
Sayı:17  2018

bir meslek yüksekokulu dergisi

Kampüste

Var
İyilik

İş
Yaşamının

Duayenleri

IV.
Denizcilik

Haftası

Tanıtım
Günleri

Mutfak
Sanatları





17. Kuruluş

Yıl Dönümü

Konseri

17. Kuruluş Yıl Dönümü Konserini 
gerçekleştirdi. Programı 7 Mart 
akşamı saat 20:00 'de Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezinde 
yaptı. Dünyaca ünlü besteciler 
Mozart ve Beethoven’in eserleri 
seslendirildi.

 üniversiteye yaşattığı başarıların-
dan ve oda orkestrasında sahne 
almış İdil Biret, Gülsin Onay, Kerem 
Görsev, Alexander Rudin gibi ünlü 
solistlerden bahsetti. Geçmiş pro-
gramları anlattı.

 Naoko Shimizu tarafından gerçe-
kleştirileceğini söyledi. Bu pro-
gramın gerçekleşmesinde etkisi 
olan İzmir Büyükşehir Belediyesine 
ve Ahmed Adnan Saygun Sanat 
merkezine teşekkürlerini iletti.

PROGRAM 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaşar Üniversitesi Türkiye'den ve 
dünyadan ünlü solistlerle ve kendi 
oda orkestrasıyla 17. Kuruluş Yıl 
Dönümü Konserini gerçekleştirdi.-
Yaşar Üniversitesi Türkiye'den ve 
dünyadan ünlü solistlerle ve kendi 
oda orkestrasıyla 

Programda açılışı Yaşar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali 
Dinçer yaptı. Yaptığı açılışta üniversi-
tenin kurucusu Selçuk Yaşar'dan 
müziğe katkılarından, oda orkes-
trasının kuruluşundan

Konuşmasının sonlarına doğru 
dördüncü ve son programın 25 
Nisan 2018'de olan Şef Rengim 
Gökmen yönetimindeki Orkestra, 
solist Berlin Filarmoni Orkes-
trasınınbaş viyolacısı Japon sanatçı 

                      
Program 2 saat sürdü. İlk başta Alexander                         

Rudin yönetiminde oda orkestrası W.A Mo-
zart'ın  Diverti  mento K138'ini seslendirdi. 

Daha sonra sırasıyla oda orkestrasının 
eşliğinde solistler piyanoda Paolo Susanni ve 

kemanda Tolga Kulak olmak üzere W. A. Mo-
zart’ın K. 491 sayılı Do Minör Piyano konçertosu ve 

L. V. Beethoven’in Op. 61 Re Majör Keman Konçerto-
sunu seslendirdi. Program saat 22:00 'da sona erdi.

Haber: Beste Nam     Tasarım: Selvi Karadeniz

Etkinlik
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4
Yaşar Üniversitesi’nde

Grafik
Tasarım
Günü

7-8-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşen ‘’Grafik Tasarım 
Günleri - GRAF018’’ tasarımcılar, akademisyenler ve 

öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nün düzenlediği etkinlik 
kapsamında Grafik Tasarımcılar Meslek Kuru-
luşu (GMK) 36. Grafik Tasarım Sergisi ödüllü işle-
rden seçki açılışı ve K2 Güncel Sanat Merkezi’nde 
davetli tasarımcılar Ralph Burhardt ve Yetkin 

Başarır’ın sergi açılış kokteyli gerçekleşti.
Etkinliğin son gününde Selçuk Yaşar Kampüsü 
Rektörlük Konferans Salonu’nda davetli 
tasarımcıların konuşmaları gerçekleşti. Grafik 
Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız 
‘’öğrencilerin iyi eğitimcilerle çalışmasını esas 
alan üniversitemiz, konferansın en önemli olayının 
konukların deneyimlerinin, tavsiyelerinin öğren-
cilerimize deneyim kazandırması ve profesyonel-
liğe geçiş aşamasında iyi bir izlenim bırakmasını 

sağlamak’’ dedi.

Stuttgart Üniversitesi’nde tipografi dersleri veren 
Ralph Brukhardt konuşmasında yaratıcılığın sınır-
lamayla baş etme eylemi olduğunu, yaratıcılığın 
sınırlamalardan doğduğunu vurguladı. Yaratıcılık 
egzersizleri ve örnekler üzerinde bolca duran 
Burkhardt, konferansa katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek katılan herkese teşek-
kür etti. Etkinliğin diğer konuğu Mimar Sinan Üniversi-

tesi’ne yüksek derece ile seçilen ve eğitim al-
dığı üniversiteden dereceyle mezun olan Yetkin 
Başarır, öğrencilerin sıkılmasını istemediğini be-
lirterek üstlendiği çalışmalardan örnekler verdi. 
Eczacıbaşı, Kamilkoç, Beyoğlu Belediyesi, HepK-
itap, İstanbul2010, BilStore, Chouchette ve birçok 
markanın logo tasarımı üstlenen Başarır seçtiği 
örnek çalışmalarını gösterip, öğrencilerin soru-
larını yanıtladı.

Tasarım:  Yaren ÖnHaber: Eriz Yüncü

Etkinlik
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DENIZCILIgIN KALBI 
BU HAFTA YAsAR’DA ATTI !

. . .. .

.

Yasar universitesi 
Denizcilik Oyunlarıyla 
Costu !.

.
. .

. . .
.. .

5 Nisan Perşembe günü Denizcilik Filmleri Festivali kapsamında Cep Sinemasında 
08.30’dan 13.00’e kadar Denizcilik ile ilgili filmler gösterime girdi. Filmlerin ardından 
Yaşar Üniversitesi yıldız alanında denizcilik oyunları oynandı. Öğrenciler arasında 
yapılan halat çekme yarışları oldukça keyifli dakikalar yaşanmasına sebep oldu. 
Yine aynı alanda gün boyu öğrencilere  balık ekmek servisi yapıldı.

Yaşar Üniversitesi Denizcilik Topluluğu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sağlık Kültür 
Spor Müdürlüğü ve daha bir çok biriminin iş birliği  ile çeşitli konferanslara ve etkin-
liklere ev sahipliği yaptı. 5 gün sürecek olan Denizcilik Haftası kapsamında her gün 
için bir konu seçildi. Etkinliğin ilk günü Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne ayrılıp 
‘Marinalar AVM mi oluyor ?’ temalı konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer Oral, Alaçatı Marina Genel Müdürü Yaşar Yılmaz, NETSEL 
Marmaris Marina ön büro ve liman hizmetleri yöneticisi Onur Kunduz’a bölüm öğren-
cileri tarafından Yaşar Üniversitesi Hatıra Ormanına katılımcıların isimlerine özel 
fidan dikim belgeleri takdim edildi. Konferansların ardından İnciraltı TCG EGE 
Fırkateyni ile TCG PİRİ REİS Denizaltı askeri müzesine gezi düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi 
2-6 Nisan
tarihleri arasında
geleneksel 
4.Denizcilik 
Haftasını 
gerçekleştirdi. 
Etkinlik 
kapsamında 
çeşitli etkinlikler, 
geziler ve 
birbirinden 
önemli konular 
tartışıldı ve değerli 
konuklar ağırlandı.

Etkinliklerin son günü ise Didim D-Marin   Teknik Gezisiyle sona erdi. Öğrencilere ve 
bölüm öğretmenlerine Marina Ön Büro ve Liman Hizmetleri Şefi Aslı Ebru Erkoç 
tarafından gezdirildi. Gezi sonrası verilen öğle yemeğinin ardından öğrencilere yatların 
bakımının yapıldığı çekek sahasında baklava ikram edildi. Etkinlikler devam ederken 
geziye katılan öğrenciler tarafından Yaşar Üniversitesi MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölüm 
Başkanı Can Karaosmanoğlu’nun doğum günü kutlandı. Öğrencilerinin yaptığı sürpriz 
doğum günü kutlaması karşısında mutlu olan Karaosmanoğlu, öğrencileriyle kucaklaştı 
ve tek tek teşekkür etti. Marina turunun ardından öğrenciler Ünivesiteye geri döndüler 
ve Yaşar Üniversitesi 4. Denizcilik Haftası böylece sona ermiş oldu. Öğrenciler için çok 
yararlı ve eğlenceli geçen hafta, aynı zamanda öğretici geçti.

Haber: Caner Yandımata Tasarım: Candan Canbaz

Etkinlik
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Çolakoğlu’ndan Girişimcilik 

Dersleri

Ünlü sanayici ve işadamı Kemal 
Çolakoğlu Yaşar MYO öğrencileriyle iş 
hayatındaki deneyimlerini paylaşarak 
girişimcilik ruhunu anlattı. 

ÇOLAKOĞLU’ndan Girişimcilik Dersleri  
.    Ünlü sanayici ve işadamı Kemal Çolakoğlu Yaşar MYO öğrencileriyle iş                                 

hayatındaki deneyimlerini paylaşarak girişimcilik ruhunu anlattı.  

Bilgi ve deneyimlerini tüm MYO 
öğrencileri ile paylaşmak üzere 
Nisan ayında Prof. Dr. ŞevkinazGÜ -
MÜŞOĞLU’nun Girişimcilik ve 
İnovasyon dersine konuk oldu 
ÇOLAKOĞLU ders boyunca anlattığı 
hikâyeler ile  girişimcilik ruhunu 
öğrencilere yansıttı. Ünlü sanayici 25 
yıl meclis üyeliği ve 8 yıl meclis 
başkanlığı yapan Kemal Çolakoğlu 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (ESBO) 
Meclis Başkanı olduğu dönemde 
aynı anda 7 farklı kurumda da 
başkanlık görevi üstlendi.Halen 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkın -
ma Kurulu Başkanlığı'nı görevini 
sürdüren Çolakoğlu  başarıları ve 
çalışkanlığı ile öğrenciler rol model 
oldu.  Ailesi Kırım- Tatarlardan gelen 
Kemal Çolakoğlu dedesinin Osman -
lı-Rus harbinde koluna gelen top ile 
kolunu kaybetmesinin ardından 
dedesine verilen Çolak Hasan Gazi 
ünvanı sonucunda soyadlarının 
Çolakoğlu olduğunu anlattı. Ünlü 
işadamı ODTÜ’deki öğrencilik 
yıllarından bugüne kadar yaptığı 
girişimler ve projelerden de söz etti.    

Çolakoğlu’nun küçük bir çivi fabrika -
sı ile başlayan serüveni her ay 
ABD’ye 1000 ton çivi ihraç eden deve 
dönüşmüş. Daha sonra bu  fabrika -
sını kapatmış. Ancak sadece gerçek 
bir girişimcinin yapabileceği gibi 
yepyeni bir sektöre geçiş yaparak 
yoluna devam etmiş. Türkiye paza -
rındaki büyük bir eksikliği fark edip 
açtıkları Konteynır fabrikası yeniden 
Amerika'ya ihracat yapıp bünyesine 
farklı ülkelerden de kattıkları ortak -
larla daha da büyümüş.  Daha sonra 
bu fabrikayı da kapatmış olmalarına 
rağmen her defasında daha çok 
çalışarak ve kendilerine inanarak 
başarıya ulaştıklarını anlatan Çola -
koğlu öğrencilere “Hep çok çalışın ve 
asla girişimcilik ruhlarınızı  yitirme -
yin” tavsiyesinde bulundu.  Kemal 
Çolakoğlu dersin sonunda tüm 
öğrenciler ile iletişim bilgilerini 
paylaşarak, projelerine her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu 
söyledi. Öğrenciler dikkatle dinledik -
leri dersten  girişimciliği kavramada 
büyük yararlar sağladıklarını 
belirttiler.  

etkinlik

Haber: Ilayda Canbaz         Tasarım: Özgür Polat
7



Uğur Yüce İkna Edici 
İletişimi Anlattı

İnsanlar 

gerçekten 

anlamadıkları 

sözlerle motive 

edilemez

İletişimin üç püf noktası

 Uğur Yüce, tecrübe ederek kazandığı püf noktalarından sonra 
etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenleri paylaşarak üç 
temel nokta üzerinde durdu. Anlaşılır konuşmak, dolaylı yoldan 
konuşmamak ve insanların algılayış biçimlerinin zamanla değiş -
mesi hakkında bilgi veren Yüce, anlaşılır konuşmanın önemine 
vurgu yaparak; ''İnsanlar gerçekten anlamadıkları sözlerle motive 
edilemez. Bir kimsenin kolayca işitilebilen güçlü bir sesi olsa bile, 
gevşek bir tela�uzu varsa veya sözcükleri yuvarlıyorsa, söyledik -
leri insanları harekete geçirmez. İşiten için, sanki yabancı dilde, 
anlaşılmaz sözler söylüyor gibi olur'' dedi. Karşımızdaki insana 
vermek istediğiniz mesajı dolaylı değil direkt ve net bir şekilde 
söylememiz gerektiğini belirten konuşmacı, insanların algılayış 
biçimlerinin zamanla değişmesini örnek vererek anlattı. Yüce, 
''Dünya'nın en büyük otomobil markası bu sene düzenlediği 
fuarda arabaların önündeki güzel mankenleri kaldırmış. Demek 
insanların algısı değişiyor ve onları başka psikolojik faktörlerle 

etkilemeye çalışıyorlar'' dedi.

Uğur Yüce,

 Meslek Yüksekokulu 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Programı İkna 

Edici İletişim dersi 

kapsamında 

düzenlenen söyleşiye 

konuk oldu. Yüce, 

öğrencilere ikna edici 

iletişim ve etkili 

iletişimin püf 

noktalarından 

bahsetti.

''Herkes daha çok okusun diye...''

Uğur Yüce, konuşmasına son verirken kendi web sitesi özetkitap.com 'dan 
bahsetti.   Sitede, hayat boyunca mutlaka okunması gereken kitapların bulundu -
ğunu, kitapların sadece 15-20 sayfa özet hallerinin olduğunu ama okunduğun -

da kitabın %70'ine hakim olunabileceğini belirtti.

DİJİTAL 
BELLEK

Hiçbir zaman bilmiyorum demedim, 
öğrenirim dedim

Uğur Yüce, konuşmasına tecrübeleri -
ne dayanarak edindiği püf noktaların -
dan bahsederek başladı. Küçük 
yaşlarda edindiği iş tecrübelerini 
anlatan Yüce, şu anısını paylaştı, "Ben 
aşağı yukarı 70 yıla yakın zamandır iş 
hayatındayım. 9 yaşında un kurabiyesi 
satarak başladım, sonra bisiklet 
kiraladım. 16 yaşındayken de bir yaz, 
dondurmacı dükkanında iş buldum. 
Her sabah kalkıp dondurmaları 
önceden hazırlıyordum.  Fakat meyveli 
dondurmalar buzlanıyordu. Ben de o 
zamanın en ünlü dondurmacısı 
Mennan'a gittim. Sahibine "abi bana 
dondurma yapmayı öğret" dedim. O da 
''kaç kilosuna kaç adet yumurta akı 
koyuyorsun? '' diye sordu. Meğer bu 
işin püf noktası meyveli dondurmanın 
buzlanmaması için her bir kilo şerbete 
bir tane yumurta akı koymakmış.”

 Küçük 

yaşlarda 

edindiği iş 

tecrübelerini 

anlattı 

Haber: Burak Bürge    Tasarım: Özgür Polat

etkinlik
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Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’ nın

Halkla İlişkiler Yönetimi dersi 
kapsamında konuk olan Aslı Albayrak, 

gerçekleştirdiği
söyleşide sosyal medyanın 

marka iletişiminde 
kullanımından, kuşak 

farklılıklarının
markaların tüketiciyle 

iletişimine etkilerinden 
bahsetti. Çeşme Belediyesi 

Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler 
Birim Yöneticisi Aslı Albayrak, 

Çeşme’nin tanınmış Alaçatı 
Ot Festivali ve birçok Çeşme 

Festivaline ekibiyle birlikte
imzasını atıyor. Başarılı 
halkla ilişkiler uzmanı 

söyleşi kapsamında; bir 
organizasyonun

aşamalarını, organizasyon 
duyurumunun nasıl yapılması 

gerektiğini, duyurumda
sosyal medyanın nasıl fayda 

sağladığını anlattı.

Z Kuşağının online mecra kullanımı 
hakkında da bilgiler paylaşan Albayrak; 
günümüz

kuşaklarına bakıldığında eski kuşaklara 
göre, internetin çok daha fazla 

kullanıldığını
ve en çok 2000 yılından sonra 
doğan bireylerin kullanımda 
aktif olduğunu söyledi.
Sosyal medyada bir olayın 
yayılmasının geleneksel 
mecralara göre kat ve kat hızlı
bir şekilde gerçekleştiğini de 
sözlerine ekledi. Sosyal medya 

aplikasyonlarının dağılımının 
da konuşulduğu söyleşide Aslı 

Albayrak,
sosyal medya ve marka iletişimi 
konusunda “Bir şirket sosyal 
medya hesaplarını ne
kadar aktif kullanırsa; şirketin 
olumlu bir imaj doğrultusunda 

markasını ve ismini tanıtmış olur.
Elektronik medya, modern medya 
kavramları gün geçtikçe gelişmeye 
devam edecek, bu
gelişim tanıtım ve marka iletişimi 
anlamında iletişimciler için büyük 
olanakları da içinde barındırıyor”
dedi.

Sosyal Medya
   ve 
Marka Iletisimi

Haber: Simay Şenermen   
Tasarım: Yaren Ön

Halkla iliskiler

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 
Programı öğrencileri mutfak sanatları dersini 13 Nisan 

2018 tarihinde Tepekule Eğitim Mutfağı’nda 
gerçekleştirmiştir.

Dünya Mutfağından seçtikleri özel menüleri tadım için 
Bölüm Öğretim Elemanlarına sunmuşlardır.

YAŞAR’DA MUTFAK SANATLARI

HABER:Burcu Kuruoğlu TASARIM:Melis Özkan

etkinlik

Haber: Burcu Kuruoğlu     Tasarım: Melis özkan
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izmir’de

Halkla iliskilerzirvesi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği  (TÜHİD) tarafından düzenlenen ana 
teması “İletişim” olan 2. TÜHİD Anadolu buluşmaları Şekerbank ana 
sponsorluğunda İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti. İş ve İletişim 
sektörlerinden ünlü isimlerin bir araya geldiği, bilgilerini ve deneyim-
lerini katılımcılarla paylaştığı toplantıda, “ İletişim Sürecindeki Marka 

Şehirler”, “ Dijital İletişim” konuları masaya yatırıldı.

TÜHID Anadolu Bulusmaları Gözde Konuklarını Agırladı
Anadolu Buluşmaları’nın İzmir’deki 
etkinliğine İzmir Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş, TÜHİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Gonca Karakaş, dernek temsil-
cileri ve üyeleri, Akademik çevreler, iş 
dünyası ve iletişim fakültesi öğrencileri 
katıldı. TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Gonca Karakaş, ‘Anadolu Buluşmaları’nın 
ikincisini İzmir’de yapmaktan TÜHİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, 

‘Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini 
İzmir’de yapmaktan ve Merhum TUHİD 
Kurucusu  Prof. Dr. Alaeddin Asna 
Anısına oturumu yapmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. Karakaş “ İletişim 
sadece istanbul odağında olmamalı . 
TUHİD olarak bu toplantıları Anadolu’da 
yapmamızın en büyük nedeni de iletişim 
konusundaki çalışmaları yaygınlaştır-
mak” diyerek şunları söyledi:

“Anadolu Buluşmaları sektörümüzün 
Anadolu ayağını harekete geçirmek, 
iş dünyasının temsilcilerini iletişim 
konusunda bilgilendirmek amacıyla 
organize ediliyor. Sonraki Anado-
lu Buluşması 27 Nisan’ da Afyonda 
gerçekleşecek ve yıl içinde farklı illerde
devam edecek.
 Karakaş Bir hikayeyle Halkla İlişkilerin 
ne olduğunu dikkatleri üstüne çekerek 
anlattı. 

Marka sehir olmak için tutarlılık ve
 odaklanma esastır

Başkanlığını TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca 
Karakaş’ ın yaptığı “Marka Şehirler” konulu oturumun 
önemli isimleri İletişim Yönetim Kurulu Sibel Asna, 
MediaCat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bilgi 
Üniversitesi Marka okulu Eş Başkanı Pelin Özkan, 
Marka danışmanı ve BrandMap Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Bülent Fidan idi.

İletişim Yönetim kurulu Başkanı Sibel Asna “ Mar-
ka şehir olmak için tutarlılık ve odaklanma esastır. 
Sebat ve top yekun kararlılık gerekir” diyerek ‘Kent-
sel Markalaşma Ve İzmir’ konulu bilgilendirici bir 
sunum yaptı. Avantajlara ve dezavantajlara değinen 
Asna  İzmir’ in şehir olarak markalaşmaya götürecek 
dayanaklardan bahsetti.

Dijitallesme toplumsal hayatı dönüsümden geçiriyor

Vodafone Türkiye Kurumsal iletişim 
Kıdemli Müdürü ve TUHİD Yönetim 
Kurulu genel Sekreteri Sevil Wittman “ 
Dijitalleşme, ekonomiyi değil toplumsal 
hayatı da dönüşümden geçiriyor. Artık, 
tüketicilerin şimdiye dek yaşadığı en 
iyi deneyimi sunmak için yarışıyorlar. 
Geleneksel sektör sınırlarının ötesinde

yeni iş modellerine ihtiyaç duyduğunu 
ortaya koyuyor” dedi. İletişim yönünün 
artık dijital iletişim olduğuna dikkat çeken 
IPRA Dijital PR kurucu Direktörü Fatma-
nur Erdoğan ise “Şirketler kültür değişimi 
istiyorlarsa dijital iletişime ve kurumun 
iletişimine artan oranda önem vermeye 
başlaması gerekiyor” dedi.

Haber: Dilara ÖZBORA  Tasarım: Yaren ÖN

Halkla iliskiler
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FERHAT 
ONAT “Öğrencilerimle gurur duyuyorum.”

TASARIM: CANDAN CANBAZ

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

öğretim üyesi Doç. Dr. Ferah Onat 

ile ödülleri, kitabı ve diğer

özellikleriyle ilgili çok içten ve sıcak

bir röportaj gerçekleştirdik. 

Huzurlarınızda...

Sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

-Ege İletişim mezunuyum. İletişim okumaya ilk 15 
yaşında karar vermiştim, gazetecilik hevesiyle… 
Etkileyen kişi de Mehmet Ali Birand olmuştu. 
Daha sonrasında gazetecilik olur mu olmaz mı 
diye düşünürken, gazetecilik sektörünün gidişatı 
o zamanlarda da belliydi. Ben de Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım okumaya karar verdim. Öğrenciliğimden 
bu yana çalışıyorum. Sivil toplum kuruluşlarında, 
fuarlarda ve şirketlerde çalıştım. İlk olarak 
mesleğe Dokuz Eylül Üniversitesi’nde basın ve 
halkla ilişkiler uzmanı olarak başladım. 
Daha sonra Yaşar Üniversitesi’nden teklif gelince 
burada göreve başladım. 8 yıl bölüm başkanlığı 
yaptım fakat kendi isteğimle bıraktım. Hayatıma 
bol bol ders veren, ömrünün yarısından fazlası 
ders vermekle geçen bir hoca olarak devam 
ediyorum.

Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi 
de bilmek isteriz..

-12 yaşından beri fotoğraf çekiyorum. Bunu yakın 
çevremdeki herkes bilir. İletişime olan ilgim, fotoğraf 
çekme ilgimle başlamıştı. Daha sonra dijital fotoğraf-
çılık ortaya çıkınca bu işi azaltmaya başladım. Şu an
 sosyal medyada bir şeyler paylaşmak için fotoğraf 
çekiyorum. En sevdiğim hobim fotoğraf çekmek onun 
dışında yazı yazmak diyebilirim

Bir kitabınız var. Dijital Çağda Halkla İlişkiler 
Yazarlığı.. Bahsetmek ister misiniz?.

-Tabii ki. Aslında Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri 
dersinin ders kitabı olarak düşünmüştüm. Ders not-
larım vardı, onlardan geliştirdim. Biraz mesleki dene-
yimlerimi biraz dijital çağ uygulamalarını içeriğe ekle-
dim. Aynı zamanda sosyal medya seminerlerine katı-
lıyorum uzun süredir. Fakültenin, oda orkestrasının 
2008’den beri sosyal medya hesaplarını yönettim. 
Tüm deneyimlerimi ekleyince böyle ders kitabı forma-
tında bir kitap çıktı ortaya. Onun dışında kitap bölüm-
lerim ve makalelerim de var elbette.

En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek 
istediğiniz projeleriniz nelerdir?

-Çok hayalim var, ama biraz siyasi konjonktür 
biraz dünyada olanlar insanın hayal kurmasını 
engelliyor. Ama genel olarak kendi adıma çok
fazla bir hayalim olduğunu söyleyemem.

Çoğu hayalinizin gerçekleştiğini 
söyleyebilir miyiz?

-Yani belli bir noktaya kadar pek çok kısa vadeli 
hedeflerimi gerçekleştirdim. Bundan sonrası için 
belki, toplumda fark yaratacak, ses getirecek bir 
sosyal projenin içinde olmak bundan sonraki 
hedefim olabilir.

YAKLAŞTIM
ama

OLMADI !
ÇOKÇOK

Ulaşamadığınız birisiyle tanışıp sohbet etme 
imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler 
öğrenmek isterdiniz?

-Şu an öyle bir durum olsaydı Elon Musk ile tanışmak 
isterdim. Kendisi internet üzerinden yeni tanıdığım biri 
ve onu tanımak isterdim. Çünkü kendisini gerçekten 
çok beğeniyorum. Çok vizyoner, çok değişik bir bakış 
açısı var. Türkiye’de Betül Mardin ile tanışmayı çok
istedim. Tam çok yaklaştım ama olmadı

Betül Mardin’den en çok (mesleki olarak) ne 
öğrenmek isterdiniz?
-Hem hoca hem de profesyonel bir uygulamacı olarak, 
geleceğe dair bize neler tavsiye eder diye sormak
 isterdim açıkçası. Yaptığım işleri gösterip onları değer-
lendirmesini isterdim ama nasip olmadı. Yalnız şöyle 
güzel bir şey var, bir öğrencim Betül Mardin ile birlikte 
çalışıyor. Bu benim için çok büyük bir gurur oldu.

Öğrencilerinizin yaptığı en çok ne 
sizi kızdırıyor?
-Ben ders anlatırken cep telefonları ile ilgilenmeleri...

Bir film yapmayı düşündünüz 
mü? Filmin konusu ne olurdu?
-Evet düşündüm. Öyle bir öykü 
de var aslında ama benim özel 
hayatımda yaşadığım şeylerle 
ilgili…

Altın Pusula’da iki ödülünüz 
var… Bize biraz bahsetmek
ister misiniz?

-Öğrencilerimiz ile birlikte 
aldığımız ödüllerimiz aslında. 
Danışmanı olduğum iki öğrenci 
grubuyla birlikte aldık. Öğrencilerimizle 
birlikte çeşitli sosyal projelerle katılıyoruz 
yarışmaya. Toplamda bizim bölüme 5 tane 
ödül geldi bugüne kadar. 2 tanesi bende 3 
tanesi Özlem Hoca’da. Güzel süreçlerdi, hep 
çok sevdiğim öğrencilerle çalışma imkanı
buldum. Bu ödül onlar için bir referans oldu. 
Şu an hepsi çok iyi yerlerde. Öğrencilerimle
gurur duyuyorum.

HER İŞİNTİCARETİYAPILIR.

HER
Halkla İlişkiler 
geleceğin mesleği 
olabilir mi?
 -Sadece halkla ilişkiler 
için bunu söyleyemem, 
ama halklailişkilerin bazı 
alt grupları geleceğin mesle-
ği olarak tanımlanabilir. Mesela 
‘’Sanal Ortamda Organizatörlük’’ olabilir.

Öğrencilerinize vermek istediğiniz 
tavsiyeler nelerdir?
-Uğraştığınız zaman vizyonunuzu geniş tutup 
farklı konulara da yöneldiğinizde mutlaka bir 
şeyler geliyor.
Benim büyüklerimin bir lafı vardı. ‘’Her işin 
ticareti yapılır’’ derlerdi. 
Öncelikle kendini sunacaksın. Kendini iyi tanıtıp 
konumlandırırsan ve çevreni çok çalıştığına 
inandırırsan oradan ilerlersin. Yeter ki inanın…

Röportaj: 
Miray Uzunkuşlar 

Halkla iliskiler

AH

Haber: Miray Uzunkuşlar    Tasarım: Candan Canbaz
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İDA nın amaçlarından bahseder misiniz?

Bir 
Meslek
Örgütü

‘İDA’

ve Genç İDA konuları üzerine konuştuk.

Pelin Çoban Polat

10

-

-
-

-

-

-

Öncelikle sizi tanımak isteriz.
Bize kısaca kendinizden ve 
işinizden bahseder misiniz?
2012 yýlýnda Ýstanbul Bilgi Üniversitesi 
Halkla Ýliþkiler (anadal) ve Reklam-
cýlýk (yandal) bölümlerindenmezun 
oldum. Erasmus deðiþim programý 
ile Belçika’da Howest de Hochshool 
West Vlaanderen’deMultimedia Com-
munication bölümünde eðitimimi sür-
dürdüm. Üniversitedeki son yýlýmda 
Image Halkla Ýliþkiler’de stajýmý yap-
týktan sonra profesyonel hayatýma BG 
Ýletiþim ve Grup 7 Ýletiþim Danýþman-
lýðý þirketlerinde devam ettim. Þubat 
2017 itibarýyla Ýletiþim Danýþmanlýðý 
Þirketleri Derneði’nde Koordinatör 
olarak göreve baþladým ve hala bura-
da çalýþýyorum. Ýngilizce ve Almanca 
dillerine hakimim. Belçika’da eðitim 
gördüðüm zamandan biraz Fran-
sýzca ve Flamanca da miras kaldý.

ÝDA, 2004 yýlýnda sektörün öncü isim
-leri tarafýndan sürdürülebilir ve ve
-rimli büyüyen güçlü bir sektör oda
-ðýyla faaliyetler yürütecek bir meslek 

örgütü olarak kuruldu. ÝDA’nýn ama
-cýnýtek cümlede söylemek gerekirse; 

üyesi olan þirketleri ve iletiþim danýþ
-manlýðý sektörünü geliþtirmek, geniþ
-letmek ve itibarýný artýrmak. Dernek, 

bu çerçevede sektörde haksýz reka
-bete, kayýt dýþý faaliyete ve etik dýþý 

davranýþlara karþý bilinç yaratmaya ve 
sektör hakkýnda doðru bilgilere ula

-þýlmasýný saðlamaya odaklanýyor.  Ay
-rýca üyelerinin mesleðin ve piyasanýn 

sorunlarý karþýsýnda dayanýþmalarýný 
ve rekabet ortamýný zedelemeden or

-tak hareket etmelerini, uluslararasý 
hizmet standartlarýna ve etik kodla
ra uyarak örnek olmalarýný, mesleki 

performanslarýný ve yönetim bece
rilerini artýrarak hizmet kalitelerini 
yükseltmelerini saðlamayý amaçlýyor. 

ÝDA her iki yýlda bir Genel Kurul ya
parak yeni bir yönetim kurulu oluþtu
ruyor. Her yönetim geçmiþten gelen 
çalýþmalarý bir adým öteye taþýrken 
yeni hedefler belirleyerek bir sonra
ki yönetime miras býrakýyor. Bir yýldýr 
içinde bulunduðum ÝDA’nýn geçmiþ 
planlarýna ve bugün olduðu nokta
ya baktýðýmda her yönetiminderneði 
hedeflerine ulaþtýrdýðýný ve hayal
lerine yakýnlaþtýrdýðýný görüyorum.

İDA’ nın amaçlarından
bahseder misiniz?

İDA kuruluşundan bugüne kadar
olan hedeflerine sizce ulaştı mı?

İDA kuruluşundan bugüne kadar 
olan hedeflerine sizce ulaştı mı?
ÝDA her iki yýlda bir Genel Kurul 
yaparak yeni bir yönetim kuru-

lu oluþturuyor. Her yönetim geç-
miþten gelen çalýþmalarý bir adým 
öteye taþýrken yeni hedefler be-
lirleyerek bir sonraki yönetime 
miras býrakýyor. Bir yýldýr içinde 
bulunduðum ÝDA’nýn geçmiþ plan-
larýna ve bugün olduðu noktaya 
baktýðýmda her yönetiminderneði 
hedeflerine ulaþtýrdýðýný ve hayal-
lerine yakýnlaþtýrdýðýný görüyorum.

İDA’ nın düzenlediği
eğitimler nelerdir?

ÝDA’nýn eðitimleri üniversite iþbir-
likleri kapsamýnda yürütülüyor. 
Derneðin her yýl yürüttüðü stan-

  ,royumnulub ýnalp mitiðe rib trad
daha çok çaðýn ve sektörün gerek-
sinimlerine göre eðitimler planla-
nýyor. Bu yýlki eðitimler Genç ÝDA 
gönüllüleri tarafýndan hazýrlanýyor. 
Genç ÝDA bugüne kadar Ýstanbul 
Bilgi Üniversitesi, Bahçeþehir Üni-
versitesi, Galatasaray Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi, Bahçelievler 
Tuncay Azaphan Anadolu Meslek 
Lisesi ve Aydýn Doðan Mesleki ve 
Teknik Lisesi’nde gelecekte sek-
töre katýlacak öðrencilere yönelik 
seminerler düzenledi. 2018 bahar 
döneminde de ajans çalýþanlarý-
na yönelik seminerler planlýyorlar.

Genç İDA,  iletişim öğrencileri 
için önemli bir oluşum. Amaçla-
rından kısaca bahseder misiniz?
Genç ÝDA ajans çalýþanlarýnýn iþ ve 
sosyal hayatýný birleþtiren, onla-
rýn geliþimlerine katký saðlayacak 
aktiviteler yapmak, mesleðin daha 
verimli icra edilmesine olanak sað-
layacak ve sorunlarýnýn çözülmesi-

ne katkýda bulunacak yeni iþbirlik-
leri üretmek, çalýþanlar arasýnda 
hýzlý bilgi paylaþýmýný saðlamak, 
dayanýþmayý artýrmak ve sektöre 
yeni katýlanlarý hýzla adapte etmek 
amacýyla ÝDA üyesi ajans çalýþan-
larýnýn inisiyatifi ile kurulmuþ bir 
yapý. 2017 yýlýnýn baþýnda harekete 
geçen gönüllü ajans çalýþanlarý bu 
zamana kadar Genç ÝDA üyelerini 
artýrdý. Facebook ve instagram’da 
PR Kafasý hesaplarýnda mesleðe 
yeni baþlayan, hala eðitim gören ve 
uzun yýllardýr mesleðin içinde bu-
lunan profesyonelleri buluþturdu.

Son olarak, Genç İDA üyeleri tara-
fından staj alımı gerçekleşiyor mu?
Genç ÝDA üyeleri ilk etapta öðren-
cilere, mentorluk etmeye çalýþýyor-
lar. Mesleðe henüz baþlamamýþ 
kiþiler, Genç ÝDA gönüllülerini iste-
dikleri zaman arayýp merak ettikle-
ri her konuda danýþabiliyorlar. Bu 
yýl staj alýmlarý, Bahçeþehir Üni-
versitesi ile yapýlan iþbirliði çer-
çevesinde yürütülüyor. Ajanslarýn 
ihtiyacý olmasý durumunda bu iþ-
birliði dýþýnda da Genç ÝDA staj im-
kâný saðlayabiliyor. Staj baþvurusu 
yapmak isteyen genç arkadaþlar 
PR Kafasý hesaplarý ya da ÝDA web 
sitesindeki iþ baþvurusu bölümün-
den özgeçmiþlerini paylaþabilirler.

Halkla iliskiler

Tasarım: Eda Kazanmış17



“Teoride Lojistik, Gerçek Hayatta 
Nakliyecilik” 

Korukluoğlu müşteri istekleri-
nin iş hayatındaki öneminden 
bahsederek, “Bizim bir işi nasıl 
yapacağımızı müşteriler belirliyor” 
dedi. Üniversitelerde verilen eğitim 
ile düşündüğümüz işlerin pratikte 
farklı olduğunu “ Teoride Lojistik ya 
da Lojistisyenlik, gerçek hayatta 
nakliyecilik adına dönüşüyor” sözleri 
ile vurguladı. 
Korukluoğlu, Borusan Lojistik şirket 
yapısından bahsederek, Yurtiçi 
Lojistik, Liman İşletmeciliği, Yurtdışı 
Lojistik ve Uluslararası Taşımacılık 
hizmetlerinin verildiğine değindi. 
Yurtdışı Lojistik ve Uluslararası 
Taşımacılık arasındaki farkı “ 
Yurtdışında İran, Kazakistan gibi 
ülkelerde kendi lojistik ofislerimiz 
var. Buradaki iş kolu tamamen 
farklı ancak Uluslararası Taşımacılık 
hizmetimizde Dünyadan Türkiye’ye, 
Türkiye’den Dünyaya olan hare-
ketleri ve iş yönetiminin Türkiye’de 
olduğu kısmı yönetiyoruz” diyerek 
açıkladı. Uluslararası Taşımacılığı 
dört kolda inceleyeceklerini belirten 
Korukluoğlu, “Demiryolu, Havay-
olu, Karayolu ve Denizyolu Emtia 
Taşıyıcıları şeklinde ele alacağız” 
dedi. 

“Avrupa’da Ön Plana Çıkacak” 

Korukluoğlu, Demiryolu Emtia 
Taşıyıcılığın, Türkiye’de ilerlem-
ediğini ve sık tercih edilmediğine 
değindi. “Borusan Lojistik olarak, 
Çin’den Kazakistan’a demiryolu ile 
getirdiğimiz bir ürünü, Kazakistan’da 
tekrar Karayolu ile getiriyoruz. 
Demiryolu kesinlikle Avrupa’da 
ön planda ve ilerliyor. Avrupa’da 
ülke kanunlarını bile, demiryolunun 
gelişmesi adına oluşturuldu” diyerek 
sözlerini örneklerle destekledi. 
Korukluoğlu, “ Sektör, müşteri 
olmadan bir işi ayakta tutamaz” 
diyerek sözü Karayolu Taşımacılık 
Uzmanı Emrah Emniyet’e bıraktı.
Emniyet, Karayolu Taşımacılığın 
tarihi önemini  “ Tekerleğin icadından 
itibaren karayolu taşımacılığı var” 
sözleriyle vurguladı. Türkiye’de 
Karayolu Taşımacılığın, Avrupa’nın 
önüne geçtiğini belirterek, “Borusan 
Lojistik, Avrupa’nın en büyük tır 
filosuna sahip” dedi. 

Haber:  Mısra Şahin & Buse Yalçın  Tasarım: Merve Ceylan

Seminer / panel
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başladı. Açlık, yoksulluk, küresel ısınma, erozyon, salgın 

-

değerlere aykırı davranan kuruluşların logolarını tüm dünyada 

İTİBARIN İŞ HAYATINDAKİ YERİ

Stratejik İletişim ve Kurumsal İtibar Yönetimi uzmanı Sa-
lim Kadıbeşegil Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle “İş Dün-
yasında Kurumsal İtibar Yönetiminin Etkileri ve Geleceği” 
konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

       Kişinin itibarının bireyin yaşamında güven olarak geri 
döndüğünü ifade eden ünlü halkla ilişkilerci şunları söyle-
di: “Genellikle itibar prestij, dürüstlük, saygınlık, kurumsal 
sosyal sorumluluk, liderlik, ahlak, kalite ve bunlar gibi 
kavramlarla ilişkilendiriliyor. Bunları uyguladığımızda bize gü-
ven olarak geri dönüyor. Güvenilir olmak peşindeysek onun bir 
öncesinde itibarlı olmak meselesini çözmemiz gerekir.
 Dolayısıyla itibarın altını ve içini dolduran kavramlar, 
bireysel ya da kurumsal anlamda yönetelim aynı kapıya 
çıkmaktadır. Örneğin 1900’lü yılların başında İstanbul’daki 
bakkallar terazinin bir tarafına aldıklarımızı, bir 
tarafına da bir kalıp Hacışakir sabun koyuyorlardı. Güven 
duygusunu ortaya çıkaran sabun değil Hacışakir sabun 
olmasıydı. Çünkü; hacı kavramı bir güven yansımasıdır;  
çalmaz, çırpmaz, dolandırmaz gibi düşünceye 
sürükler yani itibarlıydı. Hacı ifade olarak marka yönetiminde 
tüketiciyle arasında enteresan bir ilişkinin kurulduğu zemindir.”

İtibar 3 günde kazanılacak bir şey değildir !

Kadıbeşegil, insanların kendilerini itibar sahibi biri olarak 
nitelendirmek istiyorlarsa bunun yaşam tarzlarına 
uyarlayarak kazanılabilecekleri bir kavram olduğunu 
başından geçen şu olayla anlattı. “Bir şirkette danışmanlık 
yaptığım zamanlar bana gelip diyorlardı ki ‘itibar yönetimi 
projesi yapalım’. Bu, sabah 9’da başlayıp akşam 6’ya kadar 
tamamlanacak bir iş değil veya 3 gün yapalım da 4. gün bir 
başka projeye bakalım diyebileceğimiz bir iş değil, bu bir 
yaşam tarzıdır. İlerleyen yıllar içinde öz geçmişiniz bireysel 
anlamda itibarınızı nasıl yönettiğinizin göstergesi olacaktır. 
Öğrencilik döneminde bile olsanız itibarlı olma noktasında 
göstereceğiniz bir performans var. Benim gözümde 20-28 
yaş arası kendinize yatırım yaptığınız bir dönem, 
üniversite bunun %30’unu oluşturuyor. Kültür tarla, değer-
ler de tohum olsun her tohum her tarlada olmaz. Bu yüzden 
her şirketin itibar yönetimi kendine özgüdür. Bunun so-
nucunda da itibarlı olunabilir ama o farklılıkların nereden 
geldiğine dikkat edilmeli.”

Seminer / panel

Haber: Kübra Güler & Hande Akın   Tasarım: Tuğkan Türksever
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ZEYTİNYAĞI
     Dilşen Oktay: Zeytin ağaçları dedelerim gibi 
      Zeytindostu Derneği Tadım Panel Başkanı ve Tadım Uzmanı Dr. Dilşen Oktay, Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen seminere konuk oldu.

     Üreticisi olduğu zeytinyağını dünyanın sayılı zeytinyağları arasına sokan Gıda Mühendisi akademisyen 
Dr. Dilşen Oktay, zeytin ve zeytinyağının üretiminden tüketimine, kullanım alanından şeflerle olan ilişkisine 
kadar tüm bilgileri dinleyicilerine aktardı.
Türkiye’deki zeytinyağı tüketiminin resmi rakamlara göre 1.8 litre olduğunu vurgulayan Oktay, “100 bin 
kişiyle yapılmış bir ankete göre ailelerin %10’u zeytinyağı tüketimi yapıyor. Şimdilerde yapılan reklam 
çalışmaları ile zeytinyağına bir geri dönüş sağlanıyor. Ege Bölgesi’nde toplam 20 kilo tüketim var. Bu 
çok güzel bir rakam ancak bir hat çizip batıdan doğuya doğru ilerlediğimizde zeytinyağına mazot dendiğini 
dahi görmekteyiz” dedi.

     Zeytinyağı sağlık sektöründe de kullanılıyor. Tüketicinin renge önem verdiğini vurgulayan Dr. Oktay 
“Zeytinyağına 1-2 damla klorofil atılarak yağı yemyeşil bir renge dönüştürülebilir. Bu da tüketicide erken 
hasat hissi uyandırır” dedi.  Kozmetik sektöründe kullanılan zeytinyağının sağlık sektöründe de 
kullanılmaya başladığını belirten Oktay, zeytinyağının ağrı kesici olarak da kullanılmaya başladığını 
belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bir ilaç kullanıyorsanız, kaliteli bir zeytinyağı ilacın etkisini artırır.  
Cilt hastalıklarında, kanser, MS, alzheimer’a karşı etkili olduğu yönünde bazı bulgular da mevcut.”

   Ünlü şefler ve zeytinyağı 
    Dünyaca ünlü şeflerin zeytinyağına ilgisinden de söz eden başarılı 
girişimci, “Hem Türk hem yabancı ünlü şefleri ortak paydada bir araya 
getiren zeytin ve zeytinyağına gönülden bağlılıkları oldu. Mehmet Gürs, 
Şemsa Denizsel, Mauro Colagreco ve Jesus Moral gibi şeflerin kimisi 
menüsünde zeytinyağına özel olarak yer verdi kimisi kendi zeytinyağını 
kendi üretip kullanarak zeytinyağına ilgisini gösterdi” dedi. 
“Biz yeterince görevimizi yapmazsak; madenciler, inşaatçılar ve enerji 
sektöründekiler zeytin ağaçlarını istemiyorlar aynı zamanda da 
kamu baskısı var. Kendi aramızda mutabakat sağlamazsak biri gelir ve 
ağacımıza baltayı vurur” diyerek zeytin ağaçlarına sahip çıkılması 
gerektiğine değinen Dr. Dilşen Oktay seminerin sonunda katılımcılara 
zeytinyağı tadımı da yaptırdı. 

HABER: MİRAY UZUNKUŞLAR / TASARIM: TUĞKAN TÜRKSEVER

Seminer / panel

Haber: Miray Uzunkuşlar   Tasarım: Tuğkan Türksever23



Yaşar 
Farkında!

Kadına yönelik şiddet,
 Yaşar Üniversitesi 
Hukuk Topluluğu 

tarafından düzenlenen
 ‘‘KADINA 
YÖNELİK 
ŞİDDETE 

KARŞI 
FARKINDALIK’ 

etkinliğinde ele alındı.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi Üyesi Avukat Figen Özler Merder

 Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğunun 
düzenlediği kadına şiddete farkındalık 
etkinliği, Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, İzmir 
Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi Üyesi Avukat Figen 
Özler Merder, Psikoterapist Dr. Arzu Erkan 
Yüce, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucu-
su Avukat Canan Arın, Yaşar Üniversitesi 
Akademisyenleri ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşti. 

 Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Doç. 
Dr. Burcu Dönmez ‘’Kadına şiddet olayları-
nın günümüzde yaygınlaştığını görüyoruz 
ve bu konuyla ilgili farkındalığımızı 
arttırmak amacıyla bugün burada toplan-
mış bulunuyoruz’’ diyerek açılış konuşma-
sını yaptı.

Psikiyatrist – Psikoterapist Dr. Arzu Erkan Yüce

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Avukat Canan Arın

Av. Canan Arın konuşmasında erken ve zorla evlendir-
me konusuna değineceğini söyleyerek ‘‘Kadına 
yönelik şiddetin birçok yüzü vardır. Fiziksel, sözel, 
ekonomik, cinsel ve sosyal medya üzerinden ısrarlı 
takip şiddeti gün geçtikçe çoğalmaktadır. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği verilere göre 
Türkiye’de 2015 yılında 31.337 çocuk gelin evlendiril-
miştir. Bu verilere bakıldığında Türkiye’de erken ve 
zorla evlendirmenin geldiği nokta gözler önüne 
serilmektedir’’ ifadelerini ekledi. Medeni Kanun’un 
maddeleriyle ilgili çeşitli örnekler vererek sözü Av. 
Figen Özler Merder’e bıraktı.

  6284 Sayılı Yasanın, ailenin korunması ve kadına 
karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi 
vereceğini belirten Merder, kadına şiddete yönelik 
yasal durumlardan söz ederek ‘’ Bu yasa şiddete 
uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın-
lar, çocuklar, aile bireyleri, tek tara�ı ısrarlı takip 
mağdurlarını korur ve yine bu yasayla fiziksel, psiko-
lojik, ekonomik, cinsel şiddet uygulayan kişilere karşı 
tedbir alınır’’ diyerek sözlerini noktaladı.

 Dr. Arzu Erkan Yüce şiddetin kültürel olarak kalıtılabilir 
ve öğrenilebilir olduğundan bahsederek şiddetin 
fiziksel olarak anlaşılabildiği gibi belirli hastalıkların 
altında yatan bir sebepte olabileceğini vurguladı. ‘’ 
Çocukluğunda şiddet gören kişiler yetişkinliklerinde 
şiddet uygulamaya devam ediyorlar ya da kendilerine 
şiddet uygulayacak partnerlerle birlikte oluyorlar. 
Şiddet gören ka dınların annelik işlevleri ve çocuklarla 
ilişkileri bozuluyor ve bu kişiler gelecek nesillere şiddet 
eğilimi aktarmış oluyor’’ sözleriyle ifade etti. 
  Etkinlik katılımcılara teşekkür plaketlerinin verilmesi-
nin ardından son buldu. 

 Annesi Şiddete 
Uğrayan Kadınla-
rın %40’ı Şiddet 

Gördükleri Evlilik 
Yapıyor!

Seminer / panel

Haber: Gizem Şen Esra Aydın        Tasarım: Nilhan Köysüren  
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Haber: Kübra Güler & Hande Akın    Tasarım: Merve Ceylan
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Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’n-
de öğretim üyesi olan Prof. Dr. Belma Işık, 
mesleği hakkındaki bilgi ve tecrübelerini 
bizlerle paylaştı. Işık, 32 yıllık meslek ha-
yatımda ‘’en büyük destekçim ailem’’ dedi. 

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Balıkesir’de doğdum  şu anda Ankara’da ya-
şıyorum. İlkokul ve liseyi Balıkesir’de oku-
dum. Üniversiteyi Ankara’da okudum. Ha-
cettepe Üniversitesi  Kimya Bölümünden 
mezun oldum, aynı bölümde öğretim üyesiyim.

Bize mesleğinizi anlatır mısınız?
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 
Bölümü’nde Fizikokimya Anabilim Dalı’nda 
öğretim üyesiyim. Bölüm içerisinde 1. 2. ve 
4. sınıflara; bölüm dışında Mühendislik Fa-
kültesi Gıda Mühendisliği ve Jeoloji Mühen-
disliği Bölümlerinde, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 1. ve 
2. sınıflara derslerim var. Vermekte olduğum 
ana dersler ve araştırma görevlileri ile be-
raber yürüttüğümüz laboratuvar sorumlu-
luklarım da bulunuyor. Kurmuş olduğum 
Fizikokimya Araştırma 1 ve 2 Laboratuvarla-
rında, yüksek lisans öğrencilerim tarafından 
yürütülmekte olan bilimsel araştırmalara 
akademik danışmanlık yapıyorum. Her yıl 
polimer kimyası ve fizikokimya alanlarında, 
yenilikçi ve önemli konularda, bilimsel der-
gilerde çok sayıda çalışmamız yayımlanıyor. 
Ayrıca lisans öğrencilerine akademik danış-
manlık veriyorum. Fen Bilimleri Enstitüsü 
ve Fakültemiz Eğitim Komisyonu üyesiyim.

KİMYA ALANINDA TECRÜBE DOLU 32 YIL

MEZUN 

ÖĞRENCİLERLE

İLETİŞİMİM DEVAM EDİYOR 

Mesleğinizi seviyor musunuz en 
sevdiğiniz yanları nelerdir? 

Evet. Çalışkan, sorumluluk duygusu 
yüksek, kendine güvenen, iş birliğine 
açık gençlere yardım etmeyi seviyo-
rum. Mesleğimin en sevdiğim tarafla-
rından birincisi gençlerle birlikte ol-
mak ve onların yetişmesinde katkım 
olduğunu bilmek. Yıllar önce mezun 
olan öğrencilerimle iletişimim hala sü-
rüyor. Beni aradıklarında veya ziyarete 
geldiklerinde onların farkındalık düze-
yi yüksek, sorun çözme yeteneğine sa-
hip, etik değerlere önem veren, meslek 
sahibi olmuş, önemli konumlara gel-
miş insanlar olduklarını görmek ma-
nevi tatmin sağlıyor. Bu çok güzel bir 
duygu ve gelecek açısından umut ve-
rici bir durum. İkinci tarafı ise sürekli 
okumak, öğrenmek, deneysel çalışma-
larla bilimsel gelişme zincirine katkı 
sağlamak ve kalıcı eserler bırakmak.

egitim

29



  Egitim Tanıtım Günleri’nde görev alan Yazılım Mühendisligi
ögrencisi Ahmet Sen de daha önce Tercih Günleri’nde çalısmıs. 
Onun da düşünceleri söyle:  

“İnsanlarla iletişimimin kuvvetli olduğuna inanıyorum, 
bu nedenle okuluma gelecek yeni öğrencileri tanımak ve 
onlara bölümleriyle alakalı bilgi sağlamak adına çalışıyo-
rum. 
  Önceki tercih dönemindeki tecrübelerimin bu aşamada 
yardımı gördüm. Hem kendime yeni arkadaşlar bulup 
hemde okulumu bir öğreninin gözünden anlattım.”

  Askım Barıs Ferhatoglu da Film Tasarımı 1. sınıf ögrencisi ve o da 
Tercih Günlerin’de çalısmıs ve Egitim Tanıtım Günleri’nde 
görev almıs: 

  Yaz stajını Halkla Iliskiler Tanıtım 
Pazarlama departmanında tamamla-
yan ve aynı zamanda Tercih Günleri’n-
de de çalısan Ceyla Akman, Egitim Ta-
nıtım Günleri’nde de görev aldı. 

  “Okulumuzu ve Film Tasarımı bölümünü merak 
eden öğrencilere samimi bir dille bilgi paylaşımı 
yapabildim. Aynı zamanda üniversiteyle ilgili, 
kafasında soru işareti olan öğrencilere yardımcı  
oldum.”

  “Üniversite deneyimlerimi aday 
öğrencilere aktarmak çok keyif 
verici, bu günleri kaçıramazdım!” 
diyor.

Emel Eylül Akbörü  
eylulakboru@outlook.com

En zor yanı çalışma saatlerimizin 
belirli olmaması. Deneysel çalış-
malarımız bazen geceye uzaya-
biliyor ve hafta sonlarını da kap-
sayabiliyor. Öğrencilerin sınav 
kağıtlarını okuyup değerlendirmek 
çok zaman alıyor. Ders verdiğim 
bölümlerin öğrenci sayısı çok faz-
la. Örneğin sadece bir ders için ko-
nuşursak, dersi alan öğrenci sayısı 
175, sınavda en az 5 soru sorsam 
ki 5 sorunun az olduğunu daha çok 
sorunun öğrenci yararına olduğu-
nu düşünüyorum, en az 875 soru 
değerlendirmem gerekiyor. Ayrıca 
hasta bile olsanız saatinde der-
se  gidip anlatmak zorundasınız.

AKADEMİSYENLİK YAŞAM BİÇİMİ

Akademisyen olmak isteyen genç-
lere önerilerimi şöyle sıralayabi-
lirim: öncelikle sabırlı olun, bilgi 
ve tecrübenin zamanla edinilece-
ğini bilin. Alanınızdaki gelişme-
leri yakından takip edin, öğren-
meye ve iş birliğine açık olun ve 
çalışmayı sevin. Akademisyen-
liği meslek olarak değil de ya-
şam biçimi olarak kabul edin. 
Böyle yaparsanız özel hayatınız-
la birlikte yürütmeniz kolaylaşır.

Hayattaki en büyük destekçim ai-
lem. Ben üniversiteye 1979 yılın-
da başladım yani 1980’ deki askeri 
darbeden önce. Öğrenci olaylarının 
ve toplumsal kargaşanın yaşandığı 
yıllardı. Pek çok arkadaşımı aile-
leri üniversiteye göndermedi. Ba-
bam İzmir ya da Ankara’ da olmak 
ve ilk senede kazanmak şartıyla 
bana üniversiteye gitme hakkı ta-
nıdı. Bunun için ona minnettarım.

Mesleğinizin zor yanları neler?

Bu mesleği seçmek isteyenlere 
önerileriniz neler?

Hayatınızdaki en büyük destekçi 
ya da destekçileriniz kimler?

Haber: Selma Işık      Tasarım: Ege Başar
Haber: Eylül Akbörü

Tasarım: Eray Merttürk
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Tamamlamanız gereken 
bir görev seçin

Zamanlayıcınızı 
25 dakikaya ayarlayın.

Zaman bitene kadar 
sadece isinizle ilgilenin

5 dakika kısa bir
mola verin

15-30dakika arası
uzunbir mola verin

POMODORO TEKNIGI ILE 
VERIMSIZ CALISMAYA 

SON
Saatlerce ders çaıssanız bile aklınız -

da bir sey kalmıyorsa ya da derse 
basladıktan iki dakika sonra hayal 
dünyasına dalıyorsanız bu sorunu 
Pomodoro teknigiyle asabilirsiniz. 

Günümüzde dısarıdan gelen çok 
sayıda uyaranla birlikte zaman yöne -
timi ve odaklanma ciddi bir problem 
olarak ortaya çıkıyor. Saatlerce ders 
çalıssanız’da aklınızda hiçbir sey 
kalmıyor ya da derse basladıktan bir iki 
dakika sonra kendinizi hayaller 
dünyasında buluyorsanız büyük bir 
ihtimal ile ders çalisma noktasında 
eksik yaptıgınız seyler var. Bu sorunlar 
genelde kisiden ki şiye degissede aslın -
da derse odaklanamayan kisilerin 
verimli ders çalisabilmeleri için 
yapacakları şeylerin basında ilk olarak 
sorunu tespit etmeleri gerekiyor.

Ruhsal Bunalim
Maalesef derse odaklanamayan 

kisilerin büyük bir çogunlugu ruhsal 
sebeplerden dolayı bunu yasıyor. Aslın -
da bu duruma kesinlikle net bir cevap 
bulamayız çünkü herkesin farklı bir 

yasantısı ve farklı sorunları var. Bu 
yüzden sizin doganız farklı oldugu için 
belki de dersin sonunda kendinizi ödül -
lendirmek iyi bir çözüm olabilir. Ama 
önce sorunu tespit etmeniz gerektigini 
unutmayın.

Cevre Baskisi - Stres
Sınav dönemi stresin ögrencilerde 

tavan yaptıgı bir dönem. Bir de buna 
aile baskısı katılınca tam bir ders 
çalısamama durumu ortaya çıkıyor. Bu 
durumda ögrenci kendisinden daha 
çok çevresindeki kisilerin, ailesinin ne 
diyecegini düsünüyor. Bunun için de 
kim için ve neden okudugunuzu cevap -
lamak yeterli olacaktır. Bu sorulara 
cevabınız “kendim ve kendi gelecegim” 
için ise çevrenizdeki baskıyı önemse -
menize gerek kalmıyor.

Duzensizlik
Gece ile gündüzü karıstırdıgımız 

sınav döneminde bünyemiz yorgun 
düsüyor. Bu durum belli bir süre sonra 
ciddi anlamda bizi saglık açısından 
etkiliyor. Bunlara en güzel örnek uyku 
düzenimizin bozulması. 

Geceleri ders çalısmamızın sebebi 
ise sessizliktir.

Basaramiyorum duygusu
Bu durum zincirleme yaparak di ğer 

sınavlarda da düsüse geçmemize ve 
çalı şmayı bırakmamıza kadar gidebiliy -
or. Bu yüzden sınavlardan sonra “daha 
çok çalısmanız” gerektigini kendimize 
sürekli hatırlatmalıyız.

Duygusal iliskiler
Duygularımız saglıklı kararlar 

vermemize engel olabiliyor. Özellikle 
sınava hazırlık döneminde bu ve buna 
benzer nitelikteki duygusal baskıları 
gücümüz yettigince azaltmaya ya da 
engellemeye çalısmalıyız.

Pomodoro tekniği 
nedir?

1980’li yıllarda Francesco Cirillo 
adlı bir ögrenci zamanını verimli 
geçirmediginin farkına varır ve bir 
çözüm aramak için düsünür ve o 
vakitte mutfakta oldugu için 
mutfak zamanlayıcısı ile yapacagı 
isleri bölüm bölüm zamanlamayı 
aklına getirir. Bu temel mantık 
üzerine oturtulan teknigini 
gelistirir ve her 25 dakikada 5 
dakika dinlenme seklinde periyot -
lar olusturur ve her 30 dakikalık 
periyota bir Pomodoro der. Mut -
fakta kullandıgı kronometre 
domatese benzedigi için italyanca 
domates anlamına gelen Pomo -
doro ismini kullanır.

Pomodoro tekniği 
nasıl uygulanır?
İlk çalı şacagınız konuyu ve süreyi 

belirlemeniz gerekiyor. X 
konusunda çalısmanız gereken 50 
sayfa var ve bunun için size 50 
dakikanın yetecegini düsünüyor -
sanız o zaman size iki Pomodoro 
seansı yeterli olacaktır. 

Her seans arasında 5 dakikalık 
araları vermeyi kesinlikle unut -
muyoruz, çünkü isin sırrı bu 
seanslarda. Fakat seans sırasında 
dikkat etmemiz gereken noktalar 
bulunuyor. Her seyden önce bu 5 
dakikalık seansları hiçbir sekilde 
asmıyoruz ve  elektronik cihazlar 
ile temas kurmuyoruz. Ayrıca 
molalarda ders hakkında kesin -
likle düsünmek yok, molalarda 
oda içinde turlamak, su içmek gibi 
kafanızı dagıtacak kısa şeyler yap -
abilirsiniz. 4 Pomodoro sonrası 
kendinize ihtiyacınıza göre 15 ile 
30 dakika arasında uzun bir mola 
verin. Ama aklınızı basınızdan 
alacak olan islerden uzak 
durmanız gerekiyor. Günde ortala -
ma 8 ile 16 Pomodoro yapmak 
genellikle yeterli sayılıyor. Tabi ki 
daha fazla Pomodoro yapabilir -
siniz .

Pomodoro tekniği 
nelere dikkat 
edilmelidir?

5 dakikalık seanslarda kesinlikle 
ders ile ilgili bir sey düsünmeyin. 
25 dakikalık seans boyunca dikka -
tinizi hiçbir seyin dagıtmasına izin 
vermeyin. Yapacagınız isin planla -
masını gerçekçi bir sekilde yapın. 
Planlarınız dısında birsey olur ve 
seansı bölmek zorunda kalırsanız 
o seansın yanına bir isaret koyun. 
Günlük ve haftalık analizler yapın. 
Hede�erinizi belirleyin ve bu 
hede�er dogrultusunda çalı şın.

Saatlerce Ders
Çalıssanıza Bile Aklınız da
Bir sey Kalmyorsa
Ya da Derse Basladıktan 
Iki Dakika Sonra 
Hayal dünyasına dalıyorsanız  
Pomodoro teknigiyle asabilirsiniz. 

Haber: Burak Burge    Tasarım: Özgür Polat
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R O B O T L A
        KANSER
  HASTALARINI
         TEDAVİ
         EDİYOR

Ege Üniversitesi Berna 
Türek Onkoloji Merkezi 
İlaç Hazırlama Ünite-
si’nde kanser ilaçları 
hazırlayan  Burcu 
Ayaz, Türkiye’de robot-
larla ilaç hazırlayan ilk 
biyologlardan biri olma 
gururunu taşıyor.

 Kendinizden bahseder 
misiniz?

5 Aralık 1991 doğumluyum. Liseyi 2009 
yılında bitirdikten sonra 2010 yılında Akde-
niz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölü-
müne başladım. Okuduğum süre zarfında 
dalımla ilgili birçok seminere katıldım. 
Ayrıca Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 
‘’Su Mikrobiyolojisi’’ bölümünde yaptığım 
staj çalışmalarında bakteri sayımı analizle-
rini gerçekleştirdim.
Üniversite’nin son yılında Alglerin Taksono-
misi (Alglerin Sınıflandırılması) adlı tezimi 
de sunduktan sonra üniversite yaşamımı 
burada noktalamış oldum. 2015 yılında 
başladığım kariyerime, Ege Üniversitesi 
Berna Türek Onkoloji Merkezi İlaç Hazırla-
ma Ünitesinde robot operatörü olarak 
devam etmekteyim.

 Mesleğinizde 
hedefleriniz neler ?

Türkiye’de robotla ilaç hazırlayan ilk biyo-
loglardan biri olmak gurur verici ve  
bunu sürdürmek için en büyük hedefim 
bütün biyoloji dallarına hakim olan, 
hastalarını her an iyileştirmek için çabala-
yan, ve kendini devamlı geliştiren bir biyolog 
olmak.

Neden robotik ilaç 
hazırlama sistemi ?

 
Teknoloji hayatımızın bir parçası ve sağlık 
sektörüne robotların girmesini hem biyolog-
lar hem de hastalar açısından yararlı bulu-
yorum. 
Koruyucu ekipmanların kullanılmaması ve 
ilaçların manuel olarak biyoloji güvenlik 
kabini olmayan bir ortamda hazırlanması, 
bulaşıcı hastalıkları arttırdı. 

Robotik sistemin kanser hasta-
ları üzerinde etkileri nelerdir?

Robotik sistem, doğru ilacın, doğru doz ile 
doğru hasta için doğru zamanda hazırlanarak 
karışıklığa yer vermeden sistematik şekilde 
hastaya ulaşmasına olanak sağladı. Hastalar 
üzerinde ilaç reaksiyonlarını engelleme özelliği 
sayesinde ise; hasta ek yatış ve hasta bekleme 
sürelerinin azaltılmasıyla hizmet kalitesinde 
artış sağlanıyor.

Bu yüzden kompleks 
ama güvenli bir sisteme 
gerek duyuldu. Robotik sistem
 sayesinde ilaç hazırlama işlemi sırasında 
operatörün doğrudan müdahalesine 
gerek kalmadan, yaralanmalar engelle-
nebiliyor ve hazırlanan ilaç atıkları, kapalı 
sistemde güvenli ve kontrollü olarak 
muhafaza edilebiliyor.
Söz konusu robot yazılımı sayesinde; doz 
hassasiyet bilgisi ölçümü, barkod sistemi 
ile ürün ve kullanılan sarf malzemelerin 
takibi, etkili maliyet ve malzeme-envan-
ter kullanım raporlarının oluşturulması, 
acil hasta kaydının gerçekleştirilmesi de 
sağlanıyor. Sistem, tüm iş akışlarının 
izlenebilirliğini ve geriye dönük olarak 
sorgulanabilmesini de sağlıyor

Robotu kullanmadan önce 
özel bir eğitim gördünüz 

mü ?
                                   
Teorik eğitim aldıktan sonra, uygulamalı 
eğitim aldım. Bu eğitimden sonra onkoloji 
eğitim sertifikası almaya hak kazandım. 
Robotların kurulum işlemi tamamlandı. 
Üç aylık pratik eğitimden sonra robotları 
kullanmaya hazır hale geldim..

Kanser hastalarınız sizi 
etkiliyor mu?

İşe başladığım ilk zamanlarda, daha duygusal 
tavırlar sergileyerek hastaları karşımda gördü-
ğümde duygu durumumu onlara hissettiriyor-
dum. Zaman geçtikçe mesleki deformasyon ile 
manevi düşünceden ziyade empati kurarak ve 
realist bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladım. 
Hangi hastalık olursa olsun, ilaçlardan daha 
etkili olan tedavi yöntemi bence mutluluktur.

Haber: Beste Ayaz    Tasarım: Selvi Karadeniz

saglık
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Hangi okuldan mezun 
oldunuz?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi. İhtisas Dokuz Eylül 
Üniversitesi Ortopedi ve Travma-
toloji Bölümü.

Neden bu mesleği seçti-
niz?

Ben 1996 yılında Tıp Fakültesi’ni 
kazandım. O yıllarda şimdiki 
jenerasyon gibi değildi, sınava 
girip puanı alıp sonradan tercih 
yapmıyorduk. Önce tercih yapıp 
sonra tercih ettiğimiz yeri sınavla 
kazanmaya çalışıyorduk. Tıp 
Fakültesi de benim o dönemki 
performansımda Türkiye şartla-
rında olabilecek en iyi meslek 
grubuydu, bir de lisedeyken 
biyoloji öğretmenim vardı, o 
doktor olmamı çok istemişti o 
yüzden Tıp Fakültesi’ni tercih 

Neden ortopedi?

Ortopedi biraz daha güçle ilgili bir 
branş, spor yapmak gibi öyle söyleye-
yim. Dünya’nın genelinde de böyle, 
sadece Türkiye için değil. O yüzden 
de bayanların pek tercih ettiği bir 
branş değil, isteseler bile çoğu zaman 
tercih etmiyorlar ortopedist olmayı. 
Ben de o yıllarda yani Tıp Fakültesi’ni 
bitirip, ihtisas yapacağım sırada 
yaptığım için cerrahi bir şey olmasını 
istiyordum.

Günde ortalama kaç ameliya-
ta giriyorsunuz? En uzun 
kaldığınız ameliyatınız?

En yoğun olduğumuzda bile günde 3 
ya da 4 ameliyata giriyoruz, ama 
bazen aynı gün içinde 8-9 ameliyata 
girdiğimiz de oluyor. En uzun kaldı-
ğım ameliyatı tek başıma yapmıştım, 
14 saat sürdü. 

Sizi en çok zorlayan ameliyat 
hangisi oldu?

Ekip olarak girdiğimiz ameliyatlar bizi çok 
zorlamıyor, yani birkaç ortopedist girerseniz 
çok zorlanmadan yapabilirsiniz. Ama uzun 
bir ameliyata girerseniz ekip olarak girdiği-
niz için parça parça çalışırsınız ve çok 
yıpranmazsınız. Ama büyük şehirlerde 
çalışmakta sıkıntı yok. Yani İzmir gibi bir 
yerde her zaman size yardım edecek biri 
olur, ama küçük şehirlere gittiğinizde 
durum farklı. Ben Bolu’da zorunlu hizmetimi 
yaptım, orada devlet hastanesinde mesela 
o 14 saatlik ameliyatı tek başıma yaptığım 
için o kadar uzun sürdü. O ameliyatlar 
gerçekten çok hırpalayıcı oluyor. Unutul-
maz anı bırakıyor insanda, 14 saat boyunca 
ameliyatta kalmak zor bir şey. Genel olarak 
baktığımızda, ameliyatlarımız fiziksel güce 
dayalı, yani sonuçta bir protezi vücuda 
implant etmeye çalışıyorsun ve bunu 
yaparken de fiziksel gücünün son limitlerini 
zorluyorsun. Tabii hepsi zorlayıcı oluyor 
fiziksel anlamda, ama bunu günde 10 tane 
20 tane yapmıyorsun belli bir limiti var o 
limitler dahilinde yapılıyor.

İlk ameliyatınızı ve hissettik-
lerinizi hatırlıyor musunuz?

Evet, ilk ameliyat bizim cerrahi işte 
unutulmaz. İlk ameliyatım, şeker 
hastası olan birinin ayağı kesilecekti 
diz altından, o ameliyatı yapmıştım 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ve 
hastaneden 5 gün hiç çıkmamıştım. 
O ameliyatı 5. günün sonunda yani 
hiç eve gitmeden 5 gün hastanede 
yatıp kalkıp yapmıştım. Beşinci 
günde eve gideceğim sabah bana o 
ameliyatı yaptırmaya karar vermiş-
lerdi. Bunun için en az 5 saat daha 
beklemem gerekiyordu hastanede 
ve bekledim. İlk ameliyatımda 
bacak kestim, birçok ortopedistin 
ilk yaptığı ameliyat genelde bacak 
kesmektir.

 

Meslek hayatınızda karşılaştığınız ve 
asla 
unutamam dediğiniz bir olay veya 
vaka var mı?

Yine Bolu’da devlet hastanesinde zorunlu 
hizmetteyken 37 yaşında genç bir adam trafik 
kazası geçirmişti. Tıpta branşlar var ve kendi 
branşımızın dışındaki işlere fazla dahil olmuyo-
ruz, riskli işler çünkü. Trafik kazası geçirmiş ve 
adamı aracın içinden 45 dakikada çıkarabilmiş-
ler itfaiyeciler, felaket bir kaza. Ben hastayı 
gördüm, ortopedik bir sürü problemi vardı ama 
orada nedense adamın karnını da muayene 
etmek istedim çünkü çok ilgilenilmiyordu 
adamla ve hasta giderek kötüleşiyordu muaye-
ne edilmediği için. Karnını muayene ettiğimde 
dalak yırtılması teşhisi koydum benimle ilgili bir 
branş olmadığı için oradaki nöbetçi hekimleri 
harekete geçirdim ilgilenin hastanın durumu 
kötüleşecek diye. Hastaya 26 ünite kan vermiş-
lerdi yoğun bakımda ve hayata tutundu o genç 
hasta, yani benim muayene etmemle ölümden 
kurtuldu yoksa acil serviste ölebilirdi.

 

 

 

Ortopedi spor
  gibi fiziksel 
    güç ister

HABER:Aysel Esra Aydın – Gizem Şen  TASARIM:Işıl HusalarHaber: Aysel Esra Aydın&Gizem Şen   Tasarım: Işıl Husalar

saglık
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Genç Üniversitelilerden Kan Bağışı

‘’Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’’ sloganıyla son yıllarda 
kan bağışı yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla sabit ve 
gezici çok sayıda merkez kuran Türk Kızılay Derneği üç gün 
boyunca Yaşar Üniversitesinde kan bağışı aldı. Akademi
syenler, öğrenciler ve çalışanlar bağış yapmak için kan 
bağışı aracına yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay Ege Bölge sorumlusu Gökay Gök’ün yaptığı açıklam
ada ‘’Kan bağışı yapmadan önce kişinin sağlıklı olması ve 
kendini iyi hissediyor olması şart. Kişi son bir sene içer
isinde cerrahi müdahale geçirmemiş olmalı, belirli hast
alıkların taşıyıcılığını yapmamalı ve cildin delinmesine 
sebep olan dövme gibi bir işlem yaptırmamalıdır’’ dedi. 

Kan bağışı aracında bağış yapan arkadaşına eşlik eden bir 
öğrenci; İstesem de 6 ay önce dövme yaptırdığım için kan 
veremediğini ifade etti.

Türk Kızılay Derneği ekipleri bağışçıların beyanlarına 
rağmen kan bağışı için toplanan kan ünitelerinin bir 
merkezde toplanarak Hepatit B, C ve AİDS hastalıklarını 
taşıyıp taşımadığının da son olarak yapılan testlerle doğru
landığını ve bu sayede ihtiyaç sahiplerine güvenli kan 
ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Kızılay Ege Bölge 
Merkezi ile işbirliğinde kan bağışı kampanyası 
düzenledi.

 Haber: Ece Pehlivan    Tasarım: Seren Bakış

saglık

                   SEYAHATİ  KOLAYLAŞTIRACAK  5  UYGULAMA

Uygulama ile toplu 
taşıma kontrollerini yapabil-

irsiniz. Bilmediğiniz bir adresi 
arayabilirsiniz. Belli bir adrese nasıl 

gideceğinizi gösterme özelliklerine 
sahiptir. Ayrıca size yakın olan durakları 
gösteriyor ve geçen otobüsleri saatlerine 
kadar inceleyebiliyorsunuz. Eğer seya-
hat ettiğiniz yerde toplu taşıma 

kullanıyorsanız hangi otobüs veya 
metro gittiği hakkında  bilgi 

alabilmeniz mümkündür.

Türkiye’nin yenilikçi 
uçak bileti uygulaması Turna, 

dünyanın dört bir yanından 
1.300’den fazla hava yolu şirketinin 

uçak biletlerini aynı ekranda bir arada 
sunuyor. Çok kısa sürede hızlı bir şekilde 
satın alma işleminin yapıldığı Turna.com 
Android Uygulaması, bilet fiyatlarını 
karşılaştırarak en uygun bilete ulaş-

mayı sağlıyor. Alışverişte kazanılan 
Turna Puanlar bir sonraki alışver-

işlerde kullanılabiliyor.

Yelp, dünyada en çok 
kullanılan derecelendirme 

uygulamalarından biri. Restoran, 
kafe, bar başta olmak üzere akla 

gelebilecek her türlü yer için yorum 
yazılan ve puanlama yapılan sistem ile 
en popüler noktalara ulaşmak oldukça 
kolay. Ayrıca Yelp Monocle ile akıllı tele-
fon kamerasını açarak etrafınızda 

yorumlanmış ve puanlanmış yerl-
eri de görüp, filtreleme özelliği 

ile mekanları   sınıflan-
dırabilirsiniz.Trivago'nun otel 

araması, kullanıcılara, 
sadece birkaç tıklama ile, 

400'den fazla rezervasyon sitesi 
üzerinden, 190'ı aşkın ülkedeki 1,8 
milyon oteli kapsayacak şekilde, otel 
fiyatlarını karşılaştırma olanağı 
sunar ve anında size en uygun 

otelbulup rezervasyon yapabilir.

Uber yurt dışında 
taksiye binmek, toplu 

taşıma araçlarını kullanmak 
bazen zor ya da güvensiz olabilir. 

Uber ile tek bir dokunuşla bulunu-
lan yere araç çağırabilir ve güvenle 
seyahat edilebilir. Bunun yanı sıra 
ödeme kredi kartı ya da nakit ile 

de yapılabiliyor.

Haber : Taylan Arslan     Tasarım : Seren Bakış

seyahat
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Yaşar Üniversitesi Yaprak Dergisi Muhabirleri olarak, 
Türkiye’nin ilk mini mutfağının yaratıcısı

 Ece Çağlayan ile söyleşi gerçekleştirdik.

Mini Yemekler
Göz Doyuruyor!

Merhabalar, öncelikle röportaj isteğimizi 
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere 
kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Ece Çağlayan,1986 İstanbul doğumluyum. Se-
ramik eğitimi almış bir aşçıyım. Aşçılığın dışında 
da bir süredir de minyatür yemek yapımıyla ilgi-
leniyorum

Seramik eğitiminizden sonra, mini yemek se-
rüveniniz nasıl başladı?
Yurtdışındaki örneklerini zaten keyifle takip edi-
yordum. Detaylara herkes gibi ben de çıldırıyor-
dum. Sonra ‘’Neden olmasın?’’ diye düşündüm ve 
ekipman toparlamaya başladım. Bazı malzeme-
leri ustalara yaptırdım bazılarını da yurt dışından 
satın aldım, yapabildiklerimi de kendim yaptım. 
Meşakkatli süreç tamamlandığında da ortaya Tür-
kiye’nin ilk içinde gerçek yemek yapılan minyatür 
mutfağı çıkmış oldu. Mini yemek hesabını açtım, 
Hem Türk hem de Dünya mutfağından yemekler 
yapmaya başladım. Farklı ülkelerin mutfaklarını 
eğlenceli bir yolla birbirine bağlamış oldum. Şu an 
İstatistiklere bakınca 40’tan fazla ülkeden takipçi-
lerim var ve geri dönüşler tahmin ettiğimden daha 
hızlı ve memnun edici.

Mini yemeklerinizin içerdiği malzemeleri 
kendiniz mi üretiyorsunuz yoksa dışardan 
mı temin ediyorsunuz?

Bazı ürünleri, mevsimine göre kendim yetiştiri-
yorum. Biber, domates, soğan, maydanoz, taze 
nane, mercimek yetiştirdiklerim arasında. Ta-
kipçilerimizden de gönderenler oluyor. Örneğin, 
minik buldukları veya bahçelerinden topladıkları 
sebze ve meyveleri benimle paylaşıyorlar. Bulur-
sam da çarşı pazar gezip satın alıyorum.

Mini yemeklerinizin yapımında kullandığınız 
aletlere alışma süreciniz ne kadar sürdü?

Seramik eğitimi aldığım için hiç uzun sürmedi. 
Yıllardır kullanıyor gibi yapmaya başladım. Kul-
landığım ocak mum ile çalışıyor olduğundan,  
pişirme süreleri ve ateşe dayanıklılığı test etme 
süresi biraz zaman aldı. Kullanmadan önce ilk 
olarak, aletleri test etmem gerekti. Pişme süreleri 
normal yemeğe göre daha fazla zaman alıyor diye 
kıyaslama yapabilirim

Video yapımında yardım alıyor musunuz? 
Arka plandaki hazırlıklardan kısaca 
bahseder misiniz?

Normalde işim video ve kurgu olmadığı için ilk 
etapta tabii ki yardım aldım. Sonrasındaki eksik-
lerimi de kullandığım video programının tutorial-
larını izleyerek internet üzerinden öğrendim.

Son olarak, mini mutfağınızla ilgili gelecek 
planlarınız nelerdir?
Gelecek planlarımızda çok farklı şeyler var. Hatta 
şimdiden çalışmalara başladık, takipte kalınsın

Haber: Mısra Şahin - Buse Yalçın     Tasarım: Yaren Ön
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Spor ile elektronik ortamı bir arada 
görmek, sadece spor salonlarında rastladığı-
mız bir olaydı. Düzen değişti mi dersiniz ? 
Gelin, Elektronik sporu birlikte inceleyelim... 

''Elektronik ortam neredeyse spor oradadır'' 
diyerek başlayalım. E-spor dünyanın neresin-
de olursanız olun, internet ile bütünleşmiş 
her oyunun bir parçasıdır. Oynadığınız her 
oyunun, sporcusu sizsiniz... 70'li 80'li yılların 
başlarındadünya çapında bir anda yayılan 
atarileri duymuşsunuzdur. O atarilerin bir 
araya geldiği salonlar ve başlarında ki genci, 
yaşlısı, çocuğu. “Ahmetler'de playstation var 
anne !” diyerek, annelerimizin gözünde karne 
hediyesi olarak canlandığı, babalarımızın da 
bizi oyalamak için kullandığı o kara kutular. 
Artık o kutular kutu olmaktan, o ekranlar da 
kara olmaktan çoktan çıkmış durumda.”Eğ-
lencede , zevk de bir yere kadar oğlum”  cüm-
lelerini duyan olmuştur aramızda. Peki  
E-sporun milyarlarca insana ulaşan tutku-
sundan ya da milyarlarca doların döndüğü o 
etkinliklerden,şovlardan hiç haberleri oldu 
mu ? Kısacası E-spor, tıpkı profesyonel 
futbol, basketbol ve diğer spor dalları gibi
lisanslanmış, profesyonel bir kimliğe bürün-
müş spor dalı artık.  

Bir çoğumuz boş vakitlerinde, stres atmak 
için her ne kadar mobil oyunlar, oyun kon-
solları yada bilgisayar ortamında vakitlerini 
eğlence amaçlı geçirse de, sporcukimliği 
taşımak her dal için zor olmuştur. Milyonlar-
ca üyesi  olan oyunlardan, sadece bir kaç 
takımını ve sayılı oyuncularını görebiliriz. 
Bunun altında yatan tek gerçek ise oyun 
zekasıdır. Eğer tecrübe kazanamadığınız, 
zamanınızı harcayamadığınız bir oyunda 
kendinizi yetenekli ve başarılı görüyorsanız, 
oyunzekasına ve stratejisine doğuştan 
sahipsiniz demektir. Bununla yeteceğini hiç 
zannetmeyin tabi ki. E-spor kimliğine sahip 
tüm oyuncuların günde ortalama 10 saat 
boyunca oyunun içinde geçirmesi zorunlu 
hale geldi. Tıpkı bir futbol takımı gibi düşü-
nün. Menejerinden tutunda, seyahat planla-
yıcısına kadar her şey mevcut.Nerede kal-
mıştık ? Her oyuncunun hayalidir bu kimliği 
taşımak, unvan sahibi olmak. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı–Spor Genel Müdürlüğü tara-
fından e-sporcu lisansı veriliyo.  Oyun oyna-
yarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel 
oyuncu olarak değerlendiriiyor. Yurdumuzun 
belirli illerinde çeşitli oyunların turnuvaları 
düzenleniyor. Turnuvaya katılıp, kendinizi 
göstermenin tam zamanı. 

E-Sporcu olmak istiyorum !

Nedir bu E-spor ? 
               Yoksa koşu bandı mı ?

Türkiye’de E-spor
   Ülkemizde ilk olarak Beşiktaş e-spor takımını kurdu, onu sırasıyla 
Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti. Ülker Sports Arena ve Vodafone 
Park'ta düzenlenen turnuvalar da binlerce kişi tarafından izlendi. 

UNUTULMAZ BAŞARI 

 
    Türk Milli Takımı Space Soldier, TWC 2016 kapsamında ülkemizi 
temsil etti. E-Frag.net tarafından düzenlenen E-spor müsabakasında 
10 maç oynayan takımımız, maçların tamamında galip gelerek 
Türkiye’ye şampiyonluk kupası kazandırmayı başardı. Başarılarımız 
bir çok yerden takdire şayan görülsede, ülkemizin ve gençlerimizin 
ilgisi ne yazık ki yetersiz durumda. 
 

TASARIM: MERT YILDIZ  HABER:  BATUHAN ÖNER
Haber: Batuhan Öner    Tasarım: Mert Yıldız
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SPORCU BESLENMESI 

NASIL OLMALI?

  Antrenman öncesi ve sonrası 
kasların gelişimi için beslenmeni-
ze dikkat etmeniz gerek.
  Spor yapan kişiler doğru beslen-
me sayesinde; performansını 
yükseltebilir, hastalık ve sakatlık 
riskini azaltır ve bu durumlarda 
toparlanma süresi kısalır, vücut 
yağ oranı ve vücut ağırlığı ideal 
aralıklarda olur.
  Spor yaparak vücudunuzdaki 
kas kütlelerini arttırmak istiyor-
sanız, doğru beslenmeniz gereki-
yor. Egzersiz yapan kaslar onları 
besleyecek gıdalara ihtiyaç duyar-
lar. Yapılan araştırmalarda kas 
yapımı ve dayanıklılığın artması 
için karbonhidrat ve proteinin 
önemine dikkat çekiliyor.

  Antrenman öncesi ilk adım 
yeterli karbonhidrat almak-
tır. Karbonhidratlar, kasla-
rın çalışması ve kan şekeri se-
viyesini dengelemek için en ö-
nemli besindir. Düzenli antren-
man yapanlar, kilo başına 3.5-4 g-
ram karbonhidrat almalı. Yani, or-
talama 70 kilo ağırlığında olan bir 
birey, 245-280 gr. karbonhidrata ih-
tiyaç duyar.
  Kaslardaki glikojen depoları ne ka-
dar doluysa, vücut o kadar uzun 
süre dirençli olur, bitkinlik ve 
yorgunluk hissetmez. Ekmek, 
pirinç, bulgur, makarna, pa-
tates, fasulye iyi bir kar-
bonhidrat kaynağıdır. 

Protein Kas 
Yapımını Sağlar!
  Protein alımı gerek sağlık gerek fiziksel aktivite açısından ö-
nemlidir. Protein kas yapımını sağlar. Vücudun bütün hücrele-
rinin büyük bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler, 
sürekli olarak değişip yenilenir. Bu süreklilik nedeniyle, vücu-
dun belirli bir protein deposu yoktur. Proteinlerin temel görevi; 
büyüme ve gelişme, doku yapımı ve onarımı, kan proteini olan 
hemoglobin ile vücut çalışmasında görev alan enzimler ve hor-
monların yapımı olarak özetlenebilir. Özellikle antrenman ön-
cesi ve hemen sonrasında protein tüketimi büyük önem taşıyor.

  Et, yumurta, balık, süt, peynir ve yoğurt gibi hayvansal besinler; kinoa, soya, tofu gibi bitkisel 
besinler başlıca protein kaynaklarıdır. Karbonhidrat tüketiminin yanına protein de eklerseniz, 
direnç, dayanıklılık ve yağsız vücut kitlesinin (kas) arttığını göreceksiniz.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz; 
Okul çağında spor yapan çocuklar için sağlıklı beslenmenin reçetesini yazdı: 

Susuz Spor Olmaz: Tüm yaş grubu sporcularda; spor öncesi, sırası ve sonra-
     sında, sıvı alımı, performansı etkileyen en önemli noktadır.Vücudun sıvı kay-
          betmesi sporcunun performansını düşürür. Sıvı ihtiyacının karşılanması 

      için her 15-30 dakikada 100-200 ml sıvı tüketimi yeterli olacaktır.

Sporcuysanız Tüm Besin Gruplarından Alın

  Sporcular performansları için gün içinde tüm besin 
gruplarını almalıdırlar. Kişiye göre değişmekle birlikte 
ortalama olarak;
  Günde en az 2-3 porsiyon süt, yoğurt, peynir
  2 – 4 porsiyon et, balık, kurufasülye, yumurta ve 
kuruyemişler
  2 – 3 porsiyon sebze
  2 - 4 porsiyon meyve
  8 – 12 porsiyon ekmek, tahıl, makarna ve pirinç gru-
bundan tüketilmelidir.

Haber: Umut KARAKOÇ Tasarım: Eray MERTTÜRK

Müsabaka ve Antrenman Öğünleri: 
  Antrenman ve müsabakadan 2-4 saat önce ana öğün tüketmek ve 
  antrenman veya müsabakaya kadar bol sıvı tüketmek gerekir.Bol 
   sıvıları karbonhidrat ve mineralden zengin sporcu içecekleri ile de 
   desteklemek uygun olacaktır.Müsabaka veya antrenmandan he-
   men sonra da karbonhidrattan zengin ve hemen ardından da kar-
  bonhidrat ve proteinden zengin bir öğün tercih edilmelidir.  

Haber: Umut Karakoç      Tasarım: Eray Merttürk
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YAŞARIN PERİLERİ
 DEPLASMANDA

Son dört yılda da �nalleri yaşayan erkek
basketbol takımımız bu sene de deplasmana
gittiği Sinop’tan grup birincisi olarak çıktı.
Grupta üç başarılı takımla karşılaşan
erkeklerimiz namağlup grubu tamamladı.
Giresun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi,
19 Mayıs Üniversitesiyle karşılaşan
erkekler  başarılı bir oyun sergileyerek
yenilme riskini bile ortadan kaldırdı.
Finallere hazırlanan erkeklerimiz çok
yoğun bir tempoda antremanlara başladı.

Geçen sene Türkiye 7.si olan bayanlarımız
bu sene de basketbol alanında
başarı elde etmeye Sinop’a gittiler.
Başarılı bir gruba denk gelerek geçen 
senenin kazanan ilk dört takımıyla karşılaştılar.
Bu takımlar 19 Mayıs Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi, Giresun Üniversitesi,
Sinop Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesiyle
Giresun Üniversitesinin gruptan çekilmesiyle
kızlarımız iki maç yaparak bir mağlubiyet
bir galibiyet alarak grupta 2. oldular.

YAŞARIN ERKEKLERİ
KUPAYA DOĞRU

Haber: Eyşan Tuna     Tasarım: Elif Acar
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YAŞAR’DA HİPHOP
Yaşar Üniversitesi’nin her yıl nisan ayında düzenlediği bahar şenlikler-
inde, bu yıl hiphop dans topluluğu büyük bir gösteri yapmaya hazır-
lanıyor. İhtişamlı gösterisi ile şenliklere damga vurmaya hazırlanan 
hiphop dans grubu eğitmenlerinden Cemre Özkan, bize gösteriyle ve 
öğrencilerle ilgili bilgi verdi.

Öncelikle sizinle ve dans 
kariyerinize ilgili biraz 
bilgi alabilir miyiz?
Ben Cemre Özkan. 1993’te İzmir’de doğdum. Hiphop türünde dans etmeye orta-
okulda dansçı seçmelerine katılarak başladım. O zamandan beri hiç ara verme-
den dansa devam ettim. İzmir ve ülke çapında düzenlenen müzikallere katıldım. 
Bale ve modern dans eğitimi alarak yeteneklerimi arttırdım. Bir süre sonra 
bilgilerimi paylaşmaya, dans kurslarında ve okullarda eğitmenlik yapmaya 
başladım. Ancak hala bir öğrenci olmaya devam ediyorum. Çünkü öğrenmenin 
sınırı yok!

Dans türlerine ülkem-
izde ne kadar rağbet 
olmasa da okulumuzda 
fazlasıyla ilgi duyuluyor. 
Bu durumdan memnun-
sunuzdur.

Türkiye’de, daha özele indirgersek İzmir’de dans sanatı büyük bir hızla yaygın-
laşıyor. Artık dans öğrenmek isteyenlere fazlasıyla imkan var. Bu durum bizi çok 
memnun ediyor. Tabi ki her zaman daha fazlası, daha iyisi olabilir. Özellikle 
ailelerin dans konusunda daha çok bilinçlenip ilgisi olan çocuklarını dansa yön-
lendirmesi gerekiyor. O zaman dünya çapında adımızı   duyurmamız mümkün 
olacaktır. 

Yine de Hiphop - Urban Dance konusundaki gelişmeler azımsanacak düzeyde 
değil.  Artık dans eden, etmeyen birçok kişi YouTube, Instagram gibi sosyal 
platformlardan dans videoları izleyip birbirleriyle paylaşıyor. Yaşar Üniversitesi 
de dans konusunda bizi ve öğrencilerini çok destekliyor gerçekten. Zaten harika, 
bir dans salonumuz var. Burada gönüllü olarak bulunan tüm öğrencilerimizden 
harika bir enerji alıyoruz. Birlikte ruhumuzu dinlendiriyor, öğreniyor, motive 
oluyor, özgüvenimizi artırıyor, kendimizi tanıyor ve daha iyi ifade etme becerisi 
kazanıyoruz. Bize bu imkanı veren Yaşar Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.

Müzik, Kültür, sanat
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Okulumuzun dans 
topluluğunda ne 
kadar zamandır eğit-
menlik yapıyor-
sunuz?miyiz?

Yaşar Üniversitesi Hiphop topluluğu Gökhan Şimşek ile 2014’te başladı. Ben 
2015’te aralarına katıldım. Şimdi iki eğitmen, iki farklı perspektifle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. İki eğitmen olmanın birçok avantajı oluyor. Birbirimize 
destek oluyoruz ve özgün çalışmalar ortaya koyabiliyoruz. Aynı zamanda 2017’de 
ilk Modern Dans topluluğunu kurduk, çalışmalarımızı bu alanda da 
sürdürüyoruz.

Öğrencilerinizle 
aranızın iyi olduğunu 
ve derslerin çok 
eğlenceli geçtiğini 
duyduk. Öğrenciler-
inizin bu denli 
memnun olmasını 
neye bağlıyorsunuz?

Yaşar Üniversitesi’nde dans derslerimizin olduğu günleri iple çekiyoruz. Zaten 
öncesinde Gökhan’la mutlaka bir ön çalışma yapıyor, sık sık toplantı alıyoruz. 
Daha senenin başında kendimize bir hedefler listesi oluşturduk.
 Bu hedefleri  gerçekleştirirken en önemlisi eğlenmeyi göz ardı etmemek. Bizim 
neşemiz ve enerjimiz de öğrencilerimize yansıyor. Bir bütün oluyoruz. Gittiğimiz 
yol aynı oluyor.

Son olarak bir sonraki 
sene katılmayı 
düşünenler, 
tereddütte kalanlar 
için bir şey söylemek 
ister misiniz?

Gösteride sürprizler 
olacak mı biz izley-
enlere?

Herkes dans edebilir. Eğer müzik dinlemeyi ve dans etmeyi seviyorsanız hiç dur-
mayın. Konfor bölgenizin dışına çıkın. Engelleri birlikte aşarız. Biz kendimize 
güveniyoruz. 

Temposu ve müzikalitesi yüksek harika bir gösteri izleyicilerimizi bekliyor. Bunu 
kaçırmayın, derim. 

Haber:  Burcu Buket Tosun    Tasarım: Melis Özkan51



Kızılçullu Köy Enstitüleri ve Bolu Kız İlköğretmen 
Okulu’nda okuyan,  yazar İsmihan Şirin zorluklar-
la geçen yılların ardından öğretmen oldu. Konya ve 
Tokat illerinde öğretmenlik yapan Şirin emekliliğin 
ardından anı öyküleri ve şiirleri yazmaya başladı.

-Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1935 yılında Konya Hüyük’te doğdum. Kızılçullu Köy Enstitüsünde 
ve Bolu Kız İlköğretmen Okulu’nda okudum. 1957 yılında öğret-
men oldum, Konya ve Tokat illerinde öğretmenlik yaptım. 1987 
yılında emekli olduktan sonra, şiirlerim ve öykülerim dergilerde 
yayımlanmaya başladı. Sevgi Yumağı, Toz Bulutları, Bu Sevda Hiç 
Bitmeyecek, Bozkırları Yeşertenler adlı kitaplarım yayımlandı.

-Yazarlığa ilginiz ne zaman başladı?  
Yazmaya ilgim köy enstitüsünde başladı, küçük küçük öyküler 
yazıp anneme okuyordum, şiirler yazıyordum deftere. Güzel sö-
zler hoşuma gidiyorsa onları da yazıyordum. Sarı yapraklı bir 
defterim kitap gibiydi, bunlar benim içimde yazarlığa bir kıvıl-

İsmihan Şirin: 
“Kalemim   kağıdım  ıslan-
masa, denizin ortasında 

bile yazarım.”

Müzik, Kültür, sanat
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-Yazmak yetenek midir? Sizce herkes kitap yaz-
abilir mi?
Bu bir merak işidir, içten gelen bir sevgidir. Eğer 
bir şeyi seviyorsanız onu gerçekleştirirsiniz. Zor-
luklara göğüs gererseniz, araştırırsanız gerçekleri 
bulursunuz. Okurun önüne çıkmak için özen 
gösterirseniz, bir alıntı yapmadan gerçek özgü 
malınız olarak ortaya çıkarsınız.

-Son olarak yazar olmak istey-
en gençlere önerileriniz nelerdir?
Gençlere önerim; kitabı seveceksiniz, 
yaşamınızda kitaba yer verirseniz başarılarınız 
kat kat üstün olur. Yazar olmak istiyorsanız ki-
tap sevginiz mutlaka içinizde yaşamalı. Fed-
akarlıklara göğüs gereceksiniz. Kısa kısa not-
lar alın ileride size ışık tutacağını bilmelisiniz.      
Yazdıklarınızı bir köşede biriktirin, belki altı ay   
sonra tekrar okuyup kendinizi eleştireceksiniz. 
Yazarlık sonradan olunmaz, küçüklüğe dayanır.

-Yazılarınızı yazdığınız 
belirli bir yer var mı? 
Parkta otururken ak-
lınıza gelen betim-
leme veya tespiti he-
men kaleme alır mı-
sınız?
Yazılarımı hep aynı 
noktada yazmam, öyle 
bir hobim yok. Kale-
mim kağıdım ıslanma-
sa, denizin ortasında 
bile yazarım. Yazmak 
benim sevdam. Yaz-
mak için aynı noktanın 
olması şart değil, park 
olabilir, minibüsün 
içinde olabilir. Eğer o 
an duygu çok müsaitse         
    yer aranmaz. 

Haber: Umut Karakoç     Tasarım: Ege Başar
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TRT STAJINDA MEDYAYA SEVGIMI ANLADIM
NEDEN STAJ YAPMALISINIZ?

İş ilanlarında tecrübe aranıyor oysa siz yeni 
mezunsunuz. Bu durumu yaptığınız stajlarla 
lehinize çevirebilirsiniz. Bugün birçok adayın 
sıkça karşılaştığı durum, işverenin deneyimi 
olmadığı için adayı tercih etmemesi, adayın da 
tercih edilmediği için deneyim kazanamaması 
oluyor. Bu, kırılması zor olan bir kısır döngü. 
Böyle bir durumla karşılaşmamak için henüz 
öğrenciyken önlem almanızda fayda var.

Staj yapmanın faydaları şöyle sıralanabilir:

Deneyim kazanma: 

Aktif iş yaşamının içine girerek ihtiyacınız olan 
her şeyi tüm yönleriyle öğrenirsiniz.

Bir adım önde olma:

Staj boyunca edindiğiniz deneyim ve beceriler 
sizi diğer adayların önüne geçirir.

İş teklifi alma:

Staj yapmak, işi yerinde öğrenmekten daha 
fazlasıdır. Staj sürecinin sonuna geldiğinizde 
şirket size birlikte devam etme teklifi getire-
bilir.

Çevrenizi genişletme:

Bir stajyer olarak birçok yeni insanla 
tanışırsınız. Kurduğunuz bağlantılar çalışmayı 
düşündüğünüz alandaki iş fırsatlarından hab-
erdar olmanızı sağlar.

Para kazanma:

Staj için genel olarak ücret ödenmese bile 
ücretli stajlar da vardır. Bu da potansiyel kari-
yeri denemek ve yeni beceriler edinmenin yanı 
sıra bir de para kazanarak kendinize olan 
güveni tazelersiniz.

Lisede severek başladığım ve Yaşar 
Üniversitesi’nde hala devam etmekte 
olduğum halkla ilişkiler bölümü, iyi 
bir kurumda tecrübe kazanmamı 
sağladı. Lise çağımda TRT Genel 
Müdürlüğü İç Yapımlar Koordi-
natörlüğü’nde uzun dönem stajyeri 
olarak yaklaşık 1 yıl çalıştım.

Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmak-
la görevlendirilen tek yayın kuruluşu 
TRT (Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu) halkın geri bildirimine 
önem veren, açık, dinamik, üretken 
ve cumhuriyet ilkelerine bağlı, 
tarafsız yayıncılığı kendine ilke edin-
miş bir kurum. Böyle nitelikli bir 
kurumda staj yapmak, bilgi katmakla 
beraber, çalışma ortamını ve iş 
ahlakını anlamamı sağladı. 

TRT’de halkla ilişkiler çalışmalarını 
her bölümde görmek mümkün. TRT 
Belgesel, TRT Radyo, İç Yapımlar 
Koordinatörlüğü ve dahası. Benim en 
çok önemsediğim, iş veya staj 
yaşamında oryantasyon süreciydi. 
Çünkü tüm işleri, insan ilişkilerini, 
çalışanların isteklerini, kurum ve 
görevleri en iyi kavradığım süreçti. İş 
hayatına lise çağımda atılmam endişe 
yaratsa da, bilgiye aç ve öğrenmeye 
meraklı oluşum, etkili bir işe giriş 
programı oluşturup düzenli not 
tutuşum, işverenime olumlu bir bakış 
açısı kazandırmamda etkili oldu. Yeni 
çalışma ortamına alışıp takıma dahil 
olmak ve iş sürecinin üretken bir 
üyesi olmak için gerekli nitelikleri 
taşımaya başlamıştım.

TRT İzmir Müdürlüğü’nde yak-
laşık bir yıl süren staj döne-
mimde ofisten, sokakta röpor-
tajdan kamera arkasına her 
bölümde görev yaparken 
mesleğime , medya sektörüne 
olan sevgimi gördüm. 

Dosya işlerinde her an aktif olup 
deneyim kazanırken, TRT bünyesinde 
gerçekleştirilen çekimlerde yer aldım. 
Stüdyoda, çekim platosu içinde çekim 
için düzenlenmiş mekanlarda, görüntü 
elde edilebilecek her yerde, film, 
belgesel, reklam, çekimlerinde reji 
ekibi, kamera ekipleri (kameraman, 
kamera asistanları, netlik asistanları,) 
ışık ekibi, set ekibi, sanat grubu, 
makyaj ve yapımda görevli diğer 
ekipler sayesinde güzel çekimler 
gerçekleştirdik. Televizyona ve 
radyoya sunulan yayınların  arka plan 
aşamasında karınca gibi çalışan insan-
ları görmek mümkün.
 
Kameramana da büyük bir görev 
düşüyor. Yapımlarda kullanılacak lens 
ve yardımcı teknik donanımı belirley-
erek, görsel hafıza ve deneyimleri 
doğrultusunda kameranın kurulu-
munu yaparak çekimi gerçekleştiriyor. 
Görüntü ekibi, defalarca filmin değişik 
süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, 
bir uyum ve anlam bütünlüğü sağla-
yarak birleştirip kurguyu sağlıyor. Reji 
ekibinin onayından sonra ekranlarda 
yayınlanıyor.

İnsan ilişkilerini daha iyi anladım 
Dış çekimlerde sonra, TRT Müzik 
ekranlarında yayınlanan röportajları 
yapmak diksiyonumu geliştirerek 
insan ilişkilerini daha iyi anlamamı 
sağladı. Birçok işi bir arada yürüt-
tüğüm İç Yapımlar departmanında, 
işin işleyiş sürecinde geleceğe yöne-
lik bir çok tecrübe kazandım.

Zorunlu uzun dönem stajı, benim 
keyif alarak katıldığım yayınlara 
dönüştü. Mesleğimi, insanlarla 
iletişim kurmayı ve medyayı ne 
kadar sevdiğimi görmemi sağladı. 
Üniversite yolunda ve iş hayatımda 
atacağım adımların oluşması stajın 
katkılarından yalnızca biri.

Mutluyum.

Haber: Beste Ayaz   Tasarım:Seren Bakış

TRT’nin bir devlet kurumu oluşu, 
dosyalanmanın yoğunlaşması ile 
bilgisayar ortamında aktif olmayı 
gerektiriyor. Çalıştığım süre içer-
isinde, ofis içi bilgileri online platfor-
ma taşıyarak, Office ekipmanlarından 
Word, Excel, PowerPoint uygulama-
larını devamlı olarak kullandım.

Radyo televizyon ve medyanın halkla 
ilişkiler ile iç içe olduğunu staj 
süresince daha iyi kavradım.
Halkla ilişkilerin kurum içi gereksin-
imlerini gerçekleştirerek, çalışan 
arası koordinasyonu sağlayıp, yayın 
programlarını düzenledim. Yayın için 
gelen sanatçılarla ilgilenerek 
istekleri çerçevesinde yardımcı 
olmaya çalıştım. Radyo yayıncılığında 
90 yılı geride bırakan TRT’nin, festival 
nitelikli organizasyonunda görev 
aldım.

Haber: Beste Ayaz     Tasarım: Seren Bakış
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           Stajımı  İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın işlet-
mecisi TAV ‘da yaptım. Dokuz ayımı bir gün bile devamsızlık 
yapmadan tamamladığımı staj sonunda hayata bakışım 
değişti.

  Öncelikle stajımı TAV 
Havalimanları Holding’in 
TAV Ege İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı 
Uluslararası Terminal İnş. 
İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. 
İnsan Kaynakları Uzman 
Yardımcısı Soner Cenk’in 
yanında, biraz küçük ve bir 
o kadar da tatlı ofisinde  9 
ayımı 1 gün bile devamsız-
lık yapmadan tamamladım. 
Dile kolay olmayan bir 
zaman da hayata bakış 
açım, düşüncelerim, fikirle-
rim,kısacası her şeyim 
değişti. 

  Müdürü Ezgi Doğu Öcal 
girdi. Hayatımda ilk defa 
bu kadar fazla heyecan-
lanmıştım. Güzel bir 
heyecandı çok güzel 
geçmişti mülakatım ve 2 
hafta içerisinde Soner 
Cenk tarafından geri 
dönüş yapıldı. Tav Ege 
İnsan Kaynakları stajye-
ri olduğumu söyledi. Çok 
sevindim istediğim yerde 
stajımı yapmak beni  
daha da motive ediyordu.
  Yöneticilerden çok 
etkilendim.

  İlk staj günümü dün gibi 
hatırlıyorum desem size 
yalan söylemiş olurum ama 
önemli olan ilk gün veya 
son gün değildi. Önemli 
olan 9 ay boyunca bana bir 
stajyer gibi değil de bir 
personel gibi sanki ailenin 
bir parçasıymış gibi davra-
nıldı. Hiçbir kötü günümün 
geçmediği bu süreçte sizle-
rin düşündüğü ve tahmin 
edeceği gibi sadece fotokopi 
çekmedim buna gerçekten 
inanmanızı istiyorum. Yeri 
geldi mail attım yeri geldi 
dosya düzenleme, arşivle-
me yaptım.

  Hayata bakış açısı kısmı-
na gelirsek Soner Cenk 
Bey’in fikirleri ve düşünce-
leri beni hayata karşı çok 
farklı yönden bakmamı 
öğretti. Bunun altında 
İnsan Kaynakları Uzmanı 
olması çok etkili çünkü 
personellerle iletişimi 
ancak bu kadar iyi olabilir-
di bir İnsan Kaynakları 
Uzmanı’nın. Gerçekten 
karşısındaki personeli pür 
dikkat dinleyip bir çözüm 
yolu buluyordu. Aynı şekil-
de İnsan Kaynakları 
Müdürü Ezgi Doğu Öcal 
kadar etkili ve akıcı konu-
şan, jest ve mimiklerini iyi- 
  

 

9 AY DEGIL, 

SANKI 9 HAFTA 

Haber: Barış KARAKAYATasarım: Eray MERTTÜRK

kullanan bir Müdürle çalış-
mak benim için çok keyifli ve 
harika deneyimdi. Bir zorun-
lu meslek lisesi stajım daha 
olsaydı eğer hiç düşünmeden 
aynı ofiste yapardım. 
Umarım sizlerinde böyle 
güzel, kurumsal aile ortamı 
olan bir şirkette ve iyi kalpli, 
egosuz, sizlere yön verecek, 
hayatta bakış açışınızı güzel 
yönden etkileyen üstlerinizin 
olduğu staj yerlerinde staj 
yapma şansınız olur. Umarım 
sizlere güzel aktarabilmişim-
dir anılarımı.

Haber: Barış Karakaya       Tasarım: Eray Merttürk
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OKULDA ÇALIŞMAK İSTEYEN 

Yaşar Üniversitesi, öğrencilerine boş zamanlarını doldurmaları, ceplerine harçlık koymaları
ve iş hayatına hazır olmaları adına birçok imkan sağlıyor.Bu imkan sağlayan
departmanlardan biri de Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü.

Okulumuzun birçok idari departmanı, farklı imkanlar sayesinde öğrencilere çalışma imkanı 
sunuyor. Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğüde bu departmandan biri.

Peki, nedir bu imkanlar?En etkin kullanılanlardan biri; kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma
programı.Öğrenciler ister kendı bölümleriyle ilgili ister farklı bir birimde, 2017-2018 Eğitim
Öğretim Yılı’nda haftada en fazla 15 saat çalışabiliyorlar.

Bir diğeri olarak ise Mesleki Uygulamar dersi.Bu dersi verebilmek için de yine haftada 8
saat eğitim alanıyla ilgili bir iş yerinde çalışmak gerekiyor.

Ve zorunşı derslerimizden biri olan Yaz Stajı. Fakat yaz stajı için her öğrencinin bu departmanda 
çalışamıyor.Öncelik, MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda eğitim alan ve İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü okuyan gönüllü öğrencilerin. 
Çünkü bu uygulamardan sadece birinin değil, öğrencilerin de yaralanması istenieryor.
Öğrencilerin burada teorik bilgileriyle uygulamayı birlesştirerek nitelikli ve donanımlı
bireyler olmalarını amaçlıyor. 

Bu programlar haricinde; birimin okul tanıtımları için gerçekleştirdiği bazı etkinliklerde
de günüllü olarak yer alabilirsiniz.Bunlardan ikisi her sene tekrarlanan Üniversite Tercih 
Güleri ve Eğitim Tanıtım Günleri Bu etkinlikler için sadece alanla ilgili değil; mümkünse
her bölümden öğrencinin yer alması isteniyor.Çünkü bu etkinliklerde amaç; sadece okulu
degil, okulumuzun bölümlerini de tanıtmak.

Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü’nde çalışmak: bu birimle ilgili bir bölüm 
okuyan öğrenciler için çok yararlı.Öğrenciler burada işletme içi iletişim ve ilişkileri,
insanlarla birebir iletişim kurmayı ve tanıtım faaliyetlerini yerinde ögrenip uyguluyorlar.
Okulu tanımaya gelen lise öğrencilerine kampüs gezdirme kısmı bu departmanda çalışan
öğrencilerin.

Ben bu departmanda çalışan biri olarak kendimi, alanımda gelişmiş hissediyorum.Birimde
kadrolu çalışan Halkla İlişkiler Uzmanları sayesinde. onların deneyimlerinden ve tavsiyelerinden
yararlanıyorum.Üstlerimleve okulun hedef kitlesiyle hemen hemen sürekli iletişim halindeyim;
bu da benı iş hayatım için tecrübeli biri haline getiriyor.

Haber: Eylül Akbörü     Tasarım: Işıl Husalar
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Manken olmayı hayal etti
   pazarlama müdürü oldu

Red Bull ve Haribo firmasının İzmir Bölgesi Pazarlama Müdürü Caner 
Koçyiğit, mesleğine olan aşkını ve bu başarıya nasıl ulaştığının hika-

yesini paylaştı

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Caner Koçyiğit 1986’ da İzmir’de doğdum. Atatürk Lisesi’nde öğrenim gördüm. 18’li 
yaşlarımda mankenliğe olan ilgimden dolayı ajanslara kayıt olup, oyunculuk eğitimi aldım. 
Daha sonra bu işin ileride bana faydalı olmayacağını düşündüğümden üniversiteye hazır-

lanmaya başladım.

Kendinize hedeflediğiniz meslek neydi?

Spor alanında devam etme kararı alıp BESYO için hazırlanmaya 
başladım. İsteğime ulaştım ve Ege Üniversitesi Öğretmenlik 
Bölümünü kazandım. Hayallerime yaklaştığımı düşünürken 
babam bu konuda beni desteklemedi. Bu nedenle üniversite 
hayatım başlamadan bitti.  Fakat ben her yönden kendimi 
geliştirmeye hazırdım. Açık Öğretim Pazarlama Bölümünü 
okudum. Şu an Haribo ve Red Bull firmasının pazarlama mü-

dürüyüm. 

PAZARLAMA 
ALANINDA
BAŞARI DOLU
BİR SON

İşimi severek ve isteyerek yapıyorum, 
çünkü sahada olmayı seviyorum. İşim 
beni özgür kılıyor ve aynı zamanda 
insanlarla birlikte diyalog içinde 
olmamı sağlıyor. Tabii ki bu işi severek 
yapmam tek taraflı olmuyor. Çalıştığım 
şirkette elde ettiğim başarıların görül-
mesi işi severek ve isteyerek yapmamı 

sağlıyor.

Babanızı dinleyip BESYO oku-
madığınız için pişman 

mısınız? 
  

Beden Eğitimi Öğretmenliği benim 
hayalimdi.  Fakat şu anda olduğum 
konumdan o kadar memnunum ki hiç 
bir pişmanlığım yok diyebilirim. Bu 
hayal içimde bir yerlerde kalacak diye 

düşünüyorum.

İşinizde ulaşmak istediğiniz son konum nedir?

Şöyle söyleyeyim.  Satış ve pazarlama dünyada en hızlı ilerlenebilen 
kariyer alanlarındandır. Tabii ki bunu zirvede tutmak oldukça önemli. 
Benim de en büyük isteğim Türkiye genelinde satış müdürü olmak. 

Onun da ilerisi var ama gerisini zaman gösterir.

İşinizde en büyük destekçiniz kimdir?

İşimdeki  en büyük destekçim sevgili eşim Gözde. Günlerimin 
neredeyse tamamı işimle uğraşmakla geçiyor. Bu konuda eşim 
bana büyük destek veriyor. Her zaman yanımda olup, motivas-
yonumu artırıyor ve işim gereği şehir dışına çıkmam gerektiği 
zamanlarda bunu sorun etmek yerine birbirimize destek oluyo-

ruz. 

CANER KOÇYİĞİT

İşinizi severek yapıyor musunuz?

haber sahibi ve
tasarımcının ismi

Haber:Aslı Özgüler    Tasarım: Selvi Karadeniz
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İŞ HAYATININ İÇİNDE KAVRULMALIYIZ
Başarı teor�den çok �ş hayatındak� prat�k deney�mlerden elde ed�l�r’’’’Röportajımızı Behzat Özdemirle yaptık. Bu röportajda kendisinin iş hayatıyla ilgili deneyimlerini dinledik ve gençlere iş hayatıyla 

ilgili önerilerinden konuştuk.
Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Erzurumluyum, doğu şartlarında bir gençliğimiz geçti.Zor 
şartlarda belli aşamalardan geçip  büyümeyi sağladık.İlkokul, 
ortaokul ve liseyi Erzurumda okudum. Üniversiteye Açıköğre-
tim olarak başladım ve henüz daha bitiremedim öyle devam 
ediyoruz. İşletme bölümündeyim.
Bu mesleğe kaç yaşınızda ve nasıl başladınız?
Ticari hayatımıza 15–6 yaşlarında girdik kardeşlerimle beraber, 
doğuda ticaret yapmak kolay değil hava şartları maalesef  7 ay 
neredeyse kış, 4-5 ay yaz diyebileceğimiz bir ortamda büyüdük 
hava şartlarının çoksoğuk ve sert geçmesinden dolayı ticaret 
yapmamız zorlaşıyordu. Bunların hepsi önümüzde birer engeldi 
ben yine de basamak  basamak geçerekten biryerlere kadar 
geldim. Orda et ürünleriüzerinde pazarlama ve üretim alanında 
başladık daha sonra işimizi Ege Bölgesinde devam ettirmeye 
başladık. İzmire yerleştik ve İzmirde zeytin üzerine çalışmalar 
yaptık. 20 yıllık bir mazi var zeytin üzerine, eşimde turşu işiyle 
uğraşıyor, bunun üzerine turşu pazarlamaya başladık
İşinizi severek mi yapıyorsunuz? 
Yaptığınız işin zorlu yanları neler?
Ticari hayatın şuanki dönemlerine baktığımız zaman gençlerde 
büyük bir sıkıntı var, eskiden büyük sözü vardı, bir adap vardı, 
ticari ahlak vardı, maalesef şimdi sistem tamamen değişti, 
kârlılık oranları çok üst seviyelerde bazen çok diplere vurduğu 
dönemler de yaşıyoruz. Çok dikkatli ve mantıklı yürümek lazım, 
biz gençlerin işi bu dönemlerde ticaret adına zorlaştı, kâr bir 
dönem düştü banka faiz oranlarının çok yüksek olması piyasaya 
finansörlük yapmak çok önemli.
Bu mesleği gençlere tavsiye eder misiniz?
Aslında işim zevkli, severek yapıldığı sürece o insan mesleğin-
de başarılı olur.Sevmeden yapmak zordur ve işinizde başarılı 
olamassınız. Ne yaparsanız yapın doktor dahi olsanız işinizi, 
mesleğinizi sevmiyorsanız mutlaka bir yerde hata yaparsınız. 
Onun için ben mesleğimi sevdim severek bu noktalara geldim 
bence bu geleceğin mesleği, her zaman  pazarlama ve üretim 
huzur ve mutluluk ikisi bir arada tam olmayabiliyor, ama 
sonuçta para olmadan hiç bir şey olmuyor. Özellikle pazarlama 
ticaretin bel kemiğidir, o olmadan hiç bir şekilde yürümez.
İlk günler mesleğiniz hakkında neler hissettiniz?
Zor bir meslek ilk günlerde başladığımızda ilk pazarlama 
deneyimim benim kardeşlerim bir bayilik almışlardı. Konya'dan 
Duru bulgur adında bakliyat sektöründe en iyisini bulup 
getirmişlerdi paketleri 1000gr'dı, fakat piyasadakiler 700 – 750 
gr'dı. Böyle bir dezavantajı vardı. Bana bir çanta verdiler, Kars – 
Iğdır bölgesini gezdim. Araçda yok tabi otobüsle seyahat 
ediyoruz. Toptancıların hiçbiri sıcak bakmadı, kg'nın net oluşu 
ve pahalı oluşu kimsenin içine sinmedi. Otele döndük, akşam 
otelde otururken birisiyle konuştuk,yılma, bak dedi ürün çok  

güzel, toptancı buna kapıyı açmadıysa marketlere yönel dedi. 
Sabah marketlere gittim, hoşlarına gitti çünkü ordaki toptancıyla 
marketin kâr marşını ortadan kaldırınca onlara biraz daha sıcak 
geldi. Siparişleri topladım, yaklaşık 3 – 4 gün Kars, Iğdır bölgesinde 
toplam 170 – 180 noktaya mal sattım. Erzurum'a döndüm, birader-
lerle konuşuyoruz 2 tır siparişimiz var dedim inanmadılar, tek bir 
sorun var dağıtım yeri fazla rakam tine 170 – 180 filan bir şekilde 
fabrikalara dağıttık zor tabi ama azimle yılmadan bu noktaya geldik
Gıda sektöründe başarılı olmanın püf noktaları?
Sektörde iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum, müşteri çevremiz 
çok geniş, insanlara dürüst, temiz, sorunsuz bir mal ulaştırmanın 
rahatlığı var bölgede kimin yanına gidersek bu firmadan bir mal 
geliyorsa ve bir mal teklif ediliyorsa bir sorun yaşanmaz,bize 
mutlaka bir şans tanındı.
İş hayatıyla ilgili gençlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
Çok genç yaşta başladım bu işe ortaokul yıllarıydı baktığımız 
zaman hakikaten azim ve direnç göstermek lazım, şimdiki nesilde 
bunu göremiyoruz. Hemen burası olmadı başka bir yere gidelim 
yani iş olanağı çok gibi görünürken bir iş yapamamak o kadar zor 
bir şey ki yani bugün bizim işletmede olan bir insan 15 gün sonra 
başka bir işletmeye gidebiliyor. Hiçbir şekilde kalıcı olayım işletme 
içerisinde büyüyeyim veya firmayı büyüteyim ekmeğimi buradan 
çıkartayım diye bir düşünce yok okul olarak da önerim, 4 yıl yada 5 
yıl okulsa bu süreçte 2 yıl okuyup geriye kalan süreçte pazarlama-
nın sahasında olmaları gerekiyor. Çünkü bizde çok görüyoruz. 
Endüstri mühendisi mezunu buraya geliyor hiç bir şey bimiyor 
sadece okumak yetmiyor iş hayatını görmesi gerekiyor.
Firmanız için bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Hızlı pratik, üretken ve arzu edilen hedeflenilen ürünleri seçip 
piyasada bu ürünlerle yürümek. Gıda sektöründe de çok daha hızlı 
aktif farklı ürünler sunabilmek, farklı ambalajlar, farklı tasarımlar 
insanların dikkatini çekebilecek çünkü artık zaman çok değerli ve 
aynı hammaddeyi farklı pazarlara satabilmek istiyoruz.Çocukları-
mızdan torunlarımıza kadar bu işi devam ettirmek istiyoruz.
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Haber: Beste Nam   Tasarım: Mert Yıldız

   ‘‘KARİZMA’’nın formülünü verdi

10 TASARIM: Işıl Husalar   HABER: Nazmiye Nur Akçay

RÖPORTAJ

ALPER ALMELEK

54. Kütüphane haftası kapsamında 
‘TEDX konuşmacısı Alper Almelek’
Yaşar Üniversitesi’nin konuğu 
oldu.

Alper Almelek Yaşar Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonu’nda 
Karizmanın Formülü adlı konuşma 
kapsamında karizmanın ne olduğu, 
nasıl oluştuğu, kimlerin karizmaya 
sahip olduğu konularına değindi. Bu 
güne kadar Karizmanın Formülü adlı 
sunumunda yirmi dört kez sahneye 
çıkan Almelek, busunumlar sayesinde 
yaklaşık 2000 kişiye ulaştığını da vurgu-
ladı.

Karizmada en önemli noktaların önce 
insancıllık, daha sonra ses ve duruş 
olduğuna değinen konuşmacı, kariz-
manın en önemli özelliğinin cazibe 
olduğunun altını çizdi. Almelek: “Kariz-
ma DNA ile gelen bir şey değildir. Dün-
yadaki her insan karizmatiktir, fakat 
her insana karizmatik görünmeyiz, biz 
karizmamızın farkına varmalıyız ve 
formülü bilmeliyiz’ dedi. Karizmanın en 
önemli faktörlerinden birinin de odak-
lanma ve güç olduğunu dile getiren 
konuşmacı katılımcılara odaklanma ve 
güç egzersizleride yaptırdı.  

Alper Almelek, karizmanın bileşenleri-
ne değinerek konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı: “Bir insanla konuşurken 
olabildiğince başınızı sallamayın,
konuşuken ellerinizi kullanın, sesinizi 
kullanırken ses tonunzu yükseltip 
alçaltın, konuşurken arada durun 
birkaç saniye sonra tekrar konuşmaya 
devam edin. Bu kişinin odağını tama-
men size çekmesini sağlayacak. Göz 
teması kurun karşınızdaki insana nasıl 
baktığınız çok önemli, en az 20 saniye 
en fazla 1 dakika göz teması kurun. 
Ortama uygun kıyafet, ortama uygun 
aksesuar da nasıl davrandığınız kadar 
önemlidir. Siz nasıl karşı tarafa baktı-
ğınızda gözlerinden bir şeyler anlaya-
biliyorsanız karşı taraf da anlıyor, bu 
yüzden konuşmalarınızda rahat olmalı-
sınız”.

Haber: Nazmiye Nur Akçay     Tasarım: Işıl Husalar
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Zaten tanınan biriydi-
niz ancak geniş kitlelerce tanınmanız bir stil yarışma-
sında yapmış olduğunuz jüri üyeliği ile oldu. TV mace-
ranız nasıl başladı?

-Yapımcımın eşiyle ben bir tartışma yaşadım. Şu an çok 
iyiyiz tabii çok severiz birbirimizi. O gidip eşine biz bu 
adamı alalım, bu adam çok düz bir adam, ağzına geleni 
direkt söylüyor diyerek jüri üyeliği için teklifte bulun-
dular. Bu şekilde başladım.

Yakın gelecek için projeleriniz var mı?

-Kitap yazıyorum. Elbette dümdüz bir şekilde 
değil. Hayatımı hikayeleştirerek yazıyorum. Ki 
dümdüz bile yazsam masal olur ancak realize 
ediyorum. İlk iki bölümünü yazdım ve iki yılın 
sonunda çıkartmayı düşünüyorum. Aynı 
zamanda İzmit ve İstanbul’da kuaför salonu 
açıyorum.

Bir insanda tahammül edemediğiniz 
özellikler nelerdir?

-Kendini bilmemesi, kibirli olması ve 
egosunu yanlış yönetmesine tahammül 
edemem. Benim Sözüm Kanundur.

Haber: Miray Uzunkuşlar     Tasarım: Nilhan Köysüren
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Yaş�lı Kedil�in Ailesi Oldu
Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğunu başkanı Aybüke Özdağ sorularımızı yanıtladı. Ne gibi 
etkinlikler yapılıyor, okul içerisindeki minik dostlarımıza yapılan yardımlar ve daha birçok merak ettiğimiz 
soruyu yanıtsız bırakmadık.

Geçen yıl hayvan koruma topluluğu kapatılmıştı 
bu yıl açılma sürecinde nasıl bir yol izlediniz?

Okul içerisindeki hayvanların hepsi sahiplendirildi 
mi? 

1 gün, 1 öğün projesinde mamaları topluluk 
içerisinden para toplayarak mı karşıladınız?

Kedilerin aşılanıp kısırlaştırıldığını söylediniz bu 
süreci bir veteriner kliniğiyle mi yoksa belediyeyle mi 
sürdürdünüz? 

Peki, etkinlik planını neye göre yaptınız? Etkinlik 
planınızı bizimle paylaşır mısınız?

Topluluk daha önce hiç faaliyet göstermediği için Sağlık 
Kültür Spor Müdürlüğü tarafından kapatılmış. Bu yılda 
bizim Hukuk Fakültesinden birçok hayvan sever hoca-
larımız var, onlar da kurucu başkanımız Berk Özşenoğul-
larından rica ediyorlar tekrar bu topluluğu kurar mısın 
şeklinde oda kabul ediyor. Çünkü daha öncesinde hukuk 
ve  sosyal sorumluluk topluluklarının başkanlığını 
yapmış.  Bir topluluğun nasıl yürütülmesi gerektiğini 
bildiği için kabul ediyor. Sonrasında topluluğun kurul-
ması için 10 kişi yönetim kurulu 10 kişi denetim kurulu 
olmak üzere 20 kişilik bir genel kurul oluşturuldu. Genel 
kurul oluşturulduktan sonra bir toplantı yaptık ve etkinlik 
planını belirledik. Nasıl fayda sağlarız diye konuştuk ve 
bu şekilde topluluğa yeniden hayat vermiş olduk.

Topluluk üyelerimizin isteği doğrultusunda etkinlik 
planımızı oluşturmaya gayret ettik. En öncelikli planımız 
barınak ziyaretiydi. Tabi topluluğun kurulması için yak-
laşık 1 aylık resmi prosedür var. O resmi prosedürü 
ancak ekim sonu kasım başı gibi tamamlayabildik. 
Sonrasında sınav zamanlarına denk geldiği için maalesef 
bu ziyaretimizi gerçekleştiremedik. Ondan sonra hoca-
larımızdan okul içerisinde sokak hayvanlarını beslemek 
için ücretsiz mama standı açalım, bunları öğrencilerimi-
zle dağıtalım diye. Projeyi hemen hayata geçirdik. Birinci 
dönem “1 gün, 1 öğün” kampanyasıyla okulumuzda 
standımızı kurduk. Bu mamaları öğrenciler aldılar, 
çalışanlarımız aldılar ve 10 kg mama 2 gün gibi kısa bir 
süre içerisinde dağıtıldı. 
 
Diğer bir etkinliğimiz okul yönetimimizin bizden ricasıydı. 
Kampüsteki kedilerimizin sahiplendirilmesi ve aşılatıl-
ması konusunda yardım istendi. Kampus içerisindeki 
kedilerimizi tek tek topluyoruz aşılatıyoruz kısır-
laştırıyoruz ve birer yasal sahip buluyoruz. Sahiplenen 
öğrencilerimize birer aşı karnesi vericez. Böylece öğren-
ciler evlerine alamasalar da kampüs içerisinde birer 
hayvan sahiplenmiş olacaklar.
Bir de Mayıs başı gibi sivil toplum kuruluşlarından bir 
tanesini üniversitemize davet edip hayvan haklarıyla ilgili 
veya “Hayvanları nasıl korumalıyız?” konulu bir konfer-
ans düzenlemek istiyoruz. 
 

Okul içerisindeki kedilerimizin teker teker fotoğraflarını çektik 
ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunduk. Bu paylaşımlar 
sonrasında çok sayıda öğrenciden destek gördük. Bazı öğren-
ciler sadece yasal sahipleri olmayı kabul ederken bazı öğren-
ciler ise seçtikleri kedilere evlerini açmak istediler. Çok kısa 
bir sürede okul içindeki kedilerimizi sahiplendirdik. 
 

Hayır. Kendimize bu konu için bir sponsor bulduk.  
Açıkçası sponsorumuz çok destek oldu. Ambala-
jların üzerlerine ‘Yaşar Üniversitesi hayvanları 
koruma topluluğunun bağışıdır’ şeklinde logolar 
bile yapıştırmışlardı.
 

 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre belediyenin 
sınırları içerisinde olan sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve 
kuduz aşılarını yaptırma gibi bir zorunluluğu var. Aynı zaman-
da bu işlemlerden sonra belediye hayvanları aldığı yere teslim 
ediyor. Bizde Bornova Belediyesini aradık ve 
“Kampüsümüzdeki kedilerimizi kısırlaştırma, kuduz aşısı, iç , 
dış parazit aşılarını yaptırabilir misiniz?” diye sorduk. Normal-
de iç dış parazit aşılarını yapmıyorlar ama bu isteğimizi kırma-
dılar. Şuan 7 hayvanımızı kısırlaştırıp aşılarını yaptırdık. 
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Okul içerisinde kediler için onlara özel bir alan 
yapmayı planlıyor musunuz?

Okul içerisindeki kedilerimiz okul 
binası olsun derslikler olsun her 
yerde gezebiliyorlar peki bu kediler 
için okul kimliği çıkartmayı 
düşünüyor musunuz? Daha önce bir 
başka üniversitede benzerlerine 
rastladık çünkü. 

Okulumuzun sosyal sorumluluk projelerine 
sizde bir proje sunmayı düşünüyor 
musunuz?

Topluluk başkanı olarak sizin bir kedi ya da 
köpeğiniz var mı?

Rektörümüzle bir görüşmemiz oldu yarıyıl tatil süresi 
içerisindeydi bu görüşme. En büyük isteğimiz kampus 
içerisinde yer gösterilmesi. 

O yerlerde üniversitemizin endüstriyel tasarım öğren-
cilerinin tasarlayacağı mama ve su kaplarının olacağı 
aynı zamanda içerisinde  bir tane kedi evi olabileceği 
bir alan hazırlamak. Rektörümüzden bu proje için 
onayımızı aldık. Fakat iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
kapsamında almamız gereken bazı önlemlerimiz vardı 
ve henüz o önlemleri alamadık. Alınca hemen bu 
projemizi de hayata geçirmek istiyoruz. 
 

Okulumuz içerisinde meşhur olmuş kedil-
erimiz var zaten. Mesela Dombili diye bir 
kedimiz var uzun tüylü herkesçe bilinen. 
İlerleyen zamanlarda Dombili’ye bir kimlik 
kartı ayarlayabiliriz. Bence öğrenciler ders 
zamanları olsun sınav zamanları olsun 
hayvanlarla karşılaştıkları zaman motive 
oluyorlar. Yüzlerinde gülümseme oluyor 
sevmek istiyorlar.  O nedenle bu hayvan-
larımızın bir kimlik kartı da olursa bence 
çok sevimli olur. 
 

Rektörümüzün bizden bu yönde de bir ricası oldu. 
Sosyal sorumluluk dersi kapsamında hayvan 
barınakları ziyaret projesi yapılsın, en azından her 
yıl bu dersi seçen 100 kadar öğrencimiz giderse 
bizimde üniversitemiz adında büyük bir desteğimiz 
olur diye bir önerisi olmuştu. Bizde bunu sosyal 
sorumluluk dersinde görevli olan Kevser hocamızla 
görüştük. Kevser hocamız bu önerimizi kabul etti 
ve nasıl yapabiliriz içerikli görüşmelerimiz hala 
sürüyor.

Bir tane köpeğim var 4 yaşında Boxer cinsi. Üçüncü 
köpeğim ve 4 yaşından beri hayvan besliyorum. 
Daha önce Alman kurdu ve Bullmastiff cinsi 
köpeklerim oldu ve aile içerisinde hep hayvanlarla 
büyüyen biri oldum.

HABER: İrem Gölcük TASARIM: Melis Özkan

Haber: Irem Gölcük      Tasarım:  Melis Özkan

   İnsanlar ile hayvanlar arasındaki 
dostluk çok eskilere dayanıyor. 
İnsanlar hayvanları çeşitli nedenler 
ile evcilleştirmiş ve onlarla dost 
olmuştur. Günümüzde birçok insan 
evlerini bu sevimli hayvanlar ile 
paylaşıyor. Her geçen gün bu sayı 
daha da artıyor.

Evcil Hayvanı Olanlar Daha Az 
Sağlık Sorunu Yaşıyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 
hayvanların iyileştirici güçleri vardır. 
Birçok araştırma sonucunda evcil hay-
vana sahip olan insanların diğer insan-
lardan daha az sağlık sorunu yaşadığı 
ve daha mutlu olduğu kanıtlanmıştır. 
Çoğu bedensel ve psikolojik hastalığın 
tedavisinde evcil hayvanlardan faydala-
nılır. Uzman psikologlarda hayvanların 
anksiyete, panik atak ve depresyon gibi 
psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği ve 
stresten kurtulmamıza yarar sağladığı 
konusunda hemfikirler. Birçok insanda 
stresli bir günün sonunda kedi veya kö-
peğiyle oynadığında, kuşunun ötüşünü 
dinlediğinde ya da akvaryumda yüzen 
balıkları izlediğinde stresinin azalıp 
moralinin düzeldiğini söylemiştir. Diğer 
bir yandan da hayvanlar bizim yalnız 
hissetmememizi sağlar. Evcil hayvan-
lar psikolojik olarak iyileştirmelerinin 
yanında bedensel hastalıkların iyileş-
mesinde de yardımcı olabilirler. Hayvan 
sahiplerinin kan yağı ve kan basıncı 
düzeylerinin düşük olduğu ve kalp krizi 
geçirme risklerinin daha az olduğu 
saptanmıştır. Evcil hayvanlarla birlikte 
büyüyen çocukların alerjik sorunları 
daha az yaşadığı görülmüştür. Uzman 
Psikolog Ayben Ertem evcil hayvanların 
çocukların empati kurma yeteneğini 
geliştirdiğini ve çocukların sosyalleş-
mesini sağladığını belirtmiştir.

Kedi Mırıltısı Kalp Krizi Riskini 
Azaltıyor

Yapılan bir araştırma sonucunda kedi 
mırıltısının insan üzerinde sakinleş-
tirici, yatıştırıcı ve stresi azaltıcı bir 
etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Vücuttaki kan basıncını azaltmış ve 
kişide olumlu hislerin ortaya çıkması-
nı sağlamıştır. Mırıltı sırasında insan 
vücudunda serotonin ve oksitosin 
gibi hormonların arttığı ve insanların 
kendini daha mutlu hissettiği görül-
müştür. Kediler ile yaşayan insanların 
kalp krizi geçirme risklerinin %40 
daha az olduğu kanıtlanmıştır.

Haber:  Selma Işık    Tasarım: Merve Ceylan
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KampüsteKutu Kutu Iyilik

‘Selçuk Yaşar kampüsünde sosyal sorumluluk çalışması 
kapsamında ihtiyaç sahibi miniklere her ay kutu, kutu 

tekstil ve erzak yardımı yapılıyor’
Yaşar Üniversitesi Ana kampüsünde Y blok ile C blokta bulunan yardım kutularına 
personel,  öğretim görevlileri ve çoğunluğu öğrenciler olmak üzere yardımseverle-
rden ilgi büyük. Proje sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ve  kutuların 

periyodik temizliği, boşaltımı ve depolanmasından sorumlu öğrenci İlkim Toka  erzak 
ve tekstil ürünleri için daha fazla yardım istedi.

Yardım kutularına çöp atmayın
Kutuların amacı dışında kullanımıyla ilgilide 
serzenişte bulunan sorumlu öğrenci İlkim Toka: 
‘’ Kutuları temizlerken karşılaştığımız en büyük 
zorluk çöpleri ayıklamak oluyor. Pet şişeler pa-
ket kağıtları ve benzeri şeyleri bu kutulara atıp 
tekstil ürünlerine zarar veriyorlar. Bu konuda 
daha duyarlı olunması gerektiğini düşünüyo-
rum. Böyle güzel bir projede birbirimize köstek 
olmak yerine destek olmalıyız ki ihtiyaç sahipleri 
insanlara daha iyi neticeler verebilelim.’’  dedi.

Kutulara yardım olarak bağışlanabilecek ve 
acil ihtiyaç kategorisinde bulunan malzemel-
er ise  şunlar: Kullanılmamış defterler, kalem, 
erzak (baklagiller, dökülme ve bozulmaya karşı 
dayanabilecek erzaklar), tekstil ürünleri ( panto-
lon, kazak, eldiven, atkı, tişört vs.), çocuklar için 
uygun okuma kitapları gibi materyaller. 
Bu tarz eşyaların yardım kutularına atılması 
yardımın amacına daha uygun olacağı gibi ayrı-
ca asıl yardımın hedeflendiği ilk okul öğrencile-
rine de daha verimli ve yardımcı oluyor.

Okul dışından da yardım gelebilir
Böyle bir yardım kampanyasının içinde bulun-
abilmek için sadece okula bağlı bir birey olun-
masına gerek duyulmadığını belirten Toka, ayrı-
ca öğrenci ailelerinden, personel ve öğrencilerin 
haberdar edebildiği yardım sever insanlarında 
desteklerini beklediklerini belirtti. İlkim Toka: ‘’ 
Bir gün hepimiz böyle şeylere ihtiyaç duyabilir. 
Önemli olan empati kurup ihtiyacı olan insanları 
anlayabilmek ve elimizde onlara ulaşma imkanı 
varken bunu değerlendirip onların sesi ve der-
manı olabilmek. ‘’ dedi.

 Toka projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
 ‘’ Ben projeyi hocamızla koordineli bir şekil-
de yürütüyorum. Ancak bazen kendi yoğun-
luğumdan dolayı işler aksayabiliyor. Hal böyle 
olunca arkadaşlarımdan yardım istiyorum ku-
tuların doluluğunu ve temizliğini birlikte kon-
trol ediyoruz. Dolan kutuların boşaltımında bir-
likte çalışıyoruz.  Yağmurlu havalarda taşıma 
esnasında ıslanan malzemeler sorun yarat-
abiliyor. Böyle durumlarda diğer yardım sever 
arkadaşlarımızla birlikte ekip çalışması yap-
arak Y bloğumuzdaki depolama için kullanılan 
stüdyomuza her şeyi taşıyoruz. Ay sonunda 
toplu olarak yardımları ihtiyaç sahipleriyle bu-
luşturuyoruz.

Haber : Caner Yandımata    Tasarım : Yaren Ön
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123 4 5
Merhaba öncelikle bize 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

Yaşar Üniversitesi’nde 
Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Koordina-
törlüğü yapmaktayım. 
1999 depreminden bu 
yana sivil toplum ku-
ruluşlarında gönüllü 
ve profesyonel olarak 
çalışıyorum. Kariye-
rime o zamanlar çok 
yaygın olmayan bir 
alanda sivil toplum 
uzmanı olarak  baş-
lamış oldum. Türki-
ye’de sivil toplumun 
gelişmesi 1999 
depreminden bu yana 
çok önemli bir yer 
tutuyor. O dönemler 
sizlerin yaşlarınday-
dım hayatım boyunca  
insanların birbirine 
yardım etmesi gerek-
tiği düşüncesindeydim 
bu düşünceyle birlikte 
gönüllü çalışmaya 
başlamıştım. Daha 
sonra profesyonelliğe 
doğru adım atmaya 
başladım. Böylelikle 
profesyonel hayatımı 
hep bu alanda geliş-
tirdim.

Sosyal sorumluluk 
projelerinin öğrencilere 
neler kattığını düşünüyor-
sunuz?

Öğrencilere bir önceki 
sorunuzda belirttiğim 
gibi kendi yaşadıkları 
toplumun biraz daha 
farkında olmalarını 
sağlıyor. Üniversite 
eğitimleri sırasında 
özellikle bizimle çalış-
tıkları alanlar; sosyal 
dezavantajlı kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar, çevre 
atıkları, çöpler, doğa, 
nesli tükenen hayvan-
lar gibi bir çok alana 
yayılıyor ve bu bizim 
yaşamamızı devam 
ettirmemiz için gerekli 
olan bir alandır. Biz 
üniversite öğrencile-
rine ‘Siz gelecekte bu 
çevreyle, bu insanlarla 
muhatap olacaksınız. 
Yaşadığınız dünyadaki 
sorunların farkında 
olun. Bu çözümün bir 
parçası olarak yaban-
cılaşmadan konulara 
dahil olun’ diyoruz. 

Öğrencilerinizin yaptığı sosyal sorumluluk proje-
lerini başarılı buluyor musunuz? Daha iyi projeler 
yapılabilir mi?

Biz öğrencilerimize bir takım kurumlar öneriyoruz. 
Sivil toplumda Lösev, Ege Orman Vakfı gibi kurum-
larla çalışabileceklerini ve çeşitli görevler yapabi-
leceklerini söylüyoruz. Bunun yanı sıra kendi proje 
önerileriyle de bizlere gelebileceklerini, onları 
destekleyeceğimizi açık şekilde beyan ediyoruz. 
Gelen proje önerileri her yıl biraz daha güzelleşi-
yor. Geçen yıllarda üniversitede hediye toplama 
kampanyalarımız vardı.  Şu anda o kampanya biraz 
daha gelişerek büyüdü ve hastanelerde çocuklar-
la yaptığımız partilere dönüştü.  Bunun ardından 
kampüsümüzün  hem idari hem akademik perso-
nelleri  kampanyalara destek verdi. Dolayısıyla biz 
şu anda İzmir’de neredeyse bütün belediyelerle, 
hastanelerle, sivil toplum kuruluşların hepsiyle 
temas edip çalışır hale geldik. Öğrencilerimizin bir 
başka güzel projesi olan okulların boya badana, 
çevre düzenleme çalışmaları, barınaklara yardım 
çalışmaları ve bakım onarım çalışmaları beni çok 
sevindiriyor. 
Bu sene İzmir’de İyilik Var hareketinin içinde bir 
uygulama geliştirdik. Bu uygulamayla insanların 
öğrencilerden aldığı birlik fikirlerini topluyoruz. 
Bu yıl bu fikirlerin hepsini toparlayarak iyilik 
fikirleriyle ilgili bir web sayfası oluşturuyoruz. 
Siteyi oluşturma amacımız insanlara gördükçe 
ilham vermek ve iyilik fikirlerini benimsetmek. 
Bir öğrencimin bir fikri beni çok şaşırttı ‘Hocam 
saçlarımı bağışlabilirim’ diye bir fikirle geldi ve çok 
şaşırdım. Ardından biraz araştırdığımda onkolojide 
tedavi gören çocukların saçlarının kemoterapiden 
sonra döküldüğünü, onlara en uygun perukların 
insan saçından yapıldığı bilgisine ulaştım. Bu 
beni çok içten etkiledi. Öğrencilerimin böyle proje 
teklifleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beni 
gerçekten etkileyen bir projeden daha bahsedeyim. 
Bu projeyi gerçekten çok yaygınlaştırmak istiyo-
rum.  Sokaklarda evsizlere uyku tulumu battaniye, 
mont vs gibi şeyler dağıtma fikri gelişitirlidi ve 
bunu gerçekleştirdiler. Bunlar tamamen öğrenci-
lerimizden gelen fikirlerdir. Bizim burada yapmak 
istediğimiz ana hedef öğrencilerin, gençlerin, daha 
doğrusu öğrencilerin değil gençlerin hepsinin bir 
gönüllü çalışmayla temas etmesi,  burada yaratıcı-
lığı hissetmesi ve bunu hayatının bir parçası haline 
getirmesini sağlamaktır.

Sizce sosyal sorumluluk projesinin 
okulumuza kattığı katkıları nelerdir?

Şöyle açıklayabilirim ki; kurum-
sal sosyal sorumluluk çalışma-
ları adı altında bir takım faaliyet-
ler var ve bunu büyük şirketler 
holdingler kendi itibar yöne-
timleri için yapıyorlar. Baktığı-
mız zaman ülkemizde Sabancı 
holding denildiği zaman aklımıza 
Sabancı vakfının yapmış oldu-
ğu yatırımlar geliyor. Bir başka 
kurumsal şirket örneği vermek 
gerekirse mesela Turkcell de-
nildiğinde ‘Kız Çocukları Okula’ 
sosyal projesi akıllara geliyor. 
Kurumlar böyle sosyal proje-
ler düzenleyerek halk üzerinde 
toplumsal güvenirliliği kazandır-
mayı hedefliyorlar. Bizim oku-
lumuzda da yapmış olduğumuz 
çalışmalar tamamen kurum-
sal sosyal sorumluluk olarak 
planlanmadı, hiç böyle bir şey 
yoktu çıkış noktamız bu olmadı. 
Ancak öğrencilerle yarattığımız 
ivme İzmir’de ve aslında biraz 
da Türkiye gündeminde bir iyilik 
hareketi oluşturdu. Yani Yaşar 
Üniversitesi’nde aslında bir 
sosyal sorumluluk dersi ola-
rak başlayan İzmir’de İyilik Var 
hareketi şimdi bütün insanların 
katıldığı kulüplerin derneklerin 
belediyelerin katılımda olduğu 
bir iyilik hareketine dönüştü . 
Bunu kurumsal sosyal sorumlu-
luk gibi de tanımlayabiliriz ama 
ben şahsi olarak çok öyle tanım-
lamaktan yana değilim. Açıkçası 
bu kendiliğinden oluşmuş ve 
Yaşar Üniversitesi’nin göstermiş 
olduğu hassasiyetleri nedeniyle 
de çok güçlenmiş bir harekettir.

İzmir’de iyilik var projesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz ?

İzmir’de İyilik Var aslında insanla-
ra iyilik fikrini yeniden hatırlattı. 
Başlangıçta küçücük bir hareketti 
bizim için, biz ilk olarak kampüsün 
içindeki hayatı nasıl biraz daha 
yardımlaşmaya iyiliğe yönlendire-
biliriz diyerek yola çıktık. Ardın-
dan dünya gönüllüler günü ile 
birlikte bu iyilik hareketini sokağa 
taşıdık. Geçtiğimiz sene de çok iyi 
geri bildirimler aldık. İnsanlara 
hakikaten iyilik yapmak için bir 
motivasyon sağladı. İzmir’de İyilik 
Var hareketine dahil olan kurum-
lar hafta boyunca İzmir’in farklı 
yerlerinde farklı etkinlikler ger-
çekleştiriyorlar. Yapılan faaliyet-
leri biz İzmir’de İyilik Var sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden ya-
yınlıyoruz. Bu hareketin en değerli 
tarafı başkalarına ilham veriyor 
olması, başkalarını da iyilik yap-
ma konusunda tetikliyor olması. 
İyilik dediğimiz kavram küçük 
ya da büyük olacak diye bir şartı 
yok, herhangi karşınızdaki kişiye 
doğaya yahut çevreye yapacağınız 
iyiliklerde bu kavrama dahildir. 
Örnek vermek gerekirse mesela 
yağmurlu bir günde şemsiyeni-
zi ıslanmakta olan herhangi bir 
kişiyle paylaşmak, bir üniversite 
öğrencisinin bir aylık ihtiyaçlarını 
karşılamak, mutfak ihtiyaçlarını 
karşılamak, burs vermek, çevre-
nizdeki toprak arazileri ağaçlan-
dırmak, ağaçları sulamak gibi bir 
çok örnek sayabiliriz.

Sosyal sorumluluk koordinatörü Kevser Çimenli 
ile bir röportaj gerçekleştirdik. Çimenli, sosyal 
sorumluluk projesinde gönüllülük ve zorunluluk 
arasındaki bağlamdan bahsetti.

Kucak Dolusu

Mutluluk 
İçin        Sosyal
Sorumluluk

Haber: Kübra Güler Tasarım: Ezgi Yorulmaz

RÖPORTAJ

Haber:  Kübra Güler      Tasarım:   Ezgi Yorulmaz
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KOCAELİ DEPREMİ

JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİNİ

ÖNE ÇIKARDI
Alaçatılı Jeoloji Mühendisi Alpaslan Koparal, sevilen ve ailesine 

bağlılığıyla bilinen bir çevreci aktivist. Proje çizimleri, etüt çalışma-
ları tüm gününü dolduran Koparal ile sıcak ev ortamında keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanýmak isteriz. Bize 
kendinizden bahseder misiniz? Jeoloji Mühendisliði insan haya-

týnda doðrudan etkili olan afetleri 
inceleyen (yer bilimleri) bir bilim 
dalýdýr. Ne yazýk ki ülkemizde hak 
ettiði önemi 1999 yýlýndan sonra 
kazanmaya baþladý. 1999 Kocaeli 
Depremi önemli düzeyde can kay-
býna,yapýlarda yýkýmlara ve aðýr 
hasarlara neden oldu. Bu deprem 
ülkemizde meydana gelen önceki 
depremlerin sonrasýnda günde-
me gelen,ancak  kýsa süre sonra 
göz ardý edilen iki önemli hususun 
geçerliliðini koruduðunu tekrar 
gösterdi.Kalitesiz ve plansýz yo-
ðun yapýlaþma,Jeolojik-Jeoteknik 
faktörler göz ardý edilerek ya da 
bunlara gereken önem verilmeden 
yapýlan hatalý yer seçimi ve yapý in-
þasýna dikkat çekildi.
Son deprem jeolojik faktörler ile 

zemin koþullarýnýn hasarlar üze-
rindeki etkilerinin boyutlarý- nýn 
idrak edilmesi,kentleþme süre-
cinde uygun yer seçimi konularýna 
yönelmesini  nihayet zorunlu kýl-
mýþtýr. Jeolojik çevrenin, jeolojik 
yapýnýn ve jeolojik süreçlerin,ge-
rekse zemin davranýþýnýn önemi 
ne acýdýr ki bu son depremden 
sonra fark edilmiþtir. Yer seçimi 
ve Mühendislik yapýlarýnýn inþa 
aþamalarý olmak üzere,pek çok 
konuda bir yerbilim mühendisliði 
olan Jeoloji Mühendisliði mesle-
ðinde mevcut iþbirliði arttýrýlarak 
bu alanda üretilen verilerin,yapý-
lan deðerlendirme ve analizler ile 
önerilerin dikkate alýn- masýnýn 
gerekliliði üzerinde daha fazla du-
rulmaya baþlanmýþtýr.Yapýlarda ve 
yerleþim  birimlerinde yönetme-
liklerde bazý düzenlemelere gidi-

lerek,jeolojik-jeoteknik etütlerde 
yýllarca çalýþmalarýna raðmen 
Jeoloji Mühendislerinin de yetkili 
olacaðý hususu ilk kez

 resmiyet kazanmýþtýr.Kýsaca 
  iðilsidnehüM ijoloeJ kesreltezö

yerin yapýsal özelliklerini,
 yer kabuðunun geliþimini ve onun 
kayaç,toprak ve sudan oluþan bi-
leþimini ve geçmiþten günümüze 
deðin ortamsal deðiþimleri de gö-
zeterek doðal süreçleri,yerin fiziki 
doðasýný inceler,bilimsel verileri 
uygulamaya dönük mühendislik 
amaçlarýyla kullanýmýný saðlar. 
Yapýlarýn güvenli þekilde inþasýný 
üstlenen Ýnþaat Mühendisi’ne ya-
pýlarýn projelendi- rilmesini üstle-
nen Mimar ve kent planlamasýnda 
Þehir ve Bölge Planlamacýlarýna 
yararla- nabilecekleri yerbilimi ve-
rilerini saðlar.

Mesleğinizi seviyor musunuz?
Evet seviyorum. Mesleðimi doðup 
büyüdüðüm çevremde yapýyorum.

1975 Alaçatý  doðumluyum. Ýlk ve 
Ortaokul eðitimimi Alaçatý’da,Lise 
eðitimimi Çeþme’de tamamladým. 
Ardýndan Dokuz Eylül Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliði’nden mezun 
oldum. Ýngilizce ve Almancayý iyi 
derecede konuþurum. Arnavut 
kökenli olduðumuz için az çok Ar-
navutça konuþurum. Ailem ile za-
man geçirmeyi,seyahat yapmayý 
severim. Fýrsat buldukça sporumu 
yaparým.Þu anda Jeoloji Mühendi-
si olarak kendi iþimi yapýyorum.

Mesleðinizin sizce önemi nedir?

Sosyal yasam
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Çoðunlukla açýk arazide görev yaptýðýmýz 
için ýslak,soðuk ve sýcak ortamlarda bulu-
nuruz. Arazý çalýþmalarýmýzda elde ettiði-
miz bulgularý incelemek üzere laboratu-
arlarda kimyasal analiz çalýþmalarý,büro 
ortamýnda harita okunmasý,araþtýrma so-
nuçlarýnýn rapor edilmesi gibi çalýþmalar 
yaparýz. 

Mesleðinizin gerektirdiði özellikler neler-
dir?
Jeoloji Mühendisi olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneðe, incele-
me ve araþtýrma merakýna sahip,Mate-
matik,Fizik,
Kimya,Coðrafya konularýna ilgili ve ba-
þarýlý,açýk havada çalýþmayý seven doða 
þartlarýna dayanýklý olmalarý gerekir.

Siz kendi büronuzda bu mesleði serbest 
olarak yapýyorsunuz. Jeoloji Mühendi-
si’nin bunun dýþýnda nerede iþ bulma im-
kaný vardýr?
Maden Tetkik Arama Enstitüsü,Devlet 
Su Ýþleri,Türkiye Kömür Ýþletmeleri,Ýller 
Bankasý Genel Müdürlüðü gibi kamu ku-
rum ve kuruþlarýnda görev  yapmaktadýr-
lar.Özel sektörde ise Ýnþaat,Madencilik 
alanlarýnda çalýþabilirler.

Hiç kimsenin bilmediði bir özelliðiniz var 
mý?
Çok duygusal ve yufka yürekliyimdir.

Boþ zamanlarýnýzý nasýl deðerlendirirsi -
niz?
Gençliðimde birkaç ülke gezdim. Meslek 
hayatýma erken baþladýðým için ardýndan 
evlilik ve çocuklar olunca ailemle kýsa 
yurtiçi ve yurtdýþý gezileri yapýyorum. Ön-
celikle kendi ülkemizin her bölgesini gez-
mek kültürlerini görmek isterim. 

En büyük hayaliniz nedir?
Tek hayalim var. Bende saklý kalsýn. Ayný 
yerde yaþadýðýmýz için bu hayalimi ger-
çekleþtirdiðim zaman haberiniz olacak. 
Size hatýrlatacaðým.

Sosyal yasam
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