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YAPRAK’ta 
20. SAYI
GURURU

Yaşar Üniversitesi   Meslek Yüksek Okulu  öğrencilerinin dergisi Yaprak  10 yılını kutluyor. 
Yılda iki kez güz ve bahar dönemlerinde     MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı  
öğrencileri ile Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan Yaprak 
Dergisi   2019 Güz döneminde yayımlanan 20. Sayısı ile 10’ncu yılına ulaşmış oldu.

Öğrenciler hazırlıyor
Yaprak dergisinin hazırlanmasına Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğrencileri  Temel  
Gazetecilik ve  Mesleki  Gelişim Etkinlikleri dersleri kapsamsında muhabir  olarak çalışarak 
haber yazıp, fotoğraf çekip,  yaptıkları röportajlarla kampus içindeki ve kampüs dışındaki 
dünyayı derginin sayfalarına taşıyor.
Grafik  Tasarım Programı  öğrencileri ise hazırlanan haberlerin yer aldıkları sayfaların 
tasarımlarını yapıp  fotoğraf  ve grafiklerle görsel zenginlik katarak, okuyucunun  
keyifle okuyacağı bir dergi haline getiriyor.
Yaşar Üniversitesi  Meslek Yüksek Okulu web sayfalarında yayımlanan dergi Yaşarlı     
öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.
Nice 10 yıllara Yaprak 



İhracatta inovasyonun önemi
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Hauni türkiye genel müdürü cem osman aygün MYO da verdiği konferansta 
“hangi mesleği yaparsanız yapın;mutlaka ayrıcalıklı farklı ve vazgeçilmez olun dedi” 
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“ESPRİDE GERÇEKLİK PAYI YÜKSEK”

HABER : HABER MERKEZi
TASARIM: M.UMUT YAKA

VAZGEÇİLMEZ OLMAYA ODAKLANIN
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Hauni Türkiye Genel Müdürü Cem Osman Aygün MYO da verdiği konferansta 
“hangi mesleği yaparsanız yapın; mutlaka ayrıcalıklı farklı ve vazgeçilmez olun dedi” 
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Mert Can Peyzan

Simay Şeker
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Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 
ve Yaşar Üniversitesi Denizcilik Topluluğu
organizasyonunda “Denizcilik Sektöründe İnsan 
Kaynakları” paneli yapıldı. Panele Dokuz
Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik 
İşletmeleri Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları
Uzmanı ve Kariyer Planlama Koordinatörü Doç. 
Dr. Didem Özer Çaylan, MSC Mediterranean
Shipping Company Organizasyonel Gelişim ve 
Eğitim Kıdemli Uzmanı Erkin Gürcan, Kaptan
Özgür Alemdağ ve Kaptan Fatih Mehmet Cansever 
konuşmacı olarak katıldı.
Erkin Gürcan, MSC Shipping Company tanıtımı ile 
başladığı sunumunda, MSC grubunun dört
ana sürdürülebilirlik başlığını ve şirket değerlerini 
anlattı. Şirketin çeşitli alanlarda aldığı
ödüllerden de söz eden Gürcan, insan kaynakları 
bölümü olarak amaçları hakkında şunları
aktardı: “Doğru pozisyonlara doğru kişileri yer-
leştirmek, çalışanların gerekli bilgi ve
tecrübeleri kazanırken, başarılı olabilmelerine 
yardımcı olacak destek ve eğitimleri sunmak,
kariyer gelişiminde herkese fırsat eşitliği sağlam-
ak.” Erkin Gürcan, şirketin işe alım süreci
hakkında bilgi vermesinin ardından, MSC Gru-
bu’nda gelişim olanakları ve sosyal yaşamı
anlattı. Gürcan, konuşmasının sonunda kariyer 
yolculuğunda öne çıkmak için adayların
vurgulaması gereken önemli noktaları, özgeçmiş 
incelerken dikkat ettiklerini ve iş görüşmesinde 
dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
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Sosyal medyanın
iş hayatına etkileri

Özge öpöz - Sıdıka masat

Yusuf eray çiçek



MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
öğrencileri “Bütünleşik Pazarlama
İletişimi” dersi kapsamında Aralık ayında 
Feast’e teknik gezi düzenledi. Gezi
kapsamında İzmir’in Torbalı ilçesinde 
bulunan Feast tesisleri ve KEY Museum  
ziyaret edildi.
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Yaşar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü 
tarafından, 28 Kasım 
tarihinde Utku Gürtunca 
reklam yazarlığı atölyesi 
gerçekleştirildi. Bol kah-
kaha ve samimi sohbetle 
gerçekleşen atölyeye 
Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık öğrencileriyle MYO 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı öğrencileri 
katıldı.

Utku Gürtunca atölyede 
önce yaptığı işlerden 
bahsetti, sonra hayata 
sıradan bakıştan sıyrılıp 
daha farklı bir bakış 
açısıyla olayları, varlıkları 
ve kişileri gözlemlemenin 
yaratıcı düşünceyi gelişti-
ren yollardan biri olduğu-
na dikkat çekti. Hayatı 
anda yaşamayı sevdiğini 
anlatan Gürtunca, sosyal 
medyayı aktif kullandığı-
nı ve instagrama farklı 
fotoğra�ar koyup altına 
komik bir şeyler yazarak 
farklı öyküler çıkardığını 
söyledi.

Atölye süresince anlattığı 
hayat tecrübeleriyle 
birlikte öğütler veren 
Gürtunca şunları söyledi: 
“Diploma kapıdan girme-
nize yardımcı olacak, 
farklı olmak için ekstra bir 
şeyler yapmanız gerekir, 
bu yüzden kendi içindeki 
seni çıkar ve tanıyabildi-
ğin kadar insan tanı. 
Unutmayın ki yumurtayı 
içerden kırarsanız, kuş 
olup uçarsınız.’’
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Seda altıngözlü - Simay şekerSeda Altıngözü - Simay Şeker
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halkla ilişkiler

Sosyal Medya
Asla
Ölmeyecek
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Ben köşe yazmaya başlamadan önce tam 13 yıl mu-
habirlik yaptım, kendimi yeterli hissedene, piştiğime 
kanaat getirene kadar. Ayrıca çok çalıştım. Yıllarca ne 
yılbaşı bildim, ne bayram ne de tatil. Sabahlara kadar 
gazetede kaldığım günler oldu. Öğrenmeye hep açtım. 
Böyle bir yol haritasını izlemek doğal olarak bana başarı 
ve ödüller getirdi.
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halkla ilişkiler
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Yayıncılık kaliteli  içerikle gelișecek
HALKLA İLİȘKİLER

Selen Marmarisli 

Ceylin Örgen
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Picasso
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ORMAN  

Atölyeye karşı büyük bir ilgi olduğundan dolayı bir sürü ebeveyn ve çocuk sıra beklemek
zorunda kaldı ama her çocuğun mutlu olması için kimseyi geri çevirmedi. Atölyeden her
ayrılan çocuk elinde ki bez torbalarıyla aileleriyle mutluluklarını paylaştı. Gönüllü çalışanlar
olarak çocuklar ile keyif dolu saatler geçirdik ve ortaya çok güzel görüntüler çıktı ve bizlerde
çalıştığımız ekip ile hep birlikte kendi bez torbalarımızı boyayıp güzel bir anı bıraktık. Günün
sonunda ise ne kadar yorulmuş olsak bile her anından zevk aldık.

Arat 39
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Kütüphanede öğrencilerin yaşadığı sorunlara 
karşı çözümleriniz nelerdir?

Kitap Topluluğu’nu neden kurdunuz, işleyişi 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öğrenciler neden Kitap Topluluğu’nu 
seçmelidir?

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Kütüphane hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Öğrencilere sunduğu imkanlar nelerdir?

-
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-

- -
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-
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-

-

kampüs 2
1Haber:

YALÇIN TABAN

SELIN ARAT

Tasarım:

41
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Selin Arat

Yalçın Taban



‘’Keşke dünyaya bir daha gelsem de 
daha çok kitap okuyabilsem…”

1
YALÇIN TABAN

Arda IsciHaber:
Tasarım:röportaj
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1
YALÇIN TABAN

Selin AratHaber:
Tasarım:kültür ve sanat

-
-

-

-

-

-

-

45

46Yalçın Taban



47

48

KASABADAN 
           

           

JonjoBrady : Sizi Kent Üniversitesine getiren deneyimleriniz nelerdi ? 

Mike Oliver: E itimle ilgilenmedim, i çi çocu uydum, akademik e itim veren okula 
gittim.Ancak, okuldaki arkada lar m yüksek notlar al rken ben alamazd m. Daha sonra bir y l 
boyunca bir ofiste çal t m ve korkuyla fark ettim ki i  hayat  okuldan bile daha s k c yd . 
Çal maya ba lad m y l bir gün havuza dald m ve boynum k r ld . StokeMandeville 
Hastanesi’nde bir y l yatt m.  

yile tikten sonra ilk slah evinin oldu u Borstal Kasabas ’na döndüm. Kendimi i e girmeye 
yetersiz gördü üm için evden d ar  bile ç kmad m.Bir gün kap  çald  ve bir adam bana “i  
ister misin ?” dedi. im okuma-yazma problemi olan mahkumlarla birebir çal malar 
yapmakt . 

Orada i e ba lad mda slah evinde çal an e itmen geçerken beni b rakabilece ini 
söylemi ti. Bir süre benden toplu çal malar yapmam  da istedi. Yine okuma yazmada zorluk 
çeken mahkumlarla çal acakt m. Böylece bir s n fta kendimi istemsizce ö retmenlik 
yaparken buldum. Gece okuluna ve di er kurslara gitmem gerekti. Böylece di er herkesten 
bir ad m önde oluyordum. 1968 veya 1969 y l nda hükümet bir karar verdi. Ö retme yetkisi 
veya diplomas  olmayan hiç kimse, bir s n f ö retmeni olarak çal amazd . Oxford 
Üniversitesi’nde gece okulunda ald m derslerden biri ‘yeti kin e itimi’ dersiydi. Bir di eri 
ise ‘sosyoloji’ dersiydi. Tabi ki, sosyolojiye a k oldum. Sosyoloji okumaya karar verdim. 

dili halinde engelsiz bir belgesel 
haline getirildi.

etkinlik 47
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Müz�ğe YÜSEM’de başlayab�l�rs�n�z
YÜSEM’de g�tar dersler� veren Yaşar Ün�vers�tes� öğrenc�s� 
Furkan Tatlıd�ll� �le müzğ�n adeta b�r hastalık olduğunu söyle-
yerek, okulun çok �y� ek�pmanlara ve eğ�tmenlere  sah�p oldu-
ğunu öğrenc�ler�n YÜSEM’de eğ�t�m alab�leceğ�n� bel�rtt�.  

YÜSEM’de g�tar dersle-
r� veren ve profesyonel 
olarak da çalışan Yaşar 
Ün�vers�tes� öğrenc�s� 
Furkan Tatlıd�ll� �le 
müz�k sektörü ve Türk�-
ye’de müz�k eğ�t�m� üze-
r�ne konuştuk. 

Ne tür müz�k �cra ed�yorsunuz? / 
Çaldığınız enstrümanlar nelerd�r?

Farklı tarzlarda müz�k yapıyorum.Pop 
da çalıyorum rock da, caz da... Çünkü 
�şlere g�d�yorum.Bu �ş� profesyonel 
anlamda yapıyorum. Ama asıl tarzım 
caz d�yeb�l�r�m.Çaldığım enstrümanlar 
�se ; Akust�k g�tar, elektron�k g�tar, bas 
g�tar.

Daha önce ünlü b�r�yle çalıştınız mı?

Okuldak� hocam T�muç�n ŞAHİN'� 
sayab�l�r�m.Onun yönet�m�ndek� 
Ensemble �le İzm�r Avrupa Caz Fest�-
val�'nde sahne almıştık.

Sahne alıyor musunuz ?

Evet sahne alıyorum.Paramı sahneler-
den ve öğrenc�ler�mden kazanıyorum.-
Sahne aldığım yerler değ�ş�yor.

Kend�n�ze �dol olarak aldığınız sanat-
çı/sanatçılar var mı?

Kend�me �dol olarak aldığım b�r sürü 
sanatçı var.Mesela bunlardan b�r�s� 
T�muç�n ŞAHİN.Hem akadem�syen 
hem de performans sanatçısı.Aynı 
zamanda müz�ğe get�rd�ğ� yen�l�kler 
açısından da fazlasıyla sevd�ğ�m b�r 
sanatçı.Bunun yanı sıra;M�les DAVIS, 
Pat METHENY,Charles MINGUS, 
JOHN COLTRANE, Wes MONTGO-
MERY ve John Scof�eld daha sonrak� 
dönemlerde �se Queen, P�nk Floyd ve 
Muse da sevd�ğ�m sanat �nsanlarıdır.

Öncel�kle b�ze b�raz kend�n�zden 
bahseder m�s�n�z? 

Adım Furkan TATLIDİLLİ.1993 
doğumluyum.Yaşar Ün�vers�tes�'nde 
tam burslu caz bölümünde öğrenc�-
y�m.Daha önce Esk�şeh�r'de �şletme 
üzer�ne b�r bölüm okudum ama 
orada da müz�kle �lg�len�yordum..-
Hatta dört yıl boyunca Anadolu 
Ün�vers�tes� Müz�k Kulübü başkanlı-
ğı yapmıştım.Aslında a�lem müz�k 
okumamı �stem�yordu.Ama müz�k 
b�r hastalık! Bu �ş�n �ç�ne b�r kere 
g�rd�ğ�n�zde b�r daha çıkamıyorsu-
nuz.Öğrenc�l�ğ�m�n yanı sıra 
YÜSEM'de g�tar öğretmenl�ğ� de 
yapıyorum.

Kaç sened�r müz�ğ�n �ç�ndes�n�z?

Müz�k serüven�m, �lk olarak sek�z 
yaşındayken kuzen�m�n bana hed�ye 
ett�ğ� org �le başladı.Duyduğum 
şarkıları çalmaya çalışıyordum.Daha 
sonrasında �lkokuldayken yan� on b�r 
on �k� yaşlarındayken annem�n aldığı 
g�tarı çalarak devam ett�m.Amacı ben� 
müz�syen yapmak değ�ld�.Ama ben 
el�mden düşürmüyordum.Bu süreç 
l�seye kadar böyle �lerled�.Bu arada 
l�sey� Ankara'da okudum.Ankara 
doğumluyum.L�seye geld�ğ�mde �se 
yaşım �lerled�ğ� �ç�n b�l�nçlenmeye ve 
müz�kle daha c�dd� b�r şek�lde �lg�len-
meye başladım.Müz�kle �lg�lenen 
b�rkaç arkadaş b�r grup kurduk ve 
bas�t coverlar yaptık.Derken l�se �k�de 
d�ğer l�seler�n fest�valler�nde çalmaya 
başladık.Çok güzel duygulardı.O sene 
artık anlamıştım."Ben müz�k yapaca-
ğım." dem�şt�m kend�me.Stüdyolara 
g�d�p amatör kayıtlar alıyorduk.Boş 
zamanlarımızın neredeyse tamamını 
prova yaparak geç�r�yorduk.Tab� 
okuduğum okul Anadolu L�ses� olduğu 
�ç�n beklent�ler doktor,mühend�s veya 
avukat olmam yönündeyd�.A�lem �lk 
başta müz�syen olmamı �stemed� ama 
sonradan çok destekled�ler.

Ve ben müz�syen olmak �st�yordum.A-
nadolu Ün�vers�tes� Konservatu-
var'dan hocalarımın da yönlend�rmele-
r�yle caz bölümüne hazırlanmaya 
başladım.C�dd� anlamda �lk müz�k ve 
g�tar eğ�t�m�m� Onur AYMER-
GEN'den aldım.Okul sürec�nde de 
Onur PUZA ve T�muç�n ŞAHİN �le 
devam ett�.İzm�r'dek� p�yasada çalma-
ya başladım.Muhtel�f müz�syenlerle 
tanışma fırsatı yakaladım.Okulun bana 
bu anlamda çok yardımı oldu.Şu anda 
�se bulunduğum noktadayım.

Kültür-Sanat Berk�n İşlek
Ebru Özkaya
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Okulumuzun müzikle uğraşan 
kimselere sağladığı imkanlar 
nelerdir?

Yaşar Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi'nden ister oku-
lumuzda okusun, ister okuma-
sın ders alabilirler. Müzikle uğraşan öğrencilere 

tavsiyeleriniz nelerdir?

Sabırlı,azimli ve istekli olsunlar.-
Bol bol dinlesinler.Bu konuda 
deneyimli olan insanlara soru 
sormaktan çekinmesinler.Çün-
kü müzik öğrenciliği çok uzun 
bir yol ve nereden, nasıl geçile-
ceği hakkında bilgi almak 
faydalı olabilir. 

-

-
-

-

-

-

Okulumuzda faaliyet gösteren 
müzik topluluğu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Organizasyon anlamında biraz 
zayıf buluyorum.Ama amatör 
ruhla bir şeyler yapmaları çok 
güzel.Destekçileriyiz.

Okulumuzun hem eğitmenleri 
çok iyi hem de çeşitli ekip-
manlara sahibiz.Bunun yanın-
da muhteşem bir kayıt stüd-
yomuz var.Tabi ki de elinizi 
kolunuzu sallayarak giremez-
siniz ama eğer sunacak iyi bir 
projeniz varsa size her türlü 
yardımcı olurlar.Veya konser 
vermek istediğiniz zaman okul 

size uygun bir tarih ve saat 
veriyor, ekipmanlar ayarlanı-
yor ve konferans salonların-
dan birinde konser verebili-
yorsunuz.
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ATATÜRK DEVRIMLERININ ITICI GÜCÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal

Prof. Dr. Cemali Dinçer, 

etkinlik

HUKUK
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Özge Çelik-Selen Marmarisli

Yaşar Üniversitesi İletişim 
Topluluğu’nun 2019-2020 
Akademik Yılı ilk resmi etkin-
likleri Adwork 1, 2 ve 3 
Selçuk Yaşar Kampüsü'nde 
gerçekleştirildi. Reklam-
cıların, kurumsal iletişim ve 
sosyal medya uzmanlarının 
konuşmacı olarak yer aldığı 
etkinliklerde reklam üretimi, 
kurumsal iletişim stratejileri, 
sosyal medyada marka 
yönetimi konuşuldu.
Sosyal medyada marka 

Ad Works - 1’de Havas - 
İstanbul Hesap Yöneticisi 
Birol Ecevit, Havas İstanbul 

Genç ileti imcilere reklamc l k tavsiyeleri 

Müşteri İlişkileri Yöneticisi 
Yiğit Uysal, Havas İstanbul 
Bütünleşik Pazarlama ve 
Strateji Direktörü Ayça 
Çakar ve Medina Turgul 
Ddb Sosyal Medya Yönetici 
Sezgi Karabaş; Yaşar Üniver-
sitesi, Celal Bayar Üniversit-
esi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi öğrencileri 
ile bir araya geldi. Etkinlikte 
sosyal medya kullanım 
kılavuzu,  sosyal medyada 
bir art director ya da gra�c 
designer olmadan kişisel 
sosyal medya hesaplarının 
nasıl daha tasarımsal kul-
lanılabileceği, sosyal medy-

ada trend olanların markalara ve 
reklamlara nasıl uyarlandığı hak-
kında konuşuldu. Havas İstan-
bul’dan gelen konuklar aynı anda 
entegre bir sunum yaptı. Uzmanlar 
sunumda markaların ajanslarla 
olan ilişkileri, Türkiye'de ses get-
irmiş reklam örnekleri, reklamcı 
olmanın zor ve güzel yanları ile 
brief’in ne olduğuna değindi. 
Reklamda üretim süreci 
Ad Works - 2'de Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Reklam Direk-
törü Simge Gökbayrak, Digital 
Case Sosyal Medya Yöneticisi 
(Demirören Medya) Mert Öndaş ve 
Fok Digital Sosyal Medya Ekip 
Lideri Görkem Vatan deneyimlerini 
paylaştı. Yaşar Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi ve Karşıyaka Suzan 
Divrik Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesinin de konuk olduğu 
söyleşide reklam �lminde yapım 
süreci, çeşitli markaların story-
board ve shootingboard örnekleri, 
reklam ajanslarının yapım şir-

ketlerini nasıl tercih ettiği, prodüksiyon 
ekibinin kimlerden ve nasıl oluştuğu 
hakkında bilgiler verildi. Türkiyede  60 M 
internet kullanıcı,52 M sosyal medya 
kullanıcı, 44 M mobil medya kullanıcı 
olduğu ve dijital pazarlamanın avanta-
jlarının da konu edildiği etkinlikte, 
popüler vlog kanalları ve içerikleri, 
gençlerin aklındakileri sosyal medya ile 
ilgili  nasıl eyleme çevirebileceği konu-
larında tüyolar verildi.

Ad Works - 3’de 4129Grey Ajans Digital 
Medya Yazarı Onur Hakan Bal, ürettiği 
önemli reklam kampanyaları ve sektörel 
deneyimlerini anlattı. Nevvar Salih 
İşgören Kampüs 3 Mesleki  Teknik Anad-
olu Lisesi ve Yaşar Üniversitesi öğrencil-
erinin katıldığı etkinlikte, Teknosa ile 
Okula Dönüş -  Anlatsam Film Olur,  
Fenerbahçe Yeniden  kampanya çalışma-
larını, sosyal medya üzerinden iletişim 
kurarak daha çok kişiye nasıl ulaşılabi-

Melike Müge Atalay
reklam

leceğini aktardı.


