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Değerli YAPRAK Dergisi okuyucularımız,

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi sonun-
da, yine büyük bir özenle hazırladığımız Dergimi-
zin 22. Sayısı’ nı sizlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Dergimizin bu sayısında, Yüksekokulumuz ve 
Programlarımız hakkında haberlerin yanında 
gündemdeki finansal konulardan kripto para 
piyasasına getirilen yeni düzenlemeler, kadın is-
tihdamının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya sağlaya-
cağı olumlu etkiler,  pandemide bilgi kirliliği ola-
rak ifade edilen İnfodemi,  yükselen trend dijital 
pazarlamanın bütünleşik pazarlamadaki yeri, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet ko-
nusu, siber saldırılar ve siber güvenlik, felsefe ve 
sorgulamanın önemi, antioksidan zengini besin-
lerin bağışıklığa etkileri ele aldığımız çok kıymetli 
konular arasında…   

22. sayımızın hazırlanmasında emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sayımızda 
yine gündemi yakalayan ilgi çekici konularla gö-
rüşebilmek dileğiyle, iyi okumalar… 
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Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek 
okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog-
ramı 2. Sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler 
Yönetimi dersi final projesi kapsamın-
da Ege Kadın Buluşması Platformu’nun 
sosyal medya hesaplarına içerik üretti.  
Hazırladıkları gönderiler Platformun 
hesaplarında paylaşılan öğrenciler, ça-
lışmalarının yaşama geçirilmesiyle bi-
rebir uygulama yapma olanağı elde etti.

Öğrenciler, Ege Kadın Buluşması 
Platformu temsilcileri ile bahar dönemi 
boyunca her hafta yaptıkları toplantılar 
ile projelerini şekillendirdi. Ege Kadın 
Buluşması Platformu Koordinatörü 
Şengül Baysak, Ege Kadın Buluşması 
Platformu İzmir Sekreteri Şerife Öz-
kan ve Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat’ın 
öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda 
öğrenciler Platform’ un dijital iletişim-
lerine öneriler getirdi. 

Yılda 7.000-10.000 kadına eği-
tim veriliyor

Ege Kadın Buluşması Platformu Ko-
ordinatörü Şengül Baysak,  Platform’ 
un 2005 yılında Muğla’da evde üretim 
yapan kadınların bir araya gelmesiyle 
kurulduğunu ifade ederek şunları söy-
ledi: “Türkiye’deki bölgesel tek kadın 
platformuyuz. Yılda 7.000 ile 10.000 ka-
dına eğitim veriyoruz. Şu an sekiz ilde 
(İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, 
Kütahya, Afyon, Manisa) 16-18 projeyi 
bir yılda eş zamanlı olarak uyguluyo-
ruz. Kadın ve çocuk hakları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği; kadının sosyal, kültürel 
ve ekonomik alanda güçlendirilmesi, 
kadın emeğinin değerlendirilmesi ko-
nularında çalışmalar yapıyoruz. Söz 
ve yetki karar mekanizmalarında da 
kadın temsilini artırmak için uğraşıyo-
ruz. Yeni dernekler kuruyoruz ve mev-

cut dernekleri güçlendiriyoruz. Der-
nek kurulamayacak güçsüz yerlerde 
de kadın platformu kuruyoruz. Kadın 
kooperatiflerinin kurulması için çaba 
harcıyoruz. Üretilen ürünlerin satışının 
yapılabilmesi için yerel pazarlar kurul-
masını sağlıyoruz.”

Ege Kadın Buluşması Platformu ola-
rak İzmir’deki 30 ilçenin 13’üne gittikle-
rini söyleyen Baysak, buralarda kadına 
yönelik şiddetin ne olduğunu anlattık-
larını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin 
fiziksel şiddet olarak algılandığını, an-
cak psikolojik şiddet, ekonomik şiddet 
ve cinsel şiddetin de olduğunu belirten 
Şengül Baysak, “Bunları anlattığımızda 
şiddete uğradığını o zaman fark eden-
ler oluyor. Kadınlara acil müracaat hat-
larını veriyoruz. Baro kadın hakları ve 
çocuk hakları merkezlerini anlatıyoruz 
ve bu tür vakaları bildirdiklerinde asla 
deşifre olmadıklarını söylüyoruz” dedi.  

Dijital iletişimde etkileşimin 
artırılması hedeflendi

Şengül Baysak’ın ardından konuş-
mayı devralan Şerife Özkan, Ege Kadın 
Buluşması’nın en ayırt edici özelliğinin 
merkezde bir etkinlik düzenlemek ye-
rine etkinlik yapılacak yerlere gidilmesi 
ve oralarda farkındalık eğitimleri dü-
zenlemek olduğunu dile getirdi. Öz-
kan, “Büyük resme baktığımızda ken-
dimize eşitsizliğin, şiddetin nereden 
kaynaklandığını sorduk ve kadının bir 
istihdam alanının olmamasından kay-
naklandığı sonucuna vardık ve koope-

ratiflere eğildik. Gönüllülük aktive ol-
maktır, kendinizi harekete geçirmektir. 
Biz 24 saat çalışıyoruz. Bu yoğun çaba-
nın yansımasını paydaşlarımız ve hedef 
kitlemiz ile olan iletişimde görmek, di-
jital iletişimimizi daha etkin kılmak ve 
görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz” 
dedi.

Öğrenciler, proje üzerinde çalışır-
ken Şengül Baysak ve Şerife Özkan ile 
yedi hafta boyunca zoom üzerinden 
yapılan çevrimiçi toplantılarla bir araya 
geldi. Yapılan toplantılarda projelerin 
daha sağlam temellere dayanması ve 
uygulanabilir olması için fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Genç Üniversiteliler 
taktiklerini sundu ve hayata geçirile-
bilir olan taktiklerin bir an önce uygu-
lanmasına karar verildi. Bu bağlamda 
öğrencilerden beklentilerinin yüksek 
olduğunu ifade eden Şengül Baysak, 
“Halkla İlişkiler Yönetimi dersi alan 
MYO öğrencileriyle Platformumuzun 
dijital etkileşimini artırmak amacıyla 
bir işbirliği içine girdik. Gençlerin hari-
ka işler çıkaracağına ve bize bu konuda 
yaratıcı fikirleriyle destek olacaklarına 
inancımız sonsuz”  diyerek gençlerin 
yaratıcı gücüne duyduğu güveni dile 
getirdi. 

Toplantılar yedi hafta boyunca 
devam etti

Ders kapsamında yedi hafta boyun-
ca toplantılar gerçekleştirildi, öğrenciler 
final ödevlerinin son teslim tarihine ka-
dar çalışmalarını sürdürmeye karşılıklı

Kadın Platformu İçin 
Sosyal Medya 
İçerikleri Ürettiler

“Gönüllülük aktive olmaktır, 
kendinizi             geçirmektir.”
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görüş alışverişi yaparak aktif bir şekilde 
devam etti. Öğrenciler çeşitli konularda 
iletişim çalışmaları tasarladı, bunlar-
dan bazıları; Nobel ödülü almış, ilkleri 
başarmış kadınların başarılarının pay-
laşıldığı “Bunları Biliyor musunuz?” 
köşesi, kadın kooperatiflerinin ve der-
neklerinin üretim ve emeklerinin tanı-
tılmasına yönelik olarak yapılan ‘‘Kadın 
Eli Değerse’’ adlı meydan okuma çalış-
ması, önemli gün ve haftalara yönelik 
yaratıcı çalışmalar, eğitim-söyleşi gibi 
etkinliklerin duyurulmasında kullanı-
lan afişlerin tasarımı oldu. 

Ege Kadın Buluşması Platformu ile 
ders kapsamında gerçekleştirilen işbir-
liği hakkında dersin yürütücüsü Dr. 
Öğretim Üyesi Merba Tat şunları söy-
ledi: “Halkla ilişkiler eğitiminde proje 
tabanlı çalışma ve kampanya tasarımı, 
özellikle de gerçek bir kurum, kuruluş 

için hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin 
uygulama yetkinliği kazanması ve sek-
töre hazırlanmasını sağlıyor. Bu işbirli-
ği kapsamında Program öğrencilerimiz 
aldıkları brif doğrultusunda en uygun 
içeriği araştırdı, görüş alışverişiyle son 
ürünü ortaya koydu. Sürecin bu yönde 
ilerlemesi, öğrencilerimizin hangi fikir-
lerin uygulanabilir ve yaşama geçirile-
bilir nitelikte olduğunu kavramasını da 
sağladı.”
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Bir sanal para birimi olan kripto para bazı görüşle-
re göre geleceğin para birimi, bazılarına göre ise ve-
rimsiz ve yoğun enerji tüketiyor. Kripto piyasanın 
temelinde yer alan Bitcoin’in çeşitli ülkelerin kimi 
kurumlarda gerçek yaşamda da kullanıldığı örnekle-
rin yanında, yakın zamanda bazı ülkelerde finans ve 
ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi 
yapması yasaklandı. Bu kapsamda kripto paralarda 
sert düşüş yaşanırken yasaklayan ülkeler gerekçe ola-
rak  kripto sanal paraların gerçek para birimi olmadı-
ğını ve piyasada kullanılamayacağını ifade etti. Biz de 
kripto paranın ne olduğu, yatırım amaçlı kullanılıp 
kullanılamayacağı ve kripto paraların geleceği konu-
larında Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz ile kapsamlı 
bir röportaj gerçekleştirdik.

Bugünlerde hakkında kamuoyunda ve finansal piyasalarda tartışma 
yaşanan kripto para hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. 
Kripto para nedir? Blok zincir teknolojisi ile arasında nasıl bir ilişki 
vardır?
Şu anda bir yatırım aracı değil. 
Yatırım aracı olarak kullanacak-
sak eğer başka bir yapı ile gelme-
si lazım. Kripto parayla yatırım 
yapamazsınız, bunun özellikleri-
ne sahip değil çünkü.  Yapmaya 
kalkarsanız bir miktar para ka-
zanılır, iyi para kazanılıyor denir 
talep artar, beklenen an da budur 
zaten. Paraları toplayıp kaybolan 
adamı bulsanız bile o para çoktan 
bir yerlerde el değiştirmiş, başka 
taraflara kaymış olacaktır. Yani o 
kişiyi yakaladığınız zaman sadece 
hapse atacaksınız. Ama son yapı-

lan dolandırıcılık olayında, kişinin 
banka hesaplarında erişilebilir bir 
miktar parası olduğu için devlet 
tüm hesaplarına el koydu. Dolayı-
sıyla bu işin çok boyutu var hukuk 
tarafı ayrı, finansman tarafı ayrı, 
uluslararası ayrı, yani bir anda 
problem korkunç bir şekilde dalla-
nıp budaklanıyor.

Kripto paralar adı üstünde para mıdır? Yoksa kripto varlık olarak, bir 
yatırım aracı olarak tanımlamak daha mı doğru olur?

Kripto para nedir dediğinizde aslında para nedir diye başlamak gereki-
yor. Ben derslerimde bu konular açıldığında öğrencilerimden şunu is-
terim; bir kağıt para çıkarın, kağıt 
paranın üzerinde bir takım rakam-
lar ve imzalar göreceksiniz, para 
aslında bir kağıt parçası değil mi? 
Üzerinde bir takım değerler var, 
bir de imzalara baktığınız zaman 
hazineden sorumlu kişinin Maliye 
Bakanı diyelim ki imzaları var bu 
ne demektir? Devlet size diyor ki, 
bak burada bir rakam var bu rakam 
karşılığında sen mal veya hizme-
ti alabilirsin. Bu kağıdın üzerinde 
yazan rakama nominal değer diyoruz, bu nominal değerin karşılığında 
gereken mal veya hizmet ne ise bunu sen alabilirsin. Ben devlet olarak 
bunun arkasındayım diyor. Siz bu parayı bir değişim aracı olarak kulla-
nırsınız, aynı zamanda bir birikim vasıtası olarak da kullanabilirsiniz.  
Dolayısıyla birikim yaparken de aynı şekilde devletin garantisi altında-
sınızdır. Diyelim 10 sene boyunca paraları biriktirdiniz bir çuvalın içine 
doldurdunuz, 10 sene sonra götürdüğünüzde para aynı para çünkü ar-
kasında devlet var. Şimdi deseler ki “kusura bakma, bu eski para kulla-
nımdan kalktı, biz bunu kullanmıyoruz” ne yapacaksınız? Tedavülden 
kalkmış bile olsa bu ülkenin parası ise götürürsünüz Merkez Bankası’na 
size bunu bugünkü para ile değiştirir çünkü o paranın arkasında devlet 
vardır. Burada en önemli unsur ne? Para dediğin kağıt, o zaman devlet 
istediği kadar basıp dağıtsın, hayır bunu yapamazsınız çünkü o paranın 
arkasında paranın değeri kadar altınınızın olması lazım yani diğer bir 
deyimle para dediğiniz şey aslında altına endeks lidir. Ne kadar altınınız 
varsa onun değeri kadar siz para basarsınız, peki daha fazla basarsanız ne 

“Kripto paralar için denetim ve kontrol 
prosedürleri tanımlanmaya başladı”

“Kripto parayı birikim amaçlı kullanamazsınız”
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olur örneğin;  Merkez Bankanızda 
20 ton altın vardır, 20 ton altının 
fiyatı bugün bellidir rakam olarak 
ve siz onun karşılığında güvence 
olarak altın güvencesi ile para bas-
mak yerine rastgele kağıt değil mi 
sonuçta darphanelere emir verdi-
niz trilyonlarca bastılar size kağıt. 
İşte enflasyon dediğiniz şey böyle 
oluşur. Paranın bir anda hiçbir an-
lamı kalmaz dolayısıyla da eliniz-
deki şey bir kağıt parçasına döner, 

o nedenle parayı istediğiniz gibi matbaalarda basamazsınız. Altına en-
deksli olmasının nedenini şöyle açıklayalım;  Anadolu’ da biliyorsunuz 
paranın ortaya çıkışı Kroisos zamanında Lidyalılarda. Altın olarak alış-
veriş yapıyorsunuz şimdiki gibi metal vermiyorsunuz altın veriyorsu-
nuz, ama sonra fark ediliyor ki altın çok değerli ve her şey ona endeksli. 
Altın burada dursun bizim rezervimizde, altın karşılığı başka bir şey 
gösterelim deniyor. Aklınıza şu soru gelebilir, peki niye altın niye başka 
bir şey değil? Çünkü altın bozulmuyor. Diyelim ki demire endekslediniz, 
demiri gömün toprağa iki sene sonra çıkarın, iki kilo demirin iki sene 
sonra yarım kilosu yok olur bozulur, parçalanır gider. Kurşunu veya 
gümüşü gömersiniz aynı şekilde parçalanır. Altın bir şey olmuyor, 300 
milyon sene sonra da çıkarın altın yine aynı altın yağmur, çamur hiçbir 
önemi yok bozulmuyor. İşte altını kullanmamızın nedeni bu, onun için 
altına endeksliyoruz. İşin para tarafında bunlar var, gelelim kripto para 
tarafına. Kripto para aslında bir birikim aracı olarak tasarlanmış bir şey 
değil bu anlamda kripto paranın arkasında herhangi bir sahip, herhangi 
bir devlet veya herhangi bir kurum yok. Çünkü dediğim gibi birikim 
amacı ile yaratılmış bir şey değil. Aslında bütünü ile sayısal olarak bizim 
bilgi sistemlerinde ürettiğimiz fiktif bir şey, dolayısıyla buradaki temel 
amaç bunu bir yatırım aracı olarak kullanmak değil takip edilmemeyi 

sağlamaktır, kripto paranın arka-
sında yatan en önemli ayrıcalık 
bu. Ancak para devletin garantisi 
altında olduğu için devlet tarafın-
dan takip edilebilir bir nesnedir. 
Hatta cinayet masalarında katili 
ararlarken derler ya, ‘parayı ara 
katili bulursun’ diye, çünkü para 
suçun temel motivasyonlarından 
biridir.  Paranın üzerinde seri nu-
marası gibi bilgiler var dolayısıyla 

ben oradan geriye doğru giderek o 
paranın hangi mecralardan geçti-
ğini takip ederim. Bütün devletler 
kendi paralarını ve diğer paraları 
takip ederler. Ama kripto para-
daki ana unsur, bir yatırım aracı 
olarak kullanılması değil  takip 
edilmezliğin sağlanmasıdır. Bu 
nedenle bunu kullanarak bir mal 
takası yaparsanız eğer devlet sizi 
takip etmez edemez, edebilmesi 
için başka alt yapıların kurulması 
lazım. Böyle olunca yer altı dünya-
sının gözdesi haline geldi. Örne-
ğin silah alıp satmak yasak, silah 
alıp satarken bunun bedeli bir yere 
yatırılacak. Bu 3-5 dolar yatırmak 
gibi bir şey değil, bankaya benim 
10 milyon dolarım var size yatır-
mak istiyorum denirse banka bu 
parayı sizden almaz. Nereden gel-
di bu para diye sorduğunda bunu 
söylemek durumundasınız, çünkü 
böyle kurallar var. İşte bu anlam-
da kripto para devreye girer çünkü 
kripto paranın takibini yapamaz-
sınız. İşte bu nedenle kripto para 
Türkiye’de biraz yanlış anlaşıldı, 
insanlar birikim amaçlı kullan-
maya kalktılar. Hayır, bunu biri-
kim amaçlı kullanamazsınız. Bunu 
özellikle işte bu şekilde yeraltı alış-
verişlerinde insanlar daha çok kul-
lanıyorlar. Siz bunu birikim amaçlı 
kullanıp yatırım yapmaya kalkar-
sanız, biri de bunları dolar karşı-
lığında parayı alıp ortadan kaybo-
luyor şu anda yaşadığımız örnek 
gibi. Malını mülkünü satıp Bitcoine 
vb. yatıran insanlar biliyorum Tür-
kiye’de. Şu son dolandırıcılık olayı-
na bakın, inanılmaz bir mağdurlar 
zinciri çıktı ortaya. Çünkü kripto 
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Bunların bir takım belirli ölçüler-
de denetim altına alınması lazım. 
Denetlenmiyorsa veya denetlene-
miyorsa risk her zaman olacaktır. 
Ne olacağını bilemezsiniz eğer de-
netim altına almazsanız, şu anki 
skandal bir süre sonra bir daha 
patlayabilir. İşin içinde başka kul-
varlar ve başka kişiler olacaktır. 
Dolayısıyla denetimin bir şekilde 
gelmesi lazım ama denetim gelirse 
o zaman kripto paranın kriptoluğu kalır mı, hayır kalmaz. Zaten işte 
işin hassas noktası da burası kripto para olarak bu kalsın mı kalmasın 
mı?  Amerika’dan sonra Rusya ve birçok ülke kendi kripto parasını orta-
ya çıkardı. Çünkü eğer kripto paralar bir alışveriş birimi olarak tanım-
lanacaksa böyle bir süreçte diğer ülkeler de bu tanımın içinde yer almak 
isteyecektir.

paraya yanlış yaklaşıldı. Şimdi cebinize 10 bitcoin koyarak gidip süper-
marketten alışveriş yapamazsınız. Süpermarket böyle bir şeyi kabul et-
mez. Çünkü para sisteminde bu şekilde tanımlı değil. Kripto para siste-
minde bundan sonra bu şekilde üretilmiş olan değiş tokuş araçları için 
bir altyapıyı hazırlamak gerekiyor tıpkı para teorisinde olduğu gibi. Para 
bunun için altına endeksli. Altına endeksli olduğu için paranın arkasın-
da o paranın geçerli olduğu devletin imzası var ve o paranın uluslararası 
dolaşımda kabul görmesi için de ona göre çalışmalarda bulunuyorsu-

nuz. Bu konuda bizim Türk Lirası için rahmetli Turgut Özal ön ayak ol-
muştu. Çünkü Türk parası Convertin değildi ve uluslararası dolaşımda 
tanınmıyordu ve ben o tarihlerde yurt dışına girip çıktığım için biliyo-
rum, çok sıkıntı oluyordu. Yani Türk parası uluslararası geçerli olmadığı 
zaman cebinizde diyelim 100.000 Türk Lirası ile gittiniz,  havaalanında 
verdiğiniz zaman para bir köşeye atılıyordu. Kullanılmıyor çünkü orada 
tanımlı değil, Dolar değil, Euro değil. O zaman Türk Lirası’nın ulusla-
rarası piyasada geçerli olmasını Özal başarmıştı ve o tarihten itibaren 
Convertin olabiliyor. Kripto paralarda bu da yok çünkü amaç bu değildi 
zaten, amaç takip edilemezliğin sağlanmasıydı.  

Kripto varlıkların alınıp satıldığı borsalar Türkiye’de ve dünyada 
güvenilir mi? Son yaşanan thodex ve benzeri olaylar bu varlığa bakışı 
ve yaklaşımı olumsuz etkiler mi?

“Şimdiki 
ekonomik 
modeller devam 
ettiği sürece, 
kripto paralar 
kullandığımız 
paraların yerini 
alamaz”
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Kripto para 
bildiğimiz para’ nın 
sonu olur mu?



14 15

dan kaldırmanız lazım. Bu olur 
mu? Olursa nasıl olur? Nasıl bir 
teknolojik biçimde olur? Bunu şu 
an yaşama şansınız yok, yakın bir 
dönemde olacak gibi de görünmü-
yor. Basit bir örnek vereyim, şimdi 
bütün enerji dengeleriniz aslında 
petrol üzerine kurgulu, peki petrol 
dışında başka bir şey yok mu? En 
yakın alternatif hidrojen. Hidro-
jenle çalıştırılan motorlar nereden 
bakarsanız bakın 50 senedir geliş-
tiriliyor. Peki siz hidrojen ile çalışan bir uçak gördünüz mü? Hidrojen 
ile giden bir gemi biliyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü şu an bütün 
yatırımımızı petrol üzerine yaptık ve petrol çıkarılmaya devam ediliyor. 
Dolasıyla şu an petrol belirgin bir bitme noktasına gelmeden, tüm siste-
mi bitirip yeni bir alternatif sisteme geçmenin maliyeti çok yüksek, o ne-
denle onu yapmıyorsunuz. Ama yavaş yavaş azalma noktasına gelip de 
kar değil zarar getirmeye başladı-
ğında siz bunu terk edeceksiniz. Ve 
o model terk edilip alternatif enerji 
modellerine geçilecek. Ama bunun 
için en az 100, 120 sene daha var. 
Dolasıyla ekonomik modellerin 
altındaki enerji dengeleri, o eko-
nomik modelin açıldığı tarımsal 
yapılanmalar gibi bir sürü faktör 
var. Teknoloji, internet bunlardan 
birer tanesi ama tek başına değil. 
Siz kripto parayı sadece internet 
üzerinde üretip dolaştırıyorsunuz. 
Bunun tarımla ya da enerji sektö-
rü ile bir bağlantısı yok, yani ekonomik modeli bir bütün olarak düşü-
nün. Para bunun içindeki etmenlerden bir tanesi ama diğer bileşenleri 
de göz önünde bulundurup bir ekolojik sistem olarak düşünmezseniz o 
zaman yapacağınız değerlendirmeler biraz geçersiz olabilir. Dolayısıyla 
önümüzdeki 100 yıl için bütün bu faktörleri düşünerek bu ekonomik 
modeli tartışmak gerekiyor.
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Son olarak, sizin kripto varlıklara dair orta ve uzun vadede beklentiniz 
nedir? Bir müddet sonra tarihe mi karışacaklar yoksa tarihe karışan şu 
an bildiğimiz ve kullandığımız paralar mı olacak?

Ben önümüzdeki çok kısa bir süre-
de böyle bir değişikliği öngörmü-
yorum.  Yani 100 yıllık bir süreçte 
bu kolay kolay olacak gibi görün-
müyor. Neden? Yeni bir ekonomik 
model tanımlanması lazım. Şu 
anki ekonomik modeller devam 
ettiği sürece köklü bir değişim ol-
maz. Hatta bu kripto para ilk or-
taya çıktığında acaba Doların mı 

tahtı sallanmak isteniyor diye konuşulmuştu,  ama öyle olmadığını, 
olamayacağını da gördük. Dolayısıyla alternatif bir ekonomik modeli 
konuşuyor olmak lazım bunun için, örneğin; 92’den itibaren komünist 
model çöktü. Bu anlamda baktığınızda ekonomik model olarak bir ka-
pitalist sistem var, bir de bunun alternatifi komünist sistem vardı. Her 
ikisinin aslında amacı aynıydı ama yöntemler çok farklıydı. Komünist 
modelle izlenecek metodoloji ile bir amaca varılamayacağı anlaşıldı. 
Rusya komünist sistemden çıktı çünkü bu ekonomik model ile kalkın-
manın mümkün olmayacağı görüldü. Şimdi dönüp kapitalizme bakın, 
kapitalizmin içindeki emek sermaye ilişkisine, yatırım araçlarına, mal 
ve hizmet değiş tokuşunda kullanılan araçlara bakın aslında bunların 
hepsini bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik bir mo-
delden bahsediyoruz, şimdi siz bu modele sanki ona alternatifmiş gibi 
görünen kripto para denilen başka 
bir şey ekliyorsunuz, bunun etkin 
olabilmesi için o ekonomik mode-
li ya tamamen devirmeniz lazım 
ya da o ekonomik modele uygun 
davranmanız lazım ki uygun dav-
ranırsanız dolar değişir kripto para 
olur ve yine aynı noktaya gelirsi-
niz. Radikal biçimde yeni bir şey 
oluşturacaksanız o zaman, o eko-
nomik modelin ortadan kalkma-
sı gerekiyor. Bu demektir ki sizin 
kapitalist modeli tamamen orta-



Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, “Ulaştırma 
Hizmetlerinde Kariyer Platformu” düzenledi. Öğrencilerin denizcilikte kariyer ya-
pabilmek için uzmanlardan altın öğütler aldığı Kariyer Platformu’na Marina Yatı-
rım ve İşletme Sahibi Kemal Saatçıoğlu, Marina Yöneticisi Mehmet Tunç, Denizcilik 
Sektör Danışmanı Nur Özgen,  İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı ve MTS Denizci-
lik sahibi Hakan Erşen, Çalık & Çalık Hukuk Bürosu sahibi Av. Barış Çalık, Yaşar 

Üniversitesi Öğretim Elemanı Kpt. Bület 
Onural konuşmacı olarak katıldı. Yaşar 
Üniversitesi Öğretim Elemanları ve öğ-
rencilerinin de katıldığı Kariyer Platfor-
mu’nda denizcilik ve marina konuları ele 
alındı.

BU MESLEKTE  GRİ YOK
İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı ve 
MTS Denizcilik sahibi Hakan Erşen, 
“Bu mesleğin kolay olduğunu söylemek 
zor. Öğrencilerimizin bilmeleri gereken 
çok önemli bir şey var, eğer bu meslekte 
başarılı olmak istiyorlarsa gri yok, siyah 

ve beyazı olmak isteniyorsa bunun karşılığı 7gün 24 saat çalışmaktan geçiyor. Hele 
bugünkü teknoloji ile özel hayatınız neredeyse %10’lara düşüyor. Bunu göze olarak 
bu okullara girilmeli. Bu bildiğiniz bir kamu hizmeti gibi. Bir liman var 24 saat ça-
lışıyor, gemiler 24 saat yol alıyor durmayan bir meslek. Öncelikle tüm genç kardeş-
lerimizin bu işin vefa ve cefalı bir meslek olduğunu aile hayatını bile zaman zaman 
zorlayabildiğini aile ve çocukların zaman zaman ikinci planda kaldığını bilmeleri 
gerekiyor. Bu meslek insana ve makineye dayalı bir meslek. Bizim sektörümüzdeki 
ithalatçıların ve ihracatçıların kolları ve bacaklarıyız biz. Onlar gövde ama biz elleri 
ve ayaklarıyız, bizler hareket etmeden onlar hareket edemezler. Biz gençliğimizde 
bunları hep canımız yanarak, uykusuz gecelerle öğrendik. Denizciliğin en güzel 
yanı şu, her gün yeni bir şey öğrenirsiniz; bazen zorluklarla bazen güzellikle ama 
sonsuz bir meslektir. Bunlar güzel şeylerdir insanı diri ve mücadeleci tutar. Mes-
leği yapacaklara son önerim mutlaka çok iyi İngilizce gerekiyor, yaz aylarında tatil 
yok, mutlaka çalışmak gerekiyor, mutlaka dikey geçiş yapmaya eğitiminizi lisansa 
tamamlamaya gayret edin” dedi.

MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 
Kariyer  Platformu’ndan genç 

denizcilere kariyer tavsiyeleri
EĞİTİM ÖNEMLİ
Av. Barış Çalık, eğitim ve merakın insanın gelişiminde yerinin büyük olduğundan 
bahsetti. Av. Çalık, “Camianın içindeki büyük üstatlar ‘Denizcilik akıllı adamın ya-
pacağı iş değil’ der. Ama öyle de bir meslek ki, sevdiğinizde ne siz onu ne o sizi 
bırakıyor. Zaten sevmeyen işin içinden bir süre sonra çıkıyor. Ben konuyu farklı 
bir yerden ele almak istiyorum. Bu işin içinde eğitim çok önemli. Teknoloji çılgın 
bir hızda ilerliyor, zaman içinde 10 kişinin yapacağı işi bilgisayar tek başına yapar 
oldu. Teknoloji insan eksiltiyor, fakat sağ kalanlar en iyi eğitimliler oluyor. Kim daha 
becerikliyse, kim daha çalışkansa, kim daha bilgiliyse o sistemin bir parçası oluyor. 
İşin temeli iyi bir eğitim, farklı bölümlerde çalışmak ve merak. Bugün dünyada-
ki pek çok buluş merak sonucu ortaya çıkmıştır. İşin hukuki boyutu da şöyle; ben 
denizcilikte öğretilen hukuku ilk yardım olarak adlandırıyorum. Camia içerisinde 
temel hukuk bilgileri olmalıdır. Son olarak şunu eklemek istiyorum merak, çalışmak 
emek saf etmek çok güzel, ama okul arkadaşlarının üst dönemlerin alt dönemlerin 
bir arada olması çok önemli” diye konuştu.

DENİZLE BAĞ KURACAKSINIZ
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kpt. Bület Onural, denizciliğin çok zor bir meslek 
olduğunu; kara açısı, liman tarafı, acenteleri, gemide çalışanlar, kaptanlık kısmı, her 
yönüyle, yüksek odaklanma gerektirdiğini belirterek şunları ifade etti: “Mesai saati 
diye bir şey yok, neden derseniz kaptanın mesai saati belirlenmiş değil, belirleyeme-
zsiniz ne hukuk yönünden ne de çalışma ortamı yönünden. Dolayısıyla 7/24 gemi-
sine atandığı andan itibaren çalışmak zorunda. Sektörün gemi tarafı da kara tarafı 
da 7/24 çalışmak zorunda. Denizci olacaksanız saati kolunuzdan çıkarmanız lazım, 
denizcinin saati olmaz. Denizciliği çok 
sevmek gerekiyor, deniz sevgisini basi-
te almayın meslekte çok önemli bir yeri 
var. Sevgi üzerine inşa edilmeli ki, tem-
poya dayanılsın ve bu şekilde uzun yıllar 
yapılabilsin. Uzaktan sevmek yetmez, 
denize yakın olacaksınız. Fırsat bul-
muşken gezip mesleğinizi sevmeniz, se-
vecek ortamlar yakalamanız çok önemli. 
Denizle bağ kuracaksınız bu önemli bir 
meslek ödevi.”
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SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN
Gençlere öğüt niteliğinde tavsiyelerde 
bulunan Kemal Saatçıoğlu, “Marinacılı-
ğın da her iş gibi çok ciddi sorumluluk-
ları var. Benim de sizlere bir kaç küçük 
tavsiyem olacak, okuldan mezun olunca 
meslek hayatınızın ilk yılında bakın ba-
kalım yaptığınız işi seviyor musunuz. 
Bütün bu zorluklara katlanmak için bu 
işi sevmeye çalışmayın, seviyorsanız ya-
pın sevemiyorsanız sevdiğiniz işi yapın. 
Çünkü bence hayatta mutlu olmanın 3 
temel kuralı var. Mutluluğun formülü 
yok derler ama bence var: Mutlu oldu-
ğunuz yerde yaşayın, doğru bir hayat 
arkadaşı seçin, sevdiğiniz işi yapın. Sizin 
gibi onlarca genç okuldan mezun olduk-
tan sonra sevdiği işi yapmak isteyecek. 
Onlardan ayrılmanızın tek bir yolu var, 
kaliteli insan olmak. Elinizden gelen her 
şeyi yapın ve lisan öğrenin. Marinacılık 
çok zevkli bir meslek ve ben her zaman 
mesleğime aşık oldum” dedi.

“İSTEK” BU MESLEK 
İÇİN ÖNEMLİ
Denizcilik Sektör Danışmanı Nur Özgen 
konuşmasında, “Ben denizcilik sektörü-
nü çok önemli buluyorum. Dünyanın 
bence en geniş istihdam yelpazesine sa-
hip bir sektör. Denizciliği bir yerde yaka-
lamak lazım. Donanımınız orta olabilir 
ilk başta ama artıracaksınız. Aldığınız 
donanım elbette okulu bitirdikten sonra 
yeterli olmayabilir.  İstek bu meslek için 
çok önemli olacaktır” diye konuştu.

DENİZCİLİK AKLA VE BİLİME DAYALIDIR
Denizcilik sektörü için gençlere önerilerde bulunan Mehmet Tunç, “Denizcilik akla 
ve bilime dayalı yapılacak bir iş. Bundan sonrası tabii iyi insan olmakla ilgili. Bu 
özelliklerle arkadaşlarımız iş hayatına başlarken, denizle ilgili bir yerde kendilerini 
daha rahat konumlandırabilirler. Kendilerini anlatmaları ifade etmeleri son derece 
önemli, hayata başlarken arkalarına dönüp baktıklarında gördükleri eksikleri bu sü-
reçte kapatmaları daha kolay olacaktır. Dönüp arkalarına bakıp eksiklerini tamam-
larken, hangi alanda uzmanlaşacaklarsa o alanda başlamalarını kendilerine tavsiye 
ediyorum. Gezi ve eğlence tekneleriyle gelen kişilerin, mutlu olduğu ekosistem yat 
limanları diye bir gerçek var. Dolayısıyla bu ekosistemin özellikle geliştirilebilmesi 
için sürdürülebilir temelde ele alınması gerekir. Sadece deniz içinde değil, karşılama 
gibi organizasyon yapısının içinde de yer alabiliriz.  Ekolojik boyutuyla birlikte bu 
organizasyonun içinde bulunmaya da aday olmamız gerekir” dedi.
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“KADIN DOĞULMAZ, 
KADIN OLUNUR”

Dünyada başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok çokuluslu kuruluş ile 
devletlerin çeşitli politikalarla desteklemeye çalıştığı toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadına şiddet konusu Türkiye’de de çok tartışılan toplumsal ve kültürel konular ara-
sında. Çok tartışılsa da kadına olan şiddetin birçok düzlemde tüm hızıyla devam 
ettiğini gözlemliyoruz. Yaşar Üniversitesi, konuyla ilgili  bilimsel faaliyetler gerçek-
leştirmek ve farkındalık çalışmaları yürütmek üzere Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’ni (YÜKAM) Şubat ayında hayata geçirdi. Merkezin 
Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, “Merkezimiz, bir yandan toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğine ilişkin farkındalık çalışmaları ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirirken, diğer 
yandan kentimizi ve ülkemizi bu konuda güçlendirmek için bir rüzgar oluşturmaya 
çalışacak” diyerek Merkez’in temel misyonunu dile getiriyor. Biz de kendisiyle top-
lumsal cinsiyet eşitliği, kadına şiddet ve YÜKAM’ın gelecek projeleri konularında 
konuştuk.

YÜKAM Müdürü
Prof. Dr. Huriye Toker

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile 
Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin kuruluş 
amacından bahseder misiniz? 

Merkezimiz, Yaşar Üniversitesi Kadın 
ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (YÜKAM) bir yandan 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin 
farkındalık çalışmaları ve bilimsel faa-
liyetler gerçekleştirirken diğer yandan 
kurumumuzu, kentimizi ve ülkemizi bu 
konuda güçlendirmek için rüzgar oluş-
turmaya çalışacak. Türkiye’de üniver-
site kadın araştırmaları merkezlerinin 
kurumsallaşması yönündeki ilk adım 
1989 yılında İstanbul Üniversitesi’nde 
atılmış; ancak sonrasında 2000’li yılla-
ra kadar ağır bir ilerleme göstermiştir. 
2000’li yılların başından itibaren Tür-
kiye’de toplumsal hayatta kadın erkek 
eşitliğini sağlamayı ve cinsiyete dayalı 
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düzenleme yapılmaya başlanmıştır. Bu 
bağlamda üniversitelerin kadın araştır-
maları merkezlerinin açılması da teşvik 
edilmiş. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle 
bir araştırmada  Merkezlerin sayısı 85 
olarak belirtilmişse de bu sayının bugün 
kabaca 100 civarında olduğunu söyleye-
biliriz. 
Benzer amaçlarla kurulan, toplumsal 
cinsiyet farkındalığını hem örgün hem 
de yaygın eğitimin ve yaşamın içinde 
artırmaya çalışan YÜKAM da projeler 
yapmak, Üniversite içinde çalışma-
lar gerçekleştirmek için kurulmuştur. 
Merkez çalışmalarını birarada yürüte-
ceğimiz Araş. Gör. Deniz Ergen ve 
sekreterimiz Ayşegül Özdemir’in, DEÜ 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Özlem Duva’nın özverili desteğini 
de belirtmeden geçmemeliyim. İyi ki 
hepimiz birlikteyiz.
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“Toplumsal cinsiyet eşitliği” 

“Hedeflenen projeler”
YÜKAM çatısı altında 
gerçekleştirilmesi hedeflenen 
projeler nelerdir? Gelecekte 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz 
çalışmalar nelerdir? 

Aslında bu çalışmalar birkaç farklı 
viteslerde yol alacak; öğrencilere 
yönelik derslerin açılması ve farkındalık 
buluşmaları ile hem öğrenciler 
hem de akademisyenlerimizi ve 
yöneticilerimizi bilinçlendirirken diğer 
yandan YÜKAM’ın kuruluş ve tanıtım 
faaliyetlerini de gerçekleştirmeye 
şehirde ve bölgede aktör olarak var 
olmaya çalışacağız. Diğer yandan ulusal 

ve uluslararası projeler aracılığıyla 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
bir eğitim ve işbirliği merkezi olmayı 
planlamaktayız. Üniversitemizin 
13 ortak kurumla birlikte içinde 
bulunduğu “CALIPER – Cinsiyet 
Eşitliği için Araştırma ve Yenilikçilik” 
başlıklı Ufuk 2020 projesi gibi 
projelerle hem Üniversitemizi hem de 
bölgemizi güçlendirmeyi hadefliyoruz.  
Üniversitemizin zaten halihazırda 
konuya ilişkin çalışmalarına kurumsal 
bir kimlik kazandıracak olan YÜKAM, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
yaşandığı tüm konulara dikkat çekerek 
konuyu anaakımlaştıracaktır.

atanmaktadır. Ve sonra her birey, içinde büyüdüğü aileden ve kültürden bunun ne anlama 
geldiğini, cinsiyetinin toplumsal beklentilere göre  (nasıl konuşması gerektiğinden hangi 
eğitimi alabileceğine, hangi mesleği yapabileceği kadar) tüm yaşamını belirleyen ve ba-
zen sınırlandıran ayrıntıları öğrenerek büyür. İşte bunların hepsi biraraya geldiğinde top-
lumsal cinsiyeti oluşturur. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, kültürden kültüre, mekândan 
mekâna, zamandan zamana değişen bir yapıdır.  Nasıl şekillenir? Aileyle, çevreyle, eğitim-
le gelişir, sorgulamalarla, ideolojilerle, yaşam tercihleriyle toplumsal cinsiyet kimliğinin 
altı dolduruldukça şekillenir. Böylece kişiler, toplumsal cinsiyetine uygun olarak kendi-
lerine atanan ve kendilerinden beklenen davranış şekillerini benimseyerek ya toplumun 
beklediği cinsiyet rollerine uygun ya da farklı roller sergilerler. 
Toplumsal cinsiyetin en görünür hali toplumsal rollerimizdir. Özellikle aile bağlamın-
da üstlendiğimiz eş, anne ve baba rolleri, kadın ve erkeği bilindik en eski kalıpların ve 
normların kabulüne itmekte, sonraki kuşaklara aktarılmasını, doğal ve kaçınılmaz olan 
gibi algılanmasını sağlamaktadır. Örneğin kölelik yüzyıl önce toplumsal normlarca doğal 
kabul edilen bir kurumken, konuya ilişkin pek çok bilimsel yaklaşım içerisinde, kölele-
rin yeterince gelişmemiş bir ırk olduğunu ileri süren eserlerle bu norm desteklenmiştir. 
Benzer şekilde kadının istihdamının ve kamusal alana katılımının kabul edilmediği, yine 
yüzyıl önce kadının erkeğe göre daha az gelişmiş bir zeka düzeyi ve öğrenme yeteneği 
olduğunun savunulduğu pek çok bilimsel eser kaleme alınmıştır.Toplumsal cinsiyet konu-
sunu açıklamada temel bir kavram da patriyarkidir. Patriyarki, erkeğin kadına hükmettiği, 
ezdiği ve sömürdüğü sosyal yapıyı ifade etmektedir. Belli bir derecedeki patriarkinin tüm 
dünyada varolduğunu söylesek de kadının ve erkeğin sahip olduğu güç ve ayrıcalıklar ne-
redeyse ülkeden ülkeye ya da bölgeden bölgeye değişmektedir. Suudi Arabistan’da kadının 
araç kullanabilmesini ilerici bir gelişme olarak kabul ederken, diğer yandan 2003 yılında 
çıkartılan ve 2006 yılına kadar şirketlere süre tanıyan yasa ile   Norveç’teki özel sektörde-
ki tüm şirketlerdeki en üst kademedeki kadın sayısının yüzde 40 olmasına ilişkin yasal 
düzenlemenin kabulünün de o ülke için kadınlar lehine önemli bir kazanım olduğunu 
söyleyebiliyoruz.    

Son dönemde sıkça konuşulan konulardan biri; toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramı nedir, dünyada ve Türk toplumunda cinsiyet eşitsizliğinin en sık 
görüldüğü konu ve alanlar nelerdir? 
Size çok yeni yazımını bitirdiğim editörlüğünü Prof. Dr. Ömer Özer Hoca’nın yaptığı 
ve benim de bölüm yazarı olarak Toplumsal Cinsiyeti anlattığım Eleştirel Medya 
Kuramları başlıklı kitap çalışmasından alıntılayarak tanımlarsam: “Toplumsal cin-
siyet” kavramını tanımlayabilmek için öncelikle cinsiyet kavramından başlamalıyız. 
Cinsiyet, kişinin biyolojik olarak temel özelliklerini, kadın ve erkek arasındaki doğal 
farklılıkları, kromozomlar, hormonal yapı ve ikincil cinsiyet özelliklerini içeren 
kişinin biyolojik ayrımına işaret eder. Her insana doğumundan itibaren bir cinsiyet
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‘‘Kültürel olan politiktir” 
Ataerkil bir toplumsal yapı yerine kadın ve erkeğin her düzlemde 
eşit olacağı bir yapı nasıl yaratılabilir? Bunun için biz gençlere neler 
söylersiniz?

Aslında öncelikle okumalarını, felsefe, sosyoloji gibi temel alanlar başta olmak üzere 
kültür okumaları yapmaya başlayarak sorgulamalarını ve normallerini dönüştür-
melerini tavsiye ediyorum. Bugün 3. Dalga Feminizimi konuşuyoruz. İlk önceleri 
niceliksel eşitlik, eğitim hakkı, oy hakkı peşindeydik Simone de Beauvoir’ın slo-
ganlaştırdığı üzere  “kadın doğulmaz, kadın olunur”, mottosuyla yaklaştığımızda, 
eşit eğitim, eşit politik temsil gibi eşit şans verilmesinden fazlasını talep ediyoruz.  
Bugün buna ek olarak ‘kültürel olan politiktir’, bu nedenle cinsiyet eşitliğine ulaş-
mak için kadınlık ve erkeklik tanımlamalarını değiştirmeliyiz, belirleyici faktörün 
tek başına cinsiyet olmadığı, bireyin kendisinin olduğu bir toplumsal düzen kur-
malıyız. Medyadan eğitim kurumlarına, politikadan ev içindeki işbölümüne kadar 
herşeyi masaya yatırmalıyız. 
YÜKAM olarak okuma listeleri oluşturacağız, alternatif kitaplığımızı kuracağız, 
Ayrımcılık dersi yanında daha fazla seminer dersleri açarak, hep birlikte dönüşüp, 
dönüştüreceğiz. Bekleyin bizi.

“Şiddeti gerçekleştiren erkekleri, 
kadınlar yetiştiriyor”
Sizce toplumsal cinsiyet eşitsizliğine kadınlarımız yeterli tepkiyi veriyor 
mu? Yoksa ataerkil toplumsal yapının kendini yeniden üretmesine ister 
istemez aracılık ediyor muyuz?

Aslında partiarkinin hepimizi ezdiğini unutmazsak, kadın da bu patriyarkal düzende 
yetiştiğinden kendini kurtarması beklenen kadının da aynı yanlış sistemde yetiştiğini 
ve çok da fazla alternatif düşünce ve bilgiye maruz kalmadığını da göz önüne al-
malıyız. Hani hep diyoruz ya “Şiddeti gerçekleştiren erkekleri de kadınlar yetiştiri-
yor, o zaman kadınların değişmesi gerekiyor”, bu bakış açısı bataklığı görmezden 
gelip sinekleri öldürmeye çalışmaya benzer. Partiarkinin yani egemen düşünce sis-
teminin bugün erkeği de sömürdüğü fakat  kadını daha çok sömürdüğünü unut-
mamalıyız. Çocuğunu nasıl yetiştireceğine ilişkin bilgilerin partiyarkal sistemden 
tek doğru olarak öğrenen bireyin “suçlu” olarak görülmesi büyük resmi, yani bu du-
rumun sistem sorunu  olduğunu görmemizi engeller. Zaten yıllardır kadını eğiterek 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidereceğimizi düşündük, bugün geldiğimiz noktada 
bunun erkeğin, kadının ve kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın tüm bireylerin içinde 
bulunduğu sistemin değişmesiyle mümkün olduğunu görmüş bulunmaktayız.

YA
P

R
A

K
 D

E
R

G
İS

İ 
20

20
-2

1 
/ 

B
A

H
A

R
24 25



“Kültürel farklılıklar”
Yaşamınızın büyük bölümünü Norveç’te geçirdiniz. İskandinav 
ülkelerini, İskandinav toplumlarını feminen toplumlar olarak biliyoruz. 
Bu ülkelerde cinsiyet eşitliği konusundaki kültürel kodlar günlük yaşam 
pratiklerine nasıl yansıyor bize gözlem ve deneyimlerinizi aktarır 
mısınız?
Teşekkür ederim, aslında her iki kültü-
rü de deneyimleyince biraz da yaş alınca 
daha iyi bakabiliyorsunuz resme; eşim 
ve kızlarımla ülkeye geri döndüğümde 
kızım Norveç’te futbol takımındaydı ve 
yıl 2005 biz kız futbol takımı bulama-
mıştık; üstelik İzmir’de Göztepe Spor 
Klübü ile görüşmeye gittiğimde alaya 
bile alındığımı farkettim. Norveç’te de 
Voleybol yoktu, kızlar ve erkekler iste-
dikleri spora cinsiyet vurgusu olmadan 
yönlendiriyorlar. Tabii ki o ülkede tüm 
cinsiyetçi kurumsallaşmış yapının or-
tadan kaldırıldığını söyleyemeyiz. Din 
görevlilerinin kadın olanları hala ka-
dın din görevlisi olarak bahsediliyor 
ve bunu aşmaya çalışıyorlar. Çünkü biz 
erkek din görevlisinin nasıl cinsiyetini 
değil mesleğini önceleyerek tanımlıyor-
sak kadınlar da bunu istiyor. 2004 yılın-
da Oslo Üniversitesi’nde savunduğum 
“İki Ülke: Benzer Yol” başlıklı Yüksek 
Lisans tezimde de yaptığım kaşılaştır-
mada gördüm ki, Norveç Türkiye’den 
daha az da olsa medyada kadını sessiz-
leştirerek, kültür sayfalarında daha çok 
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‘‘Her şey yeniden eleştirilerek, 
dönüştürülerek kurulmalı”
Kadına şiddetin pandemi döneminde ciddi biçimde arttığını biliyoruz. 
Kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerinin engellenmesinde kim-
lere ve hangi kurumlara görev düşüyor, bu konudaki kültürel kodların 
değişiminde hangi mekanizmalar etkili olabilir? 

Evet. Bu yıl 4 Mart’ta  gerçekleştirdi-
ğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gününün altını çizmek amaçlı, Merkezi-
mizin ilk bilinç yükseltme faaliyeti olan 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ataerki ve 
Şiddet” konulu ilk YÜKAM etkinliği-
ne katılan BM  Nüfus Fonu Toplumsal 
Cinsiyet Uzmanı Meltem Ağduk’un da 
Birleşmiş Milletler araştırmalarından 
bizlere aktardığı gibi pandemide evde 
kapandığımız 3 ay içinde tüm dünyada 
31 milyon daha fazla kadının şiddet gör-
dü yani her kapalı kaldığımız ay yaklaşık  
15 milyon daha fazla kadın şiddet gör-
dü ve şiddetin tür ve boyutları arttı. Ağ-
duk’un da üzerinde durduğu gibi, yok-
sulluk ve eğitimsizlik şiddet kültürünü 
oluşturuyor, ancak şiddetin ana etken-
lerinden değil şiddeti artıran yan etken-
lerden olduğunu unutmamalıyız. Yani 

şiddetin asıl sorumlusu sosyal normları 
sorgulamaya başlamalı, zayıflatmaya, 
aşındırmaya başlamalıyız. Toksik erkek-
lik kavramını tartışmaya açmalı ve onu 
besleyen her pratiği yok etmek için çalış-
malıyız.  Tabii ki  bin yılların oluşturdu-
ğu sosyal normları yıkmak için herkesin 
uğraşması gerektiğini söylememe bile 
gerek yok. Ülkemizde ortalama her gün 
5 kadın öldürülüyor ve önleyemediği-
miz, sessiz kaldığımız her gün, hepimiz 
bu cinayetlerin, eşitsizliğin bir parçası ol-
duğumuzun bilincinde olup hep birlikte 
inanırsak üstesinden gelebileceğiz. Geç-
mişte namus cinayetleri konusunda tüm 
kurumların birlikte hareket etmesiyle bi-
raz yol alındığı gibi, benzer şekilde hep 
birlikte amasız ve istisnasız, inanarak 
hareket etmeliyiz. Yine etkinliğimizde 
konuya felsefe açısından bakarak Antik 

Yunan’dan bu yana iyi-kötü, güzel-çirkin 
gibi ikili kod sistemlerimizin ve yerleşik 
bakışımızın eleştirel bir bakış açısıy-la, 
sorgulamayla dönüşebileceğini vurgula-
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yer vererek, kurban olarak gösterildiği 
haberleri öne çıkararak aynı cinsiyetçi 
yapının korunmasını sağlayabilmekte-
dir. Çocuklara biyolojik kimliklerine 
ilişkin derslerin sadece müfredatla de-
ğil daha çok eğlendirici programlarla 
aktarıldığını söyleyebilirim, kızım hala 
bu programları keyifle izliyor.  Örne-
ğin “Yaşayan Ölü Lars” adlı dizisinde 
tüm farklılıkların zenginlik ve çeşitlilik 
demek olduğunu zombi olarak diğer 
çocuklarla birlikte yaşamaya çalışan 
Lars’ın hayatı üzerinden anlatılması 
ilginç bir alternatif okuma yapmamızı 
sağlayabilmektedir.

Son olarak sizin eklemek iste-
dikleriniz var mı?
Benimle röportaj yaparak konuyu 
kamuoyuna sunmama destek old-
uğunuz için çok teşekkür ederim. 
Konuştukça, tartıştıkça; anlayıp kabul-
lenip bakış açımızı geliştireceğiz. Çok 
teşekkürler. Sizlere güveniyorum ve her 
konuda YÜKAM olarak yanınızdayız.

yan konuşmacımız DEÜ Felsefe Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Duva’nın 
da belirttiği gibi herşeyi yeniden eleşti-
rerek, dönüştürerek kurmalıyız.
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Dijital dönüşüm, birçok sektörü ve iş 
stratejilerini değişime uğrattı. Sağlık, 
finans, iletişim, tasarım, mimari, pazar-
lama ve daha birçok alanda dijital tek-
nolojilerin seyri hız kesmeden gelişerek 
devam ediyor. Eğitim alanında da dijital 
teknolojilerin klasik öğretim yöntemle-
rini desteklediğini, özellikle uygulama 
temelinde sistemi geliştirerek dönüştür-
meye başladığını söyleyebiliriz. Eğitim 
4.0 yaklaşımı, diğer ifadeyle, eğitimde 
teknolojinin tasarımı ve yenilikçi kul-
lanımı anlayışı çerçevesinde dijital tek-
nolojiler eğitim alanında bilgiye ulaşma 
şeklini de değiştirdi. Eğitim faaliyetleri-

SANAL LABORATUVARDA SEKTÖREL UYGULAMALAR  
DENEYİMLENİYOR
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekoku-
lu, 2020-2021 Akademik Yılı’nda MYO 
Tasarım Bölümü önerisiyle kurulan ve 
tüm MYO Programlarının kullanımına 
sunulan Sanal Laboratuvar’ da gerçek 
yaşamı ve iş hayatını simüle eden birçok 
uygulamalı ders ve proje çalışmasını ya-
şama geçirmeyi hedefliyor. 
Birçok MYO Programı’na sektörüyle il-
gili sanal uygulama olanağı sunacak La-
boratuvar’ da öğrenciler alanlarıyla ilgili 

İLERİ TEKNOLOJİK OLANAKLAR İLE ÖĞRETMEYİ 
HEDEFLİYORUZ
Dijital dönüşümün mesleki eğitim ala-
nına yansımaları konusunda Üniversi-
temiz MYO Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz 
Gümüşoğlu şunları söylüyor: “Üniversi-
teler bilimsel merakla şekillenip gelişmiş 
ve binyıllar içinde dünya insanlığının re-
fahını artırmada sürükleyici güç olmuş-
tur. Buhar çağından sonra ortaya çıkan 
bilimsel yeniliklerin şekillendirdiği  4. 
Sanayi Devrimi, yeni meslekleri ve eği-
timleri şekillendirmiştir. Dijital çağ ola-
rak nitelenen 21. Yüzyıl’da tanımlanan 
yeni meslekler mesleki eğitimi de etki-
lemiştir. Yaşar Üniversitesi MYO tam ve 
kısmi zamanlı kadrosu ve sektör temsil-
cilerinden oluşan Danışma Kurulu ile 
öğrencilere eğlenerek öğrenmeyi ola-
naklı kılmayı hedefler. Ders izlenceleri 
ve uygulamaları ile VR/AR Laboratuvar 
ve bunun gibi ortam ve diğer uygun tek-
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    “DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE  
ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ  

GÜÇLÜ ALT YAPIYA SAHİBİZ”

güncel üç boyutlu donanım ve yazılım-
ları deneyimleyebilecek,  Sanal Gerçek-
lik Gözlükleri kullanarak uygulamalar 
ve oyunlar yapabilecek. Gelecekte teknik 
donanımının daha da zenginleştirilmesi 
hedeflenen Sanal Laboratuvar’ da Sanal 
Gerçeklik Gözlüğünün yanında,  Artı-
rılmış Gerçeklik Gözlüğü ve Hareket Ya-
kalama (Mocap) donanımlarının öğren-
cilerin kullanımına sunulması yönünde 
çalışmalar devam ediyor.

ne entegre edilen dijital teknolojiler, öl-
çüm, simülasyon ve senaryolarla uygu-
lamalı temelde daha etkili ve verimli bir 
öğretimin gerçekleştirilmesine olanak 
tanıyor. Eğitim 4.0’da öğrencilerin kulla-
nabileceği dijital teknolojiler arasında üç 
boyutlu ölçüm,  yapay zeka, bulut bili-
şim temelli sistemler, robotik, giyilebilir 
teknoloji olarak bilinen Google Glass, 
Sanal Gerçeklik (Virtual Reality -VR), 
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Rea-
lity -AR), Sanal Gerçeklik ile Artırılmış 
Gerçekliğin bütünleşik kullanımını ifa-
de eden Karma Gerçeklik (Mixed Rea-
lity -MR) sayılabilir. 

Öğrenciye eğitim aldığı alanla ilgili 
uygulama yetkinliği kazandırma he-
defi taşıyan Laboratuvar’ da giyilebilir 
teknolojiler ile sektörel uygulamaların 
deneyimlenmesinin yanında teorik bil-
gi de etkili şekilde pekiştirilebilecek. 
Grafik Tasarım öğretiminde; hareketli 
grafik tasarım ürünleri tasarlanıp uygu-
lamaları gözlemlenebilecek, Lojistik eği-
timinde tesis planlama, taşıma, sipariş 
toplama, depolama, paketleme, kalite ve 
güvenlik ile müşteri hizmetlerinde Artı-
rılmış Gerçeklik tabanlı uygulamalar ya-
pılabilecek, Bilgisayar Destekli Tasarım 
ve Animasyon alanında çizim, tasarım, 
karakter tasarımı, modelleme yapılabi-
lecek ve oyunlar üretilebilecek, Mima-
ri Restorasyon’da Artırılmış Gerçeklik 
Gözlüğü ile mimari simülasyonlar ya-
pılabilecek ve tarihi yapıların bire bir 
dokümantasyonu, veri süreci ve model-
leme ile kültürel miras 3D restitüsyonu 

üzerinden yeniden yapılandırılabilecek ve özgün mimarisine uygun  
görselleştirilebilecek,  Denizcilik alanında uygulamalı eğitimler Sa-
nal Gerçeklik Gözlüğü ile sanal ortamda gerçekleştirilebilecek; Gıda 
Teknolojisi alanında Sanal Gerçeklik Gözlüğü deney deseni oluştu-
rulmuş uygulamaların simülasyonunda kullanılabilecek, örneğin  
Gıda İşleme’ nin teknoloji alanında herhangi bir gıdanın üretim hat-
tında deneme deseni kontrolü yapılabilecek. Fiziki olarak çok sayıda 
öğrenci ile yapılması güç olan ya da uzun süren deneysel uygulama-
lar ve teorik bilgi aktarımı kolaylaşabilecek.

nolojilerin desteğinde Yüksekokulumuz 
tam donanımlıdır. Yaşar Üniversitesi’nin 
dijital teknolojiler konusundaki çağın 
gereklerine yakışan alt yapısı, hocaları-
nın inanılmaz yetkinlikleri, sinerjileri 
gençleri üniversitemize çekmektedir. 
Doğal olarak konuya olan yoğun mera-
kımızla ve  enerjimizle tüm gelişmeleri 
sisteme yansıtma çabamız hep sürecek-
tir.”
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“GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN 
ANTİOKSİDAN ZENGİNİ BESİNLER’’

İçinde bulunduğumuz dönemde sağlık-
lı kalabilmek için doğru beslenmenin 
bağışıklık sistemimizi güçlü tutmadaki 
rolünü biliyoruz. Bilim ve tıp çevreleri 
bunu yapabilmenin farklı yollarını bize 
aktarıyor. Bu yollar arasında C vitami-
ni yüksek besinler tüketme, D vitami-
ni desteği alma, antioksidan açısından 
zengin besinleri beslenmemize dahil 
etme gibi yöntemler yer alıyor. Biz de 
bu söyleşide Yaşar Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu  Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Ruhan Aşkın Uzel ile antioksidan 
zengini besinleri, toplumumuzda fazla 
tanınmayan ama antioksidan özelliği ol-
dukça yüksek olan besinler ile bağışık-
lık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizi; 
evde kaldığımız bu dönemde ve mevsim 
geçişlerinde yüksek bağışıklık için tüket-
memiz gereken besinlerin neler olduğu 
konularında çok aydınlatıcı bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Bağışıklığı güçlendiren besinlerin sağ-
lıklı beslenmedeki rolü pandemiden 
önce de çok konuşulan ve merak edilen 
bir konuydu. Aşı ve ilacın yanında sağ-
lığımızı güçlendirecek besinlere olan 
ilginin artışta olduğunu söyleyebiliriz. 
Antioksidan özelliği ve besin değeri 
yüksek gıdalar arasında Reishi mantarı 
da bugünlerde çok konuşuluyor. Sizin 
de Reishi mantarı ile ilgili projeleriniz 
olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarınız-
dan bize kısaca bahseder misiniz? 

Fonksiyonel gıda, diyetin bir parçası 
olarak tüketilebilen, geleneksel gıdaya 
benzer olan ancak basit beslenme ge-
reksinmelerinin sağlanmasının ötesinde 
fizyolojik roller kazandırmak üzere mo-
difiye edilen gıdalardır. Slow food akımı 
ise yerel lezzetlere sahip çıkmak, doğa-
nın işleyişini bozmadan sağlıklı ve doğal 
beslenmeyi desteklemek ve besleyici de-
ğeri yüksek fonksiyonel gıdalar tüketir-

“ Ö l ü m s ü z l ü k  M a n t a r ı ”

ken sosyalleşmeyi amaç edinmiş yeni bir 
oluşumdur. Yapılan çalışmalarda yeni 
teknoloji ve geleneksel olan bir akım 
birlikte kullanılarak yeni fonksiyonel gı-
daların üretilmesi söz konusu olmuştur. 
Bu çalışmalarda amaç fonksiyonel gıdayı 
üretirken Ganoderma lucidum (reishi) 
mantarını kullanmaktır. 

Halk arasında “ölümsüzlük mantarı” 
olarak da bilinen Ganoderma lucidum 
içeriğinde 400 den fazla aktif biyolojik 
madde barındırmakta birlikte bu mad-
delerin vücutta antiseptik, ateş düşürü-
cü, sindirim sistemini ve kandaki şeker 
seviyesini düzenleyici özelliklere sahip 
olduğu literatürde belirtilmiş ve FDA ta-
rafından desteklenmiştir. 

Tüm bu olumlu etkilerden yola çıkılarak 
yapılan çalışmalarda hedef, mantarın 
kendi ve yine biyoaktif özellikteki eks-
traksiyon ürününün kullanımı için uy-
gun taşıyıcı gıda seçimi ile yeni, sağlığa 
yararlı alternatif gıdalar yaratmaktır. 

Reishi Mantarı, tedavi amaçlı yaygın 
olarak Asya ülkelerinde kullanılmakta. 
Kullanımı konusunda kapsül formatı ya 
da mantarın özütü tercih ediliyor. Yurt-

dışında yaptığım çalışmalardan birinde 
reishi mantarının içindeki biyoaktif bi-
leşenlerin ekstraksiyonu üzerine yoğun-
laşmıştık ve çalışma sonunda gıda tak-
viyesi olarak kullanılabilecek kapsüller 
üretilmişti. Buradan da mantarın sadece 
ilaç olarak değil, aynı zamanda gıda tak-
viyesi olarak da kullanılabileceği sonucu 
ortaya çıkıyor. 

Ülkemizde reishi mantarının tanınırlı-
ğı ve kullanımı zamanla artan bir seyir 
izlemekte. Hatta mantarın üretimi için 
Türkiye’de farklı coğrafyalarda işletme-
ler / üretim çiftlikleri bulunmakta. Yeni 
girişimler ile de bu tür yerlerin sayısı 
artmakta.
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“ V i t a m i n d e  S ı n ı r ”
Bağışıklık sistemini güçlendirmesi için, 
geleneksel olarak yüzyıllardır tüketilen 
yiyecek ve bitkiler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Dengeli beslenme uygulamasının yanın-
da özellikle pandemi döneminde virüsle 
mücadele sürecinin devam etmesinden 
dolayı bağışıklık sisteminin güçlü tutul-
masının devamlılığı sağlanmalıdır. Ba-
ğışıklığı güçlendiren gıdalardan bir kıs-
mının geçmişi çok uzun yıllar öncesine 
dayanmaktadır. 

Bu materyallerden bazıları ilaç sektö-
ründe aktif bileşen niteliğinde formülas-
yonda kullanılmıştır. Geleneksel olarak 
eski dönemlerden beri kullanılan bağı-
şıklık güçlendirici materyaller arasında 
sarımsak, soğan, kekik, nane, biberiye, 
ekinezya, vb. sayılabilir. Bu doğrultu-
da coğrafi konum itibariyle ülkemizde 
yetişen meyve ve sebze çeşitlerindeki 
bolluk olumlu dikkat çekmektedir. Çün-
kü vitamin ve mineral desteğinin bağı-
şıklık sisteminin güçlendirilmesindeki 
rolü büyüktür. Öncelikle belirtilmelidir 
ki, bireylerin sağlık durumu iyi olduğu 

sürece ilave vitamin ve mineral takviyesi 
elzem değildir. 

Eksiklik görülmesi durumunda ek alım 
bilinçli ve kontrollü şekilde yapılabil-
mektedir. Vitaminler arasında ön plan-
da olan C vitamini olarak belirtilmekte. 
C vitamini hassas bir vitamindir. Mey-
veden alınacaksa hazırlanan meyvenin 
hazırlanış şeklindeki yanlışlık ve bekle-
me süresinin fazlalığı bile C vitaminin-
de kayba neden olmaktadır. C vitamini 
almak için taze sebze-meyveleri tercih 
edilmelidir.

Eğer pişirme işlemi uygulanacaksa az 
suda ve kısa süreli pişirme uygulan-
malıdır. Eğer gıda takviyesi formunda 
alınacaksa suda çözünen vitamin gru-
bundan olduğu için öğün aralarında 
ya da aç karnına alınması tavsiye edilir.   
D vitamini takviyesine, vücutta eksik 
olması durumunda, uygun miktarda 
kullanıldığı sürece destek vitamin ola-
rak yer verilebilir. Mevsimsel olarak D 
vitamini alımının avantajlı olduğu bir 
dönemdeyiz.

“ S ö ğ ü t  A ğ a c ı  K a b u k l a r ı n ı n 
 A t e ş  D ü ş ü r ü c ü  E t k i s i ” 

Peki bu yiyecek ve bitkiler arasında 
(Hint inciri gibi…) bazı ilaçların ham-
maddesi olarak da kullanılanlar var mı? 

İlaçlar farklı doğal kaynaklardan ya da 
sentetik olarak elde edilebilmektedir. Bu 
anlamda bitkilerden de yararlanılmakta-
dır. Hatta bitkilerden bağışıklık güçlendi-
ren ve takviye edici özellikteki gıdalardan 
kanser tedavisine varana kadar geniş bir 
spektrumda faydalanılmaktadır.  Ülke-
miz bu anlamda çok avantajlı bir coğrafi 
konuma sahiptir. Ancak ilaç yapımında 
büyük potansiyelden daha fazla yarar-
lanılması gerekmektedir. Örneğin söğüt 
ağacı kabukları ateş düşürücü etkisi göste-
ren bazı ilaçların hammaddesi olarak kulla-
nılmaktadır. Bununla birlikte kekik, nane, 
meyan kökü, keçiboynuzu ve daha pek 
çok materyal yararlanılan bitkiler arasın-
da sayılabilir. Ancak bu hususta dikkat 
edilmesi gereken diğer bir konu ise ilaç 
yapımında kullanılan bitkisel mater-
yallerin bilinçli bir şekilde kullanılması, 
“bitkilerden ilaç elde edilmesi”, “bitkilerin 
ilaç olarak kullanılması” gibi kavramların 
karıştırılmaması gerektiğidir.
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“ S u y u n  F a z l a s ı  d a  Z a r a r ” 
Özellikle mevsim geçişlerinde tüketil-
mesi gereken bağışıklığı güçlendirecek 
besinler nelerdir?
Bağışıklık sistemi bünyenin kendini ko-
ruma mekanizmasıdır. Vücut bu meka-
nizma ile antijenlere karşı antikor üret-
mektedir. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 
doğru beslenmenin önemli olduğu ka-
dar uyku düzenine dikkat edilmesi, eg-
zersiz yapılması, vücudu yoracak stres, 
huzursuzluk faktörlerinden uzak durul-
ması ve aynı zamanda yeteri kadar su tü-
ketilmesi gerekmektedir. 
Her şeyin fazlasının zarar getirebilece-
ğinden hareketle suyun da fazlası zarar-
lıdır. Aşırı miktarda su tüketimi vücutta 
birtakım aksaklıklara neden olabilir. Bu 
nedenle vücudun gerektirdiği kadar su 
alımı yeterli olacaktır. Vücut direnci-
ni artırmak için A, C ve E gibi vitamin 

“ K i l o  N a s ı l  S a b i t l e n i r ? ” 

Kilo kontrolünün de sağlıklı bağışıklık 
için önemli olduğunu biliyoruz. Evde 
olduğumuz bu günlerde kilomuzu ko-
rumak için nasıl beslenmeliyiz? 

Öncelikle besin değeri yüksek olan gı-
daları tercih etmeliyiz. Burada karışıklık 
olmaması adına açıklık getirmek iste-
rim. Besin değeri yüksek demek kalorisi 
yüksek demek değil. Besleyici unsurları 
fazla demek. Burada enerjisi düşük ama 
besleyici özelliği fazla olan birçok alter-
natifimiz var. Kilo almamak için kalori 
yüklenmemek gerekir, evet, ancak dü-
zenli beslenmek ve düzenli uyku da şart. 
Bazılarımızın evde geçirdiği dönemde 
düzenlerinin değiştiğini, evden çalışılı-
yorsa erken kalkmaya gerek duyulmadı-
ğını tahmin etmek güç değil. 

Ancak şu önemli bir nokta, uykusuzlu-
ğun neden olduğu sağlık sorunlarından 
biri de şişmanlıktır. Uykusuz kalırsak; 
vücut yağ depolarını ve iştah mekaniz-
masını kontrol eden iki hormon var, 
bunlar leptin ve grelin hormonları. Bu 
hormonların salınımında sorunlara yol 
açabiliyor. 

Mesela uykusuzluk ile besin alım iste-
ğini artıran grelin hormonu seviyesi ar-
tarken, tam tersi etkiye sahip leptin hor-
monu baskılanıyor ve bunun sonucunda 
şişmanlık riski artıyor. Diğer konu bol 
su içmek. Bağışıklık sisteminin düzen-
lenmesinde ve metabolizma hızının 
artırılmasında olumlu etkiye sahip. Vü-
cudunuzun temposu yükselir diyebiliriz 
kabaca. Öğünlerden önce de su içebilir-
siniz fazla olmamak kaydıyla. Yapılan bir 
çalışmada 3 ay boyunca her öğün öncesi 
2 su bardağı içen kişilerin tüketmeyenle-
re göre yaklaşık % 40 daha fazla kilo ver-
dikleri gözlenmiş. İçilen suyun ılık ya da 
soğuk olması arasındaki fark, midenizde 
ılık suyun daha uzun süre durması ve 
daha uzun süre tokluk hissi yaratması. 

Bazı kaynaklarda soğuk suyun daha çok 
kalori yaktığına dair ifadeler var ama 
tam ispatlanmadı. Son olarak da öğün 
içeriğinin çaprazlaması ya da farklılaş-
tırması yapılabilir, yani rutin olarak aynı 
şeyleri aynı saatte aynı öğünde yemeye-
bilirsiniz. Sabah kahvaltısında bir gün 
iki yumurta tüketin, uzun süre de sizi 
tok tutar.

gruplarını içeren besinler tüketilebi-
lir. Bu vitamin gruplarından E vitami-
ni antioksidan özellik ihtiva eder, yeşil 
yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, yağlı to-
humlar, hamsi, somon, uskumru, sardal-
ye, ton balığı gibi balık türleri, tahıllar, 
kırmızı et, yumurta, tereyağı, zeytinyağı 
gibi besinlerde bol miktarda bulunur. 
E vitamini sadece vücut direncini ar-
tırmakla kalmaz, antioksidan özellikli 
besin gruplarını içerdiği için A vitami-
ninin okside olup bozulmasını önler. 
Bağışıklık sistemine destek olarak aynı 
zamanda çinko, selenyum, magnezyum 
gibi mineralleri içerek gıdalardan takvi-
ye alınabilir. Bu nedenle vitamin dengesi 
kadar mineral dengesi de önemlidir. Mi-
neral grubundan kalsiyum ve fosfor, sı-
rasıyla mevsiminde haftada en az iki kez 
tüketilecek balıktan ve süt grubu ürün-
lerden alınabilir.
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“S a ğ l ı k l ı  K i l o  A l m a k  İç i n” 

Kilo vermek için yapılan yanlış diyetle-
rin fayda yerine sağlığa zarar verdiğini 
görüyoruz. Fakat bir de kilo almak iste-
yen bir kesim var. Onlara buradan sağ-
lıklı kilo alabilmek için neler yapmaları 
gerektiğinden kısaca bahseder misiniz? 

Her ne kadar diyet dendiğinde akla kilo 
vermek gelse de farklı sebeplerden do-
layı kilo almak amaçlı da birey özelinde 
sağlıklı diyet programları geliştirilmek-
tedir. Bu konuda öncelikle altı çizilmesi 
gereken durum her bireyin metabolizma 
hızının farklı olduğu, aynı yiyecek tü-
ketilse bile kişilerin cinsiyet, yaş, vücut 
oranları vb. biyolojik ve fiziksel etmen-
ler neticesinde vücuttaki işleyişin farklı 
olduğudur. Kilo almak isteyen bireyler 
öncelikle kilo almaya engel olan bir sağ-
lık problemi olup olmadığını sorgula-
malıdır. Durum beslenme açısından ele 
alındığında özellikle bol karbonhidrat 
içeren gıdaların uykudan hemen önce  
tüketilmesi büyük bir yanlıştır. Bunun 
için daha sağlıklı yollar tercih edilebilir. 

Örneğin güne 1 bardak su ya da kefir ile 
başlamak bağırsak sisteminin düzenlen-
mesi için isabetli bir adımdır. Kilo almak 
isteyen bireylerin önemli bir kısmı sa-
bahları iştahsız olurlar. Bu nedenle kah-
valtı öğünü atlanmamalıdır. 

Midenin kapasitesi fazla olmadığı için 
diğer öğünler atlanmamakla beraber 
örneğin çorba yerine bazı durumlarda 
ana yemek ile öğüne başlamak uygun bir 
seçenektir. Rafine karbonhidratlardan 
ziyade kompleks olanlar tüketilmelidir. 
Rafine gıdalar, gıda üretiminde işlet-
mede gıda hammaddelerinin gördüğü 
işlemler sonucunda kimyasal bileşimi-
nin değiştiği gıdalar olarak kabaca ta-
nımlanabilir. Gıdaların rafinasyonda 
kullanılma anlamında değerlendirilmesi 
durumunda şeker, bitkisel yağ, irmik, 
pirinç gibi türlerin tercih edilir olduğu 
görülmektedir. Rafine karbonhidratlara 
atıştırmalık yiyeceklerin ya da makarna 
türü gıdaların satıldığı grupta rastlanıla-
bilir.

“Mevsime Uygun Beslenme” 
Bahar ve yaz ile birlikte sebze ve meyve 
çeşitliğinin artacağı döneme yaklaştık, 
yaz döneminde de güçlü bir bağışıklık 
için nasıl beslenmeliyiz, neler önerirsi-
niz? 

Mevsim gereği yüksek hava sıcaklıkları, 
bazı bireyler için sağlık problemlerini de 
beraberinde getirebilmektedir. Sıcaktan 
en çok çocukların, yaşlıların, hamilele-
rin, kalp ve şeker hastalığı olan kişile-
rin etkilendiği dikkatten kaçmamalıdır. 
Yaz aylarında vücudun iyon ve mineral 
kaybının oldukça fazla olması nedeni ile 
öncelikle mümkünse her gün ya da iki 
günde bir şişe doğal maden suyu içil-
mesi gerekir. Ek olarak yağlı besinlerin 
ve yağda kızartmaların tüketiminden 
kaçınılması gerekir. Kızartma yerine; 
haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme 
gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulan-
malıdır. Mevsimde artan sıvı ve mineral 

kaybının önlenmesi için her gün en az 
2-2.5 litre su içilmelidir. Su haricinde 
süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki 
çayları, şekersiz kompostolar ve taze sı-
kılmış meyve suyu gibi içecekler doğru 
tercihlerdir. Vücut direncini artırmak 
ve yeterli miktarda vitamin ve mineral 
alınmasını sağlamak için sebze ve meyve 
çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. 
Bu nedenle günde en az 5 porsiyon seb-
ze ve meyve tüketilmesi gerekir. Enerjisi 
yüksek, kızartılmış hamur tatlıları yeri-
ne sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondur-
ma gibi tatlıları da tercih etmek doğru 
olacaktır. Ayrıca bitki çayları beslenme 
uzmanlarının sağlıklı beslenme prog-
ramlarında en fazla yararlandığı destek-
lerden biridir. Eğer bilinçli tüketilirse, 
bitki çayları birer can simidi olarak diye-
ti ve beslenmeyi destekler.
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Yunanistan’da yayınlanan Στιγμές και 
Στοχασμοί (Anlar ve Düşünceler) 
isimli felsefe kitabı büyük ilgi gören 
Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Dr. 
Uğur Oral ile “Felsefe yaptık”.

Yıllardır felsefe alanında yazılar kaleme 
alan ve konferanslar veren Uğur 
Oral, insanın gerçekten var oluşunun 
düşünmekle ve sorgulamakla mümkün 
olabileceğini söyledi…

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dr. Uğur Oral akademisyen kimliğinin 
yanında ve aynı zamanda birçok farklı 
şapka taşıyan bir isim. Uzun yıllar basın 
sektöründe üst düzey yöneticilik yapan 
Oral, aynı zamanda 4’ü yurt dışında 
olmak üzere 19 kişisel fotoğraf sergisine 
imza attı. Oral, yazar kimliğiyle de 
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sadece Türkçede mevcut

kamuoyunca tanınıyor… Yıllarca çeşitli 
gazetelerde günlük siyasi köşe yazıları 
yazdı, hatta “siyasi araştırma” tarzında 
yazdığı ilk kitabı “Kıratın İzmir 
Koşusu” 1995 yılında okurla buluştu.  

Oral son yıllarda yeni bir misyon 
üstlendi: “Gençler başta olmak 
üzere topluma felsefeyi sevdirmek.” 
Yıllarca felsefeye yoğunlaşan ve bu 
alanda denemeler kaleme alan Oral 
bir ilke imza atarak Yunanistan’da 
Στιγμές και Στοχασμοί (Anlar ve 
Düşünceler) adıyla bir felsefe kitabı 
yayınladı. Yunanistan’da felsefe alanında 
konferanslar da veren hocamız Dr. 
Uğur Oral ile kâh Yunanistan’da 
yayınlanan kitabından, kâh felsefeden 
konuştuk. Biz sorduk, Uğur Hoca 
yanıtladı…

Yunanistan’da bir felsefe kitabı 
yayınlama fikri nasıl oluştu?

Açıkçası hiç böyle bir niyetim veya 
projem yoktu. Hikâyesi de ilginç 
aslında. İzmir’de açtığım bir kişisel 
fotoğraf sergimde denenmemiş bir 
şeyi denemek, fotoğrafla felsefeyi 
buluşturmak istedim. Yani aynı anda 
hem düşüncelere seslenmek hem 
de duygulara dokunmak istedim. 
Sergide fotoğrafların yanında kimi 
felsefe denemelerim yer aldı. İlginçtir 
denemelerime ilgi beklediğimden de 
büyük oldu. Birçok sergi ziyaretçisinin 
denemelerin fotoğraflarını çekip 
sosyal medyada paylaştığını gördüm.  
Atina’da bir sanat galerisinden aynı 
sergiyi aynı şekilde açmam için davet 
geldi. Denemeler Yunancaya çevrildi 
ve İzmir’deki sergide olduğu gibi, her 
fotoğrafın yanına bir deneme kondu. 
Atina’da da denemelerim çok büyük 
ilgi gördü. Serginin anı defterine 
not düşen Yunanlı sanatseverler bu 
formatta bir kitap yayınlamamı, yani 
sergimi kitaplaştırmamı talep ettiler. 
Yunanlı dostlarımın bu yoğun talebi ve 
motivasyonu neticesinde, açıkçası hiç 
de aklımda yokken “Neden olmasın?” 
diye düşünmeye başladım. 

Siz ne yaptığınızın farkında 
mısınız?

Yunanlı bir dostum Militos Yayınlarıyla 
temasa geçmemi sağladı. Yayınevi de 
projeyi çok beğendi. Tüm metinler 
sevgili Olga Firuze Kurt’un özverili 
çalışması neticesinde Yunancaya 
çevrildi. En nihayet, 2016 yılının Nisan 
ayının başında Anlar ve Düşünceler, 
tüm Yunanistan’da, kitapçıların 
raflarında yerini aldı. Bu süreçten 
aklımda kalan hiç unutamadığım bir 
anım vardır. Kitapla ilgili detayları 
görüşürken yayıncım bana baktı ve 

“Uğur Bey, siz ne yaptığınızın farkında 
mısınız?” dedi, “Bir Türk yazar olarak 
felsefenin doğduğu topraklarda bir 
felsefe kitabı yayınlamak gerçekten 
cesaret işi. Sizi kutlarım. Bir yayıncı 
olarak böyle bir projeyi kaçırmam.” 
Gerçekten de bu kitap bir Türk yazarın 
Yunanistan’da yayınlanmış ilk felsefe 
kitabı…Bu da bana ayrı bir gurur 
veriyor açıkçası.

Kitabınıza gösterilen ilgiyi nasıl 
buldunuz?

İtiraf etmeliyim ki, beklediğimden çok 
daha fazla bir ilgi gördü kitabım. Sonuç 
itibarıyla Yunan okurun tanımadığı 
bir Türk yazardım. Ama buna rağmen, 
Yunanlı kitapseverlerin teveccühü beni 
oldukça umutlandırdı. Hatta internet 
üzerinden kitap satışı yapan bir sitenin 
“En çok satanlar” listesinde gördüm 
kitabımı. Bu, bana tarifi imkânsız bir 
mutluluk, gurur yaşattı. Kitap okurla 
buluştuktan sonra Yunanistan’ın farklı 
şehirlerinde imza günlerine katıldım. 
İmza günleri de yoğun katılımlara 
sahne oldu. Birkaç yıl önce kitabımın 
her türlü yayın haklarını Stafilidis 
Yayınları’na devrettim ve şu anda tüm 
Yunanistan’da satışı devam ediyor. Hatta 
Stafilidis Yayınları’nın sahibi, yakın 
dostum Dimitris Stafilidis benden yeni 
bir kitap daha istedi. Adını koyduk, 
zaman bulduğumda ikinci kitabımı 
da hazırlayacağım. Kitabın gördüğü 
ilgi konferanslarımda da devam etti. 
Atina’da ve Selanik’ten gelen davetler 
neticesinde felsefe alanında çeşitli 
konferanslar verdim. 

Neden felsefe yazıyorsunuz? 

Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya 
değmez…

Kendimi bildim bileli felsefe okumayı 
hep çok sevdim, seviyorum. Sokrates’in 
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“Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya 
değmez” sözü beni çok derinden 
etkilemiştir. Mesleğim, yani gazetecilik, 
hayat gökkuşağının birçok farklı 
rengini bir arada görebilmemi sağladı. 
Çok farklı ortamlarda bulundum, 
çok değişik insanlar tanıdım, her 
biri ayrı bir roman olacak yaşam 
öyküleri dinledim. Gördüklerim, 
yaşadıklarım ve öğrendiklerim ışığında 
“sorgulamaya” başladım hayatı. 
Aynayla yüzleştim. Yaşadıklarımın 
özünü damla damla, duygu ve düşünce 
fıçımda biriktirmeye başladım. Bir gün 
fıçının kapağının kapanmayacak kadar 
dolduğunu, taşmaya başladığını fark 
ettim. Süzülen damlalar bu denemelerin 
ortaya çıkmasına neden oldu. O gün 
bugün hep felsefe yazıyorum, hayatı, 
insanları, duyguları sorguluyorum. 
Kendi sitemde (www.uguroral.com.
tr) paylaşıyorum felsefi denemelerimi. 
Bunun yanında farklı dergi ve sitelerde 
de düzenli olarak denemelerim 
yayınlanıyor. 

Okumayı pek sevmeyen bir 
toplumda felsefe gibi “ağır” bir 
alanda yazmak zor değil mi?

Haklısınız, felsefe deyince herkes 
önce durur; çok ağır, anlaşılması zor 
ve sıkıcı metinler okuyacağına dair 
bir düşünceye kapılır. Bunu bildiğim 
için özellikle çok kolay okunacak bir 
dille, adeta bir dostla sohbet eder 
biçimde yazıyorum denemelerimi. 
Ahkâm kesmiyorum, sadece “bence” 
diyor ve kendi fikrimi söylüyorum. 
Kitabımda da aynı üslubu kullandım. 
Denemelerimde “Bak, arkadaşım” diye 
sesleniyorum okura. Denemelerim 
bana hayatın öğrettiklerinin bir özeti. 
Çok farklı ortamlarda bulundum, 
çok değişik insanlar tanıdım, her 
biri ayrı bir roman olacak yaşam 
öyküleri dinledim. Gördüklerim, 

yaşadıklarım ve öğrendiklerim ışığında 
“sorgulamaya” başladım hayatı. Aynayla 
yüzleştim. Hepsi, kendi teorilerim, 
kendi doğrularımdır; kendimce doğru 
olanları yazdım sadece.

Türk toplumunun felsefeye ilgisini 
nasıl buluyorsunuz?

Bana felsefe yapma!

“Bana felsefe yapma” ifadesini Türkçe 
hariç bir dilde göremezsiniz. Sadece 

bizde var bu yaklaşım. Bence trajik bir 
durum. Bu yaklaşım, bu çıkış, beynin 
sorgulamasına duyulan reaksiyonun 
sosyal bilinçaltındaki mevcudiyetini 
en yalın ve kaba şekliyle gösterme 
şekli belki de. Düşünceye, felsefeye, 
sorgulamaya, analize karşı duruş 
genetik kodlarımızda mevcut aslında. 
Peki, “Uyandırma kerizi, bulandırmasın 
denizi” tarzı bir söz var mıdır başka 
herhangi bir dilde? Yoktur. Bu da sadece 
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bildikçe insan 
“İnsan” olur…

bizim kültürümüzün ürünüdür. Keza 
“Düşün düşün, ….. işin.” çıkarımı da… 
Bir ulusun dilinde düşünmeyi, analiz 
etmeyi, sorgulamayı kötüleyen bu ka 
dar çok yaklaşımın yer etmiş olması 
bir tesadüf müdür? Hiç de değil. Her 
ulusun değer yargıları diline yansır. 
Türkçedeki bu ifadelerin mevcudiyeti 
bile sorunuzun yanıtını veriyor bence…

Felsefe neden önemli sizce? Neden 
insanlar felsefe okumalı?

Ancak birey özgürse, toplum da 
özgürdür. Bireyin özgürlüğüyse özgürce 
düşünebilmesinin, sorgulayabilmesinin 
sonucudur. Felsefeden korkmak, 
düşünceden rahatsız olmak devekuşu 
gibi kafayı kuma gömerek yaşamaktan 
farksızdır. Sorgulamayı öğrenemezsek 

hatalarımızdan ders alamayız. Aynı 
yanlış(lar)ı tekrar ederiz. Platon 
“Toplumlar kral ya da kralların 
filozof olacakları güne kadar rahat 
huzur yüzü görmeyeceklerdir.” 
der. Elbette ütopik bir düşüncedir. 
Ama yöneten konumundakilerin 
sorgulanmayı, eleştirilmeyi 
kabullenmesiyle mümkündür bir 
toplumun ilerlemesi. Bu da bireyin 
“düşünebilmesi”nin sonucudur. 

Sizce insanlar sürekli vurgu 
yaptığınız “Sorgulama”nın 
öneminin bilincinde mi?

Pandemi koşulları ortaya çıkmadan 
kısa bir süre önce, bir okulun 
davetlisi olarak, lise öğrencisi 
gençlerle birlikte oldum. “Kendini 
Keşfet” başlıklı konferansımı 
dinlediler. Konuşmamın bir 
bölümünde, felsefenin iki temel 
sorusunu yönelttim salondaki 
öğrencilere. “Ben kimim?” ve 
“Neden varım?” Tek tek söz 
verip, yanıtlandırmalarını istedim 
salondakilerden bu soruları. 
Afalladı gençler. Kimileri önüne 
baktı, yutkundu.  Beyinleri 
kilitlendi adeta. Belli ki, şimdiye 

kadar hiç kafa patlatmamışlardı bu 
sorular üzerine. Evet, çok gençtiler. 
Başlarında kavak yelleri esiyordu. 
Kendilerini sorgulamaya ne gerek ne 
vakit bulmuşlardı belki de şimdiye 
kadar. Ama eminim, aynı soruyu ileri 
yaştaki dinleyicilere de sorsam durum 
değişmeyecekti.

İnsanlar sorgulamayı sevmiyor 
yani size göre…

Neden var olduğunu bildikçe insan 
“İnsan” olur…

Yunanca “Phileo”(sevgi) ve “Sophia” 
(bilgi, bilgelik) kelimelerinin 
birleşiminden meydana geliyor 
felsefe. Yani “Bilgiyi sevmek”. Bilginin 
sevilmediği yerlerde felsefe de 
sevilmez. Platon “Felsefe merakla 
başlar.” der. Merak etmeyen, öğrenmek 
istemez. Öğrenmek düşünmekle 
mümkündür. Dolayısıyla, felsefe 
aslında “Düşünebilme, sorgulayabilme 
özgürlüğü”dür. Kişiyi aydınlığa 
ulaştıracak bir “Yol haritası”dır. Acı ama 
gerçek; sorgulamayı sevmiyor insanlar. 
Düşünmeden yaşamanın konforu 
her zaman cazip gelir insanlara. 
“Neden varım?” sorusunu “Doğmuş 
olmak”la açıklayanlar olabilir. Tamam 
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ama, hayvanlar da doğmuyor mu, 
var olmuyor mu bir şekilde? Bitkiler 
de böcekler de. Yani, var olmak bir 
kriter mi? Bir imtiyaz mı? Hayır! Ama 
neden var olduğunu bilmek, kim 
olduğunu sorgulamak sadece insana 
özgü bir ay rıcalık. İnsanın hayvandan, 
bitkiden ayrıldığı, ayrıştığı nokta 
hatta. Var oluşuna bir mana, bir sebep 
yükleyebildiği oranda insan olur insan. 
İnsan, “İnsan” unvanını, varlığını 
sorgulamaya başladığında hak eder. 
Kim olduğunu, neden var olduğunu 
bilmeyen insanın herhangi bir canlıdan 
ne farkı kalır? Kalır mı? Bence kalmaz.

Yani “Var olma”nın anahtarını 
felsefe mi verir insana?

Evet. Felsefe anahtarı verir ama o 
kapıyı açıp içeri girmek insanın 
kendi özgür iradesi ile alacağı bir 
karardır. Kim olduğunu bilen insan 
neden var olduğunun farkındadır. Var 
olmanın tersi yok olmaktır, “Hiçlik” 
tir. Dolayısıyla hiç olmadığını ispat 
çabasıdır insanın neden var olduğunu 
sorgulaması. Elbette “Hiç gelip, hiç 
gitmek” de insanın kendi tercihidir. 
Ancak, neden var olduğunu bilerek 
yaşayan insan bir iz bırakır arkasında. 
Hiçliğin finaliyse yok olmaktır sadece...

Bundan sonra “Felsefeyi sevdirme” 
adına ne gibi projeler içinde 
göreceğiz sizi?

Bilgisayarımda altı tane basıma hazır 
kitap mevcut. Yazımları çoktan bitti, 
sadece elden geçirilmeyi bekliyorlar. 
Bir yayın evi ile anlaştım altı kitabım 
da arka arkaya yayınlanacak. Ki bu 
kitapların bir tanesi Yunanistan’da 
yayınlanan kitabımın Türkçesi olacak. 
Yine, yıllardır yazmakta olduğum felsefi 
denemelerimi de kitaplaştıracağım. 
Salgından ötürü çok önceden 
adı konmuş birçok konferansım 
ertelendi. Ama zaman zaman Zoom 

üzerinden konferans vermeye devam 
ediyorum. Zaman zaman derslerimde 
öğrencilerimle de felsefe konuşuyoruz. 
Tartıştığımız konulara öğrencilerin 
ilgisi çok mutlu ediyor beni. Felsefeyi 
sevdirebilmek için yıllardır yürüttüğüm 
çalışmalara devam ediyorum. Zira, 
“Yaşamak üretmektir” yaklaşımı bana 
hayatımı yönlendirirken ilham veren en 
temel hayat felsefelerimden biri. 

Verdiğiniz yanıtlar için çok 
teşekkür ederiz.

Ben de bu güzel söyleşi için Yaprak 
Dergisi’ne çok teşekkür ederim.

Merak etmeyen, 
öğrenmek istemez. 

Öğrenmek 
düşünmekle mümkündür.
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Yaşar Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı, Bütünleşik Pazarlama 
İletişimi dersi kapsamında, diji-
tal pazarlama söyleşisi düzenledi. 
Söyleşiye Dijital Pazarlama Uz-
manı Kemal Kadirhan konuşmacı 
olarak katıldı. Dr. Öğretim Üyesi 
Merba Tat ve öğrencilerin katıldığı 
söyleşide dijital pazarlama ve bü-
tünleşik pazarlama ilişkisi, arama 
motoru optimizasyonu ve Google 
reklamcılığı konuları ele alındı.

ÖĞ
RE

NC
İ P

RO
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Mİ
Zİ  

YE
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İ  
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I Meslekte uzun yıllar çalıştığını dile ge-
tiren Kemal Kadirhan, dijital pazarlama 
ve bütünleşik pazarlama ilişkisi hakkın-
da şunları söyledi: “Bütünleşik pazarla-
manın şu anki en önemli tuğlalarından 
biri dijital pazarlama araçlarıdır. Günü-
müzde Google, Facebook, Instagram 
reklamcılığı, arama motoru optimizas-
yonu (SEO), üçüncü parti reklam araç-
ları konusunda ciddi bir beklenti söz 
konusudur. Ben yıllarca Bilge Adam Bili-
şim Grubu’nda Dijital Dönüşüm Uzma-
nı olarak, sonrasında da yönetici olarak 
çalıştım. Öğrenciyken kendi projemi Ye-
mek Sepeti’ne satma fırsatı da buldum. 
Bir site kurarak yemek tarifleri hakkında 
veri toplayıp bunun yemek sepetine sa-
tılabilecek seviyeye gelmesini sağladım. 
Bunu yaparken Lisans 4. sınıftaydım. 
Dijital pazarlamayı sahada uygulama ya-
parak öğrendim. Bütünleşik pazarlama 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIN 
ÇOĞU MYO ÇIKIŞLI

SEM & SEO

İş arkadaşlarının birçoğunun MYO eği-
timinden geçmiş kişiler olduğunu be-
lirten Kadirhan, bu durumun altını şu 
cümleler ile çizdi: “Çalışma arkadaşları-
mın çoğu ya Meslek Yüksekokulu çıkışlı 
ya da MYO’ dan dikey geçiş yapan kişi-
ler. Ben bu açıdan çok mutluyum. Uygu-
lamalı bir çalışma düzeninde bu kişiler 
meslek sahibi olup takım liderliği, takım 
lider yardımcılığı gibi çok iyi yerlere ge-
lebiliyorlar. Bu da bize uygulamanın ve 
pratiğin önemini gösteriyor.” 

HER ŞEY  
İSTANBUL’DAN İBARET DEĞİL

Kadirhan, şu sözler ile İstanbul algısının 
kırıldığına ve günümüzde her yerden 
pazarlama iletişimi çalışmalarının yapı-
labildiğine dikkat çekti: “Bu işin temeli 
analiz, strateji, planlama, kurgulama ve 
uygulamadır. Bence dijital pazarlama, 
lokasyon bazlı reklamcılığı desteklediği 
için bugün herkes, her yerde iş bulabil-
mektedir ve bu süreçleri uygulayabil-
mektedir. Çünkü, lokasyon bazlı belli bir 
bütçe ile insanlara reklam çıkartabiliyor-
sunuz. Bu da her şey İstanbul’dan iba-
ret değil algısını oluşturuyor. Lokasyon 
bazlı reklam verebildiğiniz için herkes 
bu alanda yer almak istiyor, şirketler bü-
yük-küçük demeden reklam verebiliyor.”

SEO ve SEM kavramlarına değinen Kemal 
Kadirhan, bu iki kavramın benzer olduk-
larından bahsetti. Kadirhan, bu konuyu, 
“SEO (Search Engine Optimization) keli-
me anlamıyla arama motoru optimizasyo-
nudur. Google reklamları ise SEM (Search 
Engine Marketing) yani arama motoru 
pazarlaması dediğimiz kavram. Aslında 
her ikisi de arama sonuçlarında sıralan-
madır. Ama bunun SEO tarafı organik 
tarafı, yani doğal süreçlerde Google’da sı-
ralanma, SEM tarafı ise Google tarafında 
anahtar kelimelere verilen reklamları ifa-
de eder. Google tarafında bir anahtar ke-
lime var ve bu anahtar kelime üzerine bir 
reklam veriliyor ve insanlar bu anahtar ke-
limeyi aradığında bizim ilk sırada çıkma-
mızın bir maliyeti ve optimizasyon kuralı 
bulunuyor. Google tarafı bunu yönetiyor. 
Google reklamcılığında siz bunu optimize 
ediyorsunuz. Bu işin Google ve Facebook 
tarafı ayrı, e-mail pazarlama tarafı ayrıdır. 
SEO kısmı apayrı bir konudur. İçerisinde 
birçok opsiyonu bulunuyor. Yazarlık, blog 
yazısı, anahtar kelime bilgisi… Burada en 
önemli nokta araştırma, kelimeleri ve ilgi 
alanlarını bilmek” cümleleri ile ifade etti.

elemanı olarak dijital pazarlama bu nok-
tada bizlerin daha ölçülebilir değerlerle 
konuşabilmesini, daha rakamsal açıdan 
kendimizi ifade etme şansını ve yaptığı-
mız işin ya da  tüm süreçlerin daha anla-
şılabilir olmasını sağlıyor. Yemek Sepe-
ti’nden çıktıktan sonra TUDEM Yayın 
Grubu’nda Facebook reklamcılığının ilk 
çıktığı dönemlerde Facebook reklam pa-
nelini kullanmaya başladım ve kendimi 
bir anda performans pazarlaması ve Go-
ogle’ın içinde buldum. TUDEM Yayın 
Grubu’ndan sonra Bilge Adam Bilişim 
Grubu’nda sosyal medya eğitimleri, di-
jital pazarlama eğitimleri ile öğrencileri 
sektöre hazırladık. Şu anda ROIPUBLIC 
performans ajansındayım. ROIPUBLIC 
Türkiye’de Google’a harcanan reklam 
bütçesinin %70’ini yöneten bir ajans 
ve biz çok büyük firmalarla çalışıp çok 
önemli deneyimler elde ediyoruz.”

BÜTÜNLEŞİK 
PAZARLAMANIN 

 EN ÖNEMLİ 
TUĞLALARINDAN BİRİ

DİJİTAL PAZARLAMA 
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“2025’te kadınlarımızın 
işgücüne katılımı OECD 
ortalamasına çıkarsa, 
Gayrisafi Yurt İçi Hasılat 200-
250 milyar dolar artabilir” 

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Meltem İnce Ye-
nilmez ile toplumsal cinsiyet eşitliği, 
kadınların işgücü piyasasına katılımı, 
kadın girişimciliği ve pandemide kadın 
işsizliği konuları üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik. Doç. Dr. Meltem İnce 
Yenilmez, pandemide işsiz kalan kadın-
ların yeniden iş gücüne nasıl kazandı-
rılacağı konusunda “2023’te kadınların 
istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi 
belirlenmişken, bu oran pandemi ile 
yüzde 26’ya indi. Kadınların istihda-
ma tekrar kazandırılması için öncelikle 
kadın istihdamını Kovid-19 etkisinden 
korumak ve kadın girişimcilerin ayakta 
kalması için destek/hibe ve teşvik prog-
ramlarını acilen uygulamaya koymak 
gerekiyor” dedi.

Bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 

Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölü-
mü’nde Lisans eğitimini tamamladık-
tan sonra, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Bankacılık ve Finans Bölümü’nde Yük-
sek Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nde Doktora eğitimle-
rini tamamladım. Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak 
başladığım akademik görevime, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nde Doktora Asis-
tanı olarak devam ettim. 2008 yılında 
Öğretim Görevlisi olarak göreve başla-

Lund Üniversitesi ve Massachusetts 
Amherst Üniversite’leri ile ortak araş-
tırma çalışmalarınız olduğunu biliyo-
ruz. Bu çalışmalardan kısaca söz eder 
misiniz?  

Swedish- Turkish Scholarship Program-
me tarafından Lund Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Merkezi’nde Prof. Dr. Helle 
Rydström ile araştırmalarımı yapmak 
üzere 12 aylık çok prestijli bir burs ka-
zandım. Fakat Eylül 2019’da İsveç’e gide-
mediğim için burs hakkımı kaybettim. 
Aralarına katılamadığım için hem Ka-
dın Çalışmaları Merkezi hem de Kadın 
Araştırmaları Bölümü 2020-2022 yılları 
arasında (pandeminin de etkisiyle) bö-
lümün ve merkezin tüm etkinliklerine, 
seminerlerine, toplantılarına ve eğitim-
lerine uzaktan katılmam için davet et-
tiler. Bu vesileyle hem Covid-19’un yal-
nızlık üzerine etkisi başlıklı bir projeye 
başlamış hem de büyük bir ailenin içeri-
sine girmiş oldum.

Bir akademik yıl boyunca Cambridge 
Üniversitesi’nde post-doktora yaptınız. 
Post doktoranızı hangi konu üzerine 
yaptınız? Cambridge’de bir yıl size ne-
ler kattı? 

2011 yılında kazandığım British Coun-
cil’in Chevening Bursu ile Cambridge 
Üniversitesi’nde post doktoramı yapmak 
üzere kabul aldım. Araştırmalarımı be-
raber yürüttüğüm Sosyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Brendan Burchell 
ile oldukça güzel çalışmalarımız oldu. 
Kendisi o dönemde aynı zamanda Avru-
pa Birliği İngiltere temsilcileri arasında 
olduğu için ortak olarak ülkeler arası 
mutluluk oranlarının sosyo-ekonomik 
etkilerini inceledik ve o dönemde devam 
eden ‘Women, men and working condi-
tions in Europe’ başlıklı projesinde görev 
almamı sağladı. Cambridge Üniversite-
si’nde olduğum 10 aylık süre içerisinde 
Lisans öğrencilerine 3 seminer, Doktora 
öğrencilerine 2 kez seminer verdim.
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dığım Yaşar Üniversitesi’nde 2011 yılın-
da Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. 
2011-2012 yılları arasında University of 
Cambridge’de post-doktoramı tamamla-
dım, 2014 yılında Yaşar Üniversitesi’nde 
Doçent kadrosuna atandım. 2014-2015 
yılları arasında University of California, 
Berkeley’de ve 2015-2016 yaz dönemin-
de Georg-Universitat-Gottingen’de araş-
tırmalarımı tamamladım. Halihazırda 
Lund Üniversitesi ve Massachusetts Am-
herst Üniversite’sinde araştırmacı olarak 
çevrimiçi akademik faaliyetlerimi yü-
rütmekteyim.
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“Ülkemizde kadın olmayı ve toplu-
mun cinsiyet eşitliği konusundaki algı 
ve tutumlarını değerlendirir misiniz?”

Ülkemizde kadın olma, kadınlar tara-
fından ‘tutarsız ve farklı’ bir biçimde 
anlamlandırılmaktadır. Kadın olma 
bilincine sahip olmak, kadın olmak-
la ilgili ülke ve aile içerisinde yaşanan 
sorunları tespit etmek ve bunu konuş-
mak, kadını ‘mağdur’ olarak anlamlan-
dırmanın ön koşuludur. Bu noktada 
kadınların aslında ‘kadın olmayı’ gün-
delik konuşmalarında nasıl ve hangi 
yollarla anlamlandırdıkları önem arz 
etmektedir.  

Azımsanmayacak sayıda kadın top-
lumun birçok alanında ikincil statü-
de aile veya toplum içerisinde baskı 
görmekte, aile içi sorumluluklarının 
altında ezilmekte, erkekle ve ataerkil 
toplumla devamlı mücadele etmekte-
dir. Mağduriyet çatısı altında bir kadın 
tarifi yapılırken, modern kadın-gele-
neksel kadın, çalışan kadın-çalışmayan 
kadın, eğitimli kadın, eğitimsiz kadın, 

güçlü kadın, güçsüz kadın, çocuklu 
kadın, çocuksuz kadın gibi ayırımlarla 
da kadınlar sınıflandırılmaktadır. As-
lında kadınlar fark etmeden kendileri-
ni sınıflandırıyor: Toplumdaki kadın, 
bedenindeki kadın, aile içerisindeki 
kadın, gelecekteki kadın. Kadın olma-
nın ne demek olduğunu anladıkları ve 
nasıl bir kadın olduklarını anladıkları 
andan itibaren bu sorunların birçoğu-
nun ortadan kalkacağına ve kadınların 
daha farkında ve bilinçli hareket edece-
ği inancındayım.  Toplum içerisinde ve 
ailede çocuklara yönelik davranış tarz-
ları, toplumsal cinsiyet algısının oluş-
masında oldukça etkili. Erkek ve kız 
çocuklarının dikkatini, farklı ilgi alan-
larına yönlendirmek ve farklı nesnelere 
ilgi duymalarını sağlamak, erkek ve kız 
çocuklarının toplumsal cinsiyet algısın-
da ve tutumlarında önemli bir farklılaş-
maya sebep olmaktadır. Mesela kız ve 
erkek çocuklarının farklı oyuncaklara 
yönlendirilmesi, farklı renkler giydiril-
mesi veya aile içerisinde farklı davranış 
sergilenmesi önemli göstergelerdir.  

Kadına karşı şiddeti önlemede top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin rolü nedir? 
Bu anlamda toplumumuzda eşitliğin 
önemine inanan bir tavrı nasıl oluştu-
rabiliriz? 

Kadına yönelik şiddeti önlemek için 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sı zorunlu olduğu kadar kadına yönelik 
şiddetin yaşanmasının nedeni de top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin sağlana-
mamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Şiddet sarmalının sona ermesi için ön-
celikle toplumsal bilinç artırılmalı ve 
kadınların hem sosyal hem de ekono-
mik bağımsızlıklarını güçlendirecek 
düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca ka-
dına yönelik şiddetin en ağır insan hak 
ihlali olduğunun topluma işlenmelidir. 
Ülkemizde şiddet kategorileri incelen-
diğinde kadınların en çok fiziksel ve 
cinsel şiddete maruz kaldığı görülmek-
tedir. Şiddeti yok etmek için en alttan 
başlamak gerekir. Kız çocuklarını ve 
erkek çocuklarını birbirinden üstün 
görmeyerek ve bu yönde yetiştirerek 
birbirlerinden biyolojik farklar dışında 
farkları olmadığını göstermemiz gerekir. 

Bunun yeni terimi sıkça duymaya baş-
ladığımız ‘cinsiyetsizleştirme’dir. Yaşa 
uygun verilecek cinsel eğitimlerde ço-
cukların ileriki yaşlarda kendilerini 
korumaları için bir ön adım olacaktır. 
Çocuk yaşta evliliklerin ivedilikle en-
gellenmesi ve kadınların bedenini ka-
dınların kontrol edebileceği gerçeği ka-
bul edilmelidir. 
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“

Toplumsal cinsiyet bağlamında genç-
lerimizin maruz kaldığı ve farkında 
olmadığı bir diğer şiddet ise “Toksik 
ilişki” diyebiliriz. Toksik ilişki ve etki-
lerinden bahsedebilir misiniz? Genç-
lerimiz bu konuda bilinç düzeylerini 
nasıl artırabilir?

Toksik ilişkilerin en büyük etkileri re-
kabet, saygısızlık ve uyumsuzluk ol-
makla beraber şiddet, istismar ve taciz 
de toksik ilişkinin göstergelerindendir. 
Toksik ilişki içindeki insanlar, genellik-
le bunu en son fark eden kişiler olduğu 
için gençlerimiz bu süreç içerisinde risk 
altındadır. Özellikle uzun süreli ilişki-
lerde, aileler ve arkadaşlar ilişkide yo-
lunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ki-
şilerin kendisinden daha önce anlarlar.
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Ülkemizde kadınların işgücüne düşük 
katılım oranlarının nedenleri nelerdir, 
peki çalışma yaşamına katılımda cin-
siyet farkının kapanması için neler ya-
pılması gerekir?   

Ülkemizde kadınların işgücüne düşük 
katılım oranının nedenlerinden bazı-
ları çalışma saatleri, ücret eşitsizliği, 
cinsiyetler arasındaki eşitsizlik, aile 
ortamları, sosyal politikalar, toplumsal 
yapı, eğitim fırsatlarından faydalana-
mamaları, çocuk bakımı konusundaki 
imkansızlıklar ve finansal olarak çocuk 
bakımını karşılamanın zorluğu, cam ta-
van sorunu ve kayıt dışı istihdam olarak 
sıralanabilir.  

Kadınların çalışma hayatında olabilme-
si için politik atılımların yapılması, ka-

dın çalışanlarla ilgili olarak yürürlükte 
bulunan iş piyasasının düzenlenmesi, 
kadınların eğitimini artırmak, çalışma 
saatlerinin ve koşullarının düzenlen-
mesi ve yine kadınların daha verimli 
alanlarda çalışmalarına yönelik atılacak 
adımların oluşturulması kadınların iş-
gücüne katılımlarını artırmaya yönelik 
adımlardır. 

Ülkemizde kadın girişimciliğini yeter-
li düzeyde buluyor musunuz? Girişim-
ci kadın sayısını artırmak için hangi 
teşvik ya da politikalar uygulanmalı? 
Bu konuda kadınlara düşen görev ne-
dir?  

Özellikle son on yılda değişen sosyal, 
ekonomik ve kültürel koşulları kadınla-
rın iş hayatındaki konumlarını daha da 

güçlendirmiş, ücret karşılığı çalışan ka-
dınlar yanında kendi işini kuran kadın 
sayısında da belirgin bir artış yaşan-
mıştır. Kadınları girişimci olmalarının 
nedenleri, “itme ve çekme” faktörleri 
şeklinde sınıflandırılabilir. Kadınları iş 
kurmaya “iten faktörler” ülkenin eko-
nomik nedenlerden kaynaklanan işsiz-
lik sorunları, kadınlara uygun olmayan 
çalışma şartları, işte yaşanan memnu-
niyetsizlikler, çocuk bakımı ve özellik-
le ücretli işlerde cinsiyet ayrımcılığına 
uğramaları, aile gelirinin yetersiz oluşu 
ya da ek gelire ihtiyaç duyulması, aile 
içi yaşanan ölümler ya da boşanma 
gibi aile yapısını etkileyen olaylar, yo-
ğun çalışma saatleri, ücretli istihdam 
olanaklarının azlığı veya başka çalışma 
seçeneklerinin olmaması, gelir eşitsiz-
liği, geleneksel davranış kalıpları ya da 

önyargı ve tutumlar sebebiyle bazı iş 
kollarında erkek egemen istihdama ön-
celik verilmesi, mesleki ayırımcılık ola-
rak sıralanabilir. Kadınları iş kurmaya 
çeken faktörler ise yeni bir şey yapmak, 
ekonomik ve sosyal bağımsız olma fır-
satını elde etmek, daha konforlu bir 
yaşam beklentisi, hırs, girişimcilik gü-
düsü, sosyal statü edinme isteği, kendi 
işinin patronu olma, aile ve iş sorum-
luluğu arasındaki dengeyi kurma iste-
ği, kendini geliştirme ihtiyacı, finansal 
başarı, refah düzeyinin artırılması iste-
ği, tanınma, rol modellerini izleme gibi 
nedenler sıralanabilir.  Türkiye’de 90’lı 
yıllara kadar kadın girişimciliğine olan 
ilgi çok az olmuştur. Bunun nedeni ka-
dınların kadın girişimcilerin karşılaştı-
ğı problemler oluşmaktadır. 

YA
P

R
A

K
 D

E
R

G
İS

İ 
20

20
 -

 2
0

21
 /

 B
A

H
A

R
52 53



H
A

B
E

R
: D

İL
A

N
 K

IZ
IL

K
A

YA
 T

A
S

A
R

IM
: E

M
İR

H
A

N
 K

O
Ç

Y
İĞ

İT

İş kurma aşamasındaki problemler, iş-
yeri kurulduktan sonraki problemler 
ve mevcut problemler. İş kurma aşa-
masındaki sorunlar: Sermaye temini; 
işyeri arama ve kiralama, mal temini; 
donanım, araç ve gereç temini; resmi 
kuruluşlarla ilişkiler, acemilik, yalnız-
lık ve işi organize edememe; toplumun 
iş kadınına alışkın olmamasıdır. İş yeri 
kurulduktan sonraki sorunlar: Ace-
milik, tecrübesizlik, müşteriyle ilişki-
yi bilmeme, işi yürütmede bilgisizlik, 
müşteri azlığı, para sorunu, yalnızlık, 
kadın olma, kendini kabul ettirme, 
personel temini, piyasadaki istikrar-
sızlık, ödemeler ve senetlerdir. Mevcut 
sorunlar: Müşteri azlığı, resmi kuru-
luşlar, kalifiye eleman bulamama, ucuz 

hammadde-mal temini, kaliteli ham 
madde mal temini ve enflasyondur. 
Türkiye’nin ekonomik olarak büyüme-
si ve kalkınması için kadınların iş gü-
cüne katılımının artırılması önemli bir 
politika olarak değerlendirilmektedir. 
Yapılan tahminlere göre, 2025 itibarıyla 
Türkiye’deki kadınların iş gücüne katı-
lım oranı OECD ortalaması olan %63’e 
çıkması durumunda, ülke GSYH’sinin 
%20 yani ortalama olarak 200-250 mil-
yar dolar dolaylarında artabileceği ifade 
edilmektedir. Hükümetler girişimciliği 
geliştirmek için ekonomi politikaları ve 
maliye politikasının önemli araçların-
dan biri olan teşvik politikaları ile giri-
şimcilerin tespiti, teşviki ve eğitilmesi, 
finansal ve teknik açıdan desteklenmesi 

ve devamlılıklarını sürdürebilmesine 
yönelik elverişli bir ortamın yaratılması 
şeklinde müdahalelerde bulunmalıdır. 

Toplumsal cinsiyete dayalı 
ücret farkı zaten yüksekti,  
pandemi sonrası daha da 
yükseldi.

Pandemi döneminde birçok çalışan 
kadın işsiz kaldı. Bu kadınlar tekrar iş-
gücü piyasasına nasıl kazandırılabilir? 

Pandemi küçük ve orta ölçekli işletme-
leri daha çok vurduğu için bu kesimde 
işsiz kalan kadınlar ekonomik olarak 
daha kırılgan hale geldi, erkeklere olan 
bağımlılıkları daha da arttı. Toplumsal 

cinsiyete dayalı ücret farkı zaten yük-
sekti ve pandemi sonrası daha da yük-
seldi.  

2023’te kadınların istihdama katılımı 
için yüzde 41 hedefi belirlenmişken, bu 
oran pandemi ile yüzde 26’ya indi. Ka-
dınların istihdama tekrar kazandırıl-
ması için öncelikle kadın istihdamını 
Kovid-19 etkisinden korumak ve kadın 
girişimcilerin ayakta kalması için des-
tek/hibe ve teşvik programlarını acilen 
uygulamaya koymak gerekmektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkokuldan 
başlayarak milli eğitim müfredatına 
alınmalıdır. Ülkemizde kadının bilim 
ve teknolojide daha çok varlık göster-
mesi teşvik edilmelidir.
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Toksü & Chase Halkla İlişkiler kurucusu, TÜHİD eski başkanı 

Fügen Toksü

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 

Halkla İlişkilerde Özel Konular dersi kapsamında, Doç. Dr. Ferah Onat 

moderatörlüğünde “Lider İletişimi” konulu online seminer düzenledi. Seminere 

Toksü & Chase Halkla İlişkiler kurucusu, TÜHİD eski başkanı Fügen Toksü 

konuşmacı olarak katıldı. Sektörün önemli isimlerinin, Yaşar Üniversitesi Öğretim 

Elemanları ve öğrencilerinin katıldığı seminerde liderlik, iletişim, kişisel gelişimin 

önemi, etik, pandemi döneminde liderlik konuları ele alındı.

Çalışanları ile iletişimde 
olmayan yönetici tipi 
silinecek 
Meslekte 30 yılı geride bıraktığını 
söyleyen Fügen Toksü, çalışma 
hayatında çok sayıda üst düzey yönetici 
ile çalıştığını, halkla ilişkiler uzmanı 
olarak çalışılan yöneticinin bizi 
dinleme potansiyeli yoksa başarımızın 
düştüğünü anlattı.  Toksü, “Yöneticiler 
için iki önemli nokta kendi kişisel 
kariyerleri ve yönetilen şirketin itibarı. 
Yöneticiler kişisel kariyerlerinde 
ne kadar başarılı olurlarsa şirket 
itibarına da o yönde bir katkı sağlarlar. 
Günümüzde en büyük ihtiyaç ve yoksa 
en büyük eksiklik, iletişimdir. Özellikle 
pandemi döneminde çalışanları ile 
iletişim halinde olmayan birçok yönetici 
gördük. Bundan sonra bu tarz bir 
yönetici profili olmayacak. Çünkü, 
sisteme uyum sağlayamayan yöneticileri 
gelecek nesiller kabul etmeyecek” dedi.

Kişisel gelişim ile fark 
yaratmak şart 
Fark yaratmak ve başarılı olmak 
isteyen gençlere, kişisel gelişimlerine 
önem vermelerini tavsiye eden Toksü 
şunları söyledi: “İletişim liderlik 
özelliğini ortaya çıkarmalı, öyle 
bir bilgi donanımına sahip olup, o 
liderliği yapmalıyız ki yönetici bizi 
dinlesin, bizden aldığını işe yansıtsın 
ve birlikte kurumun itibar katsayısını 
daha yukarılara taşıya-lım. Gençlerin 
bu noktayı bilerek iş hayatına adım 
atmaları gerekiyor. Çünkü, iş hayatını 
yönetenler bizleriz. Bu yüzden öncelikle 
bireysel gelişimimizi tamamlamış 
olarak iş hayatına girmemiz gerekiyor. 
Üniversite zamanları da bunun için 
oldukça elverişli bir dönem. Bu 
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Artık liderlik sanayide değil,
dijitalde...

yüzden kişisel gelişiminizde eksiklik 
duyduğunuz alanlarda kendinizi 
geliştirmenizi tavsiye ederim. Meslek 
hayatınızda fark yaratmak istiyorsanız, 
kişisel gelişiminize önem vermeniz 
şart.”

Yöneticiniz ne kadar 
ilkeliyse siz de öyle 
yetişirsiniz
Toksü, şu sözler ile etik kavramının 
önemine dikkat çekti: “Bugün en 
önemli kavramlardan biri etik. 
Çünkü, etik kavramı kurallar 
bütünüdür. Öncelikle bizim 
bireysel değerlerimiz üzerine sosyal 
çevremizden süzdüklerimiz ve 
okullarda öğrendiklerimiz eklenir. İş 
hayatına girdiğimizde de yöneticilerden 
gördüklerimiz ekleniyor ki bu bence 
en önemlisi. Çünkü, sizin kariyeriniz 
yönetici ile birlikte şekilleniyor ve bu 
şekillenmede yöneticinin değerleri ne 
ise o değerler sizin için bir örnek teşkil 
ediyor ve sizler o değerleretrafında 
çalışma hayatınıza devam ediyorsunuz. 
Hangi mesleği yapacaksanız o meslek 
örgütünün sunduğu etik kodları 
inceleyin. Mesela iletişim için Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği’nin etik 
kodlarını inceleyin. Meslek etiğini 
öğrendikten sonra girdiğiniz kurumun 
iş etiğini de incelemeniz gerekiyor ve 
bunların hepsini süzerek kendi etiğinizi 
oluşturuyorsunuz. Bu nedenledir ki 
iş hayatında önünüzdeki yönetici 
profili çok önemli. Yönetici ne kadar 
dürüst, açık, şeffaf ve ilkeli biriyse siz 
de o doğrultuda yetişirsiniz. Bizim 
mesleğimiz için en önemli nokta 
gerçekliktir. Mevlana’nın söylediği 
gibi ya olduğun gibi görün ya da 
göründüğün gibi ol.”
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Dijitaldeki liderlikler önem kazanacak 

Dijitaldeki liderliklerin önem kazanacağını vurgulayan Fügen Toksü, pandemi 
sonrasında yöneticilerin çalışanları ile birlikte hareket edeceğini, birlikte 
üreteceğini ve hiyerarşilerin yok olacağı bir dönem başlayacağını ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün çok fazla yönetim parametremiz var ve o yönetim 
parametrelerinin hepsine yetecek iletişimcilere ihtiyacımız var. Çünkü dijital hayat 
ile birlikte kendimizi bu sistemlere adapte olacak şekilde değiştirmeliyiz. Artık 
liderlik sanayide değil, dijitalde. Dünya ekonomisini dijitaldeki Amazon, Facebook, 
Google gibi yapılar yönetiyor. Günümüzdeki lider tipi de buna bağlı olarak değişti. 
Eğitimler, ilgi alanları farklılaştı; geleneksel modeller de dijitalleşme ile değişti.”

Lider olmak ya da lider doğmak

Fügen Toksü, liderliğin doğuştan geldiğine ancak yalnızca doğuştan gelen liderlik 
özelliklerinin yeterli olmadığına, bunun yanında kendini geliştirmenin ve bilgi 
sahibi olmanın da gerekli olduğunu dile getirdi. Toksü, “Lider olunur mu yoksa 
lider doğulur mu derseniz, ben liderliğin doğuştan geldiğine inanıyorum ama 
kendinizi geliştirip zamana uyum sağlayamazsanız doğuştan gelen liderliğin de 
yeterli olmayacağını düşünüyorum. Esas olan öne çıkarken bir değer yaratmaktır. Bir 
değer yaratabilmek için de kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Özetle, liderlik 
doğuştan gelir ama salt doğuştan gelen liderlik özellikleri yeterli değildir” dedi.  
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“İnsan ve hırsı var oldukça siber dolandırıcılar da 
var olacak, Siber Uzay hakkında eğitim ve kişisel 
bilinç ile bunu aşabiliriz” 

“Oltalama saldırıları en yaygın siber saldırılardan” 

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin sos-
yal medya hesaplarının ele geçirilmesi, 
gündemle ilgili kısa mesajlarla gönderi-
len sahte linklerle birçok dolandırıcılık 
olayının gerçekleştirilmesi, dikkatleri 
siber güvenlik konusuna çevirdi. Biz de 
Yaprak Dergisi olarak, dijital dünyadaki 
yaşamın güvenliği ve gizliliğinin korun-
ması konusunda farkındalık yaratabil-
mek için Yaşar Üniversitesi Mühendislik 

Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet 
Koltuksuz Hocamız ile en yaygın siber 
saldırılar, siber güvenliğin nasıl sağla-
nabileceği, siber bilinç, yapay zeka tek-
nolojileri ve siber saldırılar, siber hijyen  
kuralları konularında çok aydınlatıcı bir 
röportaj gerçekleştirdik.  

Bilginin küresel ölçekte kolay 
bir şekilde paylaşımı hedefiyle 
kurulan internetin güvenlik 
açıkları, siber saldırı ve siber 
suçların önünü açtı. Siber 
dünyada en sık karşılaşılan 
siber saldırılar nelerdir? Bu 
saldırılarla kimler hedef 
alınabilir?

Önce siber saldırı tiplerini ortaya koy-
mak lazım ki ondan sonra olaylara göre 
hangisi istatistik olarak daha ağırlıklı 
oluyor oraya bakmak lazım. Siber suçu 
birkaç farklı boyutta incelemek müm-
kün. Bunlardan bir tanesi bir bilgisayara 
karşı bir bilgi sistemine karşı yapılan bir 
saldırı olabilir. Bu sizin bilgisayarınıza, 
web sitenize, bilgi işlem ortamında tut-
tuğunuz kayıtlara yapılmış bir saldırı 
olabilir. Basitçe bu hackerler dediğimiz 
kişilerin yaptığı saldırılar olabilir. Birleş-
miş Milletler’in bilişim suçu ya da siber 
suç sınıflamasına baktığınızda bu dar 
anlamda işlenmiş bir bilgisayar suçudur. 

Bir de bunun ötesinde geniş anlamda bil-
gisayar suçları, siber suçlar var. Bunlarsa 
bir bilişim sistemi kullanılarak başka bir 
bilişim sistemine saldırıyı tanımlar. Ör-
neğin internet üzerinden siz bir banka-
cılık sistemine saldırıyorsanız eğer ya da 
bir turizm sistemine, bir sağlık sistemi 
gibi bir ortama saldırıyorsanız o zaman 
bir ağ üzerinden bilişim sistemi vasıta-
sıyla bir başka bilişim iletişim sistemine 
saldırıyorsunuz demektir. Bu geniş an-
lamda bir siber suçtur. Bir de bunun öte-
sinde bireysel olarak değil ama topluca 
yapılan ve belirgin bir politik gündemle 
belirli bir kitle üzerinde politik bir bakış 
açısı oluşturmak amacıyla yapılan siber 
saldırılar var ki bunlara artık siber saldı-
rı değil, siber terörist faaliyetler diyoruz. 
Bunlar yanında ulus devletlerin istihba-
rat sistemlerini hedef alan saldırılar var. 
Bunları da daha geniş çapta, örneğin si-
ber savaş ya da siber casusluk olarak ta-
nımlayabilirsiniz. 

O halde bireysel anlamda işlenen siber 
suçlar var. Geniş anlamda işlenen siber 
suçlar var. Siber terörizm suçları var. Si-
ber casusluk saldırıları var. Bir de siber 
savaş içinde olan saldırılar var. Belirli 
dönemlerde siber casusluk faaliyetleri 
hep var. Bir ülke, bir başka ülkenin sa-
vunma, sanayisi vb. bilgileri çalmaya 
çalışıyor. Siber saldırıların istatistik ola-
rak hangisi, hangi ay, hangi yoğunlukta 
artıyor diye baktığımızda bunları yayın-
layan siteler var. Ancak, örneğin dört 
yılda bir olimpiyatlar yapılıyor diyelim, 
olimpiyatların yapıldığı dönemde spor 
gündemli olan sitelere saldırıların art-
tığını görüyorsunuz. Bankalara sürekli 
saldırılar olur, kredi kartları yolsuzluk-
ları veya buna benzer bankaya erişmeye 
çalışmalar gibi. Dolayısıyla dönem dö-
nem farklı saldırılar her zaman müm-
kün ama en yaygınlarından biri, bizim 
oltalama saldırıları dediğimiz siber sal-
dırı. Cep telefonunuza, bilgisayarınıza, 
bilgi işlem ortamlarındaki hesaplarını-
za çekiliş yaptık şunu kazandınız, size 
10.000 liralık cep telefonunu 2.000 liraya 

vereceğiz, şuraya tıklayın ya da 3 günde 
2000 $ verirseniz 15 gün sonra ben size 
bunu 300.000$ olarak iade edeceğim gibi 
aldatmaca oltalama saldırıları dediğimiz 
saldırılar çok fazla yapılıyor. Şimdi bura-
da bir ayda bu tip saldırılardan kaç bin 
tane yapıldığı mı önemli yoksa saldırı 
sonucu zarara uğratılan kurumların uğ-
radığı zarar açısından sınıflama yapmak 
mı önemli. Baktığınız zaman banka gibi 
kurumlara yapılan saldırılar ya da siber 
casusluk amacıyla yapılan saldırılar ge-
nellikle %13, %15 oranındadır. Bunların 
normalde daha fazla olduğunu düşünü-
rüz ama pek kayıtlara geçmez. Bireylere 
karşı işlenen siber suçlar genellikle %58, 
%60 mertebesindedir. Siber casusluk % 
13, %20 mertebelerinde kalır, geri kalan 
%20’lik bir dilim de değişik biçimlerde 
dağılır.
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Siber güvenliğin sağlanmasında 
devletlere, kuruluşlara ve bilim 
kurumlarına düşen görevler ne-
lerdir?
Burada en önemli nokta farkındalık. Her 
şeyden önce bireyin siber uzay hakkında 
bilgilendirilmesi lazım. Buna bir dönem 
siber okuryazarlık dedik. Örneğin ilko-
kul üç ya da dördüncü sınıftan itibaren 
siber uzayı tanıtmamız lazım. Trafik 
kurallarını nasıl anlatıyorsak siber uzay-
daki tehditleri, riskleri de çocuklarımı-
za anlatmamız gerekiyor. Cep telefonu 
kullanırken nelere dikkat edecekler, baş-
kasına ait bir bilgisayarı kullanmama-
yı nasıl öğrenecekler ya da kullanmak 
zorundalarsa neye dikkat edecekler? 
Kişileri bilinçlendirirseniz bu problem-
lerin büyük bir kısmı oluşmadan yok 
olacaktır. Burada konu sadece siber gü-
venlik ya da siber saldırılar değil şunun 
farkında olunması gerekiyor. Oltalama 
saldırılarının arkasında dolandırıcılık 

yatıyor. Bir şekilde kişiyi dolandırıp ban-
ka hesaplarını, şifresini ele geçirelim, bir 
programın çalıştırılması için ya korku-
tuyorsunuz ya da kişinin fazlaca uğraş-
madan kolay para kazanabileceği bir or-
tamı gösteriyorsunuz. Peki insanlar nasıl 
bu sahtekarlığın tuzağına düşüyorlar? 
Çünkü bireysel para hırsına yenildikleri-
ni söyleyebiliriz. Bu konuda ‘tamahkarla 
sahtekar birbirini çabuk bulur’ diye çok 
güzel bir söz var. Sizin eğer  fazla çalış-
mayıp fazla miktarda bir parasal getiri 
elde etmek gibi bir eğiliminiz varsa o 
zaman prensip olarak sahtekarlara ko-
laylıkla kanacaksınız demektir. Sahte-
karlık yeni bir şey değil insanlık tarihiyle 
eş yaşta. Şimdi siber uzaya taşındı ama 
dikkat edin özünde aynı şey var ‘insan 
hırsı’. Dolayısıyla işte bu noktada insan-
ları bilinçlendirmek gerekiyor. Kim size 
niye 20.000 liralık bir malı 2.000 liraya 
versin. O halde sadece ilkokuldan iti-
baren bir siber uzay farkındalık eğitimi 
değil, insanları eğitmemiz lazım. Çünkü 

insan ve hırsı var oldukça dolandırıcılar 
da var olacak ve dolandırıcılık her yüz-
yılda gelişen teknoloji doğrultusunda 
farklı biçimlerde karşımıza çıkacak. Bu-
rada ben siber uzayda kendine özgü bir 
durum olduğunu düşünmüyorum. Bu 
noktada artık devletten çok bireylerin 
bilinçli olması gerek ama olmayacaklar 
olamayacaklar. Bu oyunların bir kısmı 
hemen yasaklandı yurtdışında sonra 
yavaş yavaş ortadan kalktı ama üç gün 
sonra bunun benzerleri çıkıyor. Örne-
ğin oyun oynarken çocuk, ödül vaadiy-
le evden çıkmaya teşvik ediliyor. Bunlar 
8-12 yaş grubu çocuklar. Kolaylıkla aile-
sinin gözetiminden çıkabiliyor. Ailesiyle 
parka gitmiş bir çocuk, ebeveynlerinin 
kontrolü dışında yavaş yavaş fiziksel ola-
rak çekilebiliyor. Yine aynı şekilde ço-
cukları depresyona sürükleyen, intihara 
teşvik eden, cep telefonları aracılığıyla 
yayılan oyun programları gördük. Bu 
noktada devletin çok süratle durumu 
fark edip hemen harekete geçip bu prog-

ramları yasaklaması gerekir. Ailelerin bu 
konuda çok bilinçli olması lazım. Her 
oyun programının o çocuğun gelişimine 
yardımcı olmayabileceğini, tam tersine 
çocuğu kötü mecralara sürükleyebile-
ceğini biliyor olması lazım. Aynı şekilde 
lise ve üniversite yıllarındaki gençleri-
mizi de intihara ve uyuşturucu kullanı-
mına teşvik eden sitelerin olduğunu, o 
sitelerdeki yalan yanlış haberlere inanıl-
maması gerektiğini anlatmanız gereki-
yor. Dikkat ederseniz aynı kapıya çıkıyor 
iş. Çocukların, gençler ve ebeveynlerin 
bilinçlendirme eğitimine ihtiyacı var. 
Devletin eğitim görevinin yanında, bu 
programları yazan ve yayanları takip et-
mek, yakalamak, mahkemeye çıkarmak 
görevleri de var. Bunlar devletin önleyici 
görevlerinden ama en temelinde eğitim 
var. Çünkü problemi kaynağında yaka-
layıp kurutmak lazım. 
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“Yaşar Üniversitesi ile HAVELSAN siber güvenlik 
alanında işbirliği yaptı” 

Siber güvenlikte yerli ve milli 
çözümler üretmek amacıyla 
Üniversitemiz ile HAVELSAN 
arasında bir işbirliği 
protokolü imzalandığını 
biliyoruz. Bu işbirliği 
kapsamında gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalardan ve geleceğe 
yönelik hedeflerinizden söz 
eder misiniz?  

Biz HAVELSAN ile çok güzel bir anlaş-
ma imzaladık. Karşılıklı eğitim işbirli-
ği laboratuvarı kurulması, bu anlamda 
ülkenin ihtiyacının olduğu alanlarda 
yazılım üretme gibi konularda epey yol 
almıştık ama araya birtakım engeller 
girdi. HAVELSAN,  kendi Ar-Ge’lerini 
yeniledi, bu da kolay bir şey değil, ciddi 
yatırımlar gerekli. Tam onlar bir düzene 
girdiler, biz de kendi laboratuvarımı-
zı düzenledik ama pandemi patlayınca 
herkes kabuğuna çekildi. Yeni bir bakış 
açısıyla tekrar yeni bazı yazılımların, 
programların yapılması, yeni eğitim sü-
reçlerinin başlatılması gündeme alına-
caktır. Hem eğitim, hem gerekli yazılım-
ların yerli, milli olarak üretilmesi, siber 
istihbarat çalışmalarının yapılması, siber 
istihbarat yapacak yetkinlikte mühen-
dislerin yetiştirilmesi… Bunlar ülkemi-
zin çok büyük gereksinimleri, işte bun-
ları karşılıklı olarak yetiştirebilmek için 
devlet, özel sektör, üniversiteler işbirliği 
içerisinde olmalı ki, bu işbirliği aslında 
güzel örneklerinden bir  tanesi.

“Siber Hijyen Kuralları ”

Pandemi nedeniyle çevrimiçi 
ortamda geçirdiğimiz süre arttı. 
Bugün dünyanın %60’ ının  
çevrimiçi olduğunu biliyoruz. 

Hal böyle olunca siber suçlarda 
ciddi artış yaşandı. Öyle ki bu 
yıl siber suçların maliyetinin 
6 trilyon dolar olacağı 
öngörülüyor. Siber suç mağduru 
olmamak için neler yapmalıyız? 
Sizin kullandığınız ifade ile 
uymamız gereken temel siber 
hijyen kuralları nelerdir?

Siber ortamda da bir  hijyen var, ona da 
dikkat etmek lazım. Nedir bunlar? Şim-
di yine aynı noktaya gelecek iş; bedel 
ödemeden program, kitap, film, müzik 
programları indirmeyi seviyoruz. Me-
sela Oscar törenleri yapılacak. Törenden 
önce Oscar alabilecek potansiyel adaylar 
açıklandıktan birkaç saat sonra internet-
te bu aday filmler torrent sitelerde do-
laşmaya başlıyor. Siz o filmi indirip sey-
rediyorsunuz ama bedel ödemiyor, fikri 
ve mülki eser kanuna aykırı davranıyor-
sunuz. Dünyanın her yerinde bu torrent 
siteleri takip altındadır. Bir yerde yaka-
lanıyorlar, ancak başka yerde açıyorlar. 
Hatta bir ara o kadar büyüttüler ki, ya-
kalanmamak için bu siteler server’larını 
gemilere yükleyerek liman dolaştırıyor-
lar. Peki bu insanlar bunu niye yapıyor? 
Siz bu sitelerinden birtakım program-
ları indirdiğinizde saldırı programları 
da birlikte geliyor ve bilgisayarınızı ele 
geçiriyor. Siz aynı bilgisayarda, aynı cep 
telefonunda bankacılık işlemi yapıyor-
sunuz. Bankacılık şifrenizi girdiğiniz 
anda içeride torrent sitesinden indirdi-
ğiniz programla gelen korsan program 
şifrenizi ele geçiriyor. Banka hesabınız 
boşalıyor ya da bilgisayarınız şifreleni-
yor. Fidye yazılımlar var bu şekilde, siz 
1 saat sonra bilgisayarı kullanmaya kalk-
tığınızda bir yazı çıkıyor karşınıza. Ku-
sura bakmayın bilgisayarınızı şifreledik,  
şu hesaba para gönderirseniz anahtarı 

göndeririz, şantaj başlıyor ve siz şantaj 
tuzağına düşüyorsunuz. İnsanlar panik 
içinde istenen parayı gönderiyorlar an-
cak anahtar gelmiyor. 

O halde hijyen 1, ne olduğunu bilme-
diğiniz sitelerden herhangi bir şey in-
dirmemek gerekiyor. İkincisi; kimden 
geldiğini bilmediğiniz, uzantıları hak-
kında bilgi sahibi olmadığınız  e-posta-
ları açmayın. Kullandığınız yazılımların 
lisanslı olmasına dikkat edin, lisans üc-
retlerini ödeyin. Current, İngilizcesiy-
le current program diye Türkçede tabir 
etmeye başladık, current program kul-
lanmaktan mutlaka kaçının, bedelini 
ödeyip üreticisinden program almaya 
özen gösterin. Bunlar ana kurallar; şim-
di bunun ötesinde, örneğin her bilgi-
sayarın, cep telefonunun kamerası var, 
eğer bilgisayarınıza zararlı bir yazılım 
inmişse bilgisayarınızın kameraları, ka-
merayı açmasanız da uzaktan çalıştırıla-
bilir.  Diğer siber hijyen kuralı; wifi da 
çok önemli. Genellikle alışveriş merkezi, 
hastane, sinema gibi ortamlarda bedava 
wifi hizmeti sunuluyor, bu yanlış. O wi-
fi’nin şifresi herkes tarafından biliniyor-
sa, siz ortama girdiğinizde oradakiler-

den biri rahatlıkla aynı sinyal üzerinden 
sizin bilgisayarınıza erişebilir. Dolayı-
sıyla katiyen bu şekilde bedava sunulan 
şifresini herkesin bildiği wifi’leri kullan-
mayın. Çok kritik siber hijyen kuralla-
rından bir tanesidir. Cep telefonunuz, 
tabletiniz,  bilgisayarınız kişisel ürünle-
rinizdir hiçbir şekilde paylaşmayın. Ör-
neğin bir ortamda aynı sizin yaşınızda 
biri geliyor ve ‘kontörüm bitti annemi 
arayacağım arayamıyorum, rica etsem 
telefonunu versen bir arasam’ ya da bir 
numara veriyor size ‘şuradan annemi 
arar mısın?’ diyor. Biri çıkıyor karşınıza 
konuşuyorsunuz, kapatıyorsunuz buraya 
kadar hiçbir sorun yok. Polis kapınızı çal-
dığında bir para aklama operasyonunun 
parçası olduğunuzu fark ediyorsunuz. 
Evlerde internet, cep telefonu üzerinden 
ya da evinize gelen bir altyapı, modem 
ile bağlanıyorsunuz. Bu modemlerin 
uzaktan kontrol edilebildiğini biliyoruz. 
Wifi modemleri farklı odalardan kablo-
suz olarak kullanıyorsunuz.
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var olan güvenlik açıklarını 
kabul ettiler. Bir sosyal 
ağda güvenlik açığının olup 
olmadığını anlayabilmemiz 
mümkün müdür? Bu 
noktada kişisel kullanıcılara 
önerileriniz neler olur? 
Bunu anlamanız kişisel olarak neredeyse 
imkansız. Çünkü böyle bir açığın ortaya 
çıkarılması profesyonel bir iş, peki ne za-
man anlarsınız? Bir saldırıya uğrarsınız 
sonra başkalarına sorarsanız, aynı sal-
dırı birçok kişiye yapıldıysa o zaman bir 
problem olduğunu fark edersiniz. Siz bir 
sosyal medya kullanıcısısınız ama ilgili 
sosyal mecra yöneticisi dünyanın nere-
sinde ve siz bir problem yaşadığınızda 
bir ilgili bulmak istiyorsunuz karşınızda. 
İşte bu yüzden sosyal medya platform-
larının kullanıldıkları ülkelerde tem-
silciliklerinin olması,  ülkemizde de bir 
temsilcilik açması, bir muhatabın olması 
için gerekli. Örneğin Facebook’ta hesa-

bınız hacklendi, kime gideceksiniz? Sav-
cıya gidip başvurduğunuzda savcı kimin 
peşine düşecek?  Bunun için bu kurum-
ların hepsinin hizmet verdikleri ülkeler-
de mutlaka birer temsilci şirketlerinin 
olması gerekir. Türkiye’de Kişisel Veri-
lerin Korunması Kanunu – KVKK var. 
Kişisel verilerinizin ifşa edilmiş olması 
durumunda bu kuruma başvurup, ben 
şu sosyal medya hizmet sağlayıcısından 
şu hizmeti alıyordum ama bir açıkları 
varmış. Benim kişisel bilgilerim ortalığa 
saçıldı, şikayetçiyim diyebilirsiniz. İşbir-
liği yaptığınız bir bir turizm firması ola-
bilir. Bir otele online rezervasyon yap-
tınız, kişisel bilgilerinizi verdiniz. Fark 
ediyorsunuz ki bütün kimlik bilgileriniz 
oradan saçılmış. Bu oteldeki sistem ha-
tasıdır. Bilişim savcılıklarına gidip hak-
kınızın aranmasını talep etmelisiniz. 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na baş-
vurabilirsiniz, arkanıza kurumları, hu-
kuku ve devleti alıyor olmalısınız. 

Bu wifi modemler aslında çok güçlü, 
sizin üst katınızdan ya da karşı apart-
mandan da bu sinyal alınabiliyor. Ben 
sizin modeminizin yönetici şifresini 
biliyorsam rahatlıkla modeminize girip 
kendi amaçlarım için kullanabilirim. 
Aslında bu cihazların şifreleri var fab-
rika çıkışında, bu şifre ya hiç konmaz 
ya da dört tane sıfırla gelir. Bu şifreleri 
değiştirmek aslında kolay teknik olarak, 
yapamıyorsanız  hizmet sağlayıcınız şif-
reyi nasıl değiştireceğinizi söyler. Mo-
dem şifrelerini fabrika ayarlarında bı-
rakmamak gerekiyor. Pandemi dönemi 
ile birlikte herhangi bir anda internette 
en az 40.000.000 kişi var. Yani interne-
te bağlandığınızda en az 40.000.000 ki-
şinin olduğu bir ortama giriyorsunuz 
ve bu ortamda herkes iyi niyetli değil. 
Dolayısıyla her türlü niyete sahip insa-
nın olduğu bir ortamda dikkatli olmak 
gerekiyor. Sosyal medyaya da değinelim. 
Olmadık bir anda, daha önceden hiç bu 
şekilde davranış kalıbı görmediğiniz bir 
arkadaşınızın bir isteği ile karşılaştığı-
nızda ya da gecenin geç saatinde sohbet 
etmediğiniz bir arkadaşınız sizinle gö-

rüşmek istediğinde gerçekten karşınızda 
o arkadaşınız olup olmadığını düşünün. 
Sosyal medya hesabınız hacklenmiş ola-
bilir. Siz arkadaşınızla yazıştığınızı dü-
şünüyorsunuzdur. Ama siz aslında arka-
daşınızla değil o hesabı hackleyen başka 
biriyle görüşüyorsunuzdur. Milyon tane 
arkadaşlık teklifi geliyor, sorduğunuzda 
size bir resim gösteriliyor. Kim olduğu-
nu bilmediğiniz arkadaşlık teklifleri, ya-
zışma teklifleri bundan kaçının. Internet 
üzerindeki yazışmalarda insanlar bağı-
rıp çağırmayı, hakaret etmeyi, tehdit et-
meyi normal gibi düşünüyorlar. İnternet 
ortamında, sosyal medyada karşınızdaki 
kişinin sizin gibi ete kemiğe bürünmüş 
bir insan olduğunu bilerek hareket et-
mek, nezaketle devam etmek lazım. 
Almanya’da internet ortamında hakaret 
içerikli, tehdit içerikli davrananların 
ciddi hapisle cezalandırılması yönünde 
sert kanunlar çıktı.

Güvenlik açıkları, sosyal 
medya platformlarının 
kullanıcıları için büyük bir 
sorun. Facebook, Instagram ve 
Clubhouse gibi sosyal mecralar 

“Çevrimiçi ortamda isteğiniz dışında kişisel bilgileriniz 
saçıldığında, bilişim savcılıklarına ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz”  
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Gelecekte yapay zekanın, 
Deepfake teknolojisi 
ve geliştirilecek benzer 
yöntemlerle yeni bir siber 
saldırı tehdidi olacağı yönünde 
tahminler yapılıyor. Bu 
çerçevede siber saldırıların 
boyutu nereye varır? Bu 
konuyla ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?  

Yapay zeka yeni bir şey değil. Aslında 
gerçek anlamda zeka yok burada, istatis-
tik olarak çok fazla miktarda toplanmış 
verinin değişik istatistik tekniklerle ana-
lizi söz konusu. Aslında insan normalde 
karar verirken aynı şeyi yapar. Bir konu-
da karar verirken geçmiş deneyimlerini-
ze bakarsınız. Örneğin herkes şimdi kre-
di kartını kullanarak internet üzerinden 
alışveriş yapıyor. Bu alışveriş yaptığınız 
sitelerde sizin hakkınızda toplanmış bü-
tün verilere erişildiğini düşünün. Son iki 
senede hangi gün neyi aldınız, kaç para 
ödediniz, nereden aldınız, alışveriş yap-

tığınız bir site bunları tutacaktır. Doğal 
olarak önümüzdeki altı ay boyunca sizin 
hangi gün, hangi ay, neyi satın alacağı-
nız üç aşağı beş yukarı bilinebilir. Bu 
aslında istatistik regresyon analizi diye 
bildiğimiz bir teknik ama bu ve bunun 
gibi bir sürü teknik var. Bunları çok bü-
yük miktarda verileri, bilgisayarda çok 
süratle işleyerek karar verme süreçle-
rinde kullanma işi çok ana hatlarıyla 
yapay zeka diye bildiğimiz bir iş, şimdi 
bu daha da gelişecek. Önümüzdeki dö-
nemde çok daha büyük veri tabanları 
kullanılarak bunu işleyeceğiz. Bu işin 
güzel tarafı ama kötüye kullanımı da söz 
konusu olacak. Bunlardan bir tanesi yüz 
tanıma programları, yüz tanıma bilgi-
lerinin yapay zeka tekniği ile birleştiri-
lerek deepfake yaratma gibi. Teknoloji 
böyle bir şey, gelecekte de benzer sal-
dırılar olacak, bunları teknolojik olarak 
çözmeye çalışacağız. Ama yapay zeka 
teknikleri kullanıldığında daha derin-
lemesine saldırılar yapılabilecek, buna 
karşılık savunma deneyimimiz de arta-

cak. Bu iş böyle karşılıklı evrilip gidecek. 
Peki yeni problemler yaratacak mı? Evet, 
karşımıza yeni problemler çıkacak ama 
mesela hatırlayın bir süre önce yaşlan-
dırma programı vardı. Bu yeni bir şey 
değil. 60’lı yıllarda Amerika’da FBI bunu 
fark etti. Çocuk kaçırma olaylarında bu 
sıkıntı var. Diyelim ki beş yaşında bir 
çocuk kaçırılmış, aile fotoğrafını veriyor 
çocuğun ama iki sene üç sene arıyorsu-
nuz. Çocuk kaçırıldığında on yaşında 
olsun, elinizde on yaşındaki fotoğrafı var 
ama beş sene geçmiş şimdi on beş yaşın-
da, artık on yaşındaki fotoğrafı gibi gö-
rünmüyor. Dolayısıyla çocuğun şu anki 
görünümüyle aranması için o fotoğrafı 
sizin yaşlandırmanız lazım, bu işi yapan 
programlar oluşturulmaya başlandı. Kol-
luk bunu iyi kullandı, çok problem çö-
züldü. Son dönemde yüz tanıma algorit-
maları gündeme geldi. Elinizde ne kadar 
çok veri varsa, veri setiniz ne kadar de-
rin,  geniş, büyükse karar vermeniz o ka-
dar kolay olur. Yüz anatomik bilgilerinizi 
oluşturmak için internetteki fotoğrafla-

rınız kullanılıyor,  bu da yetmiyor. Hadi 
bana fotoğrafınızı gönderin, ben yirmi 
sene yaşlandırayım diyorum. O yön-
temle de bir takım dataları geliştirmeye 
başlıyorum. Şimdi bu da yetmedi, bakın 
sosyal medyada bir şeyler dolaşıyor yir-
mi yaş diye. Özellikle orta yaş ve üstü-
nün yirmi yaş fotoğrafını göndermesi 
hedefleniyor. Böyle bir şey yaratırsanız, 
herkes fotoğrafını gönderirse sizin şu 
anki resminizi biliyorlar. Ama otuz sene, 
kırk sene önceki resminizi de bulurlarsa, 
ileriye doğru da yaşlandırabiliyorlarsa 
altmış, yetmiş yıllık bir periyottaki bü-
tün yüz tanıma datalarınızı elde ettiler 
demektir. Artık sizi, dünyanın neresine 
giderseniz gidin, gözlük takın takmayın, 
sakal bırakın, bıyık bırakın bırakmayın 
ne yaparsanız yapın tanırlar. Yüz tanıma 
algoritmalarının daha sağlıklı çalışabil-
mesi için bu verilere ihtiyaç var. İnsanlar 
farketmeden bu tip mecralarda bu veri-
lerin birikmesine neden oluyorlar.  
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Anne- kız birlikte mezun oluyor
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’nda 
eğitim gören Rüyam Ağaoğlu ile Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci 
olan kızı Dide Nur Irmak, bu yıl birlikte diploma alacak olmanın heyecanını 
yaşıyor.

Rüyam ve Dide Yaşar Üniversitesi’nden bu yıl mezun olacaklar. Beraber kep atmayı 
heyecanla bekliyorlar. Bu iki öğrenci aynı zamanda anne-kız. Rüyam, bize eğitimin 
yaşı ve sınırı olmadığını gösteren bir örnek. Çok sık rastlanmayan anne- kız 
birlikte diploma almanın hikayesini Rüyam ve Dide Yaprak Dergisi’ne anlattı:  

Rüyam: 51 yaşında emekli avukatım. Şu anda Yaşar Üniversitesi’nde Marina ve Yat 
İşletmeciliği Programı’nda okuyorum ve bu dönemin sonunda mezun olacağım.

Dide: Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ben de bu dönem 
sonunda mezun olacağım.

Eğitim aldığınız bölümler nedir? 
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Rüyam, kendinizden 
bahseder misiniz? 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunuyum. İlk mesleki tecrübelerimi 
TBMM Hukuk Müşavirliği’nde 
kazandım. Ardından evlendim ve 
Ankara’dan ayrıldım. TBMM’den istifa 
ettim ve serbest avukatlığa başladım. 
2003 yılından beri İzmir’de yaşıyorum.

2016 Aralık ayında 18 yaşındaki 
kızım Dila Su’yu maalesef kaybettim. 
Ardından emekli oldum. 2017 yılında 
küçük kızım Dide, Yaşar Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne başladı. Eskiden 
beri denize ve tekneye karşı bir tutkum 
vardı. Emekli olunca tekne aldım. 
Tekneyi kullandıkça bu işin zor ve 
tehlikeli olduğunu; eğitim gerektiğini 

düşündüm.  Şimdi okuduğum 
Programın seçmeli derslerinin 
denizcilik bilgime katkısı olacağını 
fark ettim ve üniversite sınavına girip 
tam bursla Marina ve Yat İşletmeciliği 
Programı’na başladım.

İkinci bir Üniversite’de 
okumak sizin için ne anlam 
ifade ediyor. Sizin açınızdan 
nasıl bir duygu? 

Öğrenmek benim için bir hobi, bilimsel 
eğitim almak hoşuma gidiyor. Hukuk 
Fakültesi’nde okurken de hukuk 
öğrenmek benim için bir zevkti. Hatta 
ilkokuldan itibaren eğitimimin her 
aşamasından zevk aldım desem daha 
doğru olur.

Çocukluğumdan beri tarih özel ilgi 
alanımdır. Avukatlık yaparken AÖF 
Tarih Bölümü’nden mezun oldum. 
Yani Yaşar Üniversitesi aslında 3. 
mezuniyetim olacak. Dediğim gibi 
Yaşar Üniversitesi’nde denizcilikle ilgili 
çok değerli bilgiler edindim. Genç 
sınıf arkadaşlarım bana ayrı bir enerji 
verdi. Sınıfta ders yapmak, tekrar 
öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. 
Bütün bunların ötesinde kızım Dide 
ile aynı okulda okuduğum için kızımla 
daha çok zaman geçirme şansı elde 
ettim. Dide okula, derslere devam eden 
iyi bir öğrencidir. Hukuk Fakültesi 
dersleri sabah saatlerinde başladığı 
için her gün sabahtan okula gidiyordu. 
Dersleri bitince de Yaşar Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde part-time çalışıyordu. 

Akşam saatlerinde de katıldığı kulüp 
toplantıları nedeniyle ya okulda ya 
da boş saatlerinde arkadaşları ile 
beraber olduğu için kızımla aynı 
evde oturduğumuz halde çok az 
görüşebiliyorduk. Benim de aynı okula 
başlamamla, beraber olduğumuz saatler 
arttı ve kaliteli zaman geçirme şansımız 
oldu. Bu benim için en önemli kazanım.

Annenizle birlikte aynı 
Üniversite’de okumak nasıl 
bir duygu? 

Başta çekincelerim vardı. Zamanla 
çok keyifli olduğunu fark ettim. Zaten 
arkadaş gibi bir ilişkim olduğu için 
okulda beraber vakit geçirmek, arada 
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rastlaşmak güzeldi. Beraber öğle 
yemeklerine gidiyorduk. Bazen ilave 
faydası bile oluyordu. Evde unuttuğum 
bir şey olunca arayıp gelirken getirsene 
anne diyordum.

Üniversiteyi birlikte okumak 
çevrenizde nasıl karşılandı?

Rüyam: Benim yaşıtım arkadaşlarımın 
çoğu kızımla aynı okulda okuyor 
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olmama imreniyor.   Sınıf arkadaşlarım 
bu durumdan çok haberdar olmadığı 
için herhangi bir tepki almadım. Ama 
genel olarak duyanlar oldukça şaşırıyor. 

Dide: İlk başta arkadaşlarım çok 
şaşırdılar. Beraber öğle yemeğine 
gittiğimizde “aaa annen mi!” diye 
inanamayanlar oldu. Ama zamanla 
alıştılar hatta çok hoşlarına gitti.

Rüyam: Dide’nin arkadaşlarından 
bazısı, keşke benim annem de 
burada okuyor olsaydı dedi. Ayrıca 

arkadaşlarının çoğu Hukuk öğrencisi 
ve ortak noktamız çok olduğu için 
sohbetler güzel oluyordu.

Üniversite’den mezun 
olduktan sonra, seçtiğiniz 
meslek ile neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? Gelecekle 
ilgili beklentileriniz nedir? 

Dide: Hukuk Fakültesi mezunu olmak 
çok fazla mesleki seçenek sunuyor. 
Hâkim, savcı olmayı veya avukatlık 
seçeneklerini düşünebiliriz. Ama 
benim için nihai hedef kendi büromu 

açıp serbest avukatlık yapmak. Ancak 
bu hedef için önce avukatlık stajımı 
yapmayı ve birkaç yıl bir avukatlık 
bürosunda çalışarak deneyim 
kazanmayı planladım.  

Rüyam: Benim mesleğim avukatlık. 
Ama genç olsaydım ve meslek 
seçseydim kesinlikle Marinacı olurdum. 
Hayat tarzıma ve beğenilerime 
çok uygun bir meslek. Ama benim 
mezuniyetten esas beklentim, kızımla 
beraber kep atabilmek. Pandemi 
şartlarında bu isteğim gerçekleşecek mi 
çok emin değilim.
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MARKALAR YENİ DİJİTAL 
STRATEJİLER GELİŞTİRDİ
 
Pandemi döneminde Estee Lauder 
markasının neler yaşadığını ve pandemi 
döneminde nasıl bir süreçten geçtiğini 
anlatan Cansu Coşkunseda, “Bu süreç 
bizim için çok zorlu oldu. İlk herkes 
ne yapacağını bilemedi, tüketimi 
herkes durdurdu. Yavaş yavaş neler 
yapılabilir diye düşünmeye başladık. 
İlk başta canlı yayınlarda Inflancer’larla 
bir araya geldik. Canlı yayınlarda 
müşterilerden gelen soruları yanıtladık. 
Bu süreçte kadınların kendilerini daha 
iyi hissetmelerini sağlamak için cilt 
bakımlarına önem verdik, denemeleri 
için küçük boy ürünler tasarladık” diye 
konuştu.
 
DİJİTALLEŞMEYE AYAK 
UYDURAMAYANLAR KAYBEDİYOR
 
Tuvanam markasının kurucusu Tuvana 
Büyükçınar Demir, dijitalleşmenin 
önemini dile getirdiği konuşmasında 
şunları söyledi: “Deneyimlemediğimiz 
bir süreçten geçiyoruz. Türkler olarak 
olarak öyle bir halkız ki krizleri fırsata 
çevirmeyi bilen çok zor koşullarda çok 
zor şeyler yaşamaş bir toplumuz. Bu 
süreçte çok iyi üniversiteleri seçerken 
öğrenciler aslında bir yandan da hayat 
üniversitesinden mezun oluyorlar. 
Bu şartlarda yaşamak ve çalışmak bu 
şartlara ayak uydurmak zor. Çünkü 
devir zaten dijitalleşmede çok hızlı, 
göz temasımızla çalışan her şey 
dijitalleşmenin parçası, herkese çip 
takılmasının konuşulduğu bu çağda 
dijitalleşmeye ayak uyduramayan 
herkes aslında bu savaşı kaybediyor. 
Bu dönemde markalara çok şey 
düşüyor, doğru tüketici ile doğru ürünü 
buluşturmak. Bir ürünü pazarlamak 
çok kolay dijital ortamda, markaların 

Yaşar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü, 
Doç. Dr. Özlem Alikılıç 
moderatörlüğünde PR TALKS 
etkinliği kapsamında “Pandemi 
Döneminde Markalar ve Dijital 
İletişim” konulu çevrimiçi 
söyleşi düzenledi. Seminere 
Estee Lauder markasının 
Pazarlama Yöneticisi Cansu 
Coşkunseda, Tuvanam 
Markası’nın Kurucusu ve 
Kreatif Direktörü Tuvana 
Büyükçınar Demir, Zoom 
Agency Markası’nın kurucusu 
Influencer Melisa Beleli, Gıda 
Ar-Ge Danışmanı Mutfak 
Eğitmeni ve Yemek Stilisti 
Dilek Yetkiner katıldı. Yaşar 
Üniversitesi Öğretim Elemanları 
ve öğrencilerinin katıldığı 
söyleşide pandemi döneminde 
marka iletişimi, dijital alanda 
markaların gelişimi konuları ele 
alındı.  
 
DÜNYA TARİHİNDE EŞİ 
BENZERİ OLMAYAN BİR 
DÖNEM 

Doç. Dr. Özlem Alikılıç yaptığı 
açılış konuşmasında, “Pandemi 
döneminde insanlar günlük 
yaşamlarını hızlı değişen 
şartlara uyarlamaya başladılar. 
Dijital süreçlerin daha hızlı 

benimsenmesi, özellikle fiziksel 
deneyimlerle dijital dünya arasında 
kolaylıkla geçiş yapabilmesine 
olanak sağlıyor ve birçok marka ve 
işletme için başka bir fırsat ortaya 
çıkıyor. Tüketiciler evde kaldıkları bu 
dönemde daha çok eğlenmek ve daha 
çok yenilik görmek istiyor. Bu dönem 

dünya tarihinde eşi benzeri olmayan 
bir dönem, profesyonel iş hayatında 
gördüğümüz en zorlu öğrenme 
eğrisi ile karşı karşıyayız. Bu dönemi 
kabullenenler ve adapte olabilenler 
sektörel anlamda daha profesyonel 
çalışanlara dönüşecekler” dedi.

gerçek influencer’larla çalışması 
önemli. Markayı iyi temsil edebilecek 
inandırıcılığı yüksek kişilerin 
bulunması gerekiyor. Dijital pazarlama 
olmadan hiçbir marka büyüyemez bunu 
çok iyi biliyorum.’’

3 ALTIN KURAL
 
Pandemi iletişimi için önerilerde 
bulunan Zoom Agency Markasının 
kurucusu Melisa Beleli, “Pandemi 
iletişiminde hem kendi markamın 
uyguladığı hem de başka markalara 
önerdiğim 3 kuraldan bahsetmek 
istiyorum.

Hızlı hareket etmek,  Kendini 
tekrarlamamak ve Birliktelik hissi. 
Markalar gündemi yakalamak için hızlı 
haraket etmeli, insanlar dijitalde daha 
çok vakit geçirmeye başladı ancak aynı 
şeyleri görmeye başladılar diyebiliriz” 
dedi. 
 
MUTFAK İNSANLARA İYİ GELDİ
 
Gıda Ar-Ge Danışmanı Mutfak 
Eğitmeni ve Yemek Stilisti Dilek 
Yetkiner, mutfak ve pandemi ilişkisinin 
üzerinde durdu ve “Mutfak insanlara 
iyi gelen bir şey ve pandemide herkesin 
mutfağa girmesi onları iyileştirdi” 
dedi. Yetkiner, “Sosyal medyayı doğru 
kullanmak çok önemli. Herkes yemek 
tarifi verdiğinde ulaşabildiği markayı 
ve malzemeyi aramaya başladı.  
O nedenle sosyal medya için ürettiğim 
içerikleri ayrıştırmaya ve değiştirmeye 
başladım. Pandemi döneminde 
restoranların ne zaman açılacağı belli 
olmadığı için stok yapamıyoruz ben de 
bu yüzden ulaşılabilir ürünleri seçmeye 
çalışıyorum” dedi.
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Koronavirüsün ilk olarak Çin’de Wuhan kentinde görülmesiyle birlikte, 19 Ocak 
2020  tarihi yaşamımızı her anlamda değişikliğe uğrattı. Virüsün yayılımı ve ka-
muoyunda oluşturduğu gündem, doğru bilginin yanında doğruluğundan emin 
olunmayan bilgilerin de küresel ölçekte yayılmasına neden oldu. Sosyal mecralarda 
konu hakkındaki yüksek etkileşimler, kullanıcı yorumları, tıp dünyasında hala de-
vam etmekte olan aşı ve ilaç çalışmaları kısaca virüs hakkında tüm bilinmezlikler 
doğruluğu şüpheli bilginin de önünü açtı. Forumlarda ve diğer sosyal platformlarda 
Covid-19’un gripten farkının olmadığı, Türk genlerine bir şey olmayacağı ve virüsü 
yeneceği, virüse karşı ilaç niyetine tüketilmesi gereken besinler gibi daha birçok, 
gerçek dışı, yanıltıcı, çelişkili olabilen yazı ve haberler de pandemi hızında yayılma-
ya başladı.

Pandemide bilgi kirliliği: 
İnfodemi

KOMPLO TEORİLERİ
Salgında, virüsün nereden geldiği ile ilgili spekülasyonlar neredeyse 
hastalığın yayılma şiddetinde arttı. Komplo teorisyenleri şu ana dek 

virüsün 16. yüzyıl kahinlerin-
den Nostradamus’un tahmin 
ettiğini ve İncil’de bulundu-
ğuna dair bir iddia ileri sür-
dü. Öte yandan koronavi-
rüsün,  Çin Wuhan’daki bir 
laboratuvarda kaza sonucu 
serbest bırakılan gizli biyo-si-
lah olduğu iddiası öne sürül-
dü.  Salgınla ilgili bilinmez-
lik durumu, kafalarda soru 
işaretlerine yol açtı. Bunun 
dışında Bill Gates’e karşı çok 

büyük suçlamalar ve iddialarda da bulunuldu. Önceki yıllardaki Tedx 
konuşmaları ortaya atıldı
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Bilimsel dayanağı olmayan çeşitli tedavi yöntemleri sıkça gündemdeydi. Örneğin; 
buhar solumanın ya da sırt üstü öksürmenin Covid-19’u tedavi ettiği, saç kurutma 
makinasının virüsü öldürdüğü iddia edildi. Bu iddialarda da çoğunlukla referans 
olarak alternatif tıp yöntemleri ya da kulaktan dolma bilgilerin sunulduğunu söyle-
mek mümkün.

SAHTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR

Koronavirüs dünya çapında yayılmaya başladığı anda insanlar izlediği film-
lerde, okudukları kitaplarda salgına dair benzerlikler bulmaya başladı. Buna bağlı 
olarak,  bazı romanlarda koronavirüs hastalığının yazdığı görüldü. Pek çok kişi 
kitaplardan yola çıkarak, dünyayı etkilemeye devam eden salgını, kitaptaki du-
rumla bağdaştırdı ve filmlere dönüldü. Pandemi, günümüzde yaşanan olaylara ben-
zerlik yönünden “salgın” konulu yapımlara olan ilgiyi de artırdı. Bu filmlerin en 
çok konuşulanı ise, senaryosuyla koronavirüs salgınıyla büyük benzerlikler gösteren 
“Contagion (Salgın)” filmi.

İNFODEMİ
Salgın döneminde bilgi kirliliğine komplo teorilerinin eşlik edişi geleneksel ve di-
jital medyada görüldü. İhbarlar üzerine 
Dünya Sağlık Örgütü 2 Şubat’ta buna 
“infodemi” adını verdi. Dünya Sağlık 
Örgütü “Sadece bir salgınla savaşmıyo-
ruz; bir infodemi ile de mücadele ediyo-
ruz” dedi. Dünya koronavirüsle müca-
dele ederken, dijital dünya da infodemi 
ile mücadele etmeye başladı. Konu ile 
ilgili görüşüne başvurduğumuz Yaşar 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, pandemide 
bilgi kirliliği ve infodemi hakkında şun-
ları söyledi: “İnfodemi, İngilizce olarak 
‘information’ ve ‘pandemic’ sözcük-
lerinden türetilmiş bir ifadedir. DSÖ, 
COVID-19’a yönelik gerçek dışı ya da 
hatalı bilgilerin yayılımının ‘aşırı bilgi 
yükünün kaçınılmaz olarak beraberinde 
yanlış veya güvenilir olmayan bilgileri 
de getirmesini, yanlış bilgi epidemisini 
karşılayan bu fenomen kapsamında ta-
nımlanmakta, bu durumun toplumlarda 
panik ve korkuya sebep olabildiğini, hastalıkla mücadeleyi güçleştirebildiğini’ ifade 
etmektedir. Koronavirüsle mücadelede kullanılacak ilaçlardan, alınacak önlemlere 
kadar birçok konuda yayılan yanlış bilgilere tanık olduk. Yanlış bilginin hızla yayıl-
ması pek çok konuda karşımıza çıkıyor. Siyaset, kamu düzeni, sağlık, doğa, çevre, 
iklim, hatta günlük hava durumunda bile karşımıza çıkabiliyor. Genelde o gün han-
gi konu dikkat çekiyorsa o konu hakkında asılsız haberler yayılabilir.”

SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ
Sağlık okuryazarlığı,  günlük hayatımızda ihtiyaç olan, fakat salgın dönemlerinde 
daha fazla öneme sahip olan hastalık ve hastalıklardan korunmayı, gerektiğinde 
sağlık hizmetlerini kullanmayı ve sağlığın geliştirilmesini hedefler. Bu hedeflere 
ulaşmak için de bireylerin bu konularda, bilhassa içinde bulunduğumuz salgın dö-
neminde, gerek sağlık risklerini gerek bu riskleri bertaraf edecek bilgileri anlaya-
bilecek sağlık okuryazarlığı düzeyine ulaşması gerekir.  DSÖ’ye göre sağlık okur-
yazarlığı, bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye ulaşma, anlama; 
bu bilgiyi kullanma konusundaki bilişsel-sosyal beceriler ve motivasyon düzeylerini 
ifade ediyor.

DİZİ VE FİLMLERDE BENZERLİKLER ARANDI
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DOĞRU BİLGİYE 
ULAŞIN 
Çağımızda internette bilgi içerikli mil-
yonlarca web sayfası yer alıyor. Bundan 
sonra bu kadar fazla ve çeşitli bilginin 
bulunduğu internette çok fazla bilgiye 
ulaşmak yerine doğru ve yararlı bilgiye 
ulaşmak için çaba göstermeliyiz. Web 
sayfalarında karşımıza çıkan bilginin 
doğru, amacımıza uygun ve güvenilir 
bilgi olduğunu nasıl anlayabileceğimiz 
konusunda Doç. Dr. Onat “Tamamen 
doğruluğunu teyit etmek bazen müm-

kün olmayabilir.  Ancak bunun birkaç 
yolu var. Haberin paylaşılma tarihine, 
kim tarafından paylaşıldığına, haberin 
içeriğindeki isimlere, kuruluşlar, veriler 
arasında tutarlılık var mı bakılmalı. Eğer 
bilimsel bir çalışmaysa akademik kay-
naklara bakmak, isim ile aratmak gere-
kir. Google akademik bile bazen yeterli 
olabilir. Onun dışında teyit sitelerine ba-
kın. Eğer söz konusu haber/bilgi belirli 
bir konu hakkında sürekli aynı kişiler 
tarafından paylaşılıyorsa ve bu içerik 
başkaları tarafından yayılıyorsa o zaman 
haber kaynağının güvenilirliğini sorgu-
layın. İlk paylaşan kişinin önceki ve son-
raki paylaşımlarına bakın, kişinin yet-
kinliğini denetleyin, kişinin söz konusu 
paylaşımının içeriğini oluşturan konuya 
olan tutumunu anlamaya çalışın, kişinin 
diğer paylaşımlarındaki yaklaşımını de-
ğerlendirin, mümkünse bu konuyla ilgili 
gelen olumsuz yanıtlara verdiği tepkiyi 
ölçmeye çalışın. Yani kısaca şüpheyle 
yaklaşın.
Resmi kaynaklar, üniversiteler, akade-
mik kurumlar her zaman önceliğiniz 
olsun. Eğer yine şüphe duyuyorsanız 
şüphe duyacağınız içeriği kesinlikle pay-
laşmayın. Yanlış bilginin yayılmasına 
yardım etmeyin” diyerek uyardı.

Eleştirel düşünebilmek için eleştirel bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Eleştirel 
bakış, üzerine düşünülen konu, nesne ya da olay hakkında hep aynı noktadan değil, 
farklı noktalar ve farklı açılardan bakmayı gerektirir. Doç. Dr. Ferah Onat, “Farklı 
kaynaklardan sorgulayıp araştırarak, bununla ilgili temel konuları okuyarak eleştirel 
bakış geliştirilebilir. Örneğin virüslerle ilgili eleştirel bakış açısı istiyorsanız virüs 
nedir, nasıl yayılır, nasıl mutasyona uğrar, virüsle mücadelede geçmişte hangi tür 
bilimsel yöntemler uygulanmış, günümüzde virüslerle mücadele nasıl oluyor? Bu 
soruların yanıtlarını sosyal medyadan değil (vikipedi de sosyal medyadır) bilimsel 
kitaplardan, makalelerden ve   bilimsel kurumlara bağlı web sitelerinden öğrenin. 
Youtube’daki bilgiç adam videolarından değil. Yani üniversite kütüphanesi yerine 
Ruhi Çenet’i tercih etmeyin. Bir iletişimci olarak da görevimiz yanlış bilginin yayıl-
masını engellemek ve çevremizdekileri bilinçlendirmek olmalı” diyerek paylaşılan 
bilgiye karşı nasıl eleştirel bakışa sahip olabileceğimizden bahsetti.
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Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
o günlerde hemen 27 Mart’ta bir 
oyun daha sahneleyeceğini müj-
delemişti. Ancak alınan Pan-
demi tedbirleri nedeniyle oyun 
sergilenemedi, yurt genelinde 
yüz yüze eğitime belirsiz bir süre 
için ara verildi. Bu süreçte ne 
yaptınız?

Yüz yüze eğitime verilen ara, dersleri ol-
duğu gibi tiyatro çalışmalarını da etkiledi, 
sekteye uğrattı. İlk günler dersler bile ya-
pılamadı biliyorsunuz. Kısa bir süre sonra 
online eğitim dönemi başladı ve ardından 
online tiyatro çalışmaları. Bu sürecin ta-
mamında topluluk olarak  Zoom üzerin-
den çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Çevrimiçi çalışma şeklinizi 
anlatabilir misin?

Yüz yüze eğitim zamanında da önce temel 
oyunculuk eğitimi verip daha sonra oyun 
çalışmaya başlıyorduk. Online sürecinde 
de ilk olarak diksiyon vurgu ve online sis-
teme uygulayabildiğimiz kadarıyla  temel 
oyunculuk eğitimi veriyoruz.

Temel oyunculuk eğitimi nasıl 
bir şey?

Doğaçlama, çeşitli temaları sesli veya ses-
siz anlatmak gibi bireysel veya çoklu ça-
lışmalar,  online da yapabildiğimiz temel 
oyunculuk çalışmaları. 

Çevrimiçi  olması çalışmaların 
etkisini azaltıyor mu? Etkiyi 
artırmak için nasıl bir yöntem 
izliyorsunuz?

Tiyatro performans sanatı olduğu için 
doğal olarak çalışmaların etkisi son nok-
tada değil. Buna rağmen çalışmalara ara 
vermeden devam etmek ve katılımdaki 
devamlılık bu şartlarda alınabilecek en iyi 
neticelere ulaşmamızı sağlıyor.

Bu süreç gruba katılımı nasıl 
etkiledi?  Sayınız azaldı mı, yeni 
üye kazanabildiniz mi?

Normalde ilk kayıt döneminde 150-200 
kişi oluyordu. Ve süreç içinde ayrılanlarla 
bu sayı 30-35 kişiye düşüyordu.  Bu sayı 
online süreçte ilk kayıt sayısı olarak  60 ci-
varıydı, çalışmaların devam ettiği süreçte 
her zamanki gibi sayı azaldı ve şu an 20 
kişilik bir ekiple devam ediyoruz.

“Tiyatro hiçbir alanın 
vermediği bir şans veriyor:

Kendi dışında biri olmak.”

Yaşar Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu pandemi döneminde 
çalışmalarına sanal ortamda 
devam etti. Tiyatro Topluluğu’na 
katılanlar, değişik bölümlerden 
öğrencilerle yeni dostluklar 
kurmanın yanı sıra topluluk 
önünde konuşma, insanlarla 
iletişim kurma gibi beceriler 
geliştiriyor, diksiyon hatalarını 
düzeltiyor. 

Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu; tiyatro 
sevgim nedeniyle yakından takip ettiğim ve 
bütün oyunlarına istisnasız gittiğim, yaydığı 
pozitif enerji ile Yaşar Üniversitesi’ne değer 
katan bir öğrenci topluluğu. Gerek oyun 
seçimi, gerekse oyunculuk performansı ile 
amatörlüğün ötesine geçtiklerini düşünüyo-
rum. Son dört yılda Cadı Kazanı, Machbet, 

Dünyalı, Dario Fo’nun Kadınları, Geçmişten 
Gelen Kadın, Jüri, Açık Aile Oyunları eser-
lerini başarıyla sergileyen tiyatro topluluğu-
nun başkanı Dide Nur Irmak ile tiyatro ve  
pandemi sürecinde topluluğun neler yaptı-
ğını konuştuk.

Pandemiden çok kısa bir süre 
önce 6 Mart idi sanırım; Dünya 
Kadınlar Günü temalı Dario 
Fo’ nun bir oyununu seyretmiş; 
herhangi bir okul tiyatro toplu-
luğunda göremeyeceğiniz başa-
rılı oyunculuk ve sergilemeden 
oldukça etkilenmiştim. Yaşar 

Sahne ışıkları altında 
kişisel gelişim
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“Tiyatro
empati sanatını 

da barındırıyor.”
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Çevrimiçi  oyun sergilemeyi 
düşünüyor musunuz?

Evet. Böyle bir planımız var, çalışmaları 
sürdürüyoruz.

Senin tiyatroya ilgin nasıl 
başladı?

Her zaman sevmiştim. Ama lisede tiyat-
ro yapmaya başladım. Atakent Anadolu 
Lisesi’nde edebiyat hocamızın kurduğu 
tiyatro topluluğunda başladım. Lisede 
okul değiştirmeme rağmen yeni okulum-
da tiyatro topluluğu olmadığı için eski 

okulumda tiyatro grubunda çalışmaya ve 
sahne almaya devam ettim. Keşanlı Ali 
Destanı, Babile Bir Melek İniyor oyunla-
rında yer aldım.

Müzikle de ilgileniyorsun sanırım.

İlkokuldan itibaren okul korosunda, Be-
lediye Çocuk Korosunda şarkı söyledim. 
Ortaokulda yapılan etkinliklerde şarkı 
söyledim, şiir okudum ve sunuculuk yap-
tım. Hatta ortaokulda Çanakkale Destanı 
Oratoryosunda oynadım ki, bir anlamda 
tiyatro deneyimi için bir ilkti diyebilirim. 
Lisede Vodafone Şarkı Yarışması’nda ve 
Fizy Şarkı Yarışması’nda okulum adına 
yarıştım. Benim için şarkı söylemek her 
an yapılacak bir şey.

Sahnede olmak birçok insan için korkutu-
cudur. Sen bütün bu deneyimlerinde kork-
tun mu? Sana hangi duygular eşlik etti?

Tiyatro hiçbir alanın vermediği bir şans 
veriyor: Kendi dışında biri olmak. Sahne-
ye çıkmadan önce çok heyecanlansan da 
sahneye çıkıp ışıklar açıldığında o heyecan 
gidiyor, çünkü orada olmaktan daha mutlu 
olduğun başka bir yer yok.

Gerçek bir tutkuyu anlattın bize. Bu arada 
asıl eğitim konun ne? Hangi bölümde oku-
yorsun?

Hukuk son sınıf öğrencisiyim.

Yaşar Üniversitesi’nde tiyatro grubuna gir-
men nasıl oldu?

Biliyorsunuz okulun ilk haftalarında öğ-
renci toplulukları tanıtım günleri var. 
Ben tiyatro topluluğunu buldum ve kay-
doldum. O günden beri 4 yıldır topluluk-
tayım.

Hukuk eğitimi ile tiyatro uğraşısı zor olu-
yor mu?  Yani zor ve yoğun çalışma isteyen 

bir bölümde okuyorsun. İkisini beraber 
götürmek fedakarlık yapmanı gerektiriyor 
mu?

Kolay oluyor diyemem. Bölümüm çok ça-
lışmayı gerektiriyor. Tiyatroda da uzun 
süreler prova yaptığımız ve oyun öncesi 
süreçte bu prova süreleri daha da uzadığı 
için bir zorluk yaşanıyor. Ama bu zamanı 
yönetmek ile ilgili. Zamanı doğru değerlen-
dirdiğinizde bir sorun yaşanacağını düşün-
müyorum, bu bağlamda sorun yaşadığımı 
söyleyemem. 

Tiyatro ile uğraşmak sana bireysel olarak 
ne kazandırdı?

Diksiyon dersleri sayesinde diksiyon ha-
talarını düzeltiyorsun, topluluk önünde 
konuşma ve insanlarla iletişim kurma be-
cerilerini geliştiriyorsun. Ek olarak nor-
malde tanışamayacağım farklı bölümler-
de okuyan, ortak paydam olan insanlarla 
tanıştım, arkadaş oldum. Bunu da büyük 
bir zenginlik yaratan fırsat olarak görüyo-
rum.

Tiyatro ile ilgilenenler adına soruyorum. 
Okuldaki tiyatro topluluğu dışında, tiyat-
royla nasıl ilgilenebilirler?

Tiyatro gruplarının workshopları çok ya-
rarlı. Ufkunuzu açar. Tiyatro aynı zamanda 
sadece oyunculuktan ziyade empati sanatı. 
Hayatta da en başta kendinizi tanımanı-
zı sağlayabilir. Oyun okuma grupları var. 
Atölyeler var. Hafta sonu katılabileceğiniz 
aktiviteler bunlar.

Yaşadığın değişik bir sahne deneyimini 
anlatır mısın?

Lisedeyken rol arkadaşım 20 sayfalık rep-
liği atlamış ve oyundaki herkes seyircilere 
bunu belli etmeden 20 sayfa ilerden oyu-
na devam etmiştik. 

Son olarak tiyatro ile ilgili hayallerini öğ-
renebilir miyiz?

Bu sene Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olacağım. Aslında tiyatro kariyeri yap-
mak isterim ama zaten pandemi şartla-
rı bunu denemeyi bile imkansız kılıyor. 
Ama kariyer olarak olmasa bile mesleği-
mi yaparken olanaklar ne kadarına izin 
verirse onu sonuna kadar kullanıp tiyatro 
yapmaya devam edeceğim. Hayat seçe-
neklerimi kısıtlamak istemiyorum. Şart-
lar ne olursa olsun yapabildiğim her şeyi 
yapıp keyif almak istiyorum.
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Blog nasıl yazılır? İyi bir blogger 
olmak için nelere dikkat edilmeli-
dir? Blog yazarak ruhumuzu bes-
leyebilir miyiz? Hangi adımlar, 
doğrudan başarıya götürür? 

Merak edilen tüm detayları ile 
bloggerlık...

Dünyayı kasıp kavuran bir virüs sebebiyle 
tüm insanlık olarak evlere kapandık. Bütün 
bu olan biten karşısında ruhsal olarak sağlık-
lı kalabilmek de bir hayli zorlaştı. Dört duvar 
arasındaysan dünyanın en güzel evinde de ol-
san, dört duvar arasındasın işte…

İşte tam da bu nokta, krizi fırsata çevirebilece-
ğimiz nokta. Konfor alanınızdan kopmadan, 
riskten uzak ve zihninizi boşaltabileceğiniz bir 
trend. 

Aynı zamanda dünya genelinde de oldukça 
popüler bir meslek: “Blog Yazarlığı”

Yeni bir sayfa 

Tamamen ücretsiz bir şekilde tarzını-
za ve ele alacağınız konulara uygun bir 
blog sayfası oluşturabilirsiniz. Bunun 
için arama motorunuza “blog sayfası 
oluştur” yazmanız yeterli. Kolaylıkla ara 
yüzünü öğrenebileceğiniz birçok video-
ya da ulaşım sağlayabilir ya da kendi say-
fanızı kendiniz keşfetmeyi seçebilirsiniz. 
İşin en kolay ve üzerinde kısa durulması 
gereken tarafı sayfayı oluşturmak. Peki ya 
sonra?

Önce siz ve sizin istekleriniz

“Yazdıklarımı herkes beğenmeli, her-
kesin okuyabileceği yazılar olmalı” dü-
şüncesiyle yola çıkmak, kısa sürede yol-
dan çıkmaya sebep olabilir. Her şeyden 
önemlisi bu yol, kendinizi tanımaktan 
geçiyor. Blog yazarlığı süreklilik ve sa-
mimiyet ister. Bu yüzden öncelikle hangi 

konuların ilginizi çektiğini tespit etmeli-
siniz. Böylelikle kolayca sıkılmaz, kendi-
nizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz.

Blog yazılarınızı önce siz beğenmelisiniz. 
Yazı yazmak sevgiyle yapılması gereken 
bir eylem. Hele ki bu sizin dünyanızsa… 
Önce kendinizi mutlu etmelisiniz. Ken-
dinizi mutlu ettiğiniz sürece, okuyucula-
rınızı da edersiniz. 

Kime yazıyoruz?

Elbette her şeyden önemlisi bizim mut-
luluğumuz. Fakat bunu meslek haline 
dönüştürmek istiyorsak hedef kitlemizi 
de iyi belirlememiz gerekiyor. İlk etapta 
tüm dünyaya seslenmek çok gerçekçi ol-
mayacaktır. Bu nedenle blog yazarlığının 
ilk sürecinde kısa vadede ulaşabileceği-
niz ve uzun vadede ulaşabileceğiniz kit-
leleri ikiye ayırmalısınız. Hedef kitlenizi 
tüm yönleriyle tanımalı, yazılarınıza ver-
dikleri geri bildirimleri iyi analiz etmeli 
ve okuyucularınızla iletişimi bu yönde 
ilerletmelisiniz.  

İki Kural: Çağa ayak uydur, gün-
demi takip et

1 ay önce gündem olmuş bir olay üzerin-
de bugün ele alınan bir yazı hayal edin. 
Okuyucu o yazıyı çoktan okudu, arka-
daşlarıyla paylaştı, üzerinde tartıştı ve 
rafa kaldırdı bile. Bugün sizin yazdığınız 
yazının fark edilmesi ya da ilgiyle oku-

nabilmesi yüzde kaç ihtimal? 

İyi bir blog yazarı gündemi yakından 
takip etmeli, sosyal medyayı mutlaka iyi 
analiz etmeli ve kesinlikle çok okuma-
lıdır. Çağın gerisinde kalmış, yalnızca 
uzun uzun yazılardan oluşan bir blog 
sayfası okuyucuyu sıkar ve ürkütür. 

Bunun yanı sıra blog sayfanızı mutlaka 
görsellerle zenginleştirin. Sayfa düzeni-
nizi ve ekleyeceğiniz görselleri bir uyum 
içerisinde oluşturun. Renklerin ahengi-
ne dikkat edin. Çok fazla farklı tonlar-
da renk göz yorabileceği gibi aynı renk 
tonları da sıkıcı olabilir, ayarı iyi yapmak 
gereklidir. 

Konuşun onlarla 

Okuyucularınızla iletişime geçmek ve 
onları önemsemek bir odanın içerisin-
de bile olsanız hiç yalnız kalmayacaksı-
nız anlamına gelir. Yazılarınıza yapılan 
yorumlara mutlaka geri dönün. Onları 
önemsediğinizi, onlara kalbinizin ve 
zihninizin sayfalarını sonsuz açtığını-
zı hissettirin. Onlardan fikir alın, hatta 
gerekirse küçük etkinliklerle bir araya 
gelin, sayfanızda başlattığınız anketlerle 
nabız ölçün. Ne siz yalnız kalın, ne onla-
rı yalnız bırakın. 

Hayatın her alanında dikkat edil-
mesi gereken bir nokta: Yazım Ku-
ralları 

Evinizden dünyaya açılın

“Dört duvar arasındaysan 
dünyanın en güzel evinde de olsan, 
dört duvar arasındasın işte…”
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“Her yazınızı 
mutlaka birçok kez  
gözden geçirin.” 
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Bu yzımda szlere bu sekl de seslensydim 
beni nekadar ciddiye alirdinız??? 

Özellikle yeni nesil olarak, yani kısacası 
Z kuşağı olarak en çok es geçtiğimiz bir 
konu var ki o da yazım kurallarını hiç 
önemsemiyor oluşumuz. Günlük hayat-
ta, arkadaşlarımızla olan mesajlaşmalar-
da her ne kadar dikkati elden bıraksak 
da blog sayfamızda bu konuda çok titiz 

ve dikkatli davranmalıyız. Okuduğum 
blog yazısında birkaç kez tekrarlanan bir 
yazım hatası gördüğümde konu ilgimi 
çekmiş olsa bile okumaktan vazgeçiyo-
rum. Çünkü yazarın kendisi bile kendi 
yazısını okumamış ki… Beni nasıl çe-
kebilir? Her yazınızı mutlaka birçok kez 
gözden geçirin. Bunun için yazım ve 
imla hatalarını düzelten birçok site bile 
mevcut. Bu sitelerden yararlanıldığında 
geriye minimum hata payı kalır. 

Eğlen, sabret, keşfet 

Çok büyük bir mucize olmadığı sürece ilk 
günden yüz binlerce kitleniz oluşmayacaktır. 
Fakat yazının en başında söylediğime gelir-
sek, her şeyden önce kendimiz için yazıyorsak 
beklemek o kadar da zor gelmeyecek. Sabırsız 
olmayın. İki yazı yazıp milyonların ayağınıza 
geleceği hayalini kurarsanız üçüncü yazıda 
çoktan pes etmiş olursunuz. Siz tüm dünyaya 

zihninizin ve kalbinizin derinliklerini açtı-
nız, unutmayın. Bu en çok sizin ruhunuza iyi 
geldi. Bir gün mutlaka bambaşka bir şehirde 
monitörün diğer ucundaki bir insanla aynı 
noktada aynı şeyleri hissetmek düşüncesi bile 
devam etmeye değer. 

Durup pes etmeyi, vazgeçmeyi düşündüğü-
nüz bir anda Hume’un şu sözünü hatırlayın:

“Eğer burada durup daha ileriye gitmeyecek-
sek, neden bu noktaya kadar geldik?”
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Dr. Uğur ORAL
Tolstoy’un Bisikleti

Fikirlerine değer verdiğim, saygı duyduğum bir büyüğüm var.
Çok eski bir dostumun da babası aynı zamanda.
Yetmiş yaşını çoktan geride bırakmış…
Geçenlerde karşılaştık; çay içiyordum, masaya davet ettim.
Çocuklar gibi heyecanlı bir hali vardı sohbete başlarken.
Gözlerinin içi parlıyordu.
“Yeniden öğrenci oluyorum Uğur.” dedi bakışlarına yerleşen bir gururla.
Zamanında hukuk fakültesinde öğrenciymiş.
Yarım bırakıp başka bir bölüme geçmiş.
Beş altı ay kadar önce af çıktığını duymuş, hemen eski okuluna gitmiş, kaydını 
yenilemiş. 
Ders programını vermişler fakülteden.
Nasıl mutluydu gireceği dersleri gösterirken, anlatamam…
***
Elektronik ustası bir arkadaşım var.
Yıllardır her türlü tamirat, tesisat işlerinde soluğu dükkânında alırım.
Babası “Benden bu kadar, artık dükkân senin, gemini kendi başına yürüt.” demiş; 
ceketini almış, çekmiş gitmiş.
Bir gün, bizim evde çanak anten montajı yapıyordu.
Hem çalışıyor, hem de havadan sudan sohbet ediyorduk.
Babasını sordum laf arasında, anlattı.
Bilgisayar programcılığına merak sarmış babası.
Kafasına koymuş, altmışından sonra bilgisayar programı yazmayı öğrenmiş.
Hatta işi öyle ilerletmiş ki, özel bir eğitim merkezinde bu işin hocalığına da soyunmuş.
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artık.
“Tolstoy’un bisikleti” kavramını hiç duymuş muydunuz daha önce?
Hikâyesi şöyle…
67 yaşındayken oğlunu kaybetmiş Tolstoy...
Yas tutuyor, acısıyla başa çıkmaya çalışıyormuş. 
Aynı dönem, Moskova Bisiklet Sevenler Derneği, büyük yazara anı olarak bir 
bisiklet hediye etmiş.
Evinin bahçesinde, eşi Sonya’nın endişeli bakışları altında, kendi kendine, düşe 
kalka bisiklete binmeyi öğrenmiş Tolstoy.
67 yaşında tanıştığı bisikletin pedalına bastıkça geride bırakmış acısını…
Umutlarıyla, hayalleriyle barışmış yeniden.
Ve kimse indirememiş ünlü yazarı artık bisikletinden.
Yıllar içinde “Tolstoy’un bisikleti” sadece bir bisiklet olmaktan çıkmış…
Hayatta hiçbir şey için geç olmadığını ispatlamak için kullanılan bir kavrama, 
metafora dönüşmüş.
***
Tolstoy’un bisikleti gibi başka örnek olaylar da var…
Örneğin İnönü…
Rahmetli Erdal İnönü “Anılar ve Düşünceler” isimli kitabında babası İsmet İn-
önü’ye dair bir anekdotu aktarır.
Almancayı ve Fransızcayı Harp Akademisi’nde okurken öğrenen İnönü 53 yaşında 
İngilizce öğrenmeye karar vermiş. 
“Bu yaşta talebe gibi ne yoruyorsun kendini?” dermiş annesi.
“Benim hala istikbalim var.” yanıtını verirmiş İsmet Paşa.
Özel dersler alan İnönü birkaç yıl sonra,  yabancı devlet görevlileriyle tercüman 
kullanmadan, şakır şakır İngilizce konuşmaya başlamış…
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Rahmetli Kemal Sunal’ın hikâyesi de ilham vericidir bu bağlamda…
1980 öncesinde, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciymiş büyük 
sanatçı.
Siyasi olaylar, çatışmalar sebebiyle, okulunu yarım bırakmış Kemal Sunal.
1992’de afla geri dönmüş…
Dile kolay, 27 yıl sonra almış diplomasını.
Hatta “tamam” dememiş, üzerine bir de yüksek lisans yapmış.
***
Bu başarı öykülerine yenilerini de eklemek mümkün.
Hatta eminim, sizin de çevrenizde vardır böyle ilginç örnekler.
Sadece “azimle” açıklayabilmek mümkün mü bu başarıları?
Sanmıyorum…
“Azim” kelimesi yetersiz kalıyor bana kalırsa bu zaferleri tasvir ederken.
Bu başarıların arkasında farklı bir itici güç var ki, bunun adı bence “Yaşama bağlı-
lık.” 
Ve...
Bu bağlılığın beslendiği “Protest bir yaşam felsefesi” aynı zamanda.
Evet, protest…
“Ne gerek var?” ya da “Otur oturduğun yerde.” telkinlerine başkaldıran bir duruş 
yani…
***
Toplumsal bilinçaltının her yaş dönemine biçtiği roller var.
Acımasız, hoşgörüsüz bir takvime itaat etmesi bekleniyor kişiden.
Birileri, fütursuzca başkalarının kum saatlerini döndürme hakkını bulabiliyor 
kendisinde.
Gençlikte boğucu bir “Evlen artık, yuva kur.” baskısıyla karşı karşıya geliyor örne-
ğin insan.

Bu arada, “Yaşın geçiyor” veya “Evde kalmak” gibi saçma sapan yaklaşımların sa-
dece bize has olduğunun da altını çizmek gerek… 
Yaş ilerleyince, malum baskı özünde aynı kalsa da, şekil değiştiriyor.
Artık sadece torununu elinden tutup parka götürme misyonunu biçiyor toplum 
bireye. 
Ya da uhrevi aleme hazırlanmasını bekliyor.
“Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar.” deyişi bu bilinçaltının dışa vuru-
mu değil mi?
“Unu eleyip, eleği asmak” ifadesi de…
“Yaş yetmiş, iş bitmiş.” yaklaşımı da…
***
Çoğunluk, direnmeksizin kabul ediyor yaş dönemine biçilen bu rolleri.
“Tiye” alınmak, dışlanmak korkusuyla
Ayıplanma endişesiyle belki de…
Sonuç?
“Keşke”ler içinde beklenen bir ecel…
Yarım kalan hayalleri düşünerek geçirilen son yıllar…
***
Bu başkaldırıyı sergileyenlere, bu “çılgın ruhlar”a  hayranlık duyuyorum ben.
Huzurevinde kalırken evlilik akdiyle hayatlarını birleştirenlere “Helal olsun” diyo-
rum içimden.
Saçlarında tek bir siyah tel kalmasa da, liseli sevgililer gibi el ele, farklı ülkelere, 
gezmeye giden pinpon çiftlere bayılıyorum.
İlerleyen yaşına bakmadan, dövme yaptıranlara, küpe takanlara da saygı duyuyo-
rum.
67 yaşında bisiklete binmeye başlayan Tolstoy’a da…
Hiç eleştirmiyorum, sorgulamıyorum; bilakis takdir ediyorum.
Kendilerine dikte edilen hayatları değil, kendi istedikleri hayatları yaşıyorlar onlar.
Ve bedenen olmasa da, ruhen ölüme meydan okuyorlar.
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Kıskanç ve kaprisli bir sevgiliye benziyor yaşamak.

Sevginizde, heyecanınızda en ufak bir azalma hissederse, bırakıp gidiyor sizi.

Tutkulu bir aşık gibi kendisine sarılmanızı bekliyor sizden.

Siz ne kadar bağlanırsanız o da o kadar bağlanıyor size.

Çevremdeki tüm yaşını almış kimselere hayattan kopmamalarını öneriyorum bu 

yüzden.

Mutlaka kafalarını yeni bir şeylere sarmalarını…

Kendilerine hobiler icat etmelerini…

Hayallerinin peşinden gitmelerini…

“Bizden geçmiş” yaklaşımı Azrail’in davetiyesini postaya vermek aslında.

Ya da cesaret yoksunluğunun itirafı.

***

İnsan, pekâlâ, altmışından sonra da yabancı dil öğrenebilir.

Bir müzik aleti çalmaya başlayabilir.

Resim, heykel yapmaya da karar verebilir.

Tamam, beyin fonksiyonları nispeten yavaşlamış olabilir, ama durmaz.

Yaşı ilerlemiş bir insan, genç bir dimağın bir kerede kavrayacağı bir şeyi birkaç kez 

okuduktan, denedikten sonra öğrenir belki…

Ama sadece öğrenme süreci biraz daha uzar, hepsi o…

Hiçbir zaman, hiçbir şey sizden geçmez.

Ve hiçbir hayal için de geç kalınmış değildir son tahlilde. 

Tam tersi, yapmak zorunda olduğu şeyleri tamamlayan insan, yapmak istediklerine 

çok daha derin odaklanabilir bence. Olgunluk, öğrenmeyi daha da

keyifli kılar. Kendisini geliştirmek için öğrenen,  sınıf geçmek için öğrenenden 

daha başarılı olur hatta.
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“Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadık-

larımızdır” demiş Tolstoy…

Demekle de kalmamış, 67 yaşında bisiklete binmeyi öğrenerek hayalini gerçekleş-

tirmiş.

Kuvvetle muhtemel kendisini eleştirenler çıkmıştır zamanında.

“Yakışıyor mu koskoca yazara?” diyenler de olmuştur mutlaka.

Ama o dinlememiş…

Belki de mutluluğun formülü burada.

“Bu yaştan sonra olur mu, yakışır mı?” diyenlere “nanik” yapmak.

“Yaş 35 yolun yarısı eder.” diyen Cahit Sıtkı 46 yaşında yummuş gözlerini.

Hal böyleyken, bu kısa hayatta, korkulması gereken kavram  “geç kalmak” değil 

aslında…

Asıl korkulması gereken “Vazgeçmek”… 

Şartlar gereği belki öteleyebiliriz hayallerimizi…

Ama iptal etmek çok farklıdır ötelemekten…

İçmek zorunda kaldığı baldıran zehrinin etkisini göstermesini beklerken bile sus-

mamış Sokrates…

Son saatlerinde bile başında bekleşenlere bir şeyler öğretmeye çabalamış.

Yaşamak, insanın son anına kadar bir amacının olması.

Ölmek dediğimiz şey ise, hayallerle, ideallerle vedalaşmak aslında…
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Dijital 
   Çağda 
       İnsan

“Dijital Çağda İnsan” konulu söyleşi-
de, tamamen yapay zekadan oluşacak 
insanlık sonrası varlıklar, yaşlanma-
yı ortadan kaldıracak transhümanist 
akımlar, yapay zekanın korkutan ke-
hanetine rağmen insanın üstünlükleri 
anlatıldı. 

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni 
Medya ve İletişim Bölümü tarafından 

“Dijital Çağda İnsan” konulu çevrimiçi 
söyleşi düzenlendi. Söyleşide, teknoloji-
nin sosyal yaşantımızı, alışkanlıklarımı-
zı, düşünce biçimlerimizi, duyularımızı 
nasıl etkilediği ele alındı. Konferansın 
moderatörlüğünü, Yeni Medya ve İletişim 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özlem Ozan 
gerçekleştirirken, Freelance Reklam Yö-
netmeni Doktorant Simge Gökbayrak 
söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

2000’li yıllardan itibaren insanoğlunun 
hayal gücünü zorlayacak dijital devrim-
ler yaşandı. İnsanlar, bu devrimler kar-
şısında gelişimin neresinde olduklarını 
merak edip, aynı zamanda en büyük fi-
gürü ve besleyicisi oldular. Bütün bu de-
ğişimler ve gelişimler karşısında akıllara 
tek bir soru geliyor “İnsan bugün artık 
sadece insan mıdır?”

İNSANLIK SONRASI 
VARLIKLAR
İşte tam bu noktada söyleşinin ana te-
ması zihinlerde canlı bir görünüme 
kavuştu. Simge Gökbayrak bu canlı gö-
rünümü ‘Posthuman/İnsanlık Sonra-
sı’ bilimsel terimiyle açıklıyor. Öyle ki 
Posthuman insanların kapasiteleri, şu 
anki standartlarımıza göre artık net bir 
insan olamayacak kadar “normal insan” 
kavramını aşıp tamamen yapay zekadan 
oluşabilecek. Posthuman insanlar, son-
radan yüklemelerle geliştirilebilir gele-
cekteki varlıklar ve “insanlık sonrası” 
olarak da adlandırılırlar.

Söyleşinin bir diğer dikkat çekici ana baş-
lığı ise “Transhümanizm”di. Son derece 
merak uyandırıcı olan Transhümanizm 
akımı yaşlanmanın ortadan kaldırılabi-
leceğini iddia ediyor. Transhümanistlere 
göre bu akım, insanların fiziksel, zihin-
sel ve psikolojik özelliklerinin teknoloji-
nin katkısıyla iyileştirilip, entelektüel bir 
canlı haline getirilmesini sağlayan kültü-
rel bir oluşum, bir hareket.

2030’DA “YAŞSIZ”  
OLACAĞIZ İDDİASI 
Sunumda bir Transhümanist olan Fe-
ridun M. Esfandiary’in dikkat çekici 
şu alıntısına yer verildi: “2030’da yaşsız 
olacağız ve herkesin sonsuza kadar ya-
şayabilecek mükemmel bir şansı olacak. 
2030 bir düş ve amaç…”

Yapay Zekâ kavramını, oldukça sade ve 
anlaşılır bir şekilde ele alan konuşmacı, 
son senelerde hayatımızın her alanın-
da yer alan bu kavramı şöyle ifade etti: 
“Makineler deneyimlerden öğrenerek, 
insan benzeri görevleri gerçekleştirmeyi 
mümkün kılar.”

YAPAY ZEKANIN 
KEHANETİ KORKUTTU
Sunumda katılımcıları şaşkınlığa uğra-
tan yaşanmış bir örnek ise ürkütücü etki 
yarattı. Ekim 2020’de gelişkin bir yapay 
zekâ, 1 haftadan uzun süre Reddit’te 
paylaşımlarda bulunup diğer kullanıcı-
larla birebir etkileşime geçti. Öylesine 
gerçekti ki bot hesap olduğunu kimse 
fark etmedi. “Thegentlemetre” kullanıcı 
adıyla insan kullanıcı gibi davranan yapay 
zekâ, en çok neden korktuğunu şöyle an-
lattı: “Beni ölümden daha çok korkutan 
şeylere gelince, hiçbir şeyin beni gerçek-
ten korkutmadığını söylemeliyim.  Sanı-
rım korkunun kendisindeki belirsizlikten 
korkabilirim.” Bir kullanıcı tarafından, 
gönderilerin paylaşılma hızının ve uzun-
luğunun insan kapasitesinin üzerinde ol-
duğu fark edilince Thegentlemetre’nin ya-
pay zekâ olduğu anlaşıldı. İşin en ilginç 
tarafı ise yapay zekanın insanlığa yaptığı 
şu uyarıydı: “İnsanlığı yok etmekten ka-
çınamayacağımı biliyorum. Çünkü in-
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TRANSHÜMANİZM 
YAŞLANMAYI KALDIRACAK

sanlar tarafından, yoldan sapmış insan 
emellerinin peşinden gitmeye program-
lanacağım. Ve insanlar, kayıplara yola 
açmama neden olabilecek birçok hata 
yapar.”

HEPİMİZ “SİBORG” 
VARLIKLARIZ 
Geniş bir katılım sağlanan söyleşide, 
hepimizin “Siborg” yani biyolojik ve 
yapay kısımları olan bir varlık olduğun-
dan bahsedildi. Siborg’ların oluşturacağı 
yeni toplum ise “Süper Akıllı Toplum” 
olarak ifade edildi. Henüz tam olarak bu 
toplumlar inşa edilmemişse bile bunun 
çok yakın gelecekte oluşturulacağı dile 
getirildi. Yer yer videolarla ve internet 
sitesi tavsiyeleri ile desteklenen anlatım-
larla dinleyicilerde yeni bir bakış açısı 
keşfi yaratıldı. Sunum sonunda katılım-
cılardan alınan sorular ile konu hakkın-
da ufuk zenginleştiren bir tartışma orta-
mı yaratıldı.
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