretle uğraşmak isteyenleri İzmir’e çağırması
üzerine 25 yılında İzmir’e geldik” dedi.

MYO YAPRAK DERGİSİ

10
Cumhuriyet tarihi ekonomisini üç bölümBabamız öldükten sonra kardeşimle
bu işe devam ettik” dedi. Benimsenen
de ele alan konuşmacı, 1923-1950 yılları
Vergilerin Motor Hacmine Göre Yüzde Oranı
ekonomi politikalarının beraberinde farklı
arasında devletin ekonomi politikalarını
<1.6 L
1.6 L - 2.0 L
>2.0 L
belirlediğini, 50’de özel sektörün devreye
ticari fırsatları da getirdiğini vurgulayan iş
%45 ÖTV
%90 ÖTV
%145 ÖTV
girdiğini ve bu karma ekonominin 80’e
adamı, liberal ekonomi politikasının ihra%18 KDV
KDV
kadar sanayii’yi koruduğunu,
80’de %18
ise KDV catı gerekli%18
kıldığını
ve kurdukları tel çivi
%71
%124
%189
fabrikasında tüm Türkiye’den 600.000 çivi
özel sektör ağırlıklı serbest ekonomiye
!
toplayarak Libya’ya ihraç ettiklerini ifade
geçildiğini söyledi.
etti. O aşamada okulda öğrenilemeyecek
60’larda babasının kurduğu demir-çebilgi ve deneyimleri elde ettiklerini belirten
Çolakoğlu, konteyner olmayan dönemlik fabrikasından bahseden Çolakoğde paletlerle çalışıldığını, o zaman “Konlu “Amcam İstanbul’da bizden önce bu
işe başlamıştı. Bu işte de babam strateteyner” üretiminin geleceğin işi olduğunu
anladıklarını söyledi.
jik kararla yoluna devam etmiş ve daha
başarılı olmuştu.

Kemal Çolakoğlu öğrencilere ailesinden, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan ve stratejik yönetimden söz ettiği
konuşmasında geçmişle bugünü kıyasladı.

HABER: HABER MERKEZİ / TASARIM: EDA ERGUN
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“Pruvanız neta ,
rüzgarınız kolayına olsun”
Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu bu yıl da deniz tutkunu
öğrencilerle yelken serüvenini sürdürüyor.
Üniversite Yelken Topluluğu 2009 yılında bu yana
öğrencilere deniz tutkusunu tattırmak ve Yaşar
Üniversitesi bünyesinde yarışlara katılmak için
stant kuruyor. Üye alımını gerçekleştirdikten sonra
üyeler ile birlikte başkan ve başkan yardımcısı seçilerek
teorik ve uygulamalı eğitimler başlıyor.

Teorik dersleri yelken severlerle
işledikten sonra, eğitmen hoca ve
teknesi ile birlikte denize açılma
serüveni gerçekleşiyor.
Yelken tutkunları her ay deniz eğitimi
ile pekiştirildikten sonra yarış takımı ile
Campus Cup ve diğer
yarışlar olmak üzere üniversitenin adı
bu branşta da dalgalandırılıyor.

CAMPUS CUP YARIŞI :

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ‘ nin düzenlediği Campus Cup’ a üniversite öğrencileri
de katılabiliyor. Marmaris Koyu’ nda gerçekleştirilen yarışta sporcular hem yarış hırsını
hissediyor, hem de yeni arkadaşlar edinerek keyifli 3 gü e tanık oluyor.

ESKİ FÜZEYE VEDA :

Yaşar Üniversitesi adına kayıtlı tekne artık kullanılamayacak durumda olduğundan, eğitmen
ve teknesi ile seyirlere devam eden topluluk, antrenmanlarını verimli şekilde sürdürüyor.
Hafta sonları sabah ve öğlen seyri olarak 6 kişilik gruplarla antrenman gerçekleştiriliyor.
Levent Marina’ dan çıkış yapıldıktan sonra İzmir Körfezinde 3 saatlik deniz serüveni keyifl
ve bir o kadar da yorucu oluyor. Bu arada Eski Yaşar Üniversitesi teknesi Levent Marina’ da
görülebilir.

Herkes görev başına

Her işin bir kuralı ve görev dağılımı olduğu gibi yelken sporunda da görev dağılımı bulunuyor.

DÜMENCİ-SKIPPER (TEKNE KAPTANI) :

Bu görev genellikle teknedeki en tecrübeli elemanın görevi. Aslında skipper ile dümenci aynı
kişi olmak durumunda da değil ama genelde Türkiye’ deki uygulama böyle. Bu kişi ekibin
ve teknenin performansından sorumlu.
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Uzun seyirde rota çizmek, mevki belirlemek vb. işlerden sorumlu ekip elemanı.
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13 NAVİGATÖR :

BAŞÜSTÜ EKİBİ :

Teknenin büyüklüğüne göre sayı değişmekle birlikte bir teknede direk dibi ve baş üstü olmak
üzere iki kişiden oluşur.

TRIMMERLAR :

Ana yelken, cenova, balon yelkenlerinin uygun seyirlerde, uygun açıda ve gerginlikte olmasını
sağlayan havuz ekibi. Bu kişilerin yelken tecrübelerinin çok olması, en ufak rüzgar değişikliğini
bile algılayabilmeleri, yelkenin formu hakkında fazlaca bilgi sahibi olmaları gerekir.

PİYANOCU :

Tekne üzerindeki çeşitli donanımlar vasıtasıyla kokpite gelen mandarlar ve diğer kontrol
işlerinden sorumlu ekip elemanı. (Teknedeki her halatın ne işe yaradığını bilmesi gereken kişi.)

SWEEPER (ORTACI) :

Bu ekip elemanları teknede geri kalan birçok işte çalışır. Tüm yelkenci sporcuların rüzgarları bol,
seyirleri keyifli lması dileğimle...

HABER: SİMAY ȘENERMEN / TASARIM: DUYGU TURAN
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Yaşar’da Denizcilik Rüzgarı Esti
Yaşar
Üniversitesi
Denizcilik
Topluluğu tarafından düzenlenen
3’üncü Denizcilik Haftası etkinlikleri,
denizcilik sektörünün önde gelen
isimlerini bir araya getirdi. 10-14
Nisan tarihleri arasında gerçekleşen
etkinliğin ilk gününde deniz insanları
konferansı, ikinci günde deniz
ve liman işletmeciliği konferansı,
üçüncü günde ise marina ve yat
işletmeciliği konferansı düzenlendi.
Konferansların
yanında
genç
üniversiteliler
kampüs
cep
sinemasında denizcilik filmlerini
izleme olanağı yakaladı, denizcilik
oyunları ve balık ekmek partisinde
eğlenceli dakikalar yaşadı. Bodrum
marinalarına teknik gezinin de
düzenlendiği
organizasyonda
Bodrum Cruise Port ve Milta Bodrum
Marina ziyaret edildi.

Deniz insanları temalı konferansta
MYO
Ulaştırma
Hizmetleri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Can
Karaosmanoğlu’nun
açılış
konuşmasının ardından sözü Yaşar
Üniversitesi Denizcilik Topluluğu
Yönetim Kurulu Başkanı Sercan
Engerek aldı. Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü, kıdemli kılavuz kaptanı
Serkan Kahraman sunumunda
deneyimlerini paylaştı. Bodrum
Denizciler Derneği Dernek Başkanı
Mustafa Demiröz çevre kirliliğinin
son beş yılda arttığından ve bunun
deniz üzerindeki etkisinden söz
etti. Yaran Shipping Company’den
Armatör Batuhan Özçetin ofisi
sevmediğini sahada daha mutlu
olduğunu ve stajyer öğrencilere ders
vermekten, denizde olmaktan keyif
aldığını söyledi.

Etkinliğin ikinci gününde İzmir
limanları mercek altına alındı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Öztürk Çandarlı limanı alt yapı
çalışmalarının geliştirilmesi ve
güncel durumlara göre yeniden
revize edilmesine değindiği
konuşmasında şunları söyledi:
''Kapasite belli, talep belli.
Çandarlı'ya 300 milyon lira
yatırım yapıldı. Ne yapılabilir,
çok
iyi
değerlendirmek
zorundayız. Biz Çandarlı’yı
bugünün değil Türkiye’nin
geleceğinin projesi olarak
değerlendiriyoruz.
Özellikle
Çin'in Doğu Asya'yı deniz
ve karadan Batı Avrupa'ya
bağlayacak
yeni
İpekyolu
projesinde Çandarlı

Limanı, Türkiye’nin en büyük
fırsatlarından
biri
olacaktır.
Bu nedenle Çandarlı’yı gemi
bakım-onarım, akaryakıt ikmal,
gemi tedarik ve serbest bölge
konseptiyle üretim ve taşımanın
birleştirildiği
yeni
işlevlerle
zenginleştirilmeliyiz.
Öngörülen
kapasite de daha gerçekçi bir
planlama halinde küçük etaplar
halinde gerçekleştirilmeli. Çandarlı
Projesi’nin, Aliağa’daki limanlarla
ve Alsancak Limanı ile koordineli
şekilde ele alınması bölgenin liman
gücünü hep beraber harekete
geçirmek
açısından
önemli”.
NEMPORT Liman İşletmeleri ve
Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş’den
Operasyon
Yöneticisi
Sertaç
Ercan Aliağa Nemrut limanlarının
geliştirilmesi ve farklı tip gemilere

Denizcilik Haftasının üçüncü
gününde orta ve uzun vadede
marinacılık sektörünün geleceği
konuşuldu.
MYO
Ulaştırma
Hizmetleri Bölüm Başkanı Can
Karaosmanoğlu’nun
meslek
yüksekokullarının
sektör
ile
ne kadar yakın temas halinde
olursa, sektörün nabzını ne kadar
iyi tutarsa, ihtiyaç ve istekleri ne
kadar iyi teşhis edebilirse o kadar
başarılı mezunlar verebileceğini
vurgulamasının ardından sözü
alan IC Çeşme Marina Genel
Müdürü Can Akaltan, dünyada
etkili olmaya başlayan yeni bir iş

dile getiren Çimen, kriz
döneminde aslında yatırıma
yönelik çalışmalar yapıldığını
vurguladı.
Orta
vadede
Türkiye’deki
marinaların
öncelikle
kriz
yönetimi
konusunda yerel ve genel
şartlara göre pozisyon almaları
gerektiğini belirten Çimen, yeni
yat alacak yerli yatçıların sektöre
kazandırılması için hükümetin
mutlaka tedbir alması gerektiğini
vurguladı. Setur Ayvalık Marina
Müdürü Umut Tepedelenlioğlu,
gelişen teknoloji ile insanların
sabır sürelerinin azaldığına
değinirken, sektöre yeni giren

modelinin yatçılık ve marinacılık
alanına yansımasını sunum ve
görselleriyle anlattı. Akaltan,
internetin
doğuşundan
günümüze kadar gelişimini
kısaca
anlatarak
sektör
üzerindeki etkilerine değindi.
Yeni neslin ‘sahip olmak’
istememesinin
yatçılık
ve
marinacılık sektörünü bekleyen
tehlikelerden biri olduğunun
altını çizen Akaltan sözlerini
şöyle sürdürdü: “Y kuşağı sahip
olmak yerine paylaşmayı tercih
ediyor. Paylaşım ekonomisi
ve Y kuşağının talepleri
doğrultusunda değişime ayak
uydurabilen marinalar doluluk
oranlarını
koruyabilecekler
ve uzun vadede değerlerini
artıracaklar.” Milta Bodrum
Marina Genel Müdürü Ömer
Karacalar, konuşmasına

bir tavsiye ile başlayarak
öğrencilere işi temelinden
öğrenmelerini tavsiye etti. Yat
turizmi ve yat sayısı arttıkça
marinacılık sektörünün de
güçlendiğini
ifade
eden
Karacalar,
yat
bağlama
kapasitelerinin sürekli değişiklik
gösterdiğine
değindi.
İlk
marinaların Kuşadası, Antalya
ve
Bodrum’da
kurulduğu
bilgisini veren Karacalar, 70’li
yılların
başında
başlayan
deniz
turizminin
giderek
büyümesiyle mavi yolculuk
deneyiminin başladığını da
sözlerine ekledi. West İstanbul
Marina İşletme Müdürü Fuat
Çimen, İstanbul’da yaptıkları
bir
projenin
detaylarını
öğrencilerle paylaştı. Bir bakım
onarım marinası olmak için
çalışmalarını sürdürdüklerini

taze mezunların hemen her
şeyi öğrenip kısa sürede
uzman olduklarına inanma
yönünde bir eğilimleri olduğunu
ancak uzmanlaşmanın zaman
içinde deneyim ve bilgi
birikimiyle gerçekleştiğini ifade
etti. Genç üniversitelilere staj
süresini iyi değerlendirmelerini
öneren Tepedelenlioğlu, otuz
iş gününün aslında yetersiz
olduğunu bu sürenin üzerine
koyulması gerektiğini belirtti.
Oturumun son konuşmacısı
D-Marin
CEO’su
Kemal
Saatçioğlu
oldu.
Ülkede
turizmin durumuna değinen
Saatçioğlu “Ne yazık ki şu an

turizmin konumu pek iç
açıcı
değil,
umudumuzu
ve
inancımızı
kesinlikle
yitirmemeliyiz. Bu problemler
kısa vadede aşılabilir” dedi.
Dünya çapında marinacılığın
giderek profesyonelleştiğinden
söz eden Saatçioğlu, marina
personelinin oradaki hayatlarını
güzelleştirebilmek adına spor
aktivitelerinin yapıldığını ve
eğlenceli mekânlar yaratıldığını
belirtti.
Kemal
Saatçioğlu
konuşmasına “En önemli şey
insan, bizlerin yerini alabilecek
insanların yetişmesi, sizlerin
bu işe sevgiyle sarılmanız”
sözleriyle son verdi.

HABER: İPEK ȘİRİN & MERVE YAMAN & MERVE YILMAZ / TASARIM: G ÖKÇE TURAN

16
ETKİNLİK

hizmet
vermesi
hakkında
açıklamalarda bulundu. Kaptan
Murat Yılmazel LNG için Aliağa
Çakmaklı’da, yüzer doğalgaz
depolama
tesisinin
getirdiği
faydalar ile ilgili bilgi verdi.

15
ETKİNLİK

MYO YAPRAK DERGİSİ

MYO YAPRAK DERGİSİ

18

Savaş Kolan: “Türkiye’de fotoğrafa önem verilmiyor”
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Savaş Kolan, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Masaüstü Yayıncılık ve Mesleki Bilgi Teknolojisi derslerini veriyor.
Lisans eğitimi grafik üzerine olan, fotoğrafçılığa gönül veren hocamızla fotoğrafçılık üzerine konuştuk.
Fotoğrafa ilgi duymaya ne zaman
başladınız?

Fotoğrafa ilgi duymaya, grafik eğitimi alırken
başladım. Akdeniz Üniversitesi’nde 2 yıllık
grafik okudum, sonra Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçiş yaptım. Orada fotoğrafla tanıştım.
Daha önce de az çok ilgim vardı ama ciddi bir
ilgim yoktu. Grafik okurken fotoğrafçılık dersi
aldım. Fotoğraf beni, anlatım biçimi, kendini
ifade edebilme ihtimali olarak çok etkiledi.
Fotoğrafa tam olarak başlamam o zaman oldu
diyebiliriz.

Fotoğrafçılık, Türkiye piyasasına
uygun mu sizce?

Pek değil. Çünkü Türkiye piyasasına tanıtım,
reklam çok uygun değil. İnsanlar reklama, tanıtıma çok fazla önem vermiyorlar. Grafik de bu
konuda sıkıntı yaşayan bir alan aslında. Fotoğrafçılık bu sıkıntıyı grafikten daha çok yaşayan
bir alan. Günümüzde birçok firmanın e-ticaret
sitesinde de görülüyor bu. İnternet üzerinden
ürün satmak demek, ürünü müşteriye dokundurtmadan, giydirmeden, rengine düzgün bakmadan
satmak, ekrandan satmak demektir.

Böylelikle kişi, ürünü sadece fotoğrafta
görür, ve fotoğraf burada çok önemli.
Ürünü daha cazip göstermek gerekiyor.Sizce bu mesleğin zorlukları nelerdir?
Biraz önce söylediğim gibi, kimse seni
yeteri kadar dikkate almıyor. Fotoğraf
çekmeye gittiğin zaman, artık herkes cep
telefonuyla fotoğraf çektiği için herkesin
fotoğraf hakkında bir yorumu oluyor. Ve
sen fotoğraf çekerken arkadan yorum
yapan, yönlendiren çok oluyor. Özellikle
işletme sahipleri, patronlar “Oradan değil,
buradan çek”, “Bak buradan daha güzel
görünüyor” gibi şeyler söylüyorlar. Benim
orada ifade etmek istediğim başka,
adamın gördüğü bambaşka. Herkes fotoğrafı bildiğini sanıyor, o ciddi bir sıkıntı.
İkincisi ekipmanları çok pahalı. Gerçekten
iş yapmak istediğin zaman ciddi paralar
vermen gerekiyor. Tamer Yılmaz’ın stüdyosunda çalıştım bir dönem, 3 trilyon sadece
demirbaşların fiyatıydı ve az önceki sorunun da cevabı bu, değeri bilinmiyor. Onun
dışında çok zevkli. Hiçbir sıkıntısı, zorluğu
yok. Çünkü severek yapıyorum.

Savaş KOLAN DENEYSEL FOTOĞRAF PROJESİ - KADRAJ
Fotoğrafçılık, Türkiye piyasasına
uygun mu sizce?

Pek değil. Çünkü Türkiye piyasasına tanıtım,
reklam çok uygun değil. İnsanlar reklama,
tanıtıma çok fazla önem vermiyorlar. Grafik
de bu konuda sıkıntı yaşayan bir alan
aslında. Fotoğrafçılık bu sıkıntıyı grafikten
daha çok yaşayan bir alan. Günümüzde
birçok firmanın ee-ticaret sitesinde de
görülüyor bu. İntern üzerinden ürün satmak
demek, ürünü müşteri-ye dokundurtmadan,
giydirmeden, rengine düzgün bakmadan
satmak, ekrandan satmak demektir.
Böylelikle kişi, ürünü sadece fotoğ-rafta
görür, ve fotoğraf burada çok önemli. Ürünü
daha cazip göstermek gerekiyor. Piyasa
bunun farkında değil, Türkiye piyasası hiç
farkında değil. E-ticaret sitelerindeki fotoğrafın önemini üst sıraya çıkartan Limango,
Morhipo, Trendyol gibi markalar var. Bunlar,
ciddi fotoğrafçılar barındırıyorlar
bünyelerinde. Ama genel olarak Türkiye’de
fotoğrafa hiç önem verilmiyor.

İyi bir fotoğrafçı olabilmek için nasıl
bir eğitim gerekli?

İyi bir fotoğrafçı olabilmek için teknik eğitim
de gerekli fakat, teknik eğitim fotoğrafın %
10’unu kapsar. Yani karanlık odadan tut
alternatif baskı tekniklerine kadar,
photoshoptan, farklı çekim tekniklerine ve
stüdyoya kadar fotoğrafın genel anlamda %
10’u tekniktir. Geriye kalan %90’ı tamamen
senin ifade biçimindir. Mesela ben
enstantane diyaframı hiç bilmeyen bir adama
2 saatte en ince ayrıntısına kadar
öğretebilirim. Bakın anlatabilirim demiyorum,
öğretebilirim. Fotoğrafın tekniği bu kadar
basittir aslında. Önemli olan şey, onu ifade
biçimi olarak kulla-nabilme yönüdür. Fotoğraf
eğitimini, fotoğrafın felsefesine ve
psikolojisine değer veren bir üniversiteden
alman gerekir. Sen o felsefeyi biliyorsan eğer
iyi bir fotoğrafçı olabilirsin. Kesinlikle eğitimini
alacaksın, ama en başta kendi içinde
çözümlemen gereken bir şey. Çünkü fotoğraf
içsel bir yolculuk, bir ifade biçi-midir.
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SİZİN İÇİN DERLEDİKLERİMİZ
YAŞAR ÜNIVERSITESI
MYO BANKACILIK VE
SIGORTACILIK
PROGRAMI ÖĞRENCILERI
SIGORTACILIK
IŞLEMLERI DERSI
KAPSAMINDA 2 MAYIS
TARIHINDE MAPFRE
SIGORTA BÖLGE
DIREKTÖRLÜĞÜ’NÜ
ZIYARET ETTI.
Bu alanda ilham aldığınız kişiler
var mı?
Birçok kişi var. En başta Kamil Fırat var.
Mimar Sinan’da benim hocamdı. Türkiye’de göstergebilim üzerinde çalışan
nadir kişilerden biridir.

Son olarak fotoğrafla uğraşmak isteyen
öğrencilere ne tavsiye edersiniz?

İlk olarak Roland Barthles’ın Camera Lucida
kitabını okusunlar. Ve fotoğrafı gerçekten psikoloji
ve felsefeyle anlamaya çalışsınlar. Bir de Türkiye’deki fotoğrafçıları, özellikle gösterge bilimsel
olarak çalışan fotoğrafçıları incelesinler.

Genç finansçılar şirketin servislerinde gözlemde
bulundu, pazarlama, teknik servis, hasar,
muhasebe, acente adayları servislerinde
yetkililerle tanışıp merak ettikleri soruları
yöneltti. Mapfre Sigorta’nın Türk sigorta
sektöründeki yeri ve dünyadaki yeri, acentelerine
ve yeni acente adaylarına sundukları imkanlar,
pazarlama hedefleri ve istihsal rakamlarının
aktarıldığı ziyarette, Mapfre’nin acentelerine
yönelik olarak Bölge Direktörlüğünde üstlenilen
hizmetler de anlatıldı. İzmir Bölge Birim
Yöneticisi Miray Ersoy, genç üniversitelilere
sektördeki güncel gelişmeler ve uygulamalar
hakkında bir sunum yaptı.
Dersin öğretim görevlisi Oya Turhaner, sektörün
nabzını tutmaya yönelik ziyaretleri
önemsediklerini belirterek, “Öğrencilerin eğitim
aldıkları alanın uzmanlarıyla biraraya gelmeleri,
üniversitede edindikleri bilgileri güncel
pratiklerle beslemelerini olanaklı kılıyor. Bu
nedenle, 2017-2018 Akademik Yılında da
öğrenci-sektör buluşmalarını sürdürmeyi
hedefliyoruz” dedi.

NOMADIC

RÖPORTAJ: G ÜLSEREN YAĞMUR PULAT & ERİZ YÜNCÜ / TASARIM: İREM YILMAZ

|

24

HABER: HABER MERKEZİ / TASARIM: SEVİM KOYUNCU

MYO YAPRAK DERGİSİ

MYO YAPRAK DERGİSİ

NEREYE GİTSEM?
AVRUPA TURU

ERASMUS ile yurtdışına çıkma hayalleri suya düşen
öğrencilere müjde! Avrupa’nın en güzel ülkelerini ve en
sofistik şehirlerini tek tek gezmeye ne dersiniz?
Sizler için hazırlamış olduğumuz ‘’Avrupa
Turu’’ adlı mini rehberimizde, öncelikle yurt
dışına seyahat ederken genç ve öğrenci
olmamızın avantajlarından bahsedeceğiz.
Popüler ülkelerin turistler tarafından çokça
ziyaret edilen şehirlerinin derlemesinden
oluşan rehberimiz, yurt dışına çıkarken
sizin yegâne dostunuz olacak!
Vizeler, finaller, projeler derken bir yandan
da ulaşıma gelen zammı görünce ağlamaya başladık ama yurt dışına tüm gençler
çıkabilsin diye devletin bizlere sağladığı
olanakları duyunca depresyon modundan
çıkıp hemen bavullarınızı hazırlamaya başlayacağınızdan eminiz!

Herkesin bildiğinden eminiz fakat biz yine
de belirtmeden geçmeyelim, yurt dışına
çıkabilmemiz için en başta pasaporta ihtiyacımız var. 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle,
yeni pasaport harçları yasası ile birlikte
hayatımıza ‘’öğrenci pasaportu’’ diye bir
terim girmiş oldu. Pasaportlar için yapılan
değişiklerle beraber, 25 yaşının altındaki
öğrenciler artık harç bedeli ödemeksizin
pasaport alabiliyorlar. Böylelikle sadece
pasaport defter ücretini ödeyerek, 25. yaş
gününüze kadar harç ödemeksizin pasaport
çıkartabiliyorsunuz.
Pasaportumuzu da cebimize koyduk, şimdi
başlayalım Avrupa Turu’na!

ÇEK CUMHURİYETİ - PRAG
Tüm Yaşar’ın diline düşen,
öğrenciler arasında parti şehri
olarak bilinen Prag, rehberimizin
ilk sırasındaki yerini alıyor. Orta
Avrupa‘nın en güzel şehirlerinden olan Prag, son yıllarda gezginlerin en favori gezi rotalarından biri. Birbirinden güzel tarihi
yapıları, köprüleri, meydanları
ve kiliseleri ile şehir Ortaçağ
görünümünü olduğu gibi koruyor. Prag‘a ülkemizden düzenlenen Orta Avrupa turları ile gidebileceğiniz gibi bireysel olarak
da gidebilirsiniz. Üstelik yapacağınız ufak bir araştırma ile gezinizi hem daha ucuza getirebilir
hem de gruba bağlı kalmadan
dilediğiniz gibi özgürce şehri
keşfedebilirsiniz.

22
SEYAHAT

SEYAHAT

21

ALMANYA – BERLİN

Sanatı, tarihi ve festivalleriyle ön
planda olan Berlin, sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda özenle korunmuş kültürü,
renkli gece hayatı ve hareketli
yaşamıyla ilgi odağı olan bir
Avrupa kenti. Şehir merkezinin
göbeğinde bulunan Potsdamer
Platz, Berlin’in en hareketli meydanlarından biri. Berlin Duvarı
yıkıldıktan sonra önem kazanan
meydan, alışveriş merkezleri,
yeni binalar, dükkânlar ve renkli
caddeleriyle zengin ve canlı bir
görünüme ulaşmış.
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UYARI! Kesinlikle Paris’e sevgilisiz gitmeyin!
Genel açıdan bakıldığında
başta yemekleri ve mimari
yapısıyla ünle-nen İtalya,
kızlar
biz
tarafından
görünümlü
’Spartacus’
İtalyan erkekleri ile dikkat
çekiyor. İtalya, gezilecek
yerler bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden.
Kuze-yinden
güneyine
gezip
görülebile-cek
onlarca yer var.

Sadece gelişmiş büyük şehirlerde değil,
yalnız-ca birkaç sokaktan meydana gelen
ve muhte-şem doğal güzelliklere sahip
köylerde gezer-ken de olağanüstü zaman
geçirebilirsiniz. Yüzyıllar boyunca Roma
İmparatorluğu gibi birçok önemli
imparatorluğa ev sahipliği yapan İtalya’da
görülmesi gereken çok önemli bölge-ler
var.

Sahip olduğu tüm bu doğal güzellikler ve
tarihi eserler ile İtalya bize göre yurt dışına hiç
çıkmamış olanların ilk görmesi gereken
yerlerden biri. Şehir içi ve şehir dışı ulaşım
imkânları, konaklama tesisleri, gezilecek yer
zenginlikleri, yıl boyu ülkenin dört bir köşesinde gezen turistler ve turistlere alışkın olan yerli
halkı ile ilk yurt dışı deneyiminizi bu ülkede
geçirebilirsiniz.

Âşıklar şehri olarak bilinen
Paris, tabii ki de her genç
kızın hayali olan rüya
şehirlerinden biri. Paris
gezilecek yerler ve
yapılacak şeylerle dolu,
dünyanın en turistik kenti.
12 milyon nüfusa sahip
Fransa’nın başkenti,
her yıl milyonlarca
gezgine ev sahipliği
yapıyor.

Şehirde her yaştan her tarzda gezgini
eğlendi-rebilecek yüzlerce gezi noktası
var. Dünyanın en önemli müze ve sanat
galerilerini, muhteşem mimariye sahip
birbirinden etkileyici kiliselerini, her biri
birbirinden yeşil park ve bahçeleri ve
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer
alan birçok önemli yapıyı Paris’te
görebilirsiniz.

Dilerseniz Louvre Müzesi, Orsay
Müzesi gibi dünyaca ünlü müzelerde
birbirinden önemli sanat eserlerini
inceleyebilir, dilerseniz de Disneyland‘da çocuklar gibi eğlenebilirsiniz.
Kısacası alışverişin,sanatın ve eğlencenin adresi olan Paris, kaliteli anlar
geçirmenizi sağlayacak.

24
SEYAHAT

MYO YAPRAK DERG˜S˜

MYO YAPRAK DERGİSİ

SEYAHAT

25

HOLLANDA – AMSTERDAM
Sevgili Yaşar’lılar, işte sizlere
bir parti şehrir daha!
Amsterdam genellikle hafif
uyuş-turucu tüketimi ve sınır
tanımayan eğlence imkânları
ile gündeme gelen bir şehir
olsa da şehrin dört bir yanında
yer alan muhteşem kanallarda
gezmek bile Amster-dam’a
seyahat etmek için yeterli bir
sebep. Kanallar arasında isterseniz yürüyüş yapın isterseniz
de bisiklet kiralayıp bisikletle
gezin. Bunun dışında şehirde
birçok önemli müze ve sanat
galerisi var. Eğer sanata ilgi
duyuyorsanız Amsterdam’da
keyifli vakit geçire-ceğiniz
garanti.

Öğrencilere
İş Hayatından
Dersler
Yaşar Üniversitesi 4 Nisan’da İzzet Çağlayan’ı konuk
ederek, Meslek Yüksekokulu gençleri ile buluşturdu.

UKRAYNA – KİEV
Kızlar için ‘İtalyan Erkeği’nden bahsettik, çok sevgili Türk erkeklerimiz için de pek mühim ve vazgeçilmez.
Rus kızlarının güzelliği ile
ünlü
olan
Kiev’den
bahsedelim. Yemesi içmesi
ucuz, kadınların güzel, eğlence
hayatının da dolu-dizgin aktığı
Kiev, Türklerin ilgi gösterdiği
ve rahat ettiği şehirle-rin
başında geliyor. Ukrayna’nın
Dinyeper
başkenti
Kiev,
Nehri’nin iki yakasına kurulu,
sosyal hayat bakımından renkli
bir şehir. .
Orta Çağ’ın ilk dönemlerine uzanan
tarihi ve Sovyetler Birliği dönemindeki önemi nedeniyle Kiev gezilecek yerler anlamında ziyaretçilerinin
geçmişe dair çok değerli bilgiler
öğrenebilecekleri mekânları barındırıyor.

İzzet Çağlayan, 32 yıldır
çalışma hayatında olan ve
Üniversitelerde Lojistik
bölümü derslerine
giren bir akademisyen
olarak 4 Nisan 2017’de
Yaşar Üniversitesi’nin
konuğu oldu. Halkla
İlişkiler ve Tanıtım,
Bilgisayar Programcılığı
ve Lojistik öğrencileriyle
bir araya gelen Çağlayan
öğrencilerin mezun
olduktan iş hayatlarında

yaşayacakları sorunları,
kendi iş yerlerini veya
şirketlerini kuracaklarında
neler yapabileceklerini
tecrübelerine dayanarak
anlattı. Öğrencilere
yaşamlarında her zaman
yalın, kısa ama bir o kadar
da net ve ne istediklerini
kesin olarak söylemeleri
gerektiğini tavsiyesinde
bulundu.
Çağlayan öğrencilere
analizlerden yola çıkarak,

iş bulmaları ve kendi
işlerini kurmaları için
bilgi, birikim ve araştırma
yapmalarının yolunu da
gösterdi. İki saatlik kısa,
ancak bir o kadar verimli
olan ders, öğrencilere
hayata atılma yolunda
küçük tüyolarla dersi
sonlandırıldı.
Seminerden sonra Yaşar
Üniversitesi MYO Müdürü
Prof. Şevkinaz Gümüşoğlu;
konuğa plaket takdim etti.

Eğlencene düşkünsen, gezip görmeyi
ve keşfetmeyi seviyorsan, tarihe meraklıysan, e azıcık ucundan iki güzel/yakışıklı insan yüzü görelim de gözümüz
gönlümüz açılsın diyorsan; sizler için
derleyip, özenle seçtiğimiz bu ülke ve
şehirlere bağlı kal deriz! İyi tatiller

HABER: GİZEM ÇELEBİ / TASARIM: İREM YILMAZ

HABER: SİMAY ȘENERMEN / TASARIM: YİĞİT TÜRK
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Daha sonra farklı kurumsal firmalarda görev alarak yükselmeye devam ettim, bu sırada iş
hayatımla eş zamanlı olarak Yaşar Üniversitesi’nde tez çalışmamı da tamamlayarak
yüksek lisans eğitimimi bitirdim, en son bir gsm operatörü kuruluşta Kurumsal Müşteri
Yöneticisi olarak çalışıyorken istifa edip”minik hayallerimin peşinden gitmeye” karar
verdim. Yeniden ÖSS’ye girerek Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu GrafikTasarımı
Programı’nı burslu olarak kazandım ve kendimden on iki yaş küçük sınıf arkadaşlarımla
birlikte yeniden öğrencilik serüvenine geri döndüm.

Kendinizi bu alanda nasıl geliştirdiniz?
İstemek gerçekten başarmanın yarısından da fazlasıymış. 30 yaşından sonra kendine
yepyeni bir yol açıyor olmanın heyecanı ve isteği o kadar ağır basıyor ki, elindekilere dört
elle sarılıp sana öğretilen herşeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Bölüm hocalarımızdan çok şey
öğrendim, ama öğrenme alanımı sadece okul ile de sınırlı tutmadım, takip etmem gereken
yayınları, sergileri, bu mesleklerin öncü isimlerini takip ederek işimin incelikleri öğrenmeye
ve uygulamaya gay-ret ettim hep. Şimdi, çatısı altında tasarım faaliyetleri ile prop stilistliği
ve yemek fotoğrafçılığı hizmetlerinin sunulduğu bir tasarım platformu markası ile
çalışmalarıma devam ediyorum. Her yaptığım profesyonel işte keyifle çalışıyorken halen
öğrenmeye de devam ediyorum...

Üniversitede ders verme serüveniniz nasıl gelişti? Teklif mi aldınız?

Mezun olduğu üniversitede
ders veriyor
Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’ndan Temmuz 2014’te mezun olan Hande Doğan, şimdi üniversitesinde yarı zamanlı
öğretim görevlisi olarak Masaüstü Yayıncılık ve Mesleki Bilgi Teknolojisi derslerini veriyor. Hande Doğan ile kariyer yaşamı ve ders verme deneyimi üzerine konuştuk.

Program dahilinde verilen dersler arasında profesyonel çalışmalarım ve kurumsal hayatla
örtüşen dersler ile Grafik Tasarımı Programı’na destek veriyorum. Yaşar Üniversitesi
geniş vizyona sahip bir üniversite olması sebebi ile dış piyasada edinilen bilgi ve
tecrübelerin de dersler dahilinde öğrencilere aktarılabilmesi ve bir anlamda mezun
olmadan önce bir piyasa ön görüsü kazanılabilmesi adına alanında uzman
profesyonellerden ders destekleri alıyor. Özgeçmişim, bilgi birikimim ve profesyonel
deneyimlerimin değerlendirilmesiyle aldığım bu teklif ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile
buluşuyor olmak benim için çok değerli.

Mezun olduğunuz üniversitede ders vermek nasıl bir duygu?
Birincilik ile mezun olduğum bölümde/okulda, profesyonel iş hayatımdaki gözlemlerimi de
aktarabildiğim bir ortam bulabilmek benim için çok kıymetli ve gurur verici. Ben hayatıma
yepyeni bir başlangıç yapmak için bu okul ile yola yeniden başlamıştım, ve halen
hayatımın kariyer anlamındaki en keyifli değişikliklerini ve yeni başlangıçlarını Yaşar
Üniversitesi ile deneyimlemeye devam ediyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum.

Grafik tasarımına ilginiz nereden geliyor?
Birşeyler yaratmaya oldum olası arzum vardır. Tasarım\Fotoğraf öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor
zaman çizgim. Öncesi “sol beyin” ağırlıklı ekonomi alanı ve konuları. Sonrasında ise “sağ beyin”
ağırlıklı dönem başladı. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı’nı birincilikle tamamladım.
Çizgilerle uğraşmayı sevdiğimden mi bilmem, bu harmoni ile huzur buldum. Hayal ettiğim, hayallerimi kağıda kaleme sardığım, sadece siyah ve beyaz ile de çokça şey anlatabildiğim bir dönem
başladı benim için. Ardından da prop stilistliği ve yemek fotoğrafçılığı serüvenim profesyonel projeler ile devam etti.

Üniversiteden almış olduğunuz eğitimden bahseder misiniz?
Lisans eğitimimi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamladım.
2006’da mezun olur olmaz çalışma hayatına yabancı sermayeli bir bankanın İzmir Bölge
Müdürlüğünde kuruluş aşamasında da yer alarak başladım.
HABER: SEREN İȘSEVER / TASARIM: ECEM TAMGÜL
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DERSİMİZ DİJİTAL MEDYA

Yaşar Üniversitesi MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Halkla İlişkiler
Yönetimi dersi kapsamında Fikir Medya Dijital Reklam Ajansı Başkanı Murat
Nalçakan’ı ağırladı. Söyleşide sosyal medya iletişimi masaya yatırıldı, sosyal
medya yönetimi, sosyal medyada etkileyicilerin belirlenmesi, marka imajı
yaratmada sosyal medya konuşuldu, dijital iletişim kampanya örnekleri
sunuldu.
Konuşmasında cep telefonlarımıza günde ortalama 70 kez baktığımızı
ve giderek dijitalleştiğimizi belirten Nalçakan, her dört sosyal medya
kullanıcısından birinin aklında yokken görüp etkilendiği markayı alabildiğini
söyledi. Nalçakan, sosyal medyada marka yönetimi hakkında şunları söyledi:
“Bir marka sosyal medyada kullanıcı sayısını artırarak ve kampanyalarla
aktif bir şekilde var olabilir. Bir markanın sadece takipçisinin olması değil,
mesajını iletmek ve etkilemek istediği doğru hedef kitleyi belirlemesi önemli.
Markaların iki yönlü iletişim kurabilen bir yapıya ihtiyaçları var. Ürün-hizmet
satışına odaklanmak takipçiler için yeterli değil trendlere uygun, içerikler
üretilmeli. Dijital ortamda kopya içerikler endekslenir doğru, özgün ve ihtiyaç
duyulan içerik üretilmeli”.

Ancak sıradan olmayan içerik üretiminin farklılığı getireceğini sözlerine
ekleyen Murat Nalçakan, gündemi takip etmenin önemini vurguladı.
Gündemdeki konuların pozitif içeriğe sahipse hedef kitleyle iletişimde fark
yaratabileceğini söyledi. Nalçakan, dijital medya iletişiminin ve dijital reklam
ajanslarının giderek yaygınlaştığını, genç iletişimcilerin kendilerini bu alanda
yetiştirerek kariyer fırsatları yakalayabileceklerini belirterek sözlerine son
verdi.

HABER: HABER MERKEZİ / TASARIM: SENA NUR YALINIZ
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Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinden
Sokak Hayvanlarına Destek

Sokakta yaşayan hayvanların en büyük
problemlerinden biri soğuk kış günlerinde
beslenme ve barınacak yer bulmak.
Yaşar Üniversitesi öğrencileri bu soruna
kayıtsız kalmadı ve kampüste şefkatli
anlara tanık olundu.Kampüste bol pati
var Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk
Projeleri kapsamında başlatılan &quot;
Kampüste
İyilik
Var&quot;
projesi
öğrenciler tarafından Karşıyaka Belediyesi
Örnekköy Hayvan Barınağı’nda ‘’İlaç
ve Mama Yardımı Kampanyası’’ ile
daha önce gerçekleştirilmişti.Bu yıl da
çalışmalar, iyilik yapmak için farkındalık
yaratmak amacıyla belediyeler ve sivil
toplum kuruluşlarının desteğiyle kent
geneline yayıldı. Yaşar Üniversitesi
gönüllü öğrencileri kampüs içinde ve
dışında örnek olacak davranışlara imza
attı. Sokak hayvanlarına ev sahipliği
yapan öğrenciler çeşitli besleme alanları
oluşturdu ve hayvanlarla fotoğraf çekilerek
‘’#kampüsteiyilikvar’’ hastagi ile bu anları
sosyal medyada paylaştı. Bu dünya yalnız
bize ait değil Barınakları hiç ziyaret ettiniz
mi? Orada sizi bekleyen yüzlerce terk
edilmiş canlı var. Zorlu şartlar altında
yaşama tutunmaya çalışan, önce büyük bir
heyecanla alınıp sonra sokağa bırakılmış
yüzlerce masum can… Hayvan sever
olmak yalnızca evde hayvan beslemek
değildir, yaralı bir hayvanın bakımına
yardımcı olmak, barınakları ziyaret etmek,
sahiplendirm çalışmalarına destek vermek,
yaz ayları için apartman önüne koyulan bir
kap su ve mama, kış günleri için ise geçici
yuva bulmak, sağlam bir kartondan yuva
hazırlamak ve güvenli bir yere koymak
bile sokaktaki hayvanları mutlu etmeye
ve hayata bağlamaya yetecektir.Sizler
de onları görmezden gelmeyerek yaşam
mücadelelerine destek olabilirsiniz.

MYO YAPRAK DERGİSİ
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Bu sayede hayvanseverler, çöplük
çocuklarının tedavileri, mama destekleri ve
sahiplendirilme çalışmalarına destek oluyor.
Gökçe Yıldırım ile hayvan dostlarımız için
verdiği mücadele hakkında konuştuk.

YAŞAM
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Sokak hayvanlarına yardım etmeye ne zaman
başladınız, besleme alanlarındaki hayvanları
durumunu anlatır mısınız ? Hayvan sevgim

“Sahiplenin ve asla terk etmeyin...
Belki de son şansları sizsinizdir.”
21
yaşında
veteriner
teknikerliği
öğrencisi ve sokak hayvanları gönüllüsü
olan Gökçe Yıldırım, Çorum’un merkez
çöplüğüne
terk
edilmiş
yüzlerce
sokak hayvanını kendi imkanları ve
duyarlı insanların mama destekleri
ile beslemeye devam ediyor. Öncelik
engelli hayvanlarda olmak üzere
ömürlük yuvalarını arayan, hastaları
tedavi ettiren Yıldırım, İnstagram’da
“voddiri’’ hesabında “çöplük çocukları’’
olarak adlandırdığı hayvanların yaşam
mücadelelerini paylaşarak farkıdalık
yaratmaya çalışıyor.

çocukluğumdan geliyor. Çocukken de
sokakta bulduğum sahipsiz yavruları eve
götürüp karnını doyururdum. 3 yıl önce 10
yaşına kadar baktığım köpeğimi kaybettim,
kollarımda öldü. Onu kaybettikten sonra
boyut atladım hayvan sevgisinde. Hiç bir
zaman gördüğüm aç veya yaralı bir canlıyı
görmemezlikten gelmedim ama köpeğimi acı
bir şekilde kaybettikten sonra daha çok empati
yapar, imkanlarımı zorlar oldum. Onları
yaşattıkça, ben köpeğimi de yaşatıyormuşum
gibi hissediyorum. Yokluğu içimde koca
bir yangın fakat, bir çok kedi-köpeğin
yaşamasına da vesile oldu gidişi... Hemen
hemen iki yıldır Çorum’un merkez çöplüğüne
terk edilmiş yüzlerce sokak köpeğinin
beslemesini yapıyoruz 4 kişi. Yüzlerce
diyorum çünkü gerçekten sayılamayacak
kadar çoklar. Ve merkezin tüm çöplerinin
döküldüğü pisliğin içinde yaşam savaşı
veriyorlar. Mümkün değil tarifi. Bedensel
olarak bir şekilde yetmeye çalışsak da yiyecek
ihtiyaçlarını bir başımıza karşılamakta çok
zorlanıyoruz. Duyarlı insanların yaptıkları
mama destekleri ile haftanın belli günleri
çöplüğe gidip beslemelerini yapıyor, öncelik
engelliler olmak üzere orada zorlu yaşam
mücadelesinden kurtulmaları adına ömürlük
yuvalarını arıyor, hastaları tedavi ettirmeye
çalışıyoruz.Mümkün olanları evimde misafir
ederek tedavi ediyorum, diğerlerini de
kliniklere yerleştiriyoruz.

Sokaktaki hayatın hayvanlar için zorluklarına şahit
oluyorsunuz, bulundukları ortamın şartlarından
bahseder misiniz ?
‘Ben çöplük çocuklarının bulundukları ortamın
şartlarından bahsedeyim... Çocuk diyorum onlara,
çünkü bir çocuk gibi masum ve savunmasız her biri.
Çöplükte daimi açlık ve kötü şartlarla yüz yüzeler.
Yazın susuzluk, kışın dondurucu soğuk içindeler.
Ölen kardeşinin cansız bedenini kemirmek zorunda
kalan yavruya, bebeklerini emzirirken bebekleriyle
beraber donarak ölen anneye şahit oldum ben çöplükte.
Önceki beslemede, ellerimle doyurduğum çocuğun
ertesi beslemede cansız bedeniyle karşılaştım. Çok
zorlu çöplük çocuklarının yaşam mücadeleleri…
Barınaklardaki
ve
sokaktaki
hayvanları
sahiplendirmenin önemini anlatır mısınız ? Bunun
için nasıl farkındalık yaratabiliriz?
Tam bu noktada da “satın alma, sahiplen!” çağrımızın
önemi devreye giriyor. Onlar için en temel ihtiyaç
“sahiplenilme”. Ancak sahiplenilerek kurtulabiliyorlar
çöplükten. Biz yaptığımız beslemelerle günü
kurtarabiliyoruz ancak. Ertesi gün yine açlığa,
sevgisizliğe ve kötü bir ortama uyanıyorlar.
Sokak hayvanlarının korunması ve yaşam hakkına
saygı gösterilmesi toplum tarafından önemseniyor
mu? Olması gereken nedir?
‘’Lütfen Nefesin Irkını Ayırt Etmeyin’’
Lütfen nefesin ırkını ayırt etmeyin, her biri aynı sevgiyle
gözlerinize bakıyor. Lütfen engelliler öncelikli olmak
üzere sokaklardan, barınaklardan, ormanlardan,
çöplüklerden sahiplenin; her biri yaşayabilmek
için yollarınızı gözlüyor.Sahiplenin Ve Asla Terk
Etmeyin... “Belki de Son Şansları Sizsinizdir.” Eliz ve
Pırıl adında 2 kör kedim ve çöplükte bel omuru kırıldığı
için felç kalan Lokma adında bir köpeğim var. Ben
Eliz ve Pırıl’la gökyüzünü seyredebiliyor, Lokmayla
koşabiliyor gibi hissediyorum.Bana kattıkları huzurun
ve gücün inanın tarifi yok. Sokağınızdaki hayvana
sahip çıkın. Kapınızın önüne bir kap su, bir kap mama
koyun. Engelliler öncelikli olmak üzere sahiplenin ve
asla terk etmeyin... “Belki de son şansları sizsinizdir.”

HABER: SEDA YILMAZ / TASARIM: ALİME SEYMAN
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“Hayvanlara ön yargılarımızı kırmalıyız”
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2005
yılında mezun olan ve Dahiliye Veteriner Fakültesi,
İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansına
devam eden Venüs Veteriner Kliniği Hekimi Naile
Karagöz Güral ile yaptığımız röportajımızda, Mehmet
Akif Ersoy’un da yapmış olduğu veteriner hekimliği,
evcil
hayvan eğitimi, hayvan sevgisinin önemi, doğru
bildiğimiz yanlışlar hakkında konuştuk. 12 yıldır
hayvanlarla ilgilenen Güral, severek yaptığı
işinde hayvanseverleri bilinçlendirmeye ve hizmet
vermeye devam ediyor. Keyifli röportajımızı sizlerle
‘’Çok uğraşıp tedavisini tamamlamak çok keyif
paylaşıyoruz.
verici bir şey.’’
Veteriner hekimliğin en keyif aldığınız yönü nedir?
Mesleğinizden bahseder misiniz ?
Beş yıllık bir fakültemiz var. Bu süreç içinde bize Hayvanlarla uğraşmak. Bilgi bitmiyor, bilgi sınırsız.
hayvanlarla ilgili her şeyi öğretiyorlar. Yani deney Keşke daha spesifik olabilse Türkiye’de. Yani be
hayvanları dahil, büyükbaş, tek tırnaklılar, at, kedi, dahiliyede yapıyorum ama dahiliyenin bir sürü alanı var.
köpek, domuz, egzotik, kanatlılar… Veterinerlik Deri, böbrek, pankreasına kadar tıpta bunlar
yalnızca evde beslenen pet hayvan sağlığıyla ilgili bir ayrılıyor. Biz her şeyi bilmek zorundayız. O yüzden
şey değil. Laboratuvarda patoloji yapan bir insan da bitmiyor hiçbir zaman. Aylarca uğraşıp yemek yediğini
görmek, insan bir hayvan dışkı yaptı diye çok mutlu olur
veteriner
hekimi aslında. Biz biraz daha veteriner hekimin mu? Oluyorsunuz. Çok uğraşıp tedavisini tamamlamak
görünen yüzüyüz. Aslına bakarsanız biraz daha çok keyif verici bir şey.
lüks sınıfına giriyoruz. Herkes kedi köpek besleme
‘’Hayvanlarla büyüyen çocuklar çok özgüvenli ve
zorunluluğunda değil, ama herkes kırmızı et tüketme
sosyal oluyor.’’
zorunluluğunda aslında beslenme için. Aslında
Evcil hayvanlarla birlikte büyüyen çocuklarda
veteriner hekimliği çok geniş bir alan.
davranış açısından farklılıklar olabilir mi? Yurt
‘’Herkes köpeğini tanısın, sonra köpek de sahibini dışındaki ve Türkiye’deki durumu değerlendirir
tanısın.’’
misiniz?
Evcil hayvanların eğitimi nasıl verilmeli?
Bir kere karşılıksız bir sevgi ediniliyor yani saf bir sevgi.
Öncelikle ilgi gerekli. Vaktiniz olmak zorunda. Örneğin Onun dışında çocuklara illaki tavsiye ediyorum. Çok
kedi tuvaletini kuma yapıyor ama köpek eğitimi çok
küçük yaşta eğer aile bakamayacaksa köpek değil ama,
daha farklı. Irkına, yaşadığı bölgeye göre değişir. en azından bir hayvana dokunmak bile yeter.
Evde mi yaşıyor, mesela arazide yaşayan bir köpek Amerika’nın %80’i evinde evcil hayvan besliyor.
için tuvalet eğitimi söz konusu değildir. Ama ev Çocuklar kundaktayken hayvanlarla birlikte uyuyor.
hayvanları için konuşursak, en başta zamanın olmak Burada insanlar hamileyken atıyor. Ama hiç böyle bir
zorunda.İlk üç ay hem idrar kesesi, hem bağırsak şeye gerek yok, bu inancı mümkün olduğunca
kaslarını tutmak için zaten uygun bir zaman değil. kırmaya çalışıyoruz. 12 yıldır birçok hayvanla
Önce aranızdaki iletişim oluşsun ki herkes köpeğini ilgileniyorum, temas ediyorum. Hayvanlardan insanlara
tanısın, sonra köpek de sahibini tanısın. Sonra zaten hastalık geçer diye bir şey yok. Hayvanlarla büyüyen
oluyor bir şekilde.
çocuklar da kendilerine çok özgüvenli ve çok sosyal
Meslektaşlarınızla bir araya geldiğinizde vakalar oluyor. O sevgiyi tatmış oluyorlar. Amerika’da zaten
bunun araştırması yapılmış.
ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor musunuz?
Eşim de veteriner hekimi. O cerrahide ve ortopedide
uzman, benim ilgi alanım dahiliye. Böyle olunca
bazen vakaları paylaşıyoruz, birbirimize hasta
gönderiyoruz. Benim en büyük avantajım yüksek
lisans yapmam, hocama sorabiliyorum. Buna
konsültasyon deniyor. Yani bir meslektaşın ile
bilgi alışverişi. Bunu yapan çok az insan var. İşin
içinden çıkamayacağım hiçbir hastanın ‘yaparım’
diye sorumluluğuna girmiyorum. Çünkü ortada bir
canlı var. Yani o alanda uzmansa tecrübesi fazlaysa
sürekli konuşuyoruz.

MYO YAPRAK DERGİSİ
Çocuklarda sorumluluk duygusu üzerinde nasıl bir
etkisi var?
Çok küçük yaşlarda çocuklar bir hayvanın
sorumluluğunu alabilecek durumda olmuyor. Yani dört
yaşındaki
bir çocuğa bunu anlatamazsınız. On üç, on dört, on beş
yaşlarından itibaren artık çocukların arkadaşı değil
de kardeşi gibi olmaya başlıyorlar. Karnı açsa bunu
biliyor, susadıysa anlıyor.
Sokak hayvanlarının artışını önlemek için
kısırlaştırmanın önemi nedir?
Sokak hayvanlarına yapılabilecek en büyük iyilik
kısırlaştırma. Sahipli de olsa kısırlaştırmayı öneriyorum.
Rahim kanseri, meme kanseri hastalıklarının önüne
geçebilmek için şu anda insanlar DNA testi yaptırıp
meme kanseri riski varsa memesini aldırıyor.
Kısırlaştırmada tek sorun kilo kontrolü konusunda.
Sokak
hayvanları için kontrol edilemez bir durum. Özellikle
dişilerde metabolizma yavaşlıyor. Erkeklerde obezite
sorunu yok, idrar yapma problemleri çıkabiliyor.Bir kedi
yılda 500 kedi artışına yol açıyor. Bunun önüne tek bir
kediyi kısırlaştırarak geçilebilir.
Sokak hayvanlarına trafik kazası, şok, zehirlenme
gibi durumlarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Eğer trafik kazası veya şok durumundaysa onu
stabilize edip gereken yere tedavisi için yönlendirmek
lazım. Zehirleme olaylarında, “striplin’’ diye bir zehir
var. Çok şiddetli bir zehirdir. Yani aldığı anda zaten
10-15 dakika içinde kılcal damarlarda kanama oluşur.
Fare zehiri gibi düşünülebilir. Bütün pıhtılaşma
faktörlerini ortadan kaldırır ve hayvan iç kanamadan
ölür. Direk serum ile onun atılması
sağlanmalı.Zehirlenmelerin hepsinde panzehirini bilmek
gerekir. Neyle zehirlendiğini bilip bunun panzehirini
vermek lazım. Daha çok etkin kömür. Ağız yoluyla
alındığı için etkin kömürler satılıyor. Mideyi kaplayıp
emilmesini
engelliyor. Onlardan yutturmak lazım ama o şoktaki bir
hayvana herhangi birinin yapabileceği bir şey değil bu.
Bizim için zararlı olan besinler onlar için de zararlı.
Kedi ve köpeklere ne vermeliyiz / ne vermemeliyiz?
Kuru mama sokak kirliliği için çok daha uygun oluyor.
Bir et parçası koymaktansa kuru mama daha temiz
görünüyor. Ev hayvanları için de iyi ama kuru mama
konulduğunda hayvanın gidip çöpten alma ihtimali çok
daha yüksek. Ne verilmemeli kısmına gelirsek…
Mesela insanlar balık kılçıklarını veriyorlar. Onun hiçbir
besleyiciliği yok. Hayvanın boğazına kemik takılması
olayına çok sık rastlıyoruz. Takılıyor ve aslında o
hayvan ölüyor sonrasında besleneyim derken.
Bozulmuş ve küflenmiş gıdaların hayvanlara
verilmemesi gerekir.
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Nil Aracı- Seda Yılmaz- Naile Karagöz Güral

Toplumdaki “Salyası akıyor acaba kuduz mu?” algısı
doğru mu?
Çok ciddi bir önyargı var. Mesela ‘’kedi beni tırmaladı,
kuduz olur muyum?’’ Kendi köpeği ısırdı diye köpeği kuduz
aşısı olmasına rağmen gidip kuduz aşısı olan insanlar var.
Bana kuduz aşısı olayım mı? diye sorulduğunda ‘olun’
diyorum. Çünkü olasılık bir milyonda bir ise, o biri senin
başına gelirse %100 olur.
Salyası
akan
her
hayvana
kuduz
gözüyle
bakılmamalıdır.Bir de toplum içinde kedi, köpek tüyü
kiste neden olur diye bilinir, doğrusu nedir?
Öyle bir şey asla yok. Evdeki kedi ve köpeğinizin aşısını
yaptırın. Sokak hayvanı ile temas ettiyseniz ellerinizi yıkayın.
Zaten dışarıda ayakkabımızı ellemiyoruz bunun gibi. Evde
yediğimiz sebzeleri bile sirkede bekletip duruladıktan sonra
tüketmeliyiz. En büyük riskler bunlar. İnsanlar kedi köpek
tüyündense bunlara daha çok dikkat etmeli. Bir insanda
kist olabilmesi için örneğin karaciğerinde kist olan bir inek
düşünün. Bunu köpeğin yemesi lazım. Sonra o köpeğin
dışkılama sırasında tüylerine bulaşması lazım. O tüyde
parazit varsa ya da dışkısına temas ettiğinde alıyorsun.
Kırsal kesimlerde köylerde olabilir belki ama şehirde
hayvandan kist bulaşması ihtimali çok düşük.
Hayvanlara uygulanan şiddet ile ilgili neler yapabiliriz?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı var. Hayvan
hakları Türkiye’de çok açık maalesef. Bizim köpeğimiz
kaybolduğunda polisi aradık ve ilk olarak ‘’köpeğin ırkı
ne ?’’ dedi. Ne önemi var yani. Bir de hayvanlar yasada
hala “mal’’ olarak geçiyor. Yani kedi, köpek canlı bir şey
değil. Mal kaybı, mal hırsızlığı… O yüzden çok da ceza
alınmıyor. Bir köpeğe kötü bakılıyorsa Türkiye’de kimse
üstüne düşmez. Amerika’da öyle değil.Bakamıyorsan
köpeği alıyorlar.Ön yargılarınızı kırın !
Eklemek istedikleriniz neler?
Hayvanlara ön yargı bitsin artık istiyorum. Kistlidir, pistir,
agresif, kötü… gibi değil. Biraz sevmemekten ziyade
insanlar korkuyor diye düşünüyorum. Çünkü bilmediğin
şeyden korkarsın. Hasta olmaktan, zarar görmekten
korkuyorlar. Aslında sevmemek ya da nefret etmek değil
olay, ‘’bilinçsizlik.’’ Biraz yaklaşsalar, biraz ön yargılarını
kırsalar çok farklı şeyler göreceklerini düşünüyorum. Ben
asla kediye köpeğe dokunamam hatta niye besliyorsunuz
diye sokaklarda kavga ederdim diyen ama kedi ya da köpek
aldıktan sonra sokak hayvanlarını seviyorum diyen o kadar
çok insan var ki. Bu kadar çok insan bunu söylüyorsa, bazı
zincirleri kırdıktan sonra algılar açılıyor demektir.

HABER: SEDA YILMAZ / TASARIM: ALİME SEYMAN
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Üniversiteli gençlerin ençok beğendiği otomobiller
Otomotiv firmaları gençleri keşfetti. Babalarının otomobillerini kullanmak istemeyen gençlerin, trend
modelleri tercih etmesi, firmaları yeni modeller geliştirmeye yöneltti. Bunun sonucunda da gençleri hedefleyen yeni nesil lüks modeller yollara çıktı.100 Yaşar Üniversiteli gençin yapılan anket sonucu 20 model arasından
en çok beğendiği otomobilleri sıraladık. BMW M3, Citroen DS3, Peugeot RCZ,Audi A1,

BMW M3(F80)
Dört kapılı yüksek performanslı
spor otomobil. Tamamen yeniden geliştirilen 431bg gücündeki
M TwinPower Turbo sıralı 6
silindirli benzinli motor tüm devir
aralığında anlık performans sunar.
Aktif M Diferansiyel, Adaptif M
süspansiyon, M Servotronic veya
Drivelogic özellikli 7 ileri M çift
debriyajlı şanzıman gibi motor
sporlarına özgü yenilikler, olanakların sınırlarını yeniden tanımlar.
Kokpit kusursuz ergonomide son
noktadır. Deniz kabuğu biçiminde
yeni M koltuklar yan denge sağlar
ve otomobille ideal bağlantı sunar.
Her şey tek bir noktaya, yani
sürücüye odaklanmıştır.
Gerek yüksek gücüyle, gerekse arkadan itişli olması ve drift yapmaya olan yatkılığı ile adrenalin tutkunu
gençlerin dikkatini çekmektedir.

BMW X6
Güçlü tasarım varlığı ve üstün
performansı ile donanmış, yeni
BMW X6 özel sürüş keyfi ile lider
üs olarak konumunu güçlendiriyor.
Neredeyse 250.000 adet küresel
satış gerçekleştirdi. İkinci nesil performans özelliklerini ve yenilikçi
lüks haliyle dayanılmaz cazibesini
BMW X modellerinde rakipleri arasında özel bir konuma sahip. Yeni
BMW X6 dışa dönük tasarımı,
markanın kupaları tipik sportif
zarafeti ile bir BMW X modelinin
sağlamlığı ve çok yönlülüğü anlatıyor. Çekici tasarım ve donanım
paketini daha yeni BMW X6
özel stilini vurgulamak için ise iç
tasarımında modele özgü spor özellikleri ve lüks bir ortam ile cömert alanı birleştirir. Tasarım donanım paketi
için çarpıcı, iç ve dış alanda yüksek kaliteli aksan ile müşterilerini etkiliyor. M Spor paketi, özel aracın dinamik
karakterini hemen göz alıcı etkisini geliştiren seçimler içerir. Ayrıca lansmanında BMW Individual model özgü
özellikleri vardır.

AUDİ A1
Audi’nin kompakt sınıfta yer alan
yeni modeli A1’in dış tasarımın en
dikkat çeken özelliği sürücünün
kendi kişisel tarzına göre araçta farklılıklar uygulayabilmesi.
Örneğin tavan kemeri için sunulan
zengin renk seçenekleri sayesinde
değişik kombinasyonlar yapılabiliyor. A1’deki bilgi-eğlence ve multimedya sistemleri doğrudan lüks
sınıftan geliyor. Otomobilde MMI
navigasyon plus sistemi bulunuyor. Bu sistem, gösterge panelinden
dışarıya açılan monitör ve MMI mantığını kullanan kontrol ünitesi de dâhil olmak üzere Audi’nin yeni
amiral gemisi A8’de kullanılan sistemin özelliklerini almış. 465 watt’lık Bose surround ses sistemi ise araçta
adeta disko havası yaratıyor. Türkiye’de ilk etapta 1.4 TFSI ve 1.6 TDI motor seçenekleriyle satılacak. A1’in
başlangıç fiyatı 24 bin 384 euro olarak belirlendi. 122 beygir güç üreten 1.4 TFSI motor A1’i 100 km/s’ye
8.9 saniyede ulaşmasını sağlıyor.
Peugeot RCZ
RCZ, Türkiye’de 109 bin 700 TL’den başlayan fiyat
etiketine sahip. Aracın en önemli özellikleri ise
özel JBL ses sistemi, aktif kanat ve aktif gergili
ön kaputu. Araçtaki aktif arka kanat otomobilin
hızına göre iki pozisyonda açılarak yol tutuşuyla
yakıt tüketimi arasındaki dengeyi sağlıyor. Buna
göre, ilk pozisyon 85 km/h hızın üzerinde açılıyor
ve 55 km/h’nin altında kapanıyor. İkinci pozisyon
ise 155 km/h’nin üzerinde açılıyor, 145 km/h’nin
altında birinci pozisyona geri dönüyor.
Citroen DS3
Citroen’in efsanevi modeli DS’in ruhuyla
yaratılan yeni modeli DS serisinin ilk temsilcisi DS3; farklı ve radikal çizgileri ile küçük
sınıfa iddialı bir giriş yaptı. Farklı renk alternatifleri sunan tavanı, araca dinamizm katan
köpekbalığı yüzgeci formu, yine ön yüzde
LED Gündüz Sürüş Farları lambalarını taşıyan
yan rüzgârlıkları ile karakteristik ve farklı bir
araç olan DS3, kişisel beğenileri yüksek, şehir hayatını seven, farklı ve özel olmayı seven
gençleri hedefliyor. Kullanıcısına kendi zevklerine göre gövde ve tavan rengi seçebilmenin yanı
sıra, dış ve iç özelliklerini de kişiselleştirebilme
imkanı veren DS3, 4 farklı tavan 11 farklı gövde rengine sahip. 38 farklı kombinasyonun yapılabildiği
aracın içinde de kişiselleştirme yapmanız halinde milyona varan kombinasyonlara ulaşmak mümkün.
HABER: FURKAN PAȘALI / TASARIM: ALİ KATMA
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SEYHAN KARABAY...

Müzikten sinemaya tarihe iz bıraktı…

Cem Karaca & Kardaşlar grubu kurucularından gitarist Seyhan Karabay ile
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Seyhan Bey öncelikle kendinizden ve müziğe ilk başladığınız yıllardan biraz
bahseder misiniz?

Gençliğimden mi başlayayım çocukluğumdan mı bilemedim. 22 Şubat 1946 Adana doğumluyum.
Müziğe ben ilk cambazhanede başladım. Nedir ‘Cambazhane’? sirk gibi görüntüsü olan cambazların olduğu bir yer. Tabii bu çocukluk çağıydı. Daha sonra akordiyon ve mandolin çalmaya
başladım, özel dersler aldım. Aynı zamanda konservatuar mezunuyum. Konservatuara kontrbas
bölümünden girdim. Askerden dönünce de Cem Karaca & Apaşlar grubuyla anlaştım ve 7 yıl Cem
Karaca ve Apaşlar olarak çalıştık.

Apaş derken ‘asilzade’ anlamına mı geliyor?

Fransız apaşları var. Serseri anlamına gelir aslında. Bizi dinleyen var mı demiştim ilk gün. İstanbul’da bir gece klubünde sahneye çıktık. Döner sahne vardı. İçeride çığlık çığlığa
yüzlerce insanın coşkusuyla sahne aldık. lerce insanın coşkusuyla sahne aldık.

Cem Karaca ve Apaşlar
grubuyla çalışma sürecinizde neler yaptınız?

Cem ile çalışmaya
başladığımız zamanlarda
‘Bir Gün Belki Hayattan’ diye
bir parça vardı. “Resimdeki
Gözyaşları” bunun ismi. Bestecisi Mehmet Soyaslan’dır.
Bu parçayı biz Almanya’da
arkamızda Ferdy Klein Orkestrası ile çaldık ve kaydettik.
Geriye döndük ve Türkiye’de
listelerde epeyce bir numara olarak kaldı. Daha sonra
Zeyno, Emrah ve bunun gibi
birçok parçalarımız oldu.
Bir de benim bestem var ‘Kara Sevda’. Kara Sevdayı da yine Almanya’da doldurduk. Cem Karaca söylemişti. Kara Sevdayı da daha sonra rahmetli Murat Göğebakan söyledi. Listelerde yine
zirveye kadar çıkmıştı. Bilmiyorum güzel bir parçaydı galiba.

Cem Karaca’dan ayrılma süreciniz nasıl oldu?

Her evlilik bir süre sonra sona yaklaşır. Müzik hayatı da böyle. Başlayıp da kırk yıllık evlilikler gibi
devam etmiyor. Mutlaka sürtüşmeler oluyor. Tabii genç insanlarız o zamanlar.
Yedi yıl çok güzel geçti ama müzikte şöyle bir şey var, hep aynı insan, aynı enstrümanlar, bir süre
sonra monotonlaşmaya başlıyor. Yeni bir beste yapamıyorsun. Yeni bir şey ortaya koyamıyorsun.
Ya gruba yeni bir enstrüman girecek ya da o grup dağılacak ve yeni bir birliktelik olacak. Mesela
biz Cem ile iki gitar bir davul çalışıyorduk. Apaşlar öyleydi, üç kişiydi. Sıkıntıya düştük, yeni bir
şey üretemiyorduk. Ben ‘ıklığ’ diye bir aleti getirdim gruba. Ve sonucunda “Dadaloğlu” ortaya çıktı.
Bilmiyorum Dadaloğlu olarak hatırlar mısınız, yoksa “ölen ölür kalan sağlar bizimdir” dediğim zaman herkes bilir. Apaşlar’dan sonra kurduğumuz Kardaşlar Grubu’na denk geldi bu parça.

Tabii bunların sonunda da yine bir tıkanıklığa
girdik. Biz Cem’den ayrıldık. Cem, Moğollar
grubu ile birleşti. Biz de Ersen Dinleten’i aldık
şarkıcı olarak. Bir yıl Ersen ile çalıştık. Bir yıl
sonra Ersen’le tamamen ayrıldık. Çünkü Cem
Karaca gibi güçlü, önemli bir sese alışmıştık.
Adam tiyatro oynar gibi şarkı söylüyor. Ersen’in ise alıştığımızdan farklı bir tarzı vardı,
bu tarz bize uymayınca da ayrıldık.

Daha sonra neler yaptınız?

Seyhan Karabay olarak zaten Kardaşlar grubu
da benimdi. ‘Nem Kaldı’ diye bir parça yaptım.
Nem Kaldı listelerde bir numaraya kadar da
çıktı. Güzel bir parçaydı. Şu an, İzmirport’ta
klibi çekiliyor.

Ben denizi çok severim. Denizsiz bir yerde
yaşayamam. Müzik hayatımı, düşüncelerimi her şeyi İstanbul’da bıraktım. Bodrum’a
geldim yerleştim. Windsurf’ü çok iyi bilirim.
Bodrum’da ilk windsurf okulunu açtım. Yıllarca
Türk’ü, yabancısıyla windsurf yaptım. Sonra
işi büyüttüm, bir tekne aldım. Daha büyük bir
tekne derken şimdi ben vardiya zabitiyim. Ayrıca Bodrum’un en eski kaptanlarından biriyim.
Herkes de bana der ki ‘Ya müzik nerde kaptanlık nerde? Nasıl oluyor bu iş?’. Olay şöyle:
Ben her işi yaparım ama yaptığım işin en iyisini yaparım. En iyisini yaptıktan sonra da eğer
bunalmışsam o işi en iyi yerde de bırakırım.
Hayatım hep böyle renkli geçmiştir.

Daha sonra müzik ve sinemadan tamamen kopmuşsunuz. Tekrar sektörde
Bazı sinema filmlerinde ve fotoromanlarda oynamışsınız. Müzikten sinemaya bulunmadınız mı?
Hayır. Bulunmak da istemedim. Hatta
geçmeniz nasıl oldu?
O aslında müzik hayatımın içine denk düştü.
filmde oynamam için çağırdılar. Bir şeyi bıBol bol fotoromanlarda oynadım. Tabii bu seni raktığın zaman tamamen bırakman lazım.
çok popüler bir hale getiriyordu. O zamanlar
Hem burada hem orada, bunu da yapayım
fotoroman çok modaydı. O arada dokuz filmde şunu da yapayım dersen işte başarısızlık
oynadım. Oyuncular tek tek çok başarılılar.
böyle oluyor. Mesela bana bir filmde oynaHülya Koçyiğit, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın,
mam için teklif geldi. Ben İstanbul’a gideMüjde Ar gibi isimlerle çalıştım.
meyeceğimi söyledim.
Hayır dediler Aydın’da çekeceğiz, Bod“HER ŞEYİ İSTANBUL’DA BIRAKTIM”
rum’a yakın. Kabul etmedim. Etmem de
zaten. Ben şimdiki hayatımdan memnuBodrum’a yerleşme kararını nasıl
num.
verdiniz?
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Yeni plağınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

SÖYLEŞİ

Yurtdışında satılacak sadece, yurtiçinde satılmayacak. Bu long playlerin en önemli esprisi
çok az basıyorlar. 500 ya da 1000 adet kadar.
Çok az olduğu için o long playler bulunmuyor ve
sonrasında fiyatları birden yükseliyor. Mesela bir
arkadaşım benim 45’liğimi 600 liraya almış. Bir
long play hatta bir plak şirketinde yazın çıkınca
bütün Avrupalılar gelip alıyor. Az önce bahsettiğim arkadaşımın plaklarını yurtdışında bulamayınca turistler buraya gelip burada bulmaya
çalışıyorlarmış. Bu güzel bir şey aslında. Benim
long playler de bitti, çıkacak. Ben bu dünyadan
göçünce daha da artar. Rahmetli Seyhan Karabay ne güzeldi değil mi, şu plağı diyerek dinleyecekler.

Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Şu anda ne yapmak istiyorsunuz? Aklınızda bir proje var mı, bu şekilde mi
devam edeceksiniz?

Ben müziği bıraktım ama müzik beni bırakmıyor. Almanya’da yapmış olduğum 8 tane
parçam var. Bunlar 45’lik olarak çıkmıştı. Şu
an sadece yurtdışı satışı olmak üzere bir long
play hazırlandı. Onun haricinde ben başka bir
iş yapmak istemiyorum. Bana ‘Ne iş yapıyorsun?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Yazın tatil yapıyoruz, kışın dinleniyoruz.’ diyorum. Artık benim yaşantım bu. Ben motosiklet hastasıyım.
Bodrum’da motosiklet grubumuz var. Biz pazar
günleri bir çıkarız, 250 – 300 km yol yaparız.
Kışın çıkarız çünkü yazın sıcaklarda çekilmiyor. Bisiklet grubumuz var, kaliteli insanlar;
gençler, orta yaşlılar, yaşlılar. Dağlar tepeler
günde 60 km pedal çeviririz. Bana göre hayat
çok iyi. Ben şimdi çok mutluyum.

Şu anki müzik sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz?

İsim vermeyeyim ama bir ses yarışması var,
bir kanalda. Orada o kadar müthiş sesler var
ki, bizim zamanımızda yoktu bunlar. Ve bunların %70’i de konservatuvar eğitimli. Azerbaycan’da çok güzel sesler var. Bir lise öğrencisinin bile İngilizceyle o tınıları vermesi sanki
yabancı bir şarkıcıyı izler gibi. Bunlar bizim

zamanımızda yoktu. Acaba diyorum bu yokluğun içinden mi biz çıkıp müzisyen olduk bilmiyorum ama şimdi çok iyi müzisyenler var. Ben
onları kutluyorum.

Müzik sektörüne girmek isteyenlere
önerebileceğiniz şeyler var mı?

Kararlarını çok iyi versinler. Yine isim vermeyeyim ama çok yakın bir arkadaşım, çok ünlü bir
sanatçı, eskilerden, 120 milyar para harcamış
7-8 tane şarkı yapmış. Dedim ki ‘Şimdiki sistemi bilmiyorum bari para kazanabiliyor musun?’
‘Ne parası?’ dedi bana. Eskiden bir long play
çıkarınca para kazanırdın. ‘Yok Seyhan, artık
internetten herkes indiriyor, dinliyor.’
sonra neden yaptığını sordum. ‘Ee, gündemde
kalmak için’ dedi. Hala öyle hırslı insanlar var
ki, cebinden onca parayı harcıyor amaç gündemde kalmakmış. Ben buna sadece gülüyorum. Gündemde kalmak için 120 milyar değil
120 lira bile harcamam. Gündemde kalmak,
unutulmamak gibi bir hırsım yok. Birisi bana
çok güzel bir laf söyledi. ‘Sen müziğe küsmüşsün.’ dedi. Bu duyduğum doğru bir söz. Beni
müziğe küstürdüler o dönemde, parasız geçen günlerde. Şarkı söylemesini bilmeyen bir
kız günde 4 tane işe giderken, sen gidiyorsun
organize bürosunda iş bekliyorsun. Bu işin dramatik kısmı. Gerçekten küsüp nefret etmişim.

Müzikle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama
sadece şunu söyleyeyim müzikseverlere. Şimdiki müzikseverler çok şanslı. Bizim zamanımızda,
parçaları Türkiye’de dolduramıyorduk. Stüdyo
yoktu. Kayıt kesinlikle çok kötüydü.
Şimdiki müzisyenler çok şanslı. Çok kaliteli stüdyolarımız var. Her bir kanala bir enstrümanı
koyup çaldırıp sonrasında montajda birleştirebiliyorsun. Bu şekilde stüdyolar var. Teknik gelişti.
İnşallah daha iyilerini onlar yapar. Biz yokluğun içinde çıktık. Hiç unutmam, bir Bursa konserinde
Apaşlar konseriydi, Cem’in mikrofonu bozuldu. 300 – 400’lük wattlık bir tesisattı Cem’in mikrofonu. Şimdi 5000 lik tesisatlar var. Düşünebiliyor musun, şarkıcının sesi çıkmıyor. Biz çalıyoruz.
Gittim Cem’in tesisattan mikrofonun fişini çıkardım benim bas amfisine taktım ve konseri öyle
bitirdik. Bir basgitar amfisinden hem basgitarın hem de şarkıcının sesi çıkıyor. Konseri bitirdik,
şimdi öyle bir şey var mı ya, nerede...
HABER: EBRU DAYE & MERVE YAMAN / TASARIM: BERİL RENKLİ
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CONTRACT LOJISTIKTE DÜNYA
LIDERLERINDEN CEVA LOJISTIK,
GENÇ LOJISTIKÇILERLE

MYO YAPRAK DERGİSİ

ACENTE IŞLEMLERINI SEKTÖR
UZMANINDAN ÖĞRENDILER

Arkas Denizcilikte Ordino Servis İşlemleri
Müdürü olarak görev yapan Gürcan Atay,
MYO lojistik programı öğrencilerine acente
işlemleri hakkında bilgi verdi, deneyimlerini
paylaştı.

Yaşar Üniversitesi MYO Lojistik Programı, CEVA Lojistik İnsan Kaynakları
Müdürü Pınar Bayram ve Ege Bölgesi
Satış Sorumlusu Yücel Oğul’u ağırladı.
Söyleşide CEVA Lojistik’in fiziksel
imkanları, depo alanları, verilen
hizmetler, Türkiye’de forwarder
şirketlerin sorumlulukları ve
üstlendikleri faaliyetler hakkında bilgi
aktarıldı.
Pınar Bayram ve Yücel Oğul şirket ve
kuruluşu hakkında bilgi vererek
sözlerine başladı. Uzmanlar, istihdama
katkıda bulunan Örnek İşveren ödüllü
CEVA Lojistik’in 160 ülkede,40.000
çalışanı ile 1000 lokasyon üzerinde
hizmet veren bir lojistik servis
sağlayıcısı olduğunu, 2016
yılındaki şirket gelirinin $6,6 milyar
olarak gerçekleştiğini belirtti.
Dünyadaki en iyi 25 tedarik zincirinin 23’ünü CEVA Lojistik’in sunduğunu
anlatan uzmanlar, dünya çapında 4 Top
Contract Lojistik Sağlayıcısı olduklarını
vurguladı.

Şirketin adını Amerikan bir
matematikçiden aldığı, bu
matematikçinin üçgen üzerindeki
araştırmalarının logolarına ilham verdiği
bilgisini veren Bayram ve Oğul şunları
ekledi: “Şirket önce ABD Merkezli TNT
Lojistik adıyla faaliyet gösteriyordu,
daha sonra TNT Şirketlerinin Lojistik
Departmanının satış ve satın alma
ile ilgili düzenlediği bir anlaşma ile
CEVA Lojistik ismi ile hizmet vermeye
başladı.”
Sahip oldukları kalite yönetim
sistemleri hakkında da bilgi veren şirket
temsilcileri, son dönemlerde özellikle
ISO 14064 sera gazı yönetim
sisteminin lojistik şirketleri açısından
önem taşıdığını kaydetti. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal
Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen Okul
Sütü Programı kapsamında öğrencilere
süt dağıtımının lojistiğini
üstlenmelerinin yanında üzüm
dağıtımınında lojistiğini yaptıklarını
söyledi.

Genç lojistikçilere şirketi tanıtan, şirketin
sunduğu hizmetleri anlatan Atay, şunları
söyledi:
“1902 yılında temelleri atılan Arkas,
bugün acentelik, armatörlük, limancılık ve
deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını
entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri
gibi ana iş kollarının yanında gemilere
yakıt ikmalinden otomotive, sigorta
hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve
kruvaziyer turizmine kadar birçok farklı
sektörde faaliyet gösteriyor.
Arkas,1902 yılında İzmir’de kuruldu.
1942 yılında şirketin ana faaliyeti
uluslararası taşımacılık olarak belirlendi.
1978’de Avrupa’ya ilk konteyner yüklendi.
1996 yılında armatörlük ve özel liman
işletmeciliğine başlandı.
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2000 yılında Holding kuruldu, 2006’da
Arkas Anadolu Alt Yapı çalışmaları başladı.
Ayrıca Avrupa’nın en büyük kruvaziyer
şirketi MSC Cruises, Arkas Holding
ortaklığı ile 2005 yılından bu yana
Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
14 tane Türkiye’de, 49 tanesi de 29
ülkede olmak üzere toplam 63 ofisimiz
bulunuyor. Denizciliğin dışında zeytinyağı,
şarapçılık sektörlerinde de faaliyet
gösteriyoruz.”
Bir acente içinde yürütülen faaliyetler
hakkında bilgi aktaran Atay,
satış-pazarlama, konteyner planlama,
ordino, dış hesaplar, gümrük,
dokümantasyon ve liman hizmetlerini
anlattı. Atay söyleşinin soru cevap
kısmında armatör ve acente kavramlarına
açıklık getirdi, ticari yük sahibine veya
şirkete armatör dendiğini, acentenin
gemiye yük bulduğunu, yüküv tahliye
ettiğini ve armatör adına para topladığını
anlattı.

HABER: HABER MERKEZİ / TASARIM: ESRA ONAT

MYO YAPRAK DERGİSİ

!

44

Üniversite’de
Çalışma Fırsatı

Yaşar Üniversitesi
"Kısmi Zamanlı Öğrenci
Çalıştırma Programı"
ile öğrencilerine okul
bünyesinde çalışma
fırsatı veriyor.
Yaşar Üniversitesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci
Çalıştırma Programı
kapsamında öğrencilerine
hem maddi hem manevi
destekte bulunuyor.
Yaşar Üniversitesi'nin
öğrencilerine kendi
bünyesinde çalışma
imkanı tanıması
öğrencileri okurken iş
hayatına hazırlıyor.

Üniversite'nin amacı nitelikli iş gücü oluşturmak,
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici görevler
alan öğrencilerin kişiliklerinin ve becerilerinin
gelişmesine katkı sağlamak ve çalışma disiplini
edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine olanak
sunmak.

SOSYAL

SOSYAL
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Kendilerini geliştirmeye
öğrenciyken başlama fırsatı
bulmaları mezun olduktan
sonra iş hayatlarında onlara
yardımcı olacak. Aynı zamanda
belirli bir ölçüde para kazanıyor
olmaları öğrencilerin bütçesine
de katkıda bulunuyor. Boş
saatlerini değerlendirme
fırsatı bulan öğrenciler hem
kendilerini geliştirip hem de para
kazanıyorlar.
2017-2018 Akademik Yılı’nda
kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma
programında her yıl olduğu gibi
yaklaşık 80-100 arası öğrenciye
görev veriliyor.

Öğrenciler okul kütüphanesi,
fakülte sekreterlikleri, öğrenci
işleri, meslek yüksekokulu
sekreterliği gibi bölümlerde
çalışma imkanı buluyor.
Birim saati 5 tl olup haftalık
15 saat çalışan kısmi
zamanlı öğrenciye haftanın
3 günü ücretsiz öğle yemeği
tanımlaması yapılıyor. İyi
eğitimi ile bilinen Yaşar
Üniversitesi öğrencilerini
her alanda geliştirdiğini bu
programla kanıtlıyor.

HABER: İLAYDA CANBAZ / TASARIM: ALİME SEYMAN
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BUZ PISTINDE
TANITIMIN
ENGEL YOK
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PERDE ARKASI

iNSAN iSTERSE

Ya�ar Meslek YOksek Okulu Halkl? ili�kilE:r ve Tan1t1m BolOmO
ogrencileri Gamze Dovutken ile llayda lzat buz sporlannda
engellere meydan okuyor.
Her �ey ilayda'nm "Ben de buzda
kayabilir miyim?" sorusuyla ba�lad1. izmir
Buyuk�ehir Belediyesi'nin Bornova A�1k
Veysel Rekreasyon Alam i9indeki Olimpik
Buz Sporlan Salonu'nda bu mumkundu.
Tekerlekli sandalyedeki engelliler i9in,
tekerleklere tak1lan k1zaklar sayesinde
buzda kay1p donu�ler yap1labiliyordu.

Dahas1 her Per�embe gunu buz pisti
tamamen bedensel engellilerle otistik ve
down sendromlu gen9lere tahsis
ediliyordu. ilayda'nm sorusuyla ba�layan
maceram1z �imdi art1k hobi haline geldi.
Her Per�embe buz sporlan
salonundaki engelli saatlerinde unutulmaz
anlar ya�1yoruz.

"istedikten sonra ba�anlamayacak hic;bir �ey
yok. Gamze sin1f arkada�1m. Buz
pateni egit eni
u.ru!_nu ogre-=-_...,,.,.,
gimi ekti. Nas1I egi
no
da hi ayesini �oyle an a 1 ·
"Halk seansinda kayd1g1m 1r.: .�u�
..
tarnmad1g1 biri tarafindan buzun
kenanna c;agm d1 . Ak�am yap1lacak senkronize buz pateni antre marnna davet edildim.
B11 kendimi gosterebilecegim b'r f1rsatt1.Ak�am
kat1ld191m
antrenmand tak1min ba�mda bulunan antrenor ile konu�up buza ba�lad1g1m gunden
beri hie; ders almad191m1 belirttim. 0 antrenor
ilk buz pateni egretmenim oldu. Daha sonra
hocalanm hep be ·�ok iyi yonlen 'rdi.
Zaman ic;erisinde Buyuk�ehir Belediyesi Senkronize Buz Pateni tak1m1yla
yan�malara c;1kt1k birinciliklerimiz o au. Ben
buza a�1k oldum ve her f1rsatta buzda olma
istedim. Bir AVM'deki buz pistinde bo� zamanlanmda kaymaya ba�lad1m. Daha sonra orada
egitmen olup ders vermeye ba�lad1m.

====-.-....-Hayaller ger�ek oldu
Gamze'nin anlatt1klanndan sonra ben de buz
patenin de engelleri a�abilecegirrie inand1m ve
"Ben de buzda kayabilir miyirl]'1"
diye so ttm....Ardindan yeni bir dunyanm
kap1lanrn ac;t1k.Pis :e ilk...g 1k�J arn hie; unutam1yorum. S1fmn altmda i bir s1cakllkta
bu spor yap1ld191 ic;in ilk once c;ok u�udum.
Arna Gamze'nin yonlendirmesiyle kaymaya
ba�laymca
onumdeki enge ter teker teker kalkt1
hayallerim ger ekle�meye ba�lad1. Cok keyifli
anlar ya�amaya ba�lad1k. Art1k kayarken ic;im
o kadar 1sm1yor. ki b�z pistindeki eksi s1cakllg1
hissetna jyorum bile. lnsan istedikten sonra
ba�aramayacag1 bir �ey ¥Ok.

HABER: GAMZE DÖVÜȘKEN & İLAYDA İZAT / TASARIM: ESRA ONAT
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Gazeteciliğin
ve
resim
“Bu meslek,
sanatının duayen
Hayatınızın
bir
ismi

parçası olmalı.”

TURGUT DARUGA

48
Saatlerce konuşup anılarını dinlemekten bıkmayacağınız ve hayatına dair olayları hayretle karşılayacağınız çınar demek istiyorum Turgut Daruga için. O anlatırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım
hatta sorularımı sormayı bile unuttum. Sizin için derlediğim uzun soluklu sohbetimizi okurken keyif
alacağınızı umuyorum.

Merhaba. Kırmayıp, sohbetimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Sizi biraz tanımak isteriz, gazetecilik dönemlerinizden bahseder misiniz?
60’lı yılların sonu 70’ler başıydı sanırım. Gazetecilik dönemimin başladığı yıllar. O dönemin en etkili
gazetelerinden biri olan YENİ İSTANBUL ile çalıştım. Türkiye’nin üçüncü büyük gazetesi, Hürriyet’ten
bile daha büyük. Aynı zamanda ilk ofset baskının başladığı yerdir bu gazete.

SÖYLEŞİ
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Gazeteciliğe başladığımda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Kendimi sorgulayarak

Bana gazetecilik etiği olarak öğretilen ilk şey şuydu; yazdığın her şeyde olayı anlatacaksın, yorum yapmayacaksın. Sonra öğrendim ki gazetecilikte hümanizm yoktur. Senin görevin sadece o haberi görüntüleyip,

“Ne yapmam gerekiyor? Neden buradayım?”

oturup yazmak. İlk başlarda bu durum bana ters geldi ama sonra alışmaya başladım.

dedim ve çok hızlı yol kat ettim. Hatta tahminen iki ay sonra manşet haber yazıcısı oldum. Bu durum
patronların da dikkatini çekti. Birden bire gazetenin önemli kişilerinden biri oldum. Tabii bu dönemde
muhabir olarak çalışmaya devam ettim. Neden diye soracak olursan, gazetelerin ekolünü belirleyen, satışını
yapan genellikle köşe yazılarıdır. İlk girdiğim bir gazetede köşe yazarı olma şansım yok. Üstelik büyük bir
sıçrama yapıp işimde üst kademeye geçmem dikkat çekmiş olmasına rağmen o kademeleri bana vermediler.
Bu durum beni sorgulamaya itti ve neden yeteneği olan kişilerin denemelerine izin vermediklerini sorguladım. Daha sonra aykırı bir gazeteci oldum.

Derken büyüdükçe büyüyorsun, hamleler yapıyorsun ve her hamle sana yeni bir soru getiriyor. Yani gazetecilik öyle bir şey ki mutlaka her şey hakkında bilgi edinmek zorundasın.
Günaydın gazetesine transfer olduktan sonra aradığım yeri bulduğumu düşündüm. İşini para için değil
gerçekten sevdiği için yapan bir patron vardı. Merkez binada 3000 kişi çalışıyor üç ayrı web baskı sistemi
vardı. Kendimi kanıtlama gereğinde bulunmadan çalışma, hal, tavır, konuşmalarımla patronlarımın yine
dikkatini çekmiştim. Beni gazetenin yaratım merkezi şefi yaptılar ve ilerleyen dönemlerde gazeteye hazırladığım projelerle büyük katkılarda bulundum.
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Cumhuriyet gazetesinde nasıl çalışma imkanı yakaladınız?
Başarım dikkat çekmeye devam etti ve benim profilime uygun olduğunu düşündüğüm Cumhuriyet Gazetesine geçtim. Cumhuriyet’in kadrosu Günaydın’ın onda biri bile değildi belki ama Cumhuriyet’te yazdığın
yazı asla sansür edilmezdi. Tabii ilkeleri vardı. Çalıştığım gazetelerin eklerinde ve mecmualarında da
çalıştım aynı zamanda. 24 saat yetmiyordu, neden bir 25 saat yok diyordum ama bu öyle bir tutku ki yazınızı
yazdığınız zaman büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz. Herşey bittikten sonra ilk baskının eline gelmesi kadar heyecan verici bir durum daha bilmiyorum. Gazetenin mürekkebi kurumamış, o koku işte o an seni
bayıltıyor.

MYO YAPRAK DERGİSİ

Uzun yıllar süren gazetecilik deneyiminizin ardından mı resim yapmaya
başladınız. Sanata olan ilginiz ne zaman başladı?
Sanat hayatım bir kıskançlıkla başladı. İzmir Namık Kemal Lisesi’nde okuyorum, Fahri diye bir çocuk
var. Resim derslerine giderdik ve derste öyle araba resimleri, motor resimleri çizerdi ki delirirdim.
Bir şeyler çizmek istiyorum ama neyi çizeceğimi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kafaya taktım, ben
de resim çizeceğim dedim ve resim öğretmeni Fevzi Hocama gittim ‘ben resim yapmak istiyorum
dedim’ küçümseyerek baktı ‘olur neden olmasın, hiç olmazsa doğru düzgün bir şeyle uğraş’ dedi.
Okulun bodrum katında atölyesi vardı oturup izlerdim onu. Tek kelime de konuşmazdı. Arada fırça
temizletirdi ama hiçbir şey öğrenmedim. Evde resimler çizmeye başladım, anneme gösterdim ‘çok
güzel’ derdi hep ama benim annem sanattan anlamıyor ki!
İstanbul’a gittikten sonra da sanatın merkezine geldiğimi hissettim.
Namık Kemal’de liseyi bitiremedim, İstanbul Haydar Paşa’ya gidip orda bitirdim. Kabataş Erkek Lisesi’nin yanında güzel sanatlar akademisini görünce oraya da gittim ve içim kaynamaya başladı resmen.
Akademiye nasıl girerim diye düşünmeye başladım ama hala içimde Fahri’yi yenme düşüncesi var.
İmtihan yok çünkü o zamanlar sanatla ilgilenen insan yok.
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Aslında sadece bir hırsla başladığınız bu serüveni bırakmayıp hem
çalıştınız hem resmi öğrenip kendinizi geliştirdiniz. Bu sizin için zor olmadı mı?
Gazeteciliği de aynı anda yapıyordum. İnsanların kafasını karıştıran durum da bu. Benim paraya
ihtiyacım var. Her yerin yabancısıyım. Her şeye rağmen her ikisini aynı anda yürütüyorum. Artık
24 saat yetmiyor bana neden günler daha uzun değil diye bağırıyorum resmen. Parasız kalıyorum
batikler yapıp satıyorum. Ayakta kalmak, okumak için paraya ihtiyacım var. Resim yapmak için boya
almam gerek.

MYO YAPRAK DERGİSİ
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Resim sergileriniz oldu mu?

Sizin ekolünüz nedir?

Gazetede çalıştığım dönemlerde edindiğim dostluklar buna vesile oldu diyebilirim. Samimiyetle söyleyebilirim ki o dönemlerde sanat için değil para için yaptım bunu. İlk sergim açıldı. Çok rağbet gördü, resimlerim
satılmaya başlandı ve hoşuma da gitti. Bu arada bir ara fotoğrafçılığa soyundum. Avrupa color foto da iki
fotoğrafım birincilik kazandı.

Ben klasik resim severim hatta ağır klasik. Benim resimlerimi de genelde koleksiyonerler ve galericiler
alır. Tabii buraya gelene kadar çok aşamalar kaydettim. Aynı zamanda sanatın hemen hemen her dalında
bulundum. Ben eserlerimde orijinal boya kullanmam. Örneğin Kobalt mavisi kullanmam. Dört renkten
kendim üretirim. Aynı tonu tutturmak oldukça zor. Ağır bir iş yaptığımı biliyorum. Sanatçı olmanın zor-

Bir yerde artık dur dedim. Maddi anlamda artık yaptığım işlerin karşılığını aldığım için ihtiyaçlarım
karşılandı. O saatten sonra kendim için resim yapmaya başladım. Bir ekol belirlemedim. Çünkü bana her
zaman klasik resim daha yakın geldi. Sanat ve sanat dünyasını okuyup çok iyi yorumladım. Van Gogh neden
kulağını kesiyor? Psikolojik bunalım. Picasso neden sorun yaşıyor? Ve dahası da var… Bunları yaşamamam
gerek diye düşündüm. Resme anatomik olarak başladığın zaman bir klasizim vardır. Belli bir süre sonra ya
kendiniz bir ekol yaratacaksınız ya da diğer ekollerden birine yöneleceksiniz. Salvador Dali’ye baktığınız
zaman deli mi dahi mi çözemezsiniz. Ama özde çok klasik bir ressamdır.

luğunu da biliyorum ama dediğim gibi haddimi de biliyorum.

Peki sonuç nedir? Yani yıllarca gazetecilik yaptınız, sanatla ilgilendiniz ve
bunun yanında daha bir çok şey var.
Sonuç olarak ben mutluyum. Söyle bir şey var ki yaptığım işi önce ben beğenmek zorundayım. Zorundayım derken ben megalomaniden uzak mütevazi bir adamım. Yani kendimi çok iyi eleştiren bir adamım.
Üçüncü gözle kendime dışarıdan bakabilen biriyim. Usta olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Ölünceye
kadar da söylemeyeceğim. Sadece yapabildiğimi düşünüyorum.

HABER: MERVE YAMAN / TASARIM: DUYGU TURAN
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Uzakdoğu Restoranları
İzmir’de Uzakdoğu Mutfağı denildiğinde ilk akla gelen restoranlar ;
Uzakdoğu mutfak kültürü son yıllarda ülkemizde oldukça dikkat çekiyor. Çin, Japonya, Tayland, Kore gibi
Uzak Asya ülkelerinin lezzetlerini sunan birçok restoran ilgiyle takip ediliyor. Uzak Doğu lezzetlerini, Japon
mutfağını ve özellikle de sushiyi seviyorsanız sizin için derlediğimiz yazımıza mutlaka göz atın…

Red Dragon Chinese Restorant
Türkiye’nin en iyi on Çin restorantı arasına girmiş Red Dragon
Chinese, Uzak Doğu tarzı hizmet veren konsept restorantlardan
biridir. 1983 yılında Alsancak’ta hizmete giren Red Dragon
Chinese, Shanghai ve Pekin’den getirilen Uzak Doğu motiflerinin
hakim olduğu dekorasyon ürünleriyle de şık ve etnik bir
atmosfere sahip. İlk olarak dikkatinizi çekecek olan özenle
hazırlanmış olan Çin konsepti göz zevkinizi canlandırıyor.
Kendinizi Uzak Doğu’da hissettiren atmosferi ve Uzak Doğu
çalışanları ile kültürel yolculuk yapmaya hazır olun. Bulunduğu
konumun avantajını yaşayan Red Dragon, yabancı
müşterilerinin yoğun ilgisi altında. En çok sevilen spesifik
menüler arasında, Japon mutfağından oluşan sushi çeşitleri,
California Roll (Yengeç, salatalık, avakado, uçan balık
yumurtası), Ebiden California Roll (Salatalık, avakado, kızarmış
karides, uçan balık yumurtası) ve Philadelphia Roll var. Çin
mutfağında acılı ekşili çorba, pekin ördeği, tatlı ekşi soslu tavuk
yerli müşterilerin tercihleri arasında yer alıyor. Yabancı
müşteriler ise kızgın demirde pişen yemekleri tercih ediyor. Aynı
zamanda Çin mutfağının en sevilen tatlıları da mevcut. Hafta içi
14.30’a kadar geçerli öğle menüleri ve dilerseniz menüdeki
kampanyaları rezervasyon alarak Uzak Doğu kültürünün enfes
yemeklerini keyifle yiyebilirsiniz.

Adres: 1379 Sok. No:57A, Efes İş Hanı, Alsancak.
info@reddragon.com.tr
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Chopstick Kullanarak Yemek Yemenin Püf Noktaları

Bazı Asya ülkelerinde yemeği tabaktan ya da kaseden almak için çatal ve kaşık yerine yemek
çubukları kullanılır. Birçok insan yemek çubuklarının eski Çin'de icat edildiğini düşünür,
ancak tam olarak nerede icat edildikleri belli değildir. Bugün, Çin'de ve ona yakın
ülkelerde; Kore, Japonya, Moğolistan, Tayvan, Vietnam, Tayland, Singapur ve diğerlerinde,
bu çubuklar kullanılır. Diğer pek çok ülkelerin lokantalarının bu ülkelere ait mutfaklarında da
bu çubuklardan bulunur. Bu çubukların adı "waribashi"dir. Ancak kimileri "hashi" de derler.
Japonya'da insanlar, waribashi (ayrılmış yemek çubuğu) diye adlandırdıkları tek-kullanımlık
yemek çubuklarını kullanırlar. Birleşik olan bu çubuklar kullanılmadan önce ikiye ayrılır.

Nasıl tutulmalı?
Öncelikle yapılacak çubukları üstten tutmak olmalı. Uçları aynı hizada olacak şekilde alın.
Alttaki çubuk baş parmağınızın elinize en yakın tarafı ve orta parmağınız arasında olmalı.
Üstteki çubuk ise baş parmağınızın ucu ve işaret parmağınız arasında olmalı. İşte tutuluşu
bu şekilde. Yemek yerken üst çubuk işaret parmağı ile alt çubuğa doğru itilmeli ve alt çubuk
daima sabit durmalı. İlk denemeleriniz başarısız olabilir. Ama yine de ben kullanamıyorum
diyorsanız ve Türkiye’deyseniz masanızın kenarında her zaman çatal bıçak servisi bulunacaktır .

YAŞAM
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61 Çin Salatası Tarifi İçin

Malzemeler

•
1 su bardağı baldo pirinç,
•
3 çorba kaşığı zeytinyağı,
•
1 limon suyu,
•
Kornişon turşu,
•
Konserve mısır,
•
Havuç,
•
Arzuya göre haşlanmış
bezelye,
•
Dereotu
•
Maydano
z
•
Tuz

Çin Salatası Yapılışı
Havuçlar mini küpler şeklinde doğranır.
Pirinçler ayıklanıp iyice yıkanır ve üzerine bolca tuz serpilip, sıcak su dökülür.
Bu şekilde 30 dakika dinlendirilir.
Ardından soğuk su ile yıkanıp süzgeç içine konulur ve 15 dakika kadar iyice
süzülmesi için bekletilir.
Pilav tenceresinin içine zeytinyağı ve pirinçler konulup ocağa alınır.
Kavurmadan 2 su bardağı sıcak su, tuz ve limon suyu ilavesi ile kapağı kapalı
olarak pişmeye bırakılır.
Pişen pilavın üzerine havuçlar serpiştirilir ve bir gece bu şekilde dinlendirilir.
Ertesi gün kornişonlar küp küp doğranır. Maydanoz ve dereotu da ince ince kıyılır.
Malzemelerin tümü pilavın içerisine ilave edilip karıştırılır.
Gerekirse tuz ve zeytinyağı ilavesi ile çin salatası servise hazır edilir.
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Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

İzmir’in kültür-sanat ve etkinlik adresi “otuzbeşlik.com” olacak
Eğitim hayatına Türkiye’de başlayıp,
Amerika’da devam eden daha sonra
İngiltere’de çalışma hayatına atılan, dünyanın en önemli futbol sitelerinden biri
olan WhoScored’un üst düzey yöneticisi
İzmirli Bilsay Yıldırım, otuzbeslik.com ile
İzmir’deki sanatsal etkinlikleri, özel mekanları, kısacası şehrimizde aranan her
şeyi İzmirlilerle buluşturuyor.

Colchester Film Festivali’nde çektiği
kısa filmden birincilik ödülü bulunan
Yıldırım, bu çalışmaları otuzbeşlik bünyesine ekleyerek kısa videolar ile siteyi
zenginleştirmeyi de planlıyor. İzmir için
özelleştirilmiş bir şehir rehberi olan otuzbeşlik’in maskotu ise bir balık.

Karşıyaka Anadolu Lisesi’ni 2002 senesinde
bitirdim. Bilkent Üniversitesi’nde bilgisayar
mühendisliği okudum ve 2006’da mezun oldum.
Mezun olduktan sonra San Francisco’ya gittim.
San Francisco State University’ de 2006-2007
arasında bulundum. Yine yazılım mühendisliği
üzerine master yaptım. Orada asistanlık ve staj
da yaptım. Aynı zamanda bir Türk restoranında gitar çalıyordum. Kabaca eğitim hayatım
bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği
üzerine oldu. Yazılım mühendisliği olmasının
sebebi sadece işin tekniği değil, biraz da proje
yönetimi işlerine de girmek içindi.

İngiltere’nin En Önemli Futbol Sitesi WhoScored’da üst düzey yönetici
yurt dışında yaşamayı ve orada çalışmayı istiyorsunuz fakat oradaki işinizi

bırakıp buraya geldiniz. Bu süreç nasıl
gerçekleşti?
Evet bu enteresan. Ama şöyle oldu, her şey bir
hizaya girdi benim için . 8 yıldır aynı işi yapıyor.
WhoScored.com diye bir futbol sitesi vardı.
Onun CTO’luğunu yapıyordum. İlk günden
itibaren junior olarak girdim oraya. En son ayda
2,5 milyon kullanıcısı olan çok büyük bir siteydi.
Türkiye’de de meşhur bir siteydi. Gelebileceğim
nokta oydu. Bir kuruma girip de çalışmayı
istemedim. Işınsu Hanım’ın İzmir’de faaliyete
geçirdiğimiz ‘’otuzbeslik.com’’ projemize ortaklığı, Vestel, Folkart gibi sponsorlar ayrıca dürüst
olayım Urla’da sakin bir hayat yaşama, hepsi
aynı hizaya girince geldim. Bunlardan belki bir
tanesi olmasa gelmezdim. Çünkü oradaki çalışmayla burada ki çok farklı.
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Öğrencilere yurt dışına çıkmalarını öneriyor musunuz?
Kesinlikle yurtdışına çıkmalarını
öneriyorum. Çünkü eğitim disiplini
ve çalışma disiplininin yanında en
önemli verdiği şey vizyon. Orada
bir insanla konuştuğunuz zaman
hem saygı duyup hem de bir insanla ne kadar yakın olabileceğini
görüyorsunuz.

Başarımın sırrı çok çalışmak
başarınızın sırrı ne istediğinizi
biliyor olmanız mı?
Ne istemediğimi biliyor olmam. Başarılı insanların tek bir özelliği var.
Farklı alanlarda başarılı
olabilirsin. Mimar olabilirsin, ressam olabilirsin. Tek ortak özelliği
çok çalışmaları. Teknik konularda
kendini geliştirmek çok önemli bir
şey. O yüzden 8 yıl iyi bir tecrübe.
Bir konuda uzman olmak için on
bin saat bir şey yapmak lazım. O
da 10 yıla denk geliyor. Ama bunun
içine sabah akşam çalışmayı katarsan, ben eve gelince hiçbir zaman
oturmadım. Projeler ile uğraştım. O
yüzden çok çalışmaktan başka bir
sırrı yok.

MYO YAPRAK DERGİSİ

otuzbeslik.com’da Staj İmkanı otuzbeslik.
com öğrencilere staj yapma olanağı sağlıyor Haber: Seda Yılmaz
mu?

Fotoğraf: Zeynep Öztürk

Bizim Yaşar Üniversitesi ile bir şekilde bağlantımız
oldu. Pınar’ın sponsorluğu da bizim için şu anda
önemli. Herkese açığız. Tabii ki işin eğitimini almış kişiler halkla ilişkiler, radyo televizyon, medya,
bilgisayar mühendisliği ayrıca dramatoloji okumuş
arkadaşlar da olabilir. Bize ulaşabilirler. En çok
önemsediğim yaratıcılık ve çalışkanlık. Yaratıcı ve
çalışkan olan herkese açığız.
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Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Üniversiteden yeni mezun olmuş biri için deneyim
kazanmak çok önemli. Yurt dışına çıkmak ve dünyayı takip etmek çok önemli bir şey. Herkesin belirli
bir çalışma ve disiplin ile kendini geliştirme peşinde
olması gerekir.

İş hayatına atılmadan önce
kişisel ve teknik açıdan gelişime çok önem veriyorsunuz.
Bunun size kazandırdığı en
önemli şey nedir?
Evet, kendini geliştirmek çok önemli. Ayrıca dünyayı takip etmeye çok
önem veriyorum. Ben hep soruyorum. Dünyada takdir ettiğiniz birileri
var mı, takip ediyor musunuz ?
Mesela dünyada bir balerin seviyor
musunuz ? Bu çok önemli bir şey
çünkü vizyonu çok gelişmiş.

HABER: SEDA YILMAZ & FOTOĞRAF: ZEYNEP ÖZTÜRK / TASARIM: SARENAZ KÜÇÜK
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O aslında hepimizin bildiği bir av
aracı. İzlediğimiz belgesellerde yerlilerin, beyazperdede ise Moby Dick’in
yakalanmasında denizde av yapanın
yegane av aracı olan zıpkın. Zamanla
çağa ayak uydurarak değişimlere
uğrasa da, insanoğlunun Epi-paleolitik dönemden yani yaklaşık olarak
M.Ö.16000’lerden bu yana kullandığı
basit ancak oldukça etkili bir araç.

Eskiye Dönüş
Çekilen su altı ve av videolarının
internet ortamında daha çok
kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte, su
altı avı sporu kendisine ilgi, merak
ve hayranlıkla beraber her geçen
gün katlanarak sayısı artan yeni
bireyler kazandırmak-tadır. Geniş
kitleler tarafından adı yeni duyulan
bu av sporunun geçmişi arşivlerde
bulunan röpor-tajlar ışığında
ülkemizde 1950’le-re kadar
uzanmakta. Kimisinin hobi,
kimisinin ise spor amaçlı başladığı
su altı avı, gerektirdiği kondisyon,
nişan alma, dikkat ve av
yetenekleri sebebiyle çoğun-lukla
gençler ve orta yaş aralığın-daki
yetişkinler tarafından tercih edilse
de denize ve deniz canlıla-rına ilgi
duyan her yaş kesimin-den kişiye
hitap etmektedir.

Sosyal medya sayesinde, amatör
bir ruhla av ve sporun birleştirilmesi, su altında av için nefes
tutma ihtiyacı ile birlikte sigara ve
alkol gibi zararlı alışkanlıklardan
uzak durulması, günümüz hızlı
yaşam döngüsünde çoğunlukla
unutulan Omega ve vitaminler
anlamında zengin taze deniz
ürünleri tüketilmesi, vücuttaki
bütün kasların kullanarak bireyin
kendisiyle mücadelesinde edindiği gelişim esaslarını belirli disiplinler dahilinde öğretirken, canlılığını ve bereketini kaybetmemesi
için doğru av unsurlarının, neyin
avlanılabilir, neyin avlanılamaz
olduğunu ve kişinin gelişen
otokontrolünün gündelik yaşamındaki yadsınamaz önemini anlamakta yardım ediyor, geliştirdikleri “Budy” sistemiyle sosyalleşerek
birlikte dalışlara gidip birbirlerine
göz kulak oluyorlar.

Doğru bilinen yanlışlar;
“Derinlik = Balığın boyu”
Aslında kesin geçerliliği olmayan
bir denklemdir. Sığ olarak tabir
edilen 0-5mt. suda her türlü
balığı vurmak mümkündür.
Mesele derin-likte değil balığın
türü ile alakalı olup, örneğin bir
sinarit fazla kıyıla-ra
sokulmazken, türünün irisi bir
levrek sırt yüzgeci sudan dışarı
çıkacak kadar kıyıya sokulabilir.
Derin suya dalabilmenin avantajı
balığın derin suda kendini daha
güvende hissetmesi dolayısı ile
daha rahat hareket edecek
meraklı doğasının harekete
geçmesiyle avcıya daha rahat ve
çabuk yakla-şacaktır. Sığ suda
ise balık yine doğası gereği
çevresi için şüpheci ve agresiftir.
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Ölüm ve Yaşam,
Aradaki Fark İse
Derin Bir Nefes

MYO YAPRAK DERGİSİ
Kırmızı hücrelerin, her zaman oksijenle tam olarak yüklendiğini
biliyoruz, o halde, nefes alıp verme sıklığı ve derinliği ne olursa
olsun, bu hücreler, alabileceğinden daha fazla oksijen yüklenemez, yani kandaki oksijen miktarı artmaz Karbondioksit seviyesi,
kritik uyarı noktasının altında kalır. Nefes alma ihtiyacını belirleyen
bu seviye, alt sınırda olduğu için avcı nefes almaya ihtiyaç
duymaz, hal bu ki bir yandan oksijen tükenmeye devam etmektedir. Su altında iken, kendini konforlu hisseden avcıda bedeninin
oksijene ihtiyacı olduğu halde, uyarı sistemini yanılttığı için, hava
alma ihtiyacı oluşmaz. Çıkışa geçtiği zaman geç kalmış ise, bilinç
kaybı ve bayılma kısaca senkop birden gelir ve eğer avcı yalnız
ise, boğulma, ölümle sonuçlanır. Nefes alıp verme ritmi, sakin ve
uzun periyodlu olmalıdır.
Kısacası eğitim ve dikkat ile birlikte, su altı avını yapanlar aynı
şeyi söylüyor, “suyun üstündeki değil atındaki yaşam bambaşka
bir güzellikte.” Yaşar Üniversite’sinin maceracı ruha sahip meraklı
öğrencilerine ışık tutmasını dileriz.

Bilimsel olarak nefes alıp vermek yani vantilasyon ritmi, organizmanın ihtiyaç duyduğu oksijen miktarına göre belirlenir. Kandaki
karbondioksit miktarının yükselmesi ve oksijen miktarının düşmesi,
nefes alma ihtiyacı oluşturur. Nefesinizi tuttuğunuz andan itibaren,
organizmanın oksijen ihtiyacı, ciğerlerimizde depoladığımız havadan kullanılacaktır. Su altı avcısı daldığı andan itibaren aşağıda
geçireceği süre için ne kadar az oksijen tüketirse, nefes tutma
süresi o denli uzayacak ve başarılı bir av geçirme ihtimali yükselecektir. Fakat süre uzadıkça tehlike yaklaşmaktadır. Oksijeni kanımızda bulunan kırmızı hücreler taşır. Bu hücreler, her zaman satüredir,
yani, hava ile temas ettikleri anda, yüklenebilecekleri tüm oksijeni
alırlar. Bu özellik, çok önemli bir konunun anlaşılmasına yardımcı
olacaktır; Hipervantilasyon.
Su altında kaldığı süreyi uzatmak isteyen bilinçsiz bir su altı avcısı
derin ve arka arkaya nefes alıp verme işlemini yani hipervantilasyonu uygulayacaktır. Ancak, bu tekniğin son derece riskli ve ölüme
neden olabileceği artık biliniyor.
HABER: KÜBRA GÜLER / TASARIM: İREM YILMAZ
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HABER: PINAR CAN / TASARIM: ALİME SEYMAN
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2 gün boyunca süren etkinlikte, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık,
Grafik ve Görsel İletişim Tasarımı
öğrencileri karma gruplar halinde
çalıştı. Etkinliğin ilk gününde, iletişim
dünyasının
önemli
isimlerinden
akademisyen reklamcı Uğur Batı
katılımcılara reklamcılık sektörü, kişisel
gelişim, nöropazarlama ve yaratıcılık
hakkında bilgiler verdi.
Batı’nın sunumunun ardından, Fikir
Fikir Adworks kurucusu Can Zibil ve
Moon Reklam Ajans Kurucusu Cansu
Tuğcu öğrencilere alıştırma brifi verdi.
Verilen sürenin sonunda gruplar, brif
kapsamında hazırladıkları çalışmalarını
sundu. Çalışması beğenilen grubun
ödüllerini Can Zibil ve Cansu Tuğcu
verdi.
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Genç iletişimciler AW!’da buluştu
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Pınar Et Pazarlama Müdürü Fevzi
Gökaliler ve Pınar Et Pazarlama’dan
Cansu Tiryakioğlu verdikleri brifte
öğrencilerden Pınar hamburger
köftesi için bir dijital tüketici iletişim
kampanyası istedi.

Hedef kitleyi alıma sevk etmeleri, uzun
soluklu tüketici diyaloğu yaratacak
mecra karması oluşturmaları ve
ürünün tüketim konseptine yenilik
de getirmeleri beklenen öğrenciler
kampüs içinde çalışmalara başladı.
Ertesi gün, gruplar sunumlarını yaptı
ve jüri üyeleri tarafından çalışmaların
puanlanması sonucunda, Ebru Daye,
Tuğçe Çelik, Önder Aras, Merve
Şimşek ve Erkut Atay’dan

Y

aşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
tarafından 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen Advertising Workshop (AW!)
4’te 5 üniversiteden 55 genç iletişimci bir araya geldi.

Reklamcılık sektörünün masaya yatırıldığı ve örnek reklam kampanyası çalışmalarının
yapılarak öğrencilere sektör deneyiminin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmaya Yaşar
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi öğrencileri katıldı.

oluşan grup birinci olurken; Hazal
Kanmaz, İlayda Yoğurtçu, Elif
Şerbetman, Yiğit Türk ve Melisa
Güler ikincilik elde etti. İlayda
Erdoğan,
Ezel
Demirdöğen,
Can Aruk, Egemen Deniz ve
Soner Baran’dan oluşan grup ise
üçüncülüğe hak kazandı.

HABER: EBRU DAYE & SEDA YILMAZ / TASARIM: GÖKÇE TURAN
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Yeniçağın Kitapları
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“Neyle ilgileniyor olursan ol, hepsi Wattpad’de ücretsiz: Wattpad,
okurlar ve yazarlar için dünyanın en büyük topluluğu.”

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ
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P
B

latform diğer sosyal medya mecralarına göre
gerçekten daha faydalı. Peki, okulumuz; Yaşar
Üniversitesi öğrencilerinin bu uygulamadan
haberi var mı? Bu uygulamadan faydalanıyor mu?

S

on
zamanlarda adı çokça
duyulan Kanadalı bir paylaşım
sitesi olan Wattpad; 2006
yılında Allen Lau ile Ivan Yuen
işbirliğinde
kurulmuştur.
Popüler
kültür
uygulamalarından
oldukça
farklı bir platform olan Wattpad; ilk
tasarlandığında
sadece
internetten
ulaşılabilirken, akıllı telefonların ortaya
çıkmasıyla
popülerliğini
daha
da
arttırdı. Kullanıcıların yarısı Amerika'ya
dayalıdır; Wattpad'in en çok kullanıldığı
dört ülke ABD, Hindistan, Filipinler ve
Türkiye’dir.

H

ikâye yazmaya meraklı olan
herkes hikâyelerini paylaşıp
okur tepkileri almaları ve şu
günlerde de bir yayınevi ile anlaşıp
e-kitaplarını elle tutulur bir hale getirmek
adına çokça işlevsel bir sosyal platform.
Ücretsiz olması da uygulamayı tadından
yenmeyen bir hale getiriyor. Genelde
ilgiyi genç kitlenin topladığı bu sitede,
kaleme alınmış ve gerçekten okuyanı
kendine hayran bırakacak birçok hikâye
de bulunmakta.

Ü

stelik hikâye yazıp okumak
dışında
kendinizi
diğer
yetenekli amatör yazarlarla
rekabet ederken buluyorsunuz. Okuyan
kitle beğendiği hikâyeye oy verebiliyor
ve birçok oya sahip olan kitaplar "What's
Hot List" te yer alıyor. Bu veriler okunma
sayıları ve diğer kullanıcıların oyları
yüzünden günlük olarak değişiyor.
Ayrıca Wattpad kitapların kategorize
edilmiş bir listesine sahip.

T

üm dünya artık Wattpad’i
biliyor fakat Wattpad’in yan
uygulamalarından haberdarlar
mı? Şubat 2015’te Wattpad, ‘After
Dark’ adlı 2. bağımsız uygulamayı
piyasaya sürdü. Bu uygulamanın asıl
odak noktası ise özellikle macera tarzı
kitapları +17 gençlere ulaştırmaktı.
Kısa süre önce geliştirilen ve ortaya
çıkan diğer bir uygulama olan ‘Tap
by Wattpad’de ise ana karakterlerin
mesajlaşmalarından oluşan sohbet
hikâyelerini barındırıyor.

u kadar popüler olmasına rağmen Wattpad
hala Snapchat, Instagram vb. uygulamalar
kadar bilinmiyor. Telefonunda uygulamasını
barındıran çok kişi var, fakat çoğu öğrenci uygulamanın
amacını bile bilmiyor. Wattpad uygulamasını kullanan
kişilerde gün içinde uygulamayı ya çok fazla kullanıyor
ya da hiç kullanmıyorlar. Artık Wattpad’in nasıl bir
mecra olduğunu bildiğinize göre bir göz atmanızda
fayda var. Merak edenler için son zamanlarda ilgi gören
hikayelerden bazıları şunlar:

Ateş ( filizpuluc Tarafından)
Kadın CEO Problemleri (_SAS_ tarafından
Zoraki Evlilik (Mervey tarafından)
Aşkın Dayanılmaz Çekiciliği (beasloove)

HABER: EMEL EYLÜL AKBÖRÜ / TASARIM: GÖKÇE TURAN
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YASAR'DA
.
..

Moda Gunesi
.

İzmir’de sıcak havalar beraberinde coşku,mutluluk,canlılık,rahatlığı da
getirdi. Güneşin açması daha canlı renkler ile kampüsümüzü süslüyor.

Üniversitede genç kızların olmazsa olmaz her hava durumuna uygun deri ceketleri,tüm kombinlerini sarmalıyor. Bu
yıl okulun kız öğrenciler mini şort üzerine boyfriend kot
ceketleri ve renkli küçük çantalarını dolaplarına taşımışlar.
Saçlar doğal renk görünümlü topuz modelleri ile renkli
çerçeveli güneş gözlükleriyle kombinlerinde nokta atışı
yapıyorlar.

MYO YAPRAK DERGİSİ
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Öyle görünüyor ki ki kadife kış ayında olduğu
gibi ısınan havalarda da tercih edilen kumaş
modeli olmaya devam ediyor. Yırtık kotların
yerini alan paçada püskül modelleri zirvesini
koruyor. Bu yıl trendi olan bol paça pantolon ve
bluzlar da yerini bırakmaya hiç niyeti yok gibi.
Öğrenciler spor ve şık karışımını beraberinde
götürüyor ve süslü takıları ile dikkat cekiyorlar.
Ayakkabı rafına bakıldığı zaman ise; renkli babetler, yazlık renkli botlar ve hafif topuklu modeller göz önünde.

Unutmadan;
Üniversitemizin Sosyal Medya Hesaplarını takip ediyor musunuz?

YasarUniv

YasarUniv

YasarUniv

Trend renkler gözlemi olarak elde edilen sonuç;
kırmızı,turuncu,pembe ve beyaz renkler ön plana çıkıyor.
Soğuk havalar gözde koyu makyajları kampüsümüzden
alıp, renkli ve doğal makyajı da Güneş ile beraberinde
getirdiği dikkatlerden kaçmıyor. Ve görünen o ki televizyon dünyasında popülerlik sağlayan moda gündüz
kuşağı programları da fazlasıyla kızlarımızın dikkatini
çekmiş durumda öyle ki programlar incelendiği zaman
orada yapılan yorumlar ve öneriler dikkate alınıp moda
kusurlarının en aza indirgendiği gözden kaçmayan detaylardan biri oldu ve Üniversitemizin Halkla ilişkiler
ve tanıtım bölümünden Merve SEVİN’in katıldığı işte
benim stilim yarışmasındaki büyük basarısı gurur kaynağımız olmayı başardı.Moda demek bütünlük demektir, Yaşar üniversiteli kızları bu bütünlüğü fazlasıyla
taşıyor.
HABER: İPEK ȘİRİN / TASARIM: MELTEM AÇABAY
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Güzellik için

GÖZ ALTI MORLUKLARI?
ENDIŞELENMEYIN!

tüyolar

KOLAY UYGULANAN GÜNLÜK GÜZELLİK SIRLARI
Neredeyse hiçbir zaman istediğimiz sonuçları vermeyen bakım ürünlerine çok fazla para
harcıyoruz.Bu çoğu zaman olan şey. Neyse ki günlük bakımınızdaki temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, kolay uygulanan güzellik sırları var. Hadi bunlara bir göz atalım. Ekonomik olduğu kadar
etkili olduklarının da garantisini veriyoruz. Hazır mısınız?

GÜNE SOĞUK BIR DUŞLA BAŞLAYIN
Soğuk duş mu? Gerçekten mi?
Endişelenmeyin, “çok soğuk”
olmasına gerek yok ancak en
azından ılık olmalı. Burada önemli olan sizi üşütmesi. Nedenini
merak ediyor musunuz? Çünkü
bu, güne başlamanın harika bir
yoludur. Soğuk su kan dolaşımını
etkinleştirir, cildin tonunu eşitler,
bağışıklık sistemini uyarır, bacak
ağrılarını dindirir, varisli damarlarda kan dolaşımını etkinleştirir
ve cildin esnekliğini arttırır. Daha
fazla nedene gerek var mı? Gece
yatmadan önce rahatlamak için
sıcak bir duş almak gibisi yoktur ancak sabah alacağınız kısa,
soğuk bir duştan sonra çok daha
canlı ve sağlıklı görünürsünüz.

SAÇLARIMA NASIL HACIM VE
PARLAKLIK KAZANDIRABILIRIM?

Herkesin şikayet ettiği bir durumdur. Sabah kalkarsınız aynaya
bakarsınız ve onları görürsünüz;
o can sıkıcı yorgunluk ve mutsuzluk hissi veren klasik gözaltı
morlukları.Zayıf kan dolaşımı
ve vücutta sıvı toplanması, daima renginizi değiştirir. Peki ne
yapabilirsiniz? Endişelenmeyin,
bu sorunu işe gitmeden veya
güne başlamadan hemen çözebilirsiniz. Buzdolabına iki tane
kaşık koyup on dakika bekletin.
Bu sırada, iki dilim salatalık kesip
gözlerinizin üzerine koyun. Salatalık kan dolaşımını etkinleştirir
ve cildin tonunu eşitler. On dakika sonra, çok soğumuş olan
kaşıkları gözaltı morluklarınızın
üzerine koyup on saniye bekletin. Daha sonra on saniye bekleyip kaşıkları tekrar göz altınıza
koyun. Bu işlemi beş kez tekrarlayın. Böylelikle yangıyı azaltarak
morlukları ortadan kaldırmış olacaksınız.

Bazen yataktan kalkıp saçlarınızın
mat, cansız, kuru ve kötü
göründüğünü
fark
edersiniz.
Başınıza en az bir kez gelmiştir.
Peki, dışarı böyle çıkar mısınız?
Şüphesiz ki saçlarınızın biraz
daha güzel görünmesini istersiniz.
Bunun kolay ve ucuz bir çözümü
var: hindistancevizi yağı ve doğal
yoğurt maskesi. Evinizde bu maskeyi hazır bulundurursanız, sabahları çok daha çabuk hazırlanırsınız.
Bir çay kaşığı hindisancevizi yağı
ile doğal yoğurdu karıştırın. Canlandırıcı ve antioksidan özelliği
sayesinde
saçlarınızı
onarıp
mükemmel bir şekilde parlamasını
sağlayacaktır. Bu maskeyi saçınızda on beş dakika bekletin, ılık suyla
durulayın ve daha sonra yarım su
bardağı elma sirkesi ile yarım su
bardağı suyu saçınıza uygulayın.
Bu karışımla on dakika masaj yapıp
saçınızı tekrar durulayabilirsiniz.
Sonuç mükemmel olacak.
HABER: CEYLA AKMAN / TASARIM: MELTEM AÇABAY
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Sosyal Medyanın Üzerimizdeki Etkileri
Son yıllarda ülkemizde popüler hale gelmiş olan sosyal ağlar, hayatımızın önemli bir parçası olmuş durumda.
İnsan ilişkilerinden gündemde son olup bitene, alışverişten iş bulmaya kadar birçok alanda yararlandığımız
sosyal medya, acaba birey üzerinde ne gibi etkiler bırakıyor?

Sosyal medya kullanıcılarına pek çok ayrıcalık
sunuyor. Yeni nesil web teknolojisi sayesinde
ilkokul arkadaşını bulmanın ötesine geçerek etkili
şekilde kullanılıyor. Artık bireylerin gazete ve
dergilerin yeni sayılarını takip etme şekilleri,
alışveriş yapmaları, film izlemeleri, kitap
okumaları… farklı boyutlar kazandı. Büyük bir
mecra haline gelen sosyal medya network ağları,
her geçen gün bir yenisi ile çoğalıyor. Bu ağlar;
Facebook, Twitter, Swarm, Foursquare,
Instagram, YouTube, SnapChat, LinkedIn, Google
Plus, Messenger, Blogspot vb.

Sosyal medya sayesinde sosyal medya uzmanı,
topluluk yöneticisi, içerik yöneticisi, sosyal
müşteri ilişkileri yönetimi gibi farklı iş
tanımları ortaya çıktı. Bununla birlikte son
zamanlarda Youtube’da oldukça yaygın olan ve
diğer paylaşım sitelerinde de karşılaştığımız
haftalık video paylaşan ‘’bloggerlar’’ var.
Bloggerlar çektikleri videolar ile binlerce
kullanıcıya bu ağlar üzerinden ulaşma şansı
yakalıyor. Artık Instagram’da takip edilenler
yalnızca ünlüler değil, paylaşımları ile kullanıcıların dikkatini çekip fenomen hale gelen
kişilerden de oluşuyor. Twitter’da hiç ulaşılamayacağı düşünülen ünlü kişi veya kuruluşlar
yalnızca bir tweet uzaklığında. Sosyal paylaşım
siteleri aracılığıyla bir etkinliği geniş kitlelere
duyurmak oldukça kolay ve maliyetsiz duruma
geldi. Günümüzde bu ağlar aracılığı ile
kullanıcılara erişmeyen hiçbir
marka/kuruluş yok denilebilir. Kullanıcıların
düşünce ve görüşlerini kolaylıkla
aktarabilmeleri markalara da avantaj sağlıyor.

SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA
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Elbette her şeyin yararları olduğu gibi zararları da
var. Sosyal medyayı fazla kullanan bireylerin gerçek
sosyal ortamlardan uzaklaştığını söyleyebiliriz. İşin
en ilginç yanı, arkadaşları örneğin bir kafede bir
araya geliyorlar ama yüz yüze sohbet
etmektense telefonlarıyla ilgilenmeyi tercih
edebiliyorlar. Bu duruma aslında şöyle de bakmak
mümkün akıllı telefonları yaşamlarının öylesine
ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ki, bu rutinlerini
arkadaş toplantılarında da sürdürüyorlar.
İnsanlar gittikleri yerlerden, yedikleri yemeklerden,
yaptıkları işlere kadar birçok şeyi insanlarla
paylaşma içgüdüsüyle hareket etmeye başladılar.
Neredeyse bir bağımlılık düzeyinde, güncelledikleri
durumlarının beğenilme arzusuyla yaşamlarını
sosyal medya üzerinden devam ettirmeye
çalışıyorlar.

Konuya çocuklar ve gençler açısından
;bakıldığında, bu grup kullanıcı profili sosyal
medyada takip ettikleri kişileri rol model alıp taklit
etmeye çalışabiliyor. Kişiliğin oturmaya başladığı
dönemde de yanlış kişilerin rol modeli olarak
alınması çocuk ve gençlerin ileriki
yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sosyal
medya üzerinden kandırılma, suiistimal, internette
fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin yüz yüze
ilişkilerde güçlük yaşamaları ise çocuk ve gençlerin
karşı karşıya kaldığı diğer olumsuzluklar. 2011’de
yapılan Sosyal Paylaşım Siteleri Araştırması,
sosyal paylaşım sitelerinin ailelerin yapısına ve
sosyal dokuya zarar verdiği sonucunu ortaya
koyuyor.

HABER: EBRU DAYE & SEDA YILMAZ / TASARIM: ALİ KAAN OĞUZ

Yaşar’da dans günleri
Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu Öğrencileri Dans
Hayatına Atılmak Üzere Sıkı Çalışmalara Devam ediyor
Yaşar Üniversitesi dans topluluğu üniversiteler arası yarışmalara katılmak üzere
dönem başında sıkı çalışmalara başladı.
Geçen yıl birinciliği elde edemeyen topluluk, bu sene çok iddialı gösteriler hazırladı.
Çoğunun dans geçmişi olmamasına rağmen iyi işler çıkartan topluluk yaklaşık olarak 30 kişiden oluşuyor ve Twerk grubu, Hiphop grubu, House dans olarak 3 gruba
ayrılmış durumda.

Ortalama 5 dakika süren gösteri için topluluk, hafta içi ders bitimlerinde ve hafta sonu
okulun dans salonunda eğitmenleri Cemre
Özkan ve Gökhan Şimşek ile birlikte yoğun
prova yaptılar. Bunun yanı sıra eğitmenlerinin yönlendirilmesiyle topluluk öğrencilerinin bazıları okul dışı etkinliklere de çıkarak
boş zamanlarını sosyal bir şekilde değerlendirmeye başladı.
Sosyallik açısından öğrencilere önemli katkılar sağlayan gösteri ilk olarak yaşar

Üniversitesi olarak okulun temsil
edeldiği Showpool adlı yarışmada izleyiciler ile buluştu.
Eğitmenler Özkan ve Şimşek bu noktaya
nasıl gelindiğini şöyle anlattı:
“Çok sıkı çalıştıkve düzenli prova. Belli
kurallarımız var, 3 ders devamsızlık dışında affımız yok. Biz kendi hocalarımızdan
böyle öğrendik ve aynılarını kendi öğrencilerimize aşıladık.
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İçlerinde çok özel, iyi ve yetenekli
öğrenciler var. Bu tür öğrencileri okul
dışında da yönlendirerek sosyal bir
hayat sunmaya çalışıyoruz. Çoğu kendini dansa adamış durumda. Artık vakitleri daha verimli ve sağlıklı. Dersleri
her zaman bizim için de önemli. Her
ikisini idare edemeyen zaten bir seçim
yapmak zorunda kaldı. Bu sene çok
sıkı çalıştık. Yaşar üniversitesi bizim
arkamızda ve desteği kuvvetli bunu
hissedebildik. Showpool adlı yarışma
bizim için çok zorluydu. Bu süreçte
motivasyonlarını hiç kaybetmeyen
dansçılarımız, Yaşar Üniversitesi
öğrencilerinin ve değerli yönetim kurulumuzun desteği sayesinde bu zorlu
yarışmadan sonucu ne olursa olsun
motivasyonu yüksek bir şekilde
ayrıldık.
2007 yılı Benimle Dans Eder Misin?
birincisi Ömer Yeşilbaş ile 9 Nisan'da
okulumuz topluluğu ile bir workshop
düzenledik. Workshop dansçılarımız
için büyük bir organizasyondu. Sevgili arkadaşımız Ömer, ekibimize, sonucu ne olursa olsun motive olmaları
gerektiğini ve inandıkları hedeflerinden
vazgeçmemelerini söyledi.
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Ayrıca 29-30 Nisan tarihlerinde
Gaziemir'de Zumba ve Dans günü etkinliğine de Yaşar Üniversitesi olarak
katıldık. Müthiş bir gündü. Bu tür etkinliklere katılmak bizim için çok önemli.
Deneyim ve sıkı çalışma her zaman
başarı getirir. Biz sıkı ve iyi bir takımız,
şimdi diğer gösterilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Desteğinizi eksik
etmeyin Yaşar Üniversitesi ” diyerek
düşüncelerini ve deneyimlerini
belirttiler.

HABER: BAȘAK BAȘKURT / TASARIM: BERİL RENKLİ

KARİYER

KİŞİSEL

MARKALAŞMA

Kişisel markalaşma,bir bireyin sadece
görsel ya da sahip olduğu bilgiyle değil,bir
bütün olarak kişi ve kariyer anlamın da
marka olması ile ilgilidir

Yıllardır kendime ve hayallerime odaklanmaya çok az
vakit ayırmıştım. Geçen sene ani şekilde verilen bir
kararla biraz da kendim için de çalışma prensibine eriştim. Hep derim, arada kendine dışarıdan bakmak gerek.
Günümüzde hepimiz bir iz bırakmak ve farklılaşmak için
çabalıyoruz. Bunun adı ister ego, ister farkındalık olsun.
Gerçek bu. Yeni Dünya’nın mottosu “Branding is the
new black” yani “Markalaşma yeni siyah”

Burada bahsedilen markalaşma tabi ki bir Coca-cola olmak değil.
Kendini markalaştırmak. Ve adımlarını buna göre atmak. Bu tarz
kavramlar bir çoğuna göre fazla maddeci görünse de ben maddeselliğe inanırım. Daha nesneldir ve etraf ruhani mesajlarla
dolup, taşarken aslında hepsi de bildiğin maddesel Dünya’ya
hizmet eder.

Önce markanı tanımla
En heyecan verici ve zor olan kısım bence
bu aşama. Kendini nasıl tanımlamak
istersin? Olduğun halinle, olmak istediğini
biraz karıştırarak başlayabilirsin. Önce bir
kağıt kalem alıp, boş sayfaya kocaman bir
daire çizmni öneririm (ben de yapıyorum
şu an). Dairenin ortasına adını yaz. Evet!
Artık her şeyi bu ad üzerine inşa etmelisin.
Yapacağın iyi&kötü her şey bu isme
gelecek. Böylece, attığın adımları biraz
daha düşümen gerektiğini daha sık
hatırlayabilirsin. İsminin etrafını sana ait
özelliklerle doldur. Nasıl birisin? Feminen?
Maskülen? Heyecanlı? Dağınık? Fazla
düzenli?

Mesela ben kendimi uçuk pembe ve
beyaz olarak tanımladım. Artık yatak
odamı bile bu renklerle dekore etmeyi
düşünüyorum. Ya da giyinirken bu tonlara
ağırlık vermek. Bence kişisel markalaşma
çok basit tanımlamalardan başlıyor. Hep
benzer tarzda giyinen ve görünüşleri
imzası gibi olan insanları düşün. Senin
aklında bıraktıkları görüntü bile o kadar net
ve tanımlayıcıdır kiKendini başka-ları
üzerinde tanımlatabilmen için sana özel
seçimler yap ve onlarla devam et. tüm
fenomen-lerin tek bir ortak özelliği var.
Kendilerini iyi tanım-

Kişisel markalaşma aşamanda sevdiklerinden
yardım al
Hem imza stilini oluştururken hem de kendini
tanımlarken, fikrine güvendiğin kişilerdendestek
alabilirsin. Sana en çok neyi yakıştırıyorlar? Sen onlarda
hangi duyguları uyandırıyorsun? Sen de en çok neyi
seviyorlar? Bu soruların cevapları kendinde sivrilteceğin
özellikleri daha iyi bulmana yardımcı olacaktır.

Uygula
Kendi marka yolculuğuna adım at. Görünümün hatta
gülüşün üzerinde bile çalışabilirsin. Hayallerine çıktığın
yolculukta, ne kadar kendini iyi tanımlarsan o kadar
sağlam adımlarla devam edersin. Sen zaman içinde
değişirsin. Herkes değişir. O zaman kendine yeni
özellikler ekleyerek, devam edersin. Kendin üzerine ne
kadar emek verirsen, o kadar sakınırsın. Hadi bence
beraberce başlayalım. İş hayatından özel hayatımıza çok
faydalı olacağına eminim. Gece uyumadan önce aynaya
bak. Kendinde hangi tonda bir ışık görüyorsun? .
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Müziğin İnsanlar Üzerindeki İnanılmaz Etkisi
Müzik, notalardan sese oradan insanın
kalbine dokunacak bir ses oluºturarak
ruhumuza iºleyen müzik. Bazen bir ses,
bazen bir tıkırtı, bazen bir nefes. Çok eski
yıllardan bu yana belki daha iletºim kavramı oluºmamıº, insanlar nasıl konuºacağını birbirleriyle iletiºim kuracağını bilmiyorken jest mimiklerin yanında ellerindeki taº
ya da benzeri maddeleri birbirlerine vurarak bir ses oluºturmaları müziğin o
zamanlardan bu yana farklı kültürlerde
varlığını gösteriyor bizlere. Ve yine kendilerine özgün dansları söylenilen ve çıkartılan seslerle aslında kendi müziklerini
oluºturduklarının birer kanıtı.

Müzik, hayatımızın her noktasında
bizi biz yapma yolunda, kendimizi
keºfetme-mizde bize desteği büyük
bir değer. Buna örnek vermemiz
gerekirse, anne karnındaki bebeğe
rahatlaması için, din-letilen melodi
den alabileceği huzur his-sini anla
tabilmek sanırım imkansız. Ve yine
otizm hastalarına motor becerileri ni
tekrardan
kazandırabilmek,
belki
onları topluma yeniden uyum sağ
lamaları adına ilk baºvurulan yöntem
yine onları müziğe yönlen dirmek
oluyor.

Müziğin insanlar üzerindeki etkilerini, etkileºimini yazımda derlemeye çalıºtım. Araºtırmalarım sonucunda en derinlerden,
tam kalbimizin orta yerine bir sesin bin nefes olabileceğini
gözlemledim. Buradan yola çıkarsak küçükten büyüğe yaº
fark etmeksizin herkesin hayatında müziğin büyük bir yeri
olduğunu ve istenirse bir enstrüman da çalarak bunun daha da
pekiºebileceğini anlatmaya çalıºtım.
Okulumuzun müzik bölümünde eğitimlerine devam eden arkadaºlarımla da müzik
hakkında biraz sohbet ettik. Aslında müziğin çocuk yaºlardan hayatlarının her
noktasında bulunduğundan içlerindeki sesi dinleyip bunu eğitimle de taçlandırmak için Yaºar Üniversitesini seçtiklerinden bahsettiler. En iyi stüdyolardan birine
sahip olan okulumuzda hocalarımızın öğrencilerine istekleri doğrultusunda kendi
müziklerini de yapabilme ºansı tanıdıklarından ve hatta isterlerse bir projede yer
alıp belki eğitimlerini, çocukluk hayallerini gerçekleºtirmek adına yurtdıºına çıkmalarında okulumuzun desteklerinden konuºtuk. Bunun yanında bu kadar istekle
ve tutkuyla yaptıkları müziği daha geniº kitlelere duyurabilmeleri için okulun gerek
seminer gerek sektörten insanlarla öğrencilerini bir araya getirip kendi çizdikleri
yolda ne ºekilde ilerlemeleri yönünde onlara desteğin biraz daha fazla verilmesi
gerektiğini, bu konuda okulumuzun her konuda olduğu gibi etkinliklerini daha
fazla arttırıp öğrencilerin de isteklerini dinleyerek iyileºtirilmesini hedefledikleri
bazı durumlar için onların bir nevi iç sesi olmaya çalıºtım. Bana haberimde yardımcı olan arkadaºlarım Yağmur , Güney ve Yağızhan’a çok teºekkür ediyorum. Umuyorum ki seslerini duyurmada bir adım olabilirim.
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