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2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemini 
tamamlarken Yaşar Üniversitesi MYO Yaprak dergisinin 25. 
Sayısı, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya hazırlanırken 
yayınlanıyor. Dünya insanlığı binyıllardır kendilerine daha 
iyi bir yaşam kurmanın çabası içinde olmuş ve tüm akıllarını, 
enerjilerini, zamanlarını bu amaca yöneltirken mesleğe ve 
mesleki eğitime önem vermişlerdir. Dolayısıyla Mesleki Eğitim 
çağlar boyunca insanların ilgisini çekmiş ve ihtiyaçların 
giderilmesindeki önemi vurgulanmış, ekonominin güç 
kaynaklarından biri olarak bilimle iç içe şekillenirken ve her 
zaman geleceğe ışık tutmuştur.

Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi ekonomik başarının 
da temeli olduğundan ülkenin kalkınması için önemlidir. 
Dijital çağın gerektirdiği mesleki eğitim, kaynakların verimli 
kullanmasına odaklanarak, yeni çağın buluşlarını ve hızla, 
kolay uygulama yöntemlerini, gerekli yenilikleri kendi 
bünyesine eklemlendirmiştir.  Tushar Agrawals konunun 
önemini “Mesleki ve teknik eğitim daha iyi istihdam olanakları 
için bir pasaporttur” biçiminde vurgulamaktadır.  Çünkü 
meslek yüksek okullarındaki teorik bilgiler ile iş piyasasındaki 
uygulama ve tecrübe birleşerek, sadece iş dünyasının gerçek 
hayat deneyimli çalışanlara sahip olmasını garantilemez, 
aynı zamanda genç bireylerin iş gücü piyasasına geçişini 
kolaylaştırır. 

Bu anlayışla, Yaşar Üniversitesi eğitim sisteminin dijital 
teknoloji alt yapısından destek alan YÜ MYO, 2010 yılında yeni 
çalışmaların uygulanmasında öncü olma çabasını sürdürmüş, 
hocalarının liderliği ve yönlendirmeleriyle öğrenciler dijital 
‘Yaprak Dergisi’ ni çıkarmaya başlamışlardır. Akademik ve 
sosyal başarıları yanında DGS rekorları ile çalışmalarını 
taçlandıran MYO öğrencileri, 10 yıldan fazla süredir Halkla 
İlişkiler Programı’ nın başlattığı bu harika dergiyi, Grafik 
Tasarım, Bilgisayar Destekli Animasyon Programcılığı’ nın 
desteği ile çok ilginç ve güncel konularla yayınına hazırlayıp 
okurlarına sunmaktadır. Bu ve benzeri çabalar MYO’ daki 
eğitim kalitesinin şekillenmesine örnek olacak ve kurumda 
ortak akıl ve iş birliğine katkı verecektir.

Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu
Yaşar Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Müdürü
sevkinaz.gumusoglu@yasar.edu.tr

Meslek Yüksek 
Okulları neden 
önemli
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4 Yaşar MYO  
Toplulukları 
öğrencileri 
dünyaya 
açıyor
Meslek Yüksek Okulu Turizm, Gıda ve Tarım ile Dış Ticaret 
öğrenci topluluklarının yöneticileri çalışmalarını ve üye olan-
ların elde edebilecekleri kazançları anlattı. 
Yaşar Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu öğrenci 
toplulukları çeşitli etkinliklerle 
üyelerini derslerin yanı sıra 
öğrenim gördükleri sektörün 
gerçek dünyasına taşıyor. 
Konularında uzman isimlerden, 
sektörün ilgili kurumlarını 
ziyarete kadar pek çok alanda 
öğrencileri geleceğe hazırlamayı 
amaçlayan Yaşar MYO 
Öğrenci Topluluklarından 
üçü dergimizin konuğu oldu.  
Turizm,  Gıda ve Tarım  ve Dış 
Ticaret topluluklarının Başkan 
ve Başkan Yardımcılarına merak 
edilenleri sizler için sorduk.

Turizmciler staj 
deneyimlerini paylaştı

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı Kasım ayında 1.sınıfl ar 
ve 2.sınıfl arın katıldığı bir  etkinlik 
düzenledi. Etkinlikte stajın 
öğrencilerin hayatlarına olan 
katkısı ve geleceğe dair deneyim 
kazanmalarının önemi anlatıldı.

 Ayrıca zorunlu staj, isteğe bağlı 
staj, Erasmus Stajı ve Kariyer 
Planlaması hakkında kısaca bilgi 
verildi. Etkinliğin en ilgi çeken 
bölümlerinden birisi ise 2021 - 2022 
akademik yılı yaz döneminde 
gerçekleşen 8 staj sunumu oldu. 
Stajyerler sunumlarında staj 
yaptıkları yerlerdeki gözlem ve 
deneyimlerini paylaştılar.

Sunumları dinleyen Dış Danışma 
Kurulu Üyesi İZRO Yönetim Kurulu 
Başkanı Macit Şaşzade, Bölüm 
Başkanı Dr. Öğretim üyesi Deniz 
Çelikdemir, Program Sorumlusu 
Dr. öğretim görevlisi Oya Turhaner 
ve bölüm hocaları Prof. Dr. Sabah 
Balta Akay, Dr. öğretim görevlisi 
İrem Enser, öğretim elemanı Seren 
Songür Zurnacıoğlu yorumları ile 
katkıda bulundu.
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Topluluğunuzun asıl amacı nedir?   

Topluluğumuzun asıl amacı çeşitli faaliyetler 
aracılığıyla sürdürülebilir turizm bilincinin 
oluşturulması, turizm endüstrisinin tanıtılması, doğal 
ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmaktır.

Etkinlik planlarken nelere göre planlıyorsunuz?

Etkinliklerimizi planlarken turizm çeşitlerinin 
incelenip tanıtılması kapsamında ilk hedefi miz 
İzmir’in doğal ve kültürel güzelliklerinin görülmesini 
ön planda tutmaktayız. Çünkü yaşadığımız güzel 
şehrimizin tarihi geçmişini ve güzelliklerini herkes 
bilsin isteriz.

Topluluklarınızda karşılaştığınız problemler 
nelerdir?

Topluluk içerisinde karşılaştığımız en büyük sorun 
iletişim kopukluğu üyelerimizin yapılan duyuruları 
dikkate almaması durumunda etkinliklere talep 
oldukça az oluyor. Etkinlik planladığımız kişi 
sayısının altında kalması durumunda bazen 
etkinlikleri iptal etmek zorunda kalabiliyoruz.

Üye katılımı en çok hangi tür etkinliklerde oluyor?

Üye katılımları söyleşi, seminer tarzı etkinliklerden 
çok okul dışarısına çıkılan tarihi yerlerin gezilip 
tanıtıldığı gezi etkinliklere daha fazla olmaktadır.
Topluluğunuzun asıl amacı nedir?   

Topluluğumuzun asıl amacı çeşitli faaliyetler 
aracılığıyla sürdürülebilir turizm bilincinin 
oluşturulması, turizm endüstrisinin tanıtılması, doğal 
ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmaktır.

Etkinlik planlarken nelere göre planlıyorsunuz?

Etkinliklerimizi planlarken turizm çeşitlerinin 
incelenip tanıtılması kapsamında ilk hedefi miz 
İzmir’in doğal ve kültürel güzelliklerinin 
görülmesini ön planda tutmaktayız. Çünkü 
yaşadığımız güzel şehrimizin tarihi geçmişini ve 
güzelliklerini herkes bilsin isteriz.

Turizm Topluluğu Başkanı: Ceren Olman                         
Başkan Yardımcısı: Sıla Akot
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Topluluğunuzun asıl amacı nedir?

Topluluğumuzun asıl amacı gün geçtikçe değeri daha 
fazla anlaşılan Gıda alanında yeni teknolojilerin gelişi-
mini takip edip topluluk üyelerimiz ile paylaşıp istişare 
etmektir.

Etkinlik planlarken nelere göre planlıyorsunuz?

Etkinlikleri planlarken Gıda sektörünün ana 7 alt 
dalının üretim yoğunluklarına göre ve zamanlarına 
göre yapıyoruz. Örnek olarak Zeytincilik alanında faal-
iyet gösteren bir işletmeyi Kasım ayında zeytin hasat 
döneminde ziyaret ediyoruz.

Topluluklarınızda karşılaştığınız problemler nel-
erdir?

Topluluk içerisinde yaşanan en büyük ve tek problem 
üyelerin katılım sorunudur. Yapılan her etkinlikte 
sertifi ka talebi olması maalesef üyelerin etkinlikten 
fayda sağlama değil de sadece CVlerine ekleyecekleri 
birer kağıt olarak görmeleridir.

Üye katılımı en çok hangi tür etkinliklerde oluyor?

Üye katılımı Sertifi ka verilen etkinliklerde diğerler-
ine göre fazla oluyor.

Gıda ve Tarım Topluluğu Başkanı: Ece Özbekler               
Başkan Yardımcısı: Yağmur Duran

DIŞ TİCARET TOPLULUĞU

Topluluğunuzun asıl amacı nedir? 

Topluluğumuzun asıl amacı üyelerimize ticaret 
sektörünün ileri gelen insanlarını tanınmış olan 
alanında uzman ve profesörleri üniversitemize davet 
ederek üyelerimize sektörü tanıtmalarını, bu sektörün 
tüm yanlarını görmelerini ve üyelerimizin bu alandaki 
gelişimini sağlamak. 

Etkinlik planlarken nelere göre planlıyorsunuz? 

Üyelerin bir arada olduğu ve en çok nasıl üyelerimize 
fayda sağlayabiliriz onlara nasıl daha fazla bir 
şeyler katabiliriz çerçevesinde planlıyoruz yeni 
kurulan bir topluluk olduğumuz için daha etkinlik 
düzenleyemedik ama planladığımız tüm etkinlikler bu 
çerçevede gerçekleşiyor.

Topluluklarınızda karşılaştığınız problemler 
nelerdir?  

Yeni kurulan bir topluluğuz aslında bu konuda 
daha büyük bir problemle karşılaşmadık fakat 

topluluğumuzun spesifi k bir adı olduğu için sadece 
Dış Ticaret Programı öğrencilerine açık veya onları 
ilgilendiren etkinlikler planlanıyor sanılıyor aslında 
biz sosyal etkinliklerimizde tüm üyelerimizin 
bölümü fark etmeksizin güzel vakitler geçirebileceği 
etkinliklerde planlıyoruz bu biraz problem olabiliyor.

Üye katılımı en çok hangi tür etkinliklerde oluyor?

Yeni kurulmuş bir topluluk olarak şu anda bir 
etkinlik tecrübemiz olmadı ama genel olarak eğitim 
seminerlerinde üye katılımları daha fazla oluyor gibi 
bir durum var üyeler bu tarz etkinliklere daha çok 
önem veriyor gibi. 
Dış Ticaret Topluluğu Başkanı: Ozan Çobanoğlu
Başkan Yardımcısı: Ata Aytekin Fidan    

Haber: Zeynep Sağdıç
Tasarım: Mehmnet Emin Dinç
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Yaşar Üniversitesi’nde Yelken Kulübünden, Vegan Topluluğuna, danstan, 
sinemaya çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 56 öğrenci topluluğu var.  Toplam 
6680 öğrencinin üye olduğu topluluklardan en kalabalık olanı 619  üye ile 
Gastronomi Topluluğu.

Haber: Zeynep Sağdıç

Hem yeni arkadaşlarınız olsun
 hem hayatına renk katın                  

Yaşar Üniversitesi Öğrenci 
Toplulukları, bireysel yetenekleri 
geliştirmek, takım halinde 
çalışabilmek, sosyal ve kültürel 
gereksinimleri karşılamak üzere 
öğrencilerin girişimleri ile kuruldu. 
Faaliyetleri öğrenciler tarafından 
yürütülürken, üniversitenin tam 
zamanlı öğretim elemanları 

ya da tam zamanlı idari personeli 
danışmanlığı ile topluluk çalışmaları 
sürdürülüyor. Sağlık Kültür Spor 
Müdürü Taylan Dündar, öğrenci 
toplulukları üzerine sorularımızı 
yanıtladı.

Haber: Zeynep Sağdıç
Tasarım: Mehmnet Emin Dinç

Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü nedir?

Sağlık Kültür Spor Müdürlüğünün sağlık hizmetleri, kültürel etkinlikleri 
ve spor faaliyetleri hakkında işleyişi yürütmektir. SKS Müdürlüğü işley-
işi içerisinde yer alan akademik-idari personel ve öğrencilerin kurum 
içi ve üniversitelerarası spor turnuvalarını, sağlık hizmetlerini, psikolo-
jik danışma ve rehberlik hizmetlerini, öğrenci topluluklarının sosyal- 
kültürel eğitimlerini, etkinliklerini ve süreçlerini kapsar.

Öğrenci topluluklarına toplam kaç öğrenci üyedir?

2022-2023 akademik yılında toplamda 6680 öğrenci üye olmuştur.

Kaç tane öğrenci topluluğu vardır?

2022-2023 akademik yılında 56 tane öğrenci topluluğumuz bulunmak-
tadır. Her biri yıl boyunca aktif bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

En çok hangi topluluğun üyesi vardır ve sayısı kaçtır?

Dosyalarına baktığımızda 619 üyeyle Gastronomi Topluluğu’muzun en fazla üyeye sahip olduğunu görüyoruz.

En favori öğrenci topluluğu/toplulukları hangisidir?

Bu soru zor bir soru. Dilersen bu soruya cevap vermeyeyim çünkü hepsi farklı alanlarda çalışmalarını yürütüyor. 
Öğrencilerin arasında böyle bir çalışma yürütebilirsiniz.

Öğrenci topluluklarının genel amacı ya da amaçları nedir?

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla tamamı öğrenciler-
imizin girişimleri ile kurulmuşlardır ve topluluklara üye olan öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ilgi 
alanları oluşturarak üniversite yaşamında sosyal bir çalışma alanı yaratmayı amaçlar. Ayrıca faaliyetleri öğren-
ciler tarafından tamamıyla gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

Sağlık Kültür Spor Müdürü
Taylan Dündar
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Elimize geçen bu kısıtlı para 
ile eğitim hayatımızı ve 
sosyal hayatımızı geçirmeye 
çalışıyoruz. En� asyonist 
ortamın tüm dünyayı etkisi 
altına aldığı bu dönemde, 
elimizde zaten kısıtlı olan 
paranın en azından satın 
alma gücünü koruyabilmesi 
için, üniversitemizde okuyan 
her bireyin temel � nansal 
okur yazarlığa sahip olması 
gerektiğini ve bu genç 
yaşımızda miktarı çok küçük 
bile olsa yatırım yapabilmeyi, 
yatırım yapılabilecek 
kaynakların neler olduğunu 
öğrenmesi gerektiğini 
düşünen Yaşar Üniversitesi 
Blockchain ve Finans 
Topluluğu Eş Bakanı Mert Fuat 
Duran sorularımızı cevapladı.

Yaşar Üniversitesi Blockchain 
ve Finans Topluluğu ne 
zaman kuruldu?

Yaşar Üniversitesi Blockchain 
ve Finans Topluluğu, 2022 
yılında kurulan yeni bir 
topluluk.

Ne amaçla bu topluluğu  
kurdunuz?

Yaşar Üniversitesi Blockchain 
ve Finans Topluluğu, Yaşar 
üniversitesi öğrencileri 
tarafından, üniversitemizin 
farklı bölümlerinde öğrenim 
gören öğrencileri bir araya 
getirerek; verimli, çalışan, 
üreten ve sosyal bir öğrenci 
topluluğu olmayı ve günümüz 
trendi olan blockchain 
teknolojisi hakkında öğrenci 
arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bununla 
beraber bu yeni teknoloji 
kendi içerisinde � nans 
ve yazılım bölümlerini 
barındırmış olması sebebiyle 
her iki alanda topluluk 
üyelerimizi bilgilendirmeyi ve 
onlara farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır.

Blockchain teknolojisi nedir 
bizi kısaca bilgilendirebilir 
misiniz?

Blockchain, yani Blok Zinciri, 
bloklardan oluşan zincir 

yapıyı tanımlıyor. Blockchain, 
dağınık yapıda bir veri tabanı 
sistemi olarak şifrelenmiş 
işlemlerin takibini sağlar. 
Blockchain, iş ağında yer alan 
işlemlerin kaydedilmesi ve 
varlıkların takip edilmesi gibi 
süreçleri kolaylaştırmaktadır. 
Aynı zamanda bu sistem, 
paylaşılabilen ve üzerinde 
değişiklik yapılamayan bir 
defter olarak da düşünülebilir.

Blockchain teknolojisi 
neden önemlidir kısaca 
bilgilendirebilir misiniz?

İş süreçlerinin güvenli ve 
verimli bir şekilde işleyebilmesi 
için bilginin mümkün olan 
en hızlı ve doğru şekilde 
aktarılması gerekmektedir. 
Blockchain’in bu noktada en 
temel faydası, yalnızca izni olan 
ağ üyelerinin ulaşabileceği bir 
defter niteliğinde olmasıdır. 
Üstelik, sisteme erişebilen 
üyeler, verilerde herhangi bir 
değişiklik yapamamaktadır. 
Blockchain’i ideal kılan bir 
özelliği de paylaşılabilen ve 

Harçlıkları En� asyondan 
Korumanın Yolu 

Öğrencilere � nansal okur yazarlık öğrenmelerini öneren 
Yaşar Üniversitesi Blockchain ve Finans Topluluğu Eş 

Bakanı Mert Fuat, bu yolla en azından ellerindeki kısıtlı 
paranın satın alma gücünü koruyabileceklerini söylüyor.

şe� af bilgi sağlayan bir yapıda 
oluşudur. Bu, kullanıcı için 
güven verici bir unsurdur.
 
Blockchain teknolojisi nasıl 
çalışır?

Blockchain, merkezi bir 
sisteme sahip değildir. Tüm 
bilgisayarlar üzerinden blok 
zincirinde yer alan verilere 
ulaşım sağlanabilir. Bilgilere 
ulaşmanın yanında burada 
yapılan işlemlerin kimlere 
ait olduğu ve ne zaman 
yapıldığı gibi bilgilere de 
şe� af bir şekilde ulaşabilmek 
mümkündür.
Bu teknolojide yapılan işlemler 
değiştirilemediği için bir 
düzeltme yapmak istendiği 
zaman sisteme yeni bir kayıt 
eklenmektedir. Böylece, tüm 
detaylar korunur ve yapılan 
tüm doğru ve yanlış işlemler 
gözlemlenebilir.
Blockchain teknolojisinde 

kimlik, bütün ağların tanıdığı 
kullanıcı kimlik numarası 
şeklinde oluşturulmaktadır. 
Böylece kullanıcı adı, soyadı 
gibi kişisel bilgileri kullanmak 
yerine tüm işlemler bu kimlik 
numarası ile yapılır. Burada 
yapılan işlemler, kullanıcının 
sistemindeki matematiksel 
hesaplamalar, yani hash 
fonksiyonları ile şifrelenerek 
zincir üzerine kayıt edilir.
Hash fonksiyonları ile 
oluşturulan karakter dizileri 
har� er ve rakamlardan 
meydana gelir. Yapılacak en 
ufak bir değişiklik halinde farklı 
bir dizi oluşur.
Yapılan tüm işlemler, kullanıcı 
vasıtası ile doğrulanır ve 
kayıtlar kalıcı hale gelir. Bu 
da, bu teknolojinin merkezi 
bir yapıda olmadığını 
gösterir. Kısacası, blockchain 
teknolojisini önemli kılan 
unsurlar; anonim bir yapıya 
sahip oluşu, merkezi bir sistem 

olmayışı ve bozulamaz ve 
hacklenemez oluşudur.

Blockchain teknolojisi ne 
işe yarar ve hangi alanlarda 
kullanılabilir?

Blockchain teknolojisi, 
bünyesindeki bilgileri güvenle 
saklama özelliği ile veri gizliliği 
sunmaktadır. Burada yer alan 
verileri değiştirmek için ise 
diğer bloklardan onay almanız 
gereklidir. Bu da, blok sayısı 
kadar onay mekanizmasını 
devreye sokmaktadır. Böylece 
sistem, dışarıdan gelebilecek 
iyi ya da kötü niyetli bir 
aksiyonun önüne geçerek 
verinin güvende olmasını 
sağlar. 
Blockchain teknolojisi pek çok 
farklı sektörde kullanılabilen 
bir yapıya ve işleve sahip. Bu 
teknolojinin yaygın olarak 
kullanıldığı başlıca sektörler 
arasında; Kamu sektörü, Finans 



11

şe� af bilgi sağlayan bir yapıda 
oluşudur. Bu, kullanıcı için 
güven verici bir unsurdur.
 
Blockchain teknolojisi nasıl 
çalışır?

Blockchain, merkezi bir 
sisteme sahip değildir. Tüm 
bilgisayarlar üzerinden blok 
zincirinde yer alan verilere 
ulaşım sağlanabilir. Bilgilere 
ulaşmanın yanında burada 
yapılan işlemlerin kimlere 
ait olduğu ve ne zaman 
yapıldığı gibi bilgilere de 
şe� af bir şekilde ulaşabilmek 
mümkündür.
Bu teknolojide yapılan işlemler 
değiştirilemediği için bir 
düzeltme yapmak istendiği 
zaman sisteme yeni bir kayıt 
eklenmektedir. Böylece, tüm 
detaylar korunur ve yapılan 
tüm doğru ve yanlış işlemler 
gözlemlenebilir.
Blockchain teknolojisinde 

kimlik, bütün ağların tanıdığı 
kullanıcı kimlik numarası 
şeklinde oluşturulmaktadır. 
Böylece kullanıcı adı, soyadı 
gibi kişisel bilgileri kullanmak 
yerine tüm işlemler bu kimlik 
numarası ile yapılır. Burada 
yapılan işlemler, kullanıcının 
sistemindeki matematiksel 
hesaplamalar, yani hash 
fonksiyonları ile şifrelenerek 
zincir üzerine kayıt edilir.
Hash fonksiyonları ile 
oluşturulan karakter dizileri 
har� er ve rakamlardan 
meydana gelir. Yapılacak en 
ufak bir değişiklik halinde farklı 
bir dizi oluşur.
Yapılan tüm işlemler, kullanıcı 
vasıtası ile doğrulanır ve 
kayıtlar kalıcı hale gelir. Bu 
da, bu teknolojinin merkezi 
bir yapıda olmadığını 
gösterir. Kısacası, blockchain 
teknolojisini önemli kılan 
unsurlar; anonim bir yapıya 
sahip oluşu, merkezi bir sistem 

olmayışı ve bozulamaz ve 
hacklenemez oluşudur.

Blockchain teknolojisi ne 
işe yarar ve hangi alanlarda 
kullanılabilir?

Blockchain teknolojisi, 
bünyesindeki bilgileri güvenle 
saklama özelliği ile veri gizliliği 
sunmaktadır. Burada yer alan 
verileri değiştirmek için ise 
diğer bloklardan onay almanız 
gereklidir. Bu da, blok sayısı 
kadar onay mekanizmasını 
devreye sokmaktadır. Böylece 
sistem, dışarıdan gelebilecek 
iyi ya da kötü niyetli bir 
aksiyonun önüne geçerek 
verinin güvende olmasını 
sağlar. 
Blockchain teknolojisi pek çok 
farklı sektörde kullanılabilen 
bir yapıya ve işleve sahip. Bu 
teknolojinin yaygın olarak 
kullanıldığı başlıca sektörler 
arasında; Kamu sektörü, Finans 
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sektörü, Enerji sektörü, Sağlık 
sektörü, ve Tedarik zinciri 
sayılabilir.

Söylediklerinizden � nans 
ve blockchain teknolojisinin 
beraber kullanılabildiğinizi 
anlıyoruz topluluğumuzun 
� nans ayağıyla ilgili olarak 
ne söyleyebilirsiniz?

Finans, faaliyetten en iyi 
şekilde yararlanmak için 
varlıkların, yükümlülüklerin 
ve fonların zaman, süreç, 
ortamlar içinde tahsisidir. 
Başka bir deyişle, riskleri ve 
belirsizlikleri ele alırken fonları 
en iyi şekilde yönetmek veya 
çoğaltmaktır. Finans büyük 
ölçüde üç bölüme ayrılmıştır; 
Kişisel Finans, Kurumsal Finans 
ve Kamu Finansı. Biz topluluk 
olarak öncelikle kişisel � nans 
alanına eğilmeyi hede� iyoruz. 
Kişisel � nans; bireylere özeldir 
ve bir bireyin � nansmanını 
veya fonlarını yönetir. Ayrıca 
kişinin, tasarruf ve yatırımlar 
açısından istenen hede� ere 
ulaşmasına yardımcı olur. 
Bizler öğrenciler olarak gerek 
ailelerimizden aldığımız 
desteklerle, gerek çalışarak 
yaşamımızı sürdürebilmemiz 
için küçük de olsa belli bir 
miktar parayı kullanıyoruz. 
Elimize geçen bu kısıtlı para 
ile eğitim hayatımızı ve 
sosyal hayatımızı geçirmeye 
çalışıyoruz en� asyonist 
ortamın tüm dünyayı etkisi 
altına aldığı bu dönemde, 
elimizde zaten kısıtlı olan 

paranın en azından satın 
alma gücünü koruyabilmesi 
için, üniversitemizde okuyan 
her bireyin temel � nansal 
okur yazarlığa sahip olması 
gerektiğini ve bu genç 
yaşımızda miktarı çok küçük 
bile olsa yatırım yapabilmeyi, 
yatırım yapılabilecek 
kaynakların neler olduğunu 
öğrenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.

Topluluk olarak belirttiğiniz 
hede� erle ilgili ne gibi 
çalışmalar yaptınız ve 
yapmayı planlıyorsunuz?

Öncelikle belirttiğim gibi 
üniversitemizde öğrenim 
gören her bireyin temel 
� nansal okur yazarlığa sahip 
olabilmesini sağlayabilmek 
ve bu konuda bir farkındalık 
yaratabilmek adına; 12 Ekim 
2022 tarihinde üniversitemizde 
Temel Finans ve Yatırım 
Eğitimini gerçekleştirdik. 
Eğitimimize üniversitemizin 
farklı bölümlerinde okuyan 
çok sayıda öğrenci arkadaşımız 
katıldı. 19 Ekim 2022 
tarihinde Finansal Piyasalarda 
Risk Yönetimi Eğitimi 
gerçekleştirildi. 21 Ekim 
2022 tarihinde Blockchain 
101 Eğitimi yine yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. Ayrıca 
önümüzdeki süreçte, � nans ve 
yazılım konularında kendini 
geliştirmiş ve uzmanlığı 
bulunan kişileri üniversitemize 
davet ederek, çeşitli eğitimler 
vermeyi planlıyoruz. 

Bu süreçte okumuzun 
öğrencilerinin � nansal okur 
yazarlığının arttırılabilmesi 
ve Blockchain teknolojisine 
kişilerin aşina olabilmesini 
sağlamak amacıyla sektöründe 
öncü olan; OKX Borsası, Patika, 
Yatırım 101 ve Chainlink 
gibi devlerle görüşüp çeşitli 
sponsorluk anlaşmaları yapmış 
bulunuyoruz. Sponsorlarımız 
ile çeşitli etkinlikler yapmayı 
planlıyoruz.

Vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz son olarak 
ne söylersiniz?

Öncelikle topluluğumuzu 
tanıtabilmek için bizimle 
iletişime geçtiğiniz için ben 
teşekkür ederim. Okula 
gelen her bireyin bölüm 
farkı olmaksızın kesinlikle en 
azından; temel � nansal okur 
yazarlık bilgisine sahip olması 
gerektiğini ve artık hayatımızın 
neredeyse ayrılmaz bir parçası 
olan ve gelecekte çok çeşitli iş 
imkanları sağlama potansiyeli 
olan yazılım konusunda 
temel bilgileri edinmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
Bu sebeple, okulumuzdaki 
tüm öğrencileri bölüm fark 
etmeksizin topluluğumuza 
üye olmaya ve yaptığımız 
etkinliklere katılmaya davet 
ediyorum. İnstagram sayfamızı 
aktif olarak kullanıyoruz. 
Tüm duyurularımızı oradan 
yapıyoruz. “ yu_blockchain ” 
kullanıcı adı ile tüm öğrenci 
arkadaşlarımızı bizi takip 

Tasarım /  Ahmet Bircan Oğuz Haber /  Anar Araz



Rüzgar ve 
dalgalarla 
yaşamak
Yelken Kulübü Başkanı 
Yaşar Üniversitesi 
öğrencilerine, İzmir 
gibi deniz kenarındaki 
önemli bir liman 
şehrinde okurken 
yelken sporunu 
deneyimlemelerini 
öneriyor. 
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Rüzgar ve 
dalgalarla 
yaşamak

“Rüzgar ve dalgaları kullanarak seyir yapmanın nasıl bir duygu 
olduğu anlatılmaz yaşanır” diyen Yaşar Üniversite Yelken Kulübü 
Başkanı Cem Sert yelken sporu ve kulübün faaliyetleriyle ilgili 
sorularımızı yanıtladı.
               
Yelkene karşı duyduğun ilgi ne zaman başladı ?

Çocukluğumdan beri denizi görmek bile beni mutlu ederdi.
İzmir’de yaşadığımdan da deniz aslında hep yanı başımdaydı. 
Ortaokuldayken yelken yapan arkadaşlarım vardı ve onları 
gördükten sonra     bu sporu merak etmeye başladım. Sonrasında 
ailemin önerisi ve desteğiyle 2012 yılında optimist sınıfıyla 
yelken hayatım başladı.
İlk denize çıktığım andan itibaren tam benlik bir spor olduğunu 
anladım. Sonrasında yelken, hayatımda çok önemli bir yer 
tutmaya başladı. Yazın haft a içi her gün, kışları da havaya aldırış 
etmeden haft a sonları denizdeydim. Yaşım arttıkça da laser, 420 
ve olimpik sınıf olan 470 sınıfl arına geçtim. 2017 yılında da 
ülkemizi Balkan Şampiyonası’nda milli takımda temsil ettim. 
2019 yılından beri de Hukuk Fakültesindeki eğitimimin yanında 
yelkenli yatlarda yarışıp ayrıca antrenörlük yapıyorum.

Yelken başkanı olarak okulda yapmak istediğin aktiviteler 
neler ?

Yelken Topluluğu başkanı olarak öncelikle okulumuzda daha 
çok öğrencinin bu sporla tanışmasını ve yarış takımı olarak 
okulumuzu daha çok yarışta temsil etmeyi hedefl iyorum. Ayrıca 
bu yıl imkanlarımız dahilinde konaklamalı yelken seyirleriyle, 
topluluk üyelerinin gece seyrini tecrübe etmelerini ve uzun yol 
deneyimi kazanmalarını planlıyoruz.

Yaşar üniversitesi öğrencilerine yelken kulübü ile ilgili 
tavsiyelerin neler olur?

Yaşar Üniversitesi öğrencilerine, İzmir gibi deniz kenarındaki 
önemli bir liman şehrinde okuyorken topluluğumuza katılıp 
bu sporu deneyimlemelerini öneriyorum. Rüzgar ve dalgaları 
kullanarak seyir yapmanın nasıl bir duygu olduğu anlatılmaz 
yaşanır ve üniversitemiz bu imkanı sağlıyorken ilgisi olan herkesi 
kayıt dönemlerinde bekliyoruz. 

Kulüp etkinliklerini hangi sıklıkla düzenliyorsunuz?

Kulüp etkinliklerimiz tüm 
yıl boyunca oluyor. Dönem 
başında yeni üyelerimizin 
teorik eğitimleriyle başlıyoruz. 
Sonrasında geçen seneden aktif 
üyelerimiz ve teorik derslere katılan 
yeni üyelerimizle, deniz üzerindeki 
eğitimlerimize başlıyoruz ve yıl 
sonuna kadar seyirlerimize devam 
ediyoruz.

Kış aylarında da etkinliklerinize 
devam ediyor musunuz?

Yelken, yaz kış yapılan bir spor. 
Evet, kışın soğuktan dolayı 
biraz daha zor diyebiliriz ancak 
eğitimlerimizi yaptığımız yatlar 
sudan yüksek olduğu için ve 
gerekli kışlık kıyafetleri yelken 
okulları temin ettiği için topluluk 
üyelerimizin bu konuda bir sıkıntısı 
olmuyor.

Hem hukuk gibi önemli bir 
bölümü okuyup hem de yelkenle 
bu kadar ilgilenmek seni hiç 
zorladı mı ?

Hem Hukuk Fakültesinde 
okumak hem yelkenle uğraşmak 

bazen zorlayabiliyor. Ancak küçüklüğümden beri ikisinin 
dengesini nasıl kurmam gerektiğini çok iyi öğrendim. 
Hatta akademik başarımın büyük bir kısmını yelken 
yapmama borçlu olduğumu söyleyebilirim çünkü sadece 
ders çalışabilecek bir yapım olmadığından yelken yapmak 
derslerdeki verimimi arttırıyor. Lise için sınava hazırlanırken 
de antrenmanlara gidiyordum ve Bornova Anadolu Lisesini 
kazandım, üniversite sınavına hazırlanırken de milli takımda 
yarışıyordum ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazandım. 

Yaşar Üniversitesi öğrencilerine vermek istediğin bir mesaj 
var mı?

Yaşar Üniversitesi öğrencilerine okulumuzun bu imkanından 
kesinlikle yararlanmalarını ve hayatlarına deniz girdikten 
sonra nasıl pozitif bir değişim olacağını görmelerini öneririm.

Haber: Tuğçe KARADUMAN 
Selin SANDIK
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Kulüp etkinliklerimiz tüm 
yıl boyunca oluyor. Dönem 
başında yeni üyelerimizin 
teorik eğitimleriyle başlıyoruz. 
Sonrasında geçen seneden aktif 
üyelerimiz ve teorik derslere katılan 
yeni üyelerimizle, deniz üzerindeki 
eğitimlerimize başlıyoruz ve yıl 
sonuna kadar seyirlerimize devam 
ediyoruz.

Kış aylarında da etkinliklerinize 
devam ediyor musunuz?

Yelken, yaz kış yapılan bir spor. 
Evet, kışın soğuktan dolayı 
biraz daha zor diyebiliriz ancak 
eğitimlerimizi yaptığımız yatlar 
sudan yüksek olduğu için ve 
gerekli kışlık kıyafetleri yelken 
okulları temin ettiği için topluluk 
üyelerimizin bu konuda bir sıkıntısı 
olmuyor.

Hem hukuk gibi önemli bir 
bölümü okuyup hem de yelkenle 
bu kadar ilgilenmek seni hiç 
zorladı mı ?

Hem Hukuk Fakültesinde 
okumak hem yelkenle uğraşmak 

bazen zorlayabiliyor. Ancak küçüklüğümden beri ikisinin 
dengesini nasıl kurmam gerektiğini çok iyi öğrendim. 
Hatta akademik başarımın büyük bir kısmını yelken 
yapmama borçlu olduğumu söyleyebilirim çünkü sadece 
ders çalışabilecek bir yapım olmadığından yelken yapmak 
derslerdeki verimimi arttırıyor. Lise için sınava hazırlanırken 
de antrenmanlara gidiyordum ve Bornova Anadolu Lisesini 
kazandım, üniversite sınavına hazırlanırken de milli takımda 
yarışıyordum ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazandım. 

Yaşar Üniversitesi öğrencilerine vermek istediğin bir mesaj 
var mı?

Yaşar Üniversitesi öğrencilerine okulumuzun bu imkanından 
kesinlikle yararlanmalarını ve hayatlarına deniz girdikten 
sonra nasıl pozitif bir değişim olacağını görmelerini öneririm.

Haber: Tuğçe KARADUMAN 
Selin SANDIK



16Yaşar’da
veganlara
müjde
Yaşar Üniversitesi Vegan Topluluğu okul 
yemekhanesinde  menüye vegan yemek 
seçenekleri kazandırdı.

Yaşar’da
veganlara
müjde

egan Topluluğu başkanı 
Güven Bulan ile okul 
yemekhanesine vegan 
yemek çeşitlerini getirmesi 
üzerine konuştuk.

Okulun yemekhanesine vegan 
menü eklemenizdeki amaç 
nedir? Kimleri hede� ediniz?

Öncelikle vegan beslenme son 
bilimsel çalışmalar ışığında en 
sağlıklı beslenme türü olduğu 
kanıtlanmış bir beslenme türüdür. 
Hayvancılık orman yangınları, 
seller, çölleşme, kaynak tükenmesi 
gibi felaketlerin en büyük 
sebebidir. Hayvancılık hiçbir 
sebep olmamasına rağmen en 
az kedi-köpek dostlarımız kadar 
duygusal canlıları ömür boyu 
hapseder ve onlara sürekli işkence 
eder. Yani vegan beslenme şekli 
moda bir diyet veya popüler bir 
akım değil doğaya, kendi sağlığına 
ve hayvanlara zarar vermek 
istemeyen herkesin uyması 
gereken bir beslenme şeklidir. Bu 
sebepler doğrultusunda vegan 
beslenme bir haktır. Bizler de bu 
beslenme türünü benimsemiş 
veya bu beslenme türüne ilgili 
bireylerin hakları için vegan menü 
seçenekleri için çaba gösterdik.

Vegan topluluğu ne zaman 
kuruldu ve bu projeyi yapmaya 
ne zaman karar verdiniz?

Vegan topluluğumuzu 2021-2022 
öğretim yılının ilk döneminde 
kurduk. İkinci dönemden 
beri de vegan olsun olmasın 
herkesin severek yiyebileceği, 
sürdürülebilir, sağlıklı ve besleyici 
bir menü için çaba sarf etmekteyiz. 
Etmekteyiz diyorum çünkü şu 
anki yönetim mezun olduktan 
sonra bu menü seçeneğinin 
hem yurtta hem de okulun tüm 
alanlarında bulunmasını ve 
okulun yönetmeliğine eklenmesini 
istiyoruz. Menünün geliştirilmesi 
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17Yaşar’da
veganlara
müjde

egan Topluluğu başkanı 
Güven Bulan ile okul 
yemekhanesine vegan 
yemek çeşitlerini getirmesi 
üzerine konuştuk.

Okulun yemekhanesine vegan 
menü eklemenizdeki amaç 
nedir? Kimleri hede� ediniz?

Öncelikle vegan beslenme son 
bilimsel çalışmalar ışığında en 
sağlıklı beslenme türü olduğu 
kanıtlanmış bir beslenme türüdür. 
Hayvancılık orman yangınları, 
seller, çölleşme, kaynak tükenmesi 
gibi felaketlerin en büyük 
sebebidir. Hayvancılık hiçbir 
sebep olmamasına rağmen en 
az kedi-köpek dostlarımız kadar 
duygusal canlıları ömür boyu 
hapseder ve onlara sürekli işkence 
eder. Yani vegan beslenme şekli 
moda bir diyet veya popüler bir 
akım değil doğaya, kendi sağlığına 
ve hayvanlara zarar vermek 
istemeyen herkesin uyması 
gereken bir beslenme şeklidir. Bu 
sebepler doğrultusunda vegan 
beslenme bir haktır. Bizler de bu 
beslenme türünü benimsemiş 
veya bu beslenme türüne ilgili 
bireylerin hakları için vegan menü 
seçenekleri için çaba gösterdik.

Vegan topluluğu ne zaman 
kuruldu ve bu projeyi yapmaya 
ne zaman karar verdiniz?

Vegan topluluğumuzu 2021-2022 
öğretim yılının ilk döneminde 
kurduk. İkinci dönemden 
beri de vegan olsun olmasın 
herkesin severek yiyebileceği, 
sürdürülebilir, sağlıklı ve besleyici 
bir menü için çaba sarf etmekteyiz. 
Etmekteyiz diyorum çünkü şu 
anki yönetim mezun olduktan 
sonra bu menü seçeneğinin 
hem yurtta hem de okulun tüm 
alanlarında bulunmasını ve 
okulun yönetmeliğine eklenmesini 
istiyoruz. Menünün geliştirilmesi 
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Yaşar Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Selin Gençtürk  günlük 
yaşamımızda kullandığımız 
her ürünün oluşumuna 
büyük katkı sağlayan 
endüstriyel tasarımın önemi 
, eğitim çalışmaları ve kariyer 
çalışmalarıyla ilgili sorularımızı 
cevaplandırdı.

Endüstriyel Tasarımı nedir?

Endüstriyel Tasarım günlük 
hayatta kalktığımız yatak, 
baktığımız ayna, ellerimizi 
yıkarken kullandığımız musluk, 
mutfakta kullandığımız çatal, 
tabak, bardak vb. bütün 
gördüğümüz objelerin hepsi 
birer endüstriyel tasarım 
ürünüdür.
 
Endüstriyel Tasarım bölümü 
okumaya nasıl karar verdiniz?
Tasarımla çocukluğumdan beri 
çok ilgileniyordum. Etrafımdaki 
bir şeyleri devamlı yenileyerek, 
değiştirerek başlamıştım. 

Bunları değiştirmek hoşuma 
gidiyordu. Daha sonra hayalimi 
gerçekleştirmek için Ekonomi 
Üniversitesi’ne müracaat 
ederek yetenek sınavını 
kazandım.

Ulaşmış olduğunuz 
kariyerinizden memnun 
musunuz? Daha farklı 
kariyer hede� eriniz var 
mıdır?

Kariyer hede� m için hiçbir 
zaman oldum demem doğru 
değil, daha çok ilerleyeceğim 
bir yolum var. Sosyal medya 
alanı, TV programına 
katılıyorum düzenli olarak ve 
aynı zamanda köşe yazarlığıma 
devam etmekteyim.  Farklı 
alanlarla kendimi besleyerek, 
hiçbir zaman tek yönlü 
olmayarak hayatımı devam 
ettiriyorum. Öğrencilerimde 
her zaman farklı açılardan 
tasarım beslemelerini tercih 
ediyorum.

Sizce neden Yaşar 
Üniversitesini tercih etmeliyiz? 

Yaşar Üniversitesi çok fazla 
yurt dışı bağlantısı olan bir 
üniversitedir. Sektörden çok fazla 
hocayla iç içe çalıştığımız için 
öğrenciler hem akademik hem 
de sektörden hocalar ile birlikte 
eğitimine devam edebiliyor o 
yüzden Yaşar Üniversitesi’ni tercih 
etmelerini istiyoruz.

Yaşar Üniversitesi’nin bu bölüm 
için çalışmaları var mıdır, varsa 
bunlar nedir?

Çalışmalarımız bulunmaktadır. 
Her sene akademisyenlerinde 
düzenlemiş oldu karma sergiler 
bulunmaktadır.  Geçen sene 
benim de sergide yayınlanan 
çalışmam vardı. Bir ayakkabının 
serüvenini video art şeklinde 
anlatmıştım. Yaşar üniversitesi 
Tasarıma çok önem vermektedir. 
Çoğu platformda ismini bu 
şekilde duyurmaktadır.

Gezin, Görün, 
Staj Yapın

Endüstriyel tasarımın insan yaşamındaki önemini anlatan Dr. 
Selin Gençtürk öğrencilere yenilikleri takip etmeleri bunun 
için gezip görmeleri ve mutlaka staj yapmaları tavsiyesinde 

bulunuyor. 

18 ve şu andaki ekonomik koşullara 
daha uygun hale gelmesi için de hem 
ihale sahibi fi rmayı yormayacak 
hem de öğrencileri mutlu edecek 
seçenekleri tartışıyoruz.

Projeye vegan topluluğu dışında 
kimlerin yardımı dokundu?

Topluluk dışında öncelikle SKS 

başkanımız Taylan Dündar abimiz 
bizlere çok destek oldu. Geçen 
dönem rektör hocamız Prof. Dr. 
Mehmet Cemali Dinçer bizleri 
desteklediğini belirtti. Yeni destek 
hizmetleri müdürümüz Edip 
Başarslan bizlere çok anlayışla 
yaklaştı, taleplerimizi bizi anlayarak 
dinledi. Orta yolu bulabilmemiz 
adına Sofra Grup yönetimi ile 
bir araya getirdi. Sofra Grup 
yönetimi de oldukça anlayışlı ve 
uzlaşmacıydı. Kısaca Edip Bey 
geldikten sonra süreç çok daha 
kolaylıkla ilerledi. Hem kendisine 
hem de Sofra Grup yönetimine 
teşekkür ederiz. Okul dışında da 
tüm Türkiye 'de üniversitelerin 
vegan temsilcilerinin buluştuğu 
ÜNİVEG platformunda çok faydalı 
bilgi paylaşımları yaptık ve oradaki 
üniversitelerin tecrübeleri bizlere 
çok güzel yol gösterdi.

Bu projeyi gerçekleştirmede 
iletişime geçtiğiniz kişiler kimler?

Öncelikle tabi ki öğrencilerle, 
hocalarımızla, SKS yönetimiyle, 
destek hizmetleri müdürlüğüyle, 
rektör hocamızla ve ihale sahibi 
fi rmayla iletişime geçtik.

Vegan topluluğu 
başkanımızın gözünden 
öğrencileri vegan yemeklerle 
buluşturma serüveni…

Aslında bu süreç yorucu olmaması 
gereken ve çok kolaylıkla çözülebilen 
bir süreç. Çünkü vegan beslenme 
çok daha sağlıklı, her yemeğin 
vegan versiyonu olduğundan 
damak zevkinden fedakarlık 
edilmeyen, doğaya zarar vermeyen, 
hayvanlara zarar vermeyen ve 
çok daha ekonomik bir beslenme 
şekli. Bizler çok büyük pürüzler 
yaşamasak da ilk başvurularımız 
esnasında anlaşılamadığımız 
durumlarda kaldık. Bizim bu 
sürece başlarken hedefi miz vegan 
olsun olmasın herkesin severek 

yiyebileceği, okulu ve ihale sahibi 
fi rmayı ek bir ekonomik yük altına 
sokmayan, çok daha besleyici, 
lezzetli bir menü hedefi ydi. Fakat 
dediğim gibi anlaşılamadığımız 
için bazı sıkıntılar yaşadık. Tüm 
bunlara rağmen yeni dönemimizde 
bunları büyük oranda çözdük 
ve şimdi bu menüyü kalıcı hale 
getirmek ve geliştirmek istiyoruz. 
Beklentimiz vegan beslenmenin 
aslında ne olduğunun anlaşılması 
ve vegan seçeneklerin çoğalıp her 
yerde bulunmasıdır. Toparlamamız 
gerekirse süreç devam ediyor ve 
bu süreç yorucu olduğu kadar bu 
dünyadaki acıyı azaltabildiğimiz 
için keyifl i bir süreç. Herkesi 
vegan beslenmeye davet eder, 
isteyen herkesle bilimsel çalışmalar 
ışığında hazırlanmış vegan 
rehberimizi paylaşmaktan mutluluk 
duyacağımızı belirtmek isteriz. 

Haber: Deniz Yavaşoğlan
Efsane Kamaç

Tasarım: Mehmet Emin Dinç



Yaşar Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Selin Gençtürk  günlük 
yaşamımızda kullandığımız 
her ürünün oluşumuna 
büyük katkı sağlayan 
endüstriyel tasarımın önemi 
, eğitim çalışmaları ve kariyer 
çalışmalarıyla ilgili sorularımızı 
cevaplandırdı.

Endüstriyel Tasarımı nedir?

Endüstriyel Tasarım günlük 
hayatta kalktığımız yatak, 
baktığımız ayna, ellerimizi 
yıkarken kullandığımız musluk, 
mutfakta kullandığımız çatal, 
tabak, bardak vb. bütün 
gördüğümüz objelerin hepsi 
birer endüstriyel tasarım 
ürünüdür.
 
Endüstriyel Tasarım bölümü 
okumaya nasıl karar verdiniz?
Tasarımla çocukluğumdan beri 
çok ilgileniyordum. Etrafımdaki 
bir şeyleri devamlı yenileyerek, 
değiştirerek başlamıştım. 

Bunları değiştirmek hoşuma 
gidiyordu. Daha sonra hayalimi 
gerçekleştirmek için Ekonomi 
Üniversitesi’ne müracaat 
ederek yetenek sınavını 
kazandım.

Ulaşmış olduğunuz 
kariyerinizden memnun 
musunuz? Daha farklı 
kariyer hede� eriniz var 
mıdır?

Kariyer hede� m için hiçbir 
zaman oldum demem doğru 
değil, daha çok ilerleyeceğim 
bir yolum var. Sosyal medya 
alanı, TV programına 
katılıyorum düzenli olarak ve 
aynı zamanda köşe yazarlığıma 
devam etmekteyim.  Farklı 
alanlarla kendimi besleyerek, 
hiçbir zaman tek yönlü 
olmayarak hayatımı devam 
ettiriyorum. Öğrencilerimde 
her zaman farklı açılardan 
tasarım beslemelerini tercih 
ediyorum.

Sizce neden Yaşar 
Üniversitesini tercih etmeliyiz? 

Yaşar Üniversitesi çok fazla 
yurt dışı bağlantısı olan bir 
üniversitedir. Sektörden çok fazla 
hocayla iç içe çalıştığımız için 
öğrenciler hem akademik hem 
de sektörden hocalar ile birlikte 
eğitimine devam edebiliyor o 
yüzden Yaşar Üniversitesi’ni tercih 
etmelerini istiyoruz.

Yaşar Üniversitesi’nin bu bölüm 
için çalışmaları var mıdır, varsa 
bunlar nedir?

Çalışmalarımız bulunmaktadır. 
Her sene akademisyenlerinde 
düzenlemiş oldu karma sergiler 
bulunmaktadır.  Geçen sene 
benim de sergide yayınlanan 
çalışmam vardı. Bir ayakkabının 
serüvenini video art şeklinde 
anlatmıştım. Yaşar üniversitesi 
Tasarıma çok önem vermektedir. 
Çoğu platformda ismini bu 
şekilde duyurmaktadır.

Gezin, Görün, 
Staj Yapın

Endüstriyel tasarımın insan yaşamındaki önemini anlatan Dr. 
Selin Gençtürk öğrencilere yenilikleri takip etmeleri bunun 
için gezip görmeleri ve mutlaka staj yapmaları tavsiyesinde 

bulunuyor. 

19



20

Pek çok kişiye ulaşarak 
birilerinin hayatlarına 
dokunmaya çalışarak 
öğrencilere bir şeyler öğretmek, 
anlatmak nasıl bir his?

Benim için üniversitede 
olmamın tek nedenlerinden 
biri diyebilirim. Akademi bir 
yana öğrencilere bir kelime 
bile öğretmek çok önemli 
benim için. Yeni jenerasyonla 
kendilerini yenilime fırsatı 
buluyorlar. Benim de sektörle 
bağlantılarım olduğu için 
öğrencilerimi onların içine 
katarak yeni çalışmalar, projeler 
üretiyorum. Bu sene de yapmış 
olduğum gibi birkaç � rmayla 
birlikte proje üreterek hem 
öğrencilere sektör hem de 
kendimi geliştirmiş oluyorum.

Bu bölümü okumakta 
olan öğrencilere söylemek 
istediğiniz en önemli şey 
nedir?

Öğrencilerime her zaman tek 
yönlü değil çok yönlü alanlarda 
kendilerini geliştirmeleri 
ve yenilikleri devamlı takip 
etmeleri ve çok gezmeleri 
gerektiğini söylüyorum her 
zaman. Ülkemizde çoğu sanat 
faaliyetleri ya da kendilerini 
geliştirecekleri atölyeler 
workshoplar mevcut değil. 
Bunun için bütçelerinin el 
verdiği kadarıyla yurt dışına 
giderek kendilerine daha çok 
bilgi katarlar. Bunun dışında 
mutlaka staj yapmalarını 
öneriyorum sektörle iç içe 
olmaları gerekiyor.

Haber /  Berfu Durmuşoğlu - Duygu TekinTasarım /  Ahmet Bircan Oğuz
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“Hayatını İzmir’e adayan, 
İzmir için her şeyini ortaya 
koyan, canla başla çalışan, 
yaşayan, “İzmir Baba”yı bu 
kitapla ölümsüzleştirmek, yeni 
nesillere tanıtmak şimdiye 
kadar üstlendiğim en özel ve 
gurur verici görevlerden biri 
oldu benim için “ diyen Uğur 
Oral sorularımızı cevaplandırdı.

Sancar Maru� u ile çok eskiye 
dayanan bir dostluğunuz 
olduğu biliniyor. Nasıl 
tanıştınız İzmir Baba ile?

Sancar Ağabey ile tanıştığımda 
beş yaşındaydım. Evlerine 
ilk girdiğimde ise yaşım 
yediydi. Bizim evimizden 
birkaç apartman ötede 
oturuyorlardı. Neredeyse her 
gün karşılaşıyorduk. Nitekim, 
gazeteciliğe başladıktan 
sonra aramızdaki bağ daha da 
güçlendi. Sancar Ağabey’in 
evi benim ikinci evim, ailesi ise 
ikinci ailem gibiydi. Sabahlara 
kadar sohbet ederdik birlikte. 
Kişiliğimin oluşmasında Sancar 
Ağabey’den öğrendiklerimin 
yeri büyüktür. Sadece Sancar 
Ağabey ile yaşadıklarımı, 
anılarımı yazmaya kalksaydım 
belki bunun gibi üç dört kitap 
daha çıkardı. Hayatımın en zor 

anlarında hep yanımda olmuş, 
her zaman � kirlerinden feyz 
aldığım, büyük değer verdiğim 
birisiydi benim için. Sırdaşımdı, 
dostumdu, akıl hocamdı, 
ağabeyimdi. Üzerimdeki 
hakkı büyüktür; hep şükranla 
andım, anıyorum ve anacağım 
kendisini. Hayatını İzmir’e 
adayan, İzmir için her şeyini 
ortaya koyan, canla başla 
çalışan, yaşayan, “İzmir Baba”yı 
bu kitapla ölümsüzleştirmek, 
yeni nesillere tanıtmak şimdiye 
kadar üstlendiğim en özel 
ve gurur verici görevlerden 
biri oldu benim için. Bu kitap, 
Sancar Maru� u’nun İzmir’e 
adadığı, eylemleriyle ve 
erdemleriyle değer katarak 
zenginleştirdiği yaşamına bir 
“saygı duruşu”dur. 

“İzmir Baba Sancar 
Maru� u”yu yazmaya ne 
zaman karar verdiniz?

Aslında bu kitabı yazmaya 
neredeyse 30 yıl kadar önce 
karar vermiştim. Sohbete 
dalıp sabahladığımız gecelerin 
birinde neden hayatını 
yazmadığını sormuştum 
Sancar Ağabey’e. Vaktinin 
olmadığını söylemişti. Bunun 
üzerine, kendisinden izin 

isteyerek, bu göreve talip 
olduğumu ifade etmiştim, 
çok mutlu olmuştu. HİSDAŞ’ın 
en faal olduğu yıllardı, çok 
yoğundu, çalışacak zaman 
bulamıyorduk. Bunun üzerine 
birlikte İstanbul’a gittik. O 
günkü teknoloji, ses kayıtlarını 
müzik kasetleriyle yapmaya 
izin veriyordu. Bir hafta 
süresince tam 30 tane 90’lık 
kaset doldu söyleşilerimiz 
esnasında. Yani, dile kolay 
tam 45 saat süren bir söyleşi 
maratonu gerçekleştirdik 
birlikte. Ben sordum o anlattı, 
o anlattı ben dinledim. 
Her gün neredeyse 8 saat 
konuştuk Sancar Ağabey ile 
sabah kahvaltısından gece 
uyuyana kadar. Tüm hayatını, 
hayallerini, hayal kırıklıklarını, 
başarılarını, başarısızlıklarını, 
pişmanlıklarını büyük bir 
içtenlikle anlattı bana. Sonraki 
yıllarda Sancar Ağabey bazı 
yeni olayların da eklenmesini 
istedi; çalışmaya devam 
ettik. Kitap, revizyonlarla, 
eklemelerle, bugüne geldi ama 
ne yazık ki son halini birlikte 
veremedik. Sancar Ağabey’in 
ani vefatıyla kitap bıraktığımız 
yerde kaldı. Yaslı günlerin 
ardından kitaba son halini 
vermek için kolları sıvadım. 

‘İZMİR BABA’nın Hayatı 
Kitap oldu 

Halkla ilişkilerde İzmir’in duayen ismi Sancar Maru� u’nun 
hayatı kitap oldu. Çocukluğundan beri Maru� u’yu tanıyan 

Uğur Oral İzmir Baba’yı nasıl yazdığını anlattı. 
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Sancar Maruflu’nun İzmir aşkı 
için neler söyleyebilirsiniz?
Sancar Ağabey için “İzmir’i 
çok seviyorum” ifadesi hiçbir 
zaman yeterli değildi. Ona 
göre sevgi, emek isterdi. İzmir’i 
gerçekten sevenler bu şehir 
için elini taşın altına koymalı 
ve sorumluluk üstlenmeliydi. 
Nitekim Sancar Ağabey’i 
finalinde İzmirlilerce “İzmir 
Baba” ilan edileceği yolculuğa 
çıkartan da bu yaklaşımı ve 
vizyonu olmuştu. Beklentisiz 
bir biçimde seviyordu İzmir’i, 
İzmirlileri. İzmir’e hizmet 
etmek onun yaşamının amacı 
olmuştu. Sancar Ağabey İzmir 
için büyük bir değer ve şanstı. 
Eylemleriyle, erdemleriyle hep 
İzmirlilere örnek oldu. İzmir’e 
emeği geçmiş kişileri anarak, 
yaşayan değerleri onore 
ederek vefa duygusunun 
önemini gösterdi kamuoyuna. 
Başkanı olduğu oluşumlar 
aracılığıyla garibanlara yardım 
eli uzattı, muhtaç kimselere 
sahip çıktı. Çevresini seferber 
ederek kendisine derdini 
anlatan İzmirlilerin sorunlarına 
çözüm buldu. Gerçekten de 
âşık olduğu şehrin sakinlerinin 
kendisini adlandırdığı gibi, 
İzmir’in “Babası” oldu. Ve bir 
baba olmanın sorumluğuyla 
hep sahip çıktı İzmir’ine. En 
büyük sevdası olan İzmir’e 
hizmet etmek onun yegâne 
amacıydı. Bir amaca aşkla 
bağlanmış tüm büyük insanlar 
gibi Sancar Ağabey de 
sevdasıyla ölümsüzleşti. 
Son olarak, kitabınızla ve “İzmir 
Baba” ile ilgili olarak neler 
söylemek istersiniz?
Bu kitabın yayınlanması 
Sancar Ağabey’in bana 
vasiyetiydi adeta. Keşke 

Sancar Ağabey de aramızda 
olsaydı, bu kitabı kitapçıların 
vitrinlerinde görebilseydi, 
eline alıp okuyabilseydi, ama 
ne yazık ki artık bu imkânsız. 
Bu yüzden buruk bir mutluluk 
içindeyim. Sancar Ağabey 
hayatı boyunca, İzmir’e 
hizmeti geçmiş kimseleri 
unutturmamak için çaba sarf 
etti. Şimdi aynı hassasiyeti 
İzmirlilerin Sancar Ağabey 
için göstermesi gerek bence. 
Sancar Ağabey’in hayattayken 
adına düzenlenen etkinlikler, 
Karşıyaka Belediyesi’nin 
doğduğu sokağa adını vermesi 
bence gerçekten takdire şayan 
davranışlardı. Keza, vefatının 
ardından yerel yönetimlerin 
kendisini anmak adına 
yaptıkları jestler ve girişimler 
de. Bu tarz, Sancar Ağabey’i 
gelecek nesillere de anlatacak, 
tanıtacak ve unutulmamasını 
sağlamak çabalar hepimizin 
“İzmir Baba”ya bir vefa 
borcudur. 
Okurlarla Buluştu Dr. Uğur 
Oral’ın 3. kitabı olan “İzmir 
Baba Sancar Maruflu” tüm 
Türkiye’de kitapçılarda ve 
internet üzerinden kitap satışı 
yapan sitelerde yerini aldı. 
Sancar Maruflu’ya en yakın 
isimlerden biriydi
Kitabın yazarı Dr. Uğur Oral beş 
yaşındayken tanıştığı, yıllarca 
aynı sokakta oturduğu Sancar 
Maruflu’ya en yakın isimlerden 
biriydi.
İzmir’in sesi olmuştu 
İzmirlilerin “İzmir Baba” olarak 
adlandırdığı Sancar Maruflu 
bir sivil toplum lideri ve kanaat 
önderi olarak hep şehrin 
sakinlerinin sesini yöneticilere 
duyurmuştu. 
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Bu süreçte “puzzle”ın eksik 
kalan parçalarını bulmamda 
ve yerine koymamda Sancar 
Ağabey’in oğlu, kardeşim 
Cevat Maru� u ve kitapta 
anlatılan olaylara tanıklık eden 
bazı dostlarım da çok yardımcı 
oldular. Hepsine teşekkür 
borçluyum. 

Kitapta okurları neler 
bekliyor? Biraz bilgi verebilir 
misiniz?

“İzmir Baba Sancar Maru� u” 
304 sayfadan oluşuyor. 
Yakın Kitabevi Yayınları’ndan 
çıktı. Türkiye genelinde tüm 
kitapçılarda ve internet 
üzerinden kitap satışı yapan 
sitelerde yerini aldı. Kitap 
sadece bir biyogra�  değil 
aslında. Evet, Sancar Ağabey’in 
hayatını anlatıyorum ama 
aslında yaşadıkları ışığında 
yakın tarihe de ışık tutuyor 
kitap. Sancar Ağabey başta 
merhum Cumhurbaşkanları 
Turgut Özal ve Süleyman 
Demirel olmak üzere 

Türkiye’nin bir dönemine imza 
koymuş birçok siyasetçinin 
seçim kampanyasını 
yürütmüş, danışmanlığını 
yapmış, İzmir’de Dr. Behçet 
Uz dahil neredeyse tüm 
belediye başkanlarıyla yakın 
temas içinde olmuş bir isim. 
Dolayısıyla Sancar Maru� u’nun 
anıları aynı zamanda bir 
döneme de ışık tutacak. Sonuç 
itibarıyla belgesel tadında bir 
kitap çıktı ortaya. Bu kitabı 
bir biyogra� den ziyade bir 
belgesele benzetiyorum. 
Belgeselin başrolünde Sancar 
Maru� u var ama senaryosunda 
Türkiye’nin ve İzmir’in önemli 
kişileri ve olayları da roller 
üstleniyor. Ayrıca “İzmir Baba 
Sancar Maru� u”nun halkla 
ilişkiler mesleğine gönül 
veren gençlerin de çok şey 
öğreneceği bir kitap olacağına 
inanıyorum. 

Sancar Maru� u’yu nasıl 
anlatırsınız?

Sancar ağabey bence hangi 

konuya el attıysa zirveye çıkmış 
bir isim. Azmiyle, hırsıyla 
çok genç yaşta çok önemli 
başarılar elde etmiş, çok 
güçlü dostluklar inşa etmiş. 
Örneğin vizyonuyla dönemin 
İzmir Belediye Başkanı İhsan 
Alyanak’ın dikkatini çekmiş ve 
belediyede çok güçlü bir yer 
edinmiş. Şirketini kurduğunda, 
herkes İstanbul’a taşınmasını 
önermiş ama o İzmir’de 
kalmış ve HİSDAŞ’ı Türkiye 
çapında bir marka haline 
dönüştürmüş. Katıldığı tüm 
sivil toplum kuruluşlarında 
hep kendisini liderlik 
pozisyonunda bulmuş. Bir 
memur çocuğu Sancar Maru� u; 
tüm bunları çok çalışarak, 
bileğinin hakkıyla başarmış. 
Ve başarı merdivenlerini 
tırmanırken erdemlerinden, 
duruşundan hiç ödün 
vermemiş, hiç kimsenin 
kalbini kırmamış. Yaşam 
öyküsünden, � kirlerinden, 
dünya görüşünden herkesin 
alması gereken dersler olduğu 
kanaatindeyim. Sancar 



Sancar Maruflu’nun İzmir aşkı 
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bağlanmış tüm büyük insanlar 
gibi Sancar Ağabey de 
sevdasıyla ölümsüzleşti. 
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Sancar Ağabey’in bana 
vasiyetiydi adeta. Keşke 

Sancar Ağabey de aramızda 
olsaydı, bu kitabı kitapçıların 
vitrinlerinde görebilseydi, 
eline alıp okuyabilseydi, ama 
ne yazık ki artık bu imkânsız. 
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hizmeti geçmiş kimseleri 
unutturmamak için çaba sarf 
etti. Şimdi aynı hassasiyeti 
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ardından yerel yönetimlerin 
kendisini anmak adına 
yaptıkları jestler ve girişimler 
de. Bu tarz, Sancar Ağabey’i 
gelecek nesillere de anlatacak, 
tanıtacak ve unutulmamasını 
sağlamak çabalar hepimizin 
“İzmir Baba”ya bir vefa 
borcudur. 
Okurlarla Buluştu Dr. Uğur 
Oral’ın 3. kitabı olan “İzmir 
Baba Sancar Maruflu” tüm 
Türkiye’de kitapçılarda ve 
internet üzerinden kitap satışı 
yapan sitelerde yerini aldı. 
Sancar Maruflu’ya en yakın 
isimlerden biriydi
Kitabın yazarı Dr. Uğur Oral beş 
yaşındayken tanıştığı, yıllarca 
aynı sokakta oturduğu Sancar 
Maruflu’ya en yakın isimlerden 
biriydi.
İzmir’in sesi olmuştu 
İzmirlilerin “İzmir Baba” olarak 
adlandırdığı Sancar Maruflu 
bir sivil toplum lideri ve kanaat 
önderi olarak hep şehrin 
sakinlerinin sesini yöneticilere 
duyurmuştu. 
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   Kreşte öğretmeninin “Bu 
çocuk takım sporu yapmalı.” 
demesiyle başlayacak olan 
uzun soluklu yolculuk, ilkokul 
ikinci sınıfta beden eğitimi 
öğretmeninin o’nu basketbola 
yönlendirmesiyle başlıyor. 
Özel Türk Koleji’nde okuduğu 
zamanlarda basketbola olan 
merakı artan Ali Efe, Pınar 
Karşıyaka’nın altyapısında saha 
ile buluşmuş oluyor. 
Karşıyaka Basketbol takımının 
21 yaşındaki genç sporcu Ali 
Efe Barış 12 yıllık basketbol 
serüvenini anlattı. 

Ali Efe Barış kimdir?

   2001 doğumlu aynı zamanda 
sporla ilgilenen Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi’nde 
beden eğitimi öğretmenliği 
okuyan bir sporcuyum. Onun 
dışında Karşıyaka’da doğdum 
Karşıyaka’da büyüdüm. On iki 
yıldır basketbol oynuyorum. 
Basketbol haricinde bir sürü 
okulda okudum. 1-2-3 İTK’de 
okudum. 4-5 Çakabey, 6’da 
Yamanlar’da okudum. 7-8-9-
10-11-12’de Doğa Koleji’nde 
okudum. Şu anda dediğim gibi 

Aydın’da okuyorum. 
Basketbol maceranız nasıl 
başladı, kim yönlendirdi?
   Aslında beden eğitimi 
öğretmenimizin bana ve 
aileme “Bu çocuğun kesinlikle 
takım sporu yapması lazım” 
demesi ile spor heyecanım 
başladı. Sonra ikinci sınıfta 
İTK’de basketbola olan 
merakım daha çok arttı ve 
beden eğitimi öğretmenim 
beni basketbola yönlendirdi. 
Ben de Karşıyaka Spor 
Kulübü’nde basketbola 
başladım. 

Ailenizden size destek 
çıkanlar kimler?

   Zaten tek çocuğum. Anne 
ve babam her zaman destek 
çıktı. Onun dışında aile 
dostlarımdan bana çok fazla 
destek çıkan oldu. Akıl veren 
oldu, yönlendiren oldu. Şu 
anda antrenörlük yapmasa bile 
önceden Karşıyaka’da antrenör 
olan bir  abim de çok yardımcı 
oldu bana bu konuda. Onlar 
sayesinde ayakta durdum 
diyebilirim. Destek almak 
çok önemli, bazen tek başına 

olayları idare edemiyorsun. 
Özellikle yaşın gençse. 

İdolünüz var mı?

   NBA’de şu anda Luka Doncic. 
Çünkü hem yaşıtım olması 
hem soğukkanlı hem çok zeki 
olması hem de oyun tarzını da 
çok benimsediğim ve hoşuma 
gittiği için Luka’yı idol olarak 
görüyorum diyebilirim. 

Peki, neden basketbol? 

Başka takım sporları da 
olabilirdi… Başka sporları 
da profesyonel olmasa da 
denedim. Genelde Türkiye’de 
futbola çok fazla ilgi var 
ama benim hiçbir zaman 
futbola merakım olmadı ve 
basketbolun bana verdiği 
heyecanı başka hiçbir spor 
vermedi. Aynı zamanda bir 
takım olmak, basketbolun 
getirdiği hem maddi hem 
manevi, popülerlik olsun 
saygınlık olsun, bu tarz şeyler 
özellikle Türkiye’de çok fazla 
benimsendiği için basketbola 
devam etmeyi tercih ettim

Kişiliği Güçlendiren Oyun
BASKETBOL

Karşıyaka Basketbol Takımı’nın en genç oyuncusu Ali 
Efe Barış takım sporu basketbolun oyuncuların kişi-

liklerinin gelişimine katkısını anlattı. 
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İlk maçınızı hatırlıyor 
musunuz, sizin için nasıldı, 
neler hissettiniz? 

İlk maçımı çok hatırlamıyorum, 
çünkü dediğim gibi 12 
sene önce başlamıştım ama 
herhalde küçük bir turnuva 
gibi bir şeydi. O turnuvada 
çok heyecanlanmıştım. 
ISF Dünya Okul Sporları 
Basketbol Şampiyonası diye 
geçiyordu. Bir yaş büyükler 
ile oynuyordum. Benim 
için güzel geçen o turnuva, 
unutamayacağım güzel bir anı 
olmuştu.

Basketbol sizin için sadece 
bir meslek mi? 

Kesinlikle meslekten fazlası. 
Mesela bana basketbolun 
kattığı çok şey var.

Örneğin?

   Mesela empati duygusu, 
takım arkadaşına olan güven 
ve onun da sana güvenmesi 
insanların arasında bir bağ 
oluşmasına neden oluyor 
bence ve bu iyi anlamda 
dış hayatına da yansıyor. Bu 
sizin mental olarak daha sert 
olmanızı sağlıyor. Bence bu 
çok güzel bir şey. Gündelik 
hayatımda daha rahat ettiğimi 
düşünüyorum ve bunu da 
basketbola borçluyum. 

Neden Pınar Karşıyaka?

   Altyapısından yetiştiğim için. 
Oyuncular 18 yaşına geldikleri 
zaman bir kontrat atmaları 
gerekiyor ve benim kontratım 
da beş senelik. Karşıyaka 
benimle beş senelik kontrat 
yaptı ve şu anda üçüncü 
senesindeyim. Geçen sene 
TED’e kiralanmıştım. Bu senede 

Ufuk Sarıca sağ olsun, beni 
takımına kattı ve buradayım.

Sözleşmeniz bittiğinde 
yenilemeyi düşünüyor 
musunuz?

   Açıkçası bunu hiç 
düşünmedim. Bu biraz 
da Karşıyaka’ya bağlı. 
Karşıyaka beni isteyecek 
mi, bilmiyorum. Ama eğer 
öyle bir durum olursa, aynı 
zamanda da anlaşabilirsek, 
benim hakkımda da olumlu 
düşünceleri olup ileriye dönük 
güzel planlarımız olursa, 
neden olmasın?

Takımla ilişkiniz nasıl, en 
genç oyuncu olmak nasıl 
hissettiriyor?

   Takımla ilişkim güzel, 
takımda bir hiyerarşi var ve 
takımın en küçüğü olduğum 
için aslında çok güzel yanları 
da var. Yani bir sürü abin 
oluyor ve insanlar sana yardım 
ediyor. Onların tecrübelerini, 
abiliğini benimseyebiliyorsun. 

Gerçekten çok güzel bir şey 
benim için. 
Takımda size tam olarak ‘abi’ 
gibi hissettiren ya da en iyi 
anlaştığınız kişi kimdir?
Tam‘abi’ gibi hissettiğim 
Semih Erden. Çünkü Semih 
abi, hem saha içinde hem 
saha dışında aramızdaki en 
tecrübeli insan.  Aynı zamanda 
Murat abi de öyle. Desteklerini 
esirgemiyorlar ama bana en 
yakın kişi Berkan Durmaz 
diyebilirim. Yaşımızın daha 
yakın olması ve kafamızın 
daha çok uyuşmasından dolayı 
Berkan abi ile aram çok iyi.

Ufuk Sarıca ile ilişkiniz, 
aranız nasıl?

   Ufuk abi ile aram çok iyi. Ben 
onu çok seviyorum, onun da 
beni sevip bana inandığını 
düşünüyorum. Aram gayet iyi 
diyebilirim. 
Çok yoğun bir temponuz var…
Evet, hala okuyorum bazen 
okula gitmem gerekiyor, bu 
beni biraz yorabiliyor.

Peki, boş zamanlarınızda ya 
da deşarj olmak için neler 
yapıyorsunuz?

Bazen evde Play Station 
oynayabiliyorum. Play 
Station beni bazı şeylerden 
uzaklaştırıyor. Onun dışında 
ailemle ve arkadaşlarımla vakit 
geçirmek de bazı şeylerden 
uzaklaşmamda yardımcı 
olabiliyor. Onun dışında 
yaptığım spesi� k bir şey yok, 
zaten çok enerjim de kalmıyor 
spordan dolayı çok vaktim de 
kalmıyor. Vaktim olduğunca 
herkese zaman ayırmaya 
çalışıyorum diyebilirim. 
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Bundan sonraki hayalleriniz, 
hede� eriniz nelerdir?

Spor açısından konuşursak 
vücudumun gidebildiği yere 
kadar oynamak istiyorum. 
Gidemediği yerde, basketbolu 
bıraktığım zaman antrenör 
olmak istiyorum, yönetici de 
olabilir, menajer de olabilir 
buna daha karar vermedim 
ama hayatın beni nasıl 
yönlendireceğini de bilemem. 
Bunları konuşmak için çok 
erken ama basketbol açısından 
oynayabileceğim en üst 
seviyede ve en fazla sürede 
oynamayı düşünüyorum. 

NBA hede� niz var mı?

NBA hede� m yok.
Neden?
Çünkü öyle bir potansiyelim 
olduğunu düşünmüyorum, 

realist bir insanım. Hayal 
kurmak çok güzel bir şey ama 
hayal kurup da sonrasında 
üzülmek de istemem. NBA 
hayalim yok. Şu an hede� m; 
Karşıyaka’nın A takımında 
olabildiğince üst seviyede ve 
takıma katkı vererek oynamak.

Oynarken ya da izlerken 
etkilendiğiniz bir maç var mı, 
var ise hangi maç? 

Herhalde oynarken en 
etkilendiğim maç geçen 
sene TED’de EGO Spor’a karşı 
oynarken TBL’ye çıkmamızdı. O 
maç benim için unutulmazdı. 
Özellikle, geriden gelmiştik. O 
maçın anlamı benim için çok 
büyük. 

Sporcu olmak isteyen 
gençlere nereler önerirsiniz?

Öncelikle şunu tavsiye 
edebilirim; bir şeyi, 
gerçekten istiyorlarsa ya çok 
çalışmaları lazım ya da direkt 
çalışmamaları. Çünkü ikisinin 
arası olmuyor kesinlikle. 
Yani, bu işi yapacaksanız 
çok çalışmanız lazım. Çok 
çalışmazsanız alt seviye bir 
oyuncu olursunuz ve öyle 
olduğu zamanda, özellikle 
Türkiye’de, bunun maddi 
olarak geliri çok fazla değil. 
Yani bu işte maddi anlamda 
para kazanmak istiyorsanız en 
üst seviyeye oynamanız lazım. 
O yüzden çok çalışmalarını 
tavsiye ederim. 
İyi ve kaliteli insanlarla 
arkadaşlık kurmalarını tavsiye 
ederim. Onları düşürecek 
ve kötü etkileyecek kişilerle 
kesinlikle bir birliktelik içinde 
olmamalılar. 
Onun dışında aile de çok 
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önemli. Ailelerini işin içine 
olabildiğince az katsınlar. 
Ayrıca bu iş çok inişli çıkışlı. 
Her zaman mental olarak sert 
olmaları lazım. 

Dediniz ya “Aileyi çok 
karıştırmasınlar” bu ne 
anlama geliyor?

Dünyanın en iyi aşçısına 
basketbolu sorsan hiçbir şey 
anlamaz değil mi? Benim 
ailemin sonuçta spor ile bir 
alakası yok. Benim annem 
gra� ker, babam da ticaretle 
uğraşıyor ve onların olaya 
bakış açısı doğru olmayabilir 
diye düşünüyorum. Çünkü 
mesela benim de gra� kerliğe 
bakış açım hiçbir zaman olmaz. 
Çünkü bilmiyorum. O yüzden 
bence herkesin bildiği işle ilgili 
yorum yapması gerektiğini 

düşünüyorum. Aileler bu 
konuda çok duygusal olabiliyor 
ve bu duygusallık da insanları 
kötü yönde etkileyebiliyor. 
Saha dışında desteklerini 
olabildiğince vermeliler bence 
ama basketbolla çok içli dışlı 
olmaları iyi bir durum değil.

Mental olarak sertlikten 
bahsediyorsunuz, siz mental 
olarak bahsettiğiniz sertliğe 
nasıl ulaştınız?

Dediğim gibi 12 senedir 
oynuyorum. İlk başladığımda 
hemen bozulan, antrenörlerine 
trip atan, hemen oyundan 
düşen ve bunu devamlı 
saha dışına , saha içine 
yansıtan bir insandım. 
Sonunda dedim ki “Böyle 
bir yere varamayacaksın, 
emeğine yazık, aileni de 

kötü etkiliyorsun, takım 
arkadaşlarına da haksızlık. 
Senin o an moralin düşük diye 
arkadaşlarının da moralini 
düşürmeye hakkın yok”. O 
yüzden yavaş yavaş gelişti, 
yaşımda büyüdükçe daha 
da olgunlaştıkça bunun 
üstesinden geldim.

Bir ara karantinaya 
alınmıştınız. Covid dönemi 
sizi nasıl etkiledi?

Covid dönemi aslında beni 
çok kötü etkiledi. Çünkü 
uzun zamandır spor yaptığım 
için yoğun bir temponun 
içerisindeydim ve bir anda 
sporu kesmek benim için 
acayip kötü oldu. Evde sürekli 
PlayStation oynuyordum 
ve “Bu bir yere kadar” 
dedim. Dışarı çıkamamak 
aynı zamanda çok kötü 
bir durumdu. Babamın 
arkadaşının jimnastik salonu 
var, sağ olsun benim için 
salonu açıyordu, oraya 
gidiyordum Covid döneminde. 
En azından basketboldan 
uzak olsam bile spora daha 
yakındım onun sayesinde. 
Covid dönemini bu şekilde 
atlattım diyebilirim.
 
10 numara sizin için neyi 
ifade ediyor?

Açıkçası ritüelleri ve totemleri 
olan bir insan değilim. 
Basketbol kariyerimde ilk başta 
4 giyiyordum. Sonra 6 numara 
giydim. Altyapı aslında benim 
için çok kötü geçti. Yani o 
numaraları giydiğimde çok iyi 
bir gidişat yoktu benim için. 
Sonra 10 numaraya geçtiğim 
dönemde şans mı geldi 
bilmiyorum ama bir şeyler 
oldu ve bazı şeyler yolunda 
gitmeye başladı ve ben de 10 
numaradan vazgeçmedim. 
Numaramdan mutluyum yani. 
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İcat edilmesindeki ilk amaç 
atlet ya da beyzbolculara kış 
antrenmanı yaptırmak olan, bir 
takım sporu basketbol ya da 
diğer adıyla sepettopunun tarihi 
çok eskilere dayanmaktadır. 
Basketbol, 1891 yılında 
Kanada asıllı Dr. James 
Naismith tarafından icat 
edilmiştir. James Naismith’in 
basketbolu Tlahiotenieé 
oyundan esinlenerek yaptığı 
düşünülmektedir. Orta 
Amerika’da yerleşik Mayalarla 
ile ilgili günümüze gelen 
kalıntılardan edinilen bilgilere 
göre, basketbolun biraz daha 
farklı tarzda veya daha çok 
� ziki güce dayalı oynandığı 
söylenebilir. Bugünkü 
Basketbol oyun alanının en az 
5 misli büyüklükte bir sahada 
mermerden yapılmış duvarlar 
üzerine yerden yaklaşık 4 metre 
yüksekliğe yere paralel değil, 
dik olarak sabitlenmiş ve yarım 
metre çapındaki çemberlerle 
oynanan ‘’Tlahiotenieé’’ oyunu, 
bugünkü basketbol sporundan 
daha zor şartları içinde 
barındırdığı biliniyor. 
Basketbolun ünü, 
bulunmasından kısa bir süre 
sonra ortaya çıktığı okulu aşarak 
bütün okullara, üniversitelere 
ve hatta semtlerde bulunan 
jimnastik salonlarına kadar 
yayılmıştır. Gençlerde bu spora 
karşı uyanan istek ve heyecanda 
kulüpleri basketbol şubeleri açıp 
takımlar kurmaya zorlamış ve 
böylece basketbol, Amerika’nın 
en popüler ulusal oyunu haline 
gelmiştir.
Naismith, yeni icat ettiği 

oyununa 13 adet kural 
belirlemişti. İlk etapta oyuncular 
yerinde sabit bir şekilde 
birbirlerine pas atıyorlardı 
ve top sürmek yoktu. Topun 
içine atılacağı alanı kutu 
olarak düşünen Naismith, 
şeftali sepetinin daha doğru 
olacağını düşünmüştü. ‘Basket’ 
terimi, yani ‘Sepet’ buradan 
gelmektedir.1891 yılının 
aralık ayında oyununu ve 13 
kuralını, dini tarikatının resmi 
yayın organından herkese 
duyurmuştur. İlk maçı da 
aynı gün 9’ar kişilik iki takımı 
karşılaştırarak oynatmıştır. Tabii 
haliyle basketbol topu daha 
icat edilmediği için maçı futbol 
topuyla oynanmış, pota ise 
şeftali sepeti olarak ayarlanmıştı. 
İlk maçta sepete giren topu, bir 
sırık kullanarak geri çıkarsalar da 
sonrasında sepetin alt kısmını 
kesmişlerdir.
Aradan bir yıl kadar bir süre 
geçtikten sonra, Naismith, icat 
ettiği oyuna ne ad vereceği 
sorulması üzerine, “Henüz 
bir isim koymadım” cevabını 
vermiştir. Öğrencilerinden 
bazılarının “Naismithball nasıl 
bir isim?” diye önermesine 
çok gülen mucit, “Daha 
sporu doğmadan öldürecek 
bir isim.” cevabını vermiştir. 
Neşe içinde geçen sohbetin 
arasında bir öğrenci, “Sepet 
(basket) var, top(ball) var, o 
zaman SepetTopu (BasketBall) 
olsun.” deyince oyunun adı da 
bulunmuş, konmuş olmuştur.
Basketbolun ilk 13 kuralı ve 
zamanla değişimi
• Maçlar 1897 yılına kadar 

9’ar kişilik takımlar arasında 
oynanıyordu. Sebebi Naismith’in 
18 öğrencisi olmasıydı.
• 1945 yılına kadar kenara 
gelen oyuncular bekletiliyor, 
oyuna tekrar dahil olamıyordu. 
Günümüzde bu kural 
değişmiştir.
• Sayı olduğunda top sepetin 
içinde kalır, sonrasında sepet 
asıldığı yerden indiriliyordu. 
1892’de bugünkü çember, 
1912’den itibaren de etrafındaki 
� le kullanılmaya başlandı.
• 1912’de çember bir duvara 
monte edildi. Sonrasında 
oyuncuların çarpmaması için 
duvarla arasına mesafe bırakıldı.
• Başlarda futbol topları 
kullanıldı. Sonrasında bağcıklı 
deri toplar tasarlandı. Toplar 
1929’da yeniden daha iyi bir 
tutuş için dizayn edildi.
• Basketler 1896 yılına kadar tek 
sayı olarak sayıldı. Üçlük çizgisi 
1977 yılında dahil edildi.
• Maçlar 15’er dakikalık iki 
devre oynandı. Berabere 
biten maçlarda ilk basket 
atanın kazandığı altın basket 
uygulandı. 1960’da uzatma 
periyodu getirildi.
• 1911 yılına kadar, bir oyuncu 
sayı atana kadar iki faul yaparsa 
oyundan atılıyordu. 1922’ye 
kadar yürüme ihlali faul 
sayılıyordu.
•  1924’e kadar bir oyuncuya faul 
yapıldığ ı zaman 6 buçuk metre 
mesafeden herhangi bir oyuncu 
serbest atış kullanabiliyordu.
• 1901’e kadar  top sürmeye izin 
veriliyordu ancak bu esnada 
oyuncunun şut atması ihlal 
sayılıyordu.

Geçmişten Günümüze 
Basketbol
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• Top dışarı çıktığında topa 
ilk dokunan takım topa sahip 
oluyordu, yani topun kimden 
çıktığının önemi yoktu. Bu kural 
1913 yılında değişti.
• İlk başlarda basketten sonra 
hava atışı kuralı vardı. Bu kural 
1937 yılından sonra değişmiş, 
günümüzdeki halini almıştır.
• 1949 yılına kadar oyun esnasında 
ve molalarda antrenörlüğe izin 
verilmiyordu.

Türkiye’de 
Basketbol
Basketbol yurdumuzda ilk kez 
1904 yılında oynandı. Robert 
Kolej Salonu’nda öğrencilerin 
Amerikalı öğretmenler 
yönetimindeki bu maçı bir 
denemeden ileriye gitmedi. 7 yıl 
sonra Galatasaray Lisesi beden 
eğitimi öğretmenlerinden Ahmet 
Robenson, basketbol kurallarını 
dilimize çevirdi ve yönetmenliğe 
uygun 10’ar kişilik takımlar 
arasında maç yapılmasını sağladı. 
Galatasaray Lisesi Salonu’nda 
karşılıklı iki duvar kağıt sepetler 
konarak oynanan ilk müsabakada 
tüm basketbolcular sakatlandı. 
Ahmet Robenson’un basketbol 
konusundaki teknik bilgi 
eksikliğinden, bu girişim olumlu 
sonuç vermedi.
1913 yılında Fenerbahçe 
Kulübü’nde basketbol çalışmaları 
başladı. Oyunlar Kurbağalıdere’de 
tenis kortundaki açık sahada 
sadece yaz sezonunda yapıldı. 
Daha sonra rakip bulunamadığı 
için bu çalışmalarda durdu.
18 Kasım 1920’de Cağaloğlu’ndaki 
Yüksek Öğretmen Okulu’nun 
bahçesinde Selim Sırrı Tarcan 
tarafından bir spor şöleni 
düzenlendi. Şölene o sırada Genç 
Erkekler Hıristiyan Derneği(YMCA) 
örgütünün spor sorumlusu 
olan Dr. Diver de katıldı. 

Basketbolun doğduğu yer olan 
Spring� eld’dan mezun olan Dr. 
Diver’in “basketbolu öğretmek” 
tekli� ni Tarcan olumlu karşıladı. 
Diver’in verdiği derslerden 
sonra 4 Nisan 1921 günü 
Yüksek Öğretmen Okulu’nun 
bahçesinde okul takımı ile 
YMCA’nın Amerikalılardan kurulu 
takımı karşılaştı. YMCA Genel 
Başkanı Stricker’in yönettiği maç 
18-24 Amerikalıların lehine 
sonuçlandı. Türkiye’de ilk 
basketbol ligi ise 1927 yılında 
başladı. Musevilerden kurulu 
Maccabi, şampiyonluğunu 
1933 yılına kadar sürdürdü. 
Naili Moran ve Feridun Koray’ın 
çabası ile güçlenen Galatasaray 
takımı ve 1933 yılında Türk Spor 
Kurumu’nun basketbolu ele 
alması ile Maccabi’nin üstünlüğü 
sona erdi. Beyoğlu Halkevi’nin 
Tepebaşı’ndaki salonunda 
yapılan İstanbul basketbol 
şampiyonalarında Yekta 
Rodrig’den Kurulu Galatasaray 
takımı arka arkaya dört yıl 
şampiyon oldu.
Basketbol ilk milli temas 24 
Haziran 1936’da yapıldı. Kendi 
paraları ile Yunanistan Milli 
Takımı’nı yurdumuza getiren 
elemanlarımız, Beyoğlu Halevi 
Salonundaki karşılaşmayı 
49-12 (devre 13-4) kazandı. 
Yunanistan’a karşı alınan bu 
galibiyet basketçilerimize Berlin 
Olimpiyat Oyunları kapısını açtı. 
Takımımız ilk maçta Şili’ye 30-16, 
Mısır’a 33-23 yenilerek elendi. 
Basketbol milli takımımız uzun 
süren bir duraklamadan 10 yıl 
2ay 26 günlük bir aradan sonra 
Yunanistan’da  sahaya çıktı. 
1946 yılında Atina’da yapılan 
müsabakayı takımımız 34-30 
kazandı.
Önceleri İstanbul, İzmir ve 
Ankara bölgelerinde yürütülen 
basketbol çalışmaları daha sonra 
bu bölgelerin takımlarını bir 
araya getiren Türkiye Basketbol 
Ligi’ne dönüştü. (1966). 
Basketbolumuzda genç, ümit, 

yıldız ve minik takımlar ele alındı. 
İstanbul ve Ankara kız okullarında 
başlayan çalışmalar daha sonra 
kulüplerce gerçekleştirildi. İlk kız 
milli basketbol takımımız Faik 
Gökay tarafından çalışmalarına 
başladı. İlk maçı 12 Eylül 1964’te 
Batı Almanya’ya karşı oynadı ve 
48-44 kaybetti.
Karşıyaka Spor Kulübü
İzmir’in 1912 yılında kurulan ilk 
spor kulübüdür.
“Kaf Sin Kaf” K.S.K har� erinin eski 
dilde okunuşudur. Renkleri yeşil-
kırmızıdır. Karşıyaka Spor Kulübü 
armasının içinde ay-yıldız taşıma 
hakkına sahip olan üç kulüpten 
biridir. 1926 yılında, Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş 
Savaşı yıllarında sporcularıyla 
birlikte milli mücadelede yer alan 
İzmir ekibine verilmiştir. Böylece 
Karşıyaka, armasında ay-yıldızlı 
Türk bayrağını taşıyan ilk spor 
kulübü olmuştur.
Kaf Sin Kaf’ın yerine bugün kısaca 
Kaf Kaf da denir.
Kulüp, en büyük ününü futbolla 
yapmakla birlikte; atletizm, 
basketbol, hentbol, yelken 
ve yüzme sporlarında Türkiye 
şampiyonluklarına ulaşmıştır.
Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka, Karşıyaka Spor 
Kulübü’nün basketbol takımıdır. 
Yaşar Holding’e bağlı gıda şirketi 
olan Pınar, Karşıyaka basketbol 
şubesinin ana sponsorudur. 
Tenis, yelken, yüzme gibi amatör 
branşların ardından ilgi çekmeye 
başlayan basketbol şubesi 
1950’lerden itibaren faaliyetlerine 
başlamıştır. İzmir Basketbol 
Ligi’nde seri şampiyonluklar 
kazanan Altınordu’nun 
hegemonyasını 1955-56 ve 
1958-59 sezonlarında kırarak iki 
İzmir şampiyonluğu kazanmıştır. 
Türkiye çapında deplasmanlı bir 
basketbol liginin oluşturulmasıyla 
1966’da ilk sezonunda bu lige 
katılmış ve 1968 yılına kadar 
Türkiye Basketbol Ligi’nde 
oynamış; 1967-68 sezonunda 
küme düşmüştür. Takım, bu lige 



1974-75 sezonda geri dönmüş 
ve aynı sezon üçüncü olma 
başarısını göstermiştir. Karşıyaka, 
bu seneden sonra bir daha 
küme düşmeyerek günümüze 
kadar Türkiye Basketbol Ligi’nde 
mücadelesini sürdürmüştür.
Bütçe olarak genelde İstanbul 
takımlarının oldukça altında olan 
Karşıyaka, uygun � yatlı yabancı 
seçimleri ve taraftar desteğiyle 
ilgi çekmiş ve ligi genelde ortanın 
üzerinde bitirmiştir. Kulüp, 
bütçelerin nispeten düşük olduğu 
80’li yıllarda ise bir lig ikinciliği, iki 
kez lig üçüncülüğü elde etmiştir.
1986-87 sezonunda kurduğu 
kadrodaki Birtan Saka, Nihat 
Mala, Cihangir Başaran, Suat 
Olca gibi genç Türk oyuncular 
ve iki Amerikalı Wiley ve Davis 
gibi oyuncularla Karşıyaka 
tarihinin en büyük başarısını 
elde ederek play-o�  � nalinde 
Galatasaray’ı yenerek Türkiye Ligi 
şampiyonluğunu ve Beşiktaş’ı 
yenerek Cumhurbaşkanlığı 
Kupası’nı elde etmiştir.
9 Şubat 2014 tarihinde Ankara 
Spor Salonu’nda oynanan Türkiye 
Kupası � nalinde Anadolu Efes’i 66-
65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 
bu kupayı tarihinde ilk kez Ufuk 
Sarıca yönetiminde müzesine 
götürmüştür.
8 Ekim 2014 tarihinde Ufuk 
Sarıca yönetimindeki Pınar 
Karşıyaka, Basketbol Erkekler 
Cumhurbaşkanlığı Kupası 
� nalinde Fenerbahçe’yi 77-
75 yenerek kupayı müzesine 
götürmüştür.
2014 - 2015 sezonunda normal 
sezonu 2003 - 2004 sezonundan 
sonra ilk kez ilk 4 içinde bitiren 
Pınar Karşıyaka, çeyrek � nalde 
Banvit’i, yarı � nalde Fenerbahçe 
Ülker’i, � nalde ise Anadolu Efes’i 
geçerek tarihinde ikinci kez 
kupayı müzesine götürmüştür.
Pınar Karşıyaka’nın Avrupa 
geçmişi
Avrupa kupalarında, ilk olarak 
1975-1976 sezonunda Koraç 

Kupası’nda Bulgaristan’dan 
TchernoMore Varna takımıyla 
eşleşen Pınar Karşıyaka, bir üst 
tura yükselememiştir.
En son 2002-03 sezonunda 
Erkekler Avrupa Şampiyonlar 
Kupası Güney Konferansı (A) 
Grubu’nda mücadele eden 
Pınar Karşıyaka, Yugoslayva’dan 
NIS VojvodinaNovi Sad, 
İsrail’den Hapoel Migdal Kudüs, 
Yunanistan’dan GS Peristeri 
Atina, Bulgaristan’dan Yambolgas 
Yanbolu ile Makedonya’dan BC 
FerspedRabotniçki Üsküp ile aynı 
grupta yer almıştı. Yeşil kırmızılı 
ekip, grup maçlarını 4 galibiyet 
ve 6 yenilgiyle averajla 5’inci 
sırada tamamlamış ve elenmişti. 
Avrupa kupalarındaki son maçını 
18 Aralık 2002’de deplasmanda 
Hapoel Migdal Kudüs’le oynayan 
Pınar Karşıyaka, rakibine 87-72 
mağlup olmuştu.
Pınar Karşıyaka, bu yıla 
kadar Avrupa kupalarında 
oynadığı 50 maçta 18 galibiyet 
32 mağlubiyet aldı. Bu 
müsabakalarda 3865 sayı atan 
yeşil kırmızılı ekip, potasında 
4117 sayı gördü.
2010-11 sezonunda FIBA 
Eurochallenge Kupası’nda 
Türkiye’yi temsil eden Pınar 
Karşıyaka, çeyrek � nalde 
kupanın favorilerinden SpartakSt 
Petersburg takımına elenerek 
kupaya veda etmiştir.
Pınar Karşıyaka, 2012-
13 sezonunda Avrupa’da 
EuroChallenge Kupası’nda 
mücadele etmiştir. FIBA’nın 
Avrupa basketbolundaki 
3 numaralı kupası olan 
EuroChallenge’daki başarılı 
sonuçları neticesinde dörtlü 
� nal oynamaya hak kazanmıştır. 
İzmir’de Pınar Karşıyaka ev 
sahipliğinde düzenlenen dörtlü 
� nalin yarı � nal ayağında Alman 
Basketball-Bundesliga ekibi EWE 
BasketsOldenburg’la karşılaşmış 
ve rakibini 66-62 yenerek 
� nale yükselmiştir. Finalde 

Rus temsilcisi KrasnyeKrylia ile 
karşılaşmış ve rakibine 76-77 
yenilerek EuroChallenge Kupası’nı 
ikinci olarak noktalamıştır. 
2013-2014 sezonunda ilk kez ULEB 
EuroCup’ta mücadele etme hakkı 
kazanan Pınar Karşıyaka, kupaya 
son 32 turunda 2 galibiyet 4 
mağlubiyetle veda etmiştir.
2014-2015 sezonunda tekrar 
ULEB EuroCup’ta mücadele eden 
Pınar Karşıyaka, bir sezon önceki 
performansının aksine son 32 
turunda 6 galibiyetle grubunu 
lider tamamlayayıp son 16 
turunda LietuvosRytas’ı geçerek 
tarihinde ilk kez ULEB EuroCup’ta 
çeyrek � nal yapmasına rağmen 
HerbalifeGranCanaria’ya elenerek 
Avrupa macerasını tamamlamıştır.
2014-2015 sezonunu şampiyon 
olarak tamamladıktan sonra 2015-
2016 sezonu için B lisansı alarak 
EuroLeague’de oynamaya hak 
kazanmıştır.
2015-2016 sezonu Basketbol 
Şampiyonlar Ligi çeyrek � nalinde 
Umana ReyerVenezia’yı ilk maçta 
74-71 yenmesine rağmen ikinci 
karşılaşmada 74-66’lık skorla 
yenilerek elenmiştir. Basketbol 
Süper Ligi’ni 47 puanla 6’ncı sırada 
tamamlayarak play-o� ’a kalmıştır.
2017-2018 sezonu Basketbol 
Şampiyonlar Ligi çeyrek � nalinde 
Ucam Murcia’ya 2 maçta da 
yenilerek elenmiştir. Aynı yıl 
Türkiye Basketbol Ligi’ni 42 puanla 
10’uncu sırada tamamlamıştır.
2020-2021 sezonuna 11’de 11 
galibiyet serisi yakalayarak kulüp 
tarihi rekorunu Ufuk Sarıca 
yönetiminde kırmıştır. Aynı sezon 
içerisinde ING Basketbol Süper 
Ligi 23’üncü hafta Büyükçekmece 
Basketbol karşılaşmasında 117 
sayı atarak lig içerisindeki bir 
takımın kaydettiği en yüksek skora 
ulaşmıştır.

Haber /  Emine Erva ErdalTasarım /  Ahmet Bircan Oğuz
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Oynanış bakımından futbola 
benzeyen ilk oyun olarak 
kabul edilen, tarihi milattan 
önceye dayanan Çin’in Cuju’su, 
günümüze kadar gelmiş, birçok 
sporcu ve spor seveni bir arada 
tutmuştur. Yıllar boyunca 
dünyanın farklı yerlerinde futbola 
benzeyen oyunlar oynansa 
da modern futbol kuralları ilk 
olarak 1863 yılında Futbol Birliği 
tarafından sistemleştirilmiş 
olup günümüze kadar birçok 
değişikliğe uğramıştır.
Futbol ve tarihi hakkında uzun 
uzadıya yazı yazmayacak, 
sizleri sıkmayacağız. Sporla 
alakası olmayan bir kimse bile, 
temelde konunun ne olduğunu 

zaten bilmekte, konuya az çok 
hakim olmakta. O yüzden, ben 
yaptığımız röportajdan kısaca 
bahsedeceğim.
Dünya standardında bir futbol 
eğitimi imkânı sunan Büyük 
Altay Futbol Akademi’nin 
Teknik Sorumlusu Alp Ergin ile 
yaptığımız röportajımızda, O’nun 
sporcu kimliğini, spor hayatını ve 
tavsiyelerine yer verdik. 

Alp Bey, sporla tanışmanız nasıl 
oldu?

Doğuştan gelen bir spor aşkı 
vardı. Çocukluğumdan beri 
futbola karşı bir sempatim vardı. 
Sekiz yaşındayken, Altay’ın 

altyapısıyla futbola başladım. 
Spor okulundan A Takıma kadar 
olan bu süreçte, çok değerli 
hocalarla çalışma imkânı buldum 
ve bu sayede iyi bir futbol alt 
yapısına sahip oldum. 17 yaşında 
profesyonel mukaveleye imza atıp 
hayalim olan Altay’ın A takımında 
oynamaya başladım ve 5 yıl 
boyunca Altay Spor Kulübüne 
profesyonel anlamda hizmet 
ettim. Profesyonelliğe kadar olan 
süreçte, 8 yaşımdan 17 yaşıma 
kadar böyle bir serüvenim oldu. 
Ayrıca futbol kariyerimi akademik 
eğitim ile desteklemek için Celal 
Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu(BESYO)’nda 
eğitim aldım.

Parayla Ölçülemeyen Bir Haz
Milli Takım 

Forması Giyme
Dünya Kupasıyla futbol heyecanının doruğa ulaştığı günlerde 

‘Büyük Altay Futbol Akademi’nin Teknik Sorumlusu milli 
takım formaları giyen Alp Ergin ağırladık. 



17 yaşından günümüze 
geldiğinizde, bulunduğunuz 
noktadan bahsedebilir misiniz? 
17 yaşında profesyonel olduktan 
sonra, 5 yıl yetiştiğim Altay Spor 
Kulübü’ne profesyonel anlamda 
hizmet ettim. Daha sonra 
Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde 
forma giydim. Boluspor, 
Osmanlıspor, Kocaeli Birlik ve 
en son Tuzlaspor olmak üzere 
toplam 5 ayrı kulüpte 15 yıl 
futbol oynadım ve sonrasında 
futbol kariyerimi noktaladım. 
Futbol kariyerimi noktaladıktan 
6 ay sonra Paris Saint-Germain 
Academy(PSG)’den teklif aldım. 
İlk antrenörlük deneyimim orada 
başladı ve lisanslarımı burada 
tamamladım. C Lisans, B Lisans 
ve şu anda da UEFA A Lisans 
adayıyım. PSG’deki3,5 yıllık 
deneyimimin ardından ekibimiz 
ile aidiyet duygusu hissettiğimiz 
ve bizi yetiştiren kulübümüze 
geri dönüş yaparak orada 
hizmet etmeye başladık. Kendi 
akademimizi kurduk. Bugünden 
itibaren tüm futbol deneyimimizi, 
antrenörlük tecrübemizi yeni 
nesillere aktarmak için bu uzun 
yolculukta Büyük Altay Futbol 
Akademi ismi ile yola çıktık.

Kısaca Büyük Altay 
akademi’den bahsedecek 
olursanız…

Türkiye genelinde 152 tane 
spor okulu var ve biz de 
153’üncüyüz. Biz Altay’ın spor 
okulları formatındaki geleneksel 
gidişatını bozan, akademi 
formatında, standart eğitim değil 
Avrupa standartlarında eğitim 
veren bir akademiyiz. Bizim 
Büyük Altay Akademi olarak asıl 
amacımız, Altay spor kulübüne 
futbolcu yetiştirmek. Öncelikle 
Altay’da oynamak isteyen 
sonra da Türkiye’nin en iyi ve 
Avrupa takımlarında oynamak 
isteyen tüm futbolcu adaylarını 
akademimize bekliyoruz.

Milli takım zamanları sizin için 
nasıl bir deneyimdi? 

Tüm kategorilerde milli takıma 
hizmet ettim. Milli takım 
deneyimi gerçekten çok güzel 
bir his tüm sporculara bunu 
yaşamalarını tavsiye ederim. 
Sporda gelinebilecek en üst 
nokta, kariyerini taçlandırdığın, 
muazzam hazzı olan bir nokta. 
Parayla ölçülemeyecek bir durum. 

Türkiye’nin futbolu ve geleceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki biz Avrupa kulüplerini 
baz aldığımızda çok büyük bir 
makas farkı var. Türk ve Avrupa 
futbolunu kıyasladığımızda 
futbol kalitesi, alt yapılara verilen 
ödenekler ve bütçeler noktasında 
aralarında çok ciddi fark var. 
Bizim ülke olarak Avrupa’yı 
yakalayabilmemiz için futbolcu 
transferi yapıp da ‘Non-Stop’ daha 
doğrusu gelip geçici başarıları 
elde etmektense, ‘Kalıcı başarıları 
nasıl sağlarız?’ noktasına kafa 
yormamız lazım. Bu da alt 
yapıdan geçiyor. Sistematik bir 
şekilde tesisleşmeye önem verip 
çocukların Avrupa’nın önde 
gelen kulüplerinde olduğu gibi 
hem okul eğitimi hem saha içi 
futbol eğitimleri olsun hem tam 
dış destekler olsun tüm spor 
kulüplerinin bir çocuğun üzerinde 
tüm bu denetimlerin yapabileceği 
tüm bu imkânları sağlayabileceği 
tesisleşme muhakkak gelmeli. 
Şu alt yapı eksikliği ve tesisleşme 
sorunundan dolayı futbolcular 
istediği yerlere gelemiyor.
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Profesyonel futbolu çocukları için düşünen 
aileler için neler söylemek istersiniz?

Ailelerin, çocukların omuzlarında bir yük 
oluşturmamak adına “Sen futbolcu olacaksın, 
biz senin futbolcu olmanı istiyoruz.” tarzında 
ifadeler kullanmamalarını ve bu bakış açısıyla 
bakmamalarını istiyoruz. Çünkü futbolcu 
olmak, birçok parametreyi beraberinde 
getiren bir şey. Çok yetenekli olmak, çok iyi bir 
mental sağlığa sahip olmak, çok mücadeleci 
bir yapıya sahip olmak yetmiyor. Birçok 
parametrenin buluşmasıyla ilgili bir durum. 
O yüzden gerçekten disiplinli bir yaşam tarzı 
gerekiyor. Her işin bir bedeli olduğu gibi 
futbolun da bedeli; gençliğin verdiği en güzel 
çağları çok disiplinli, öz kontrolümüzü çok 
yüksek tutabileceğimiz, şahsi zevklerimizden 
ödün verebileceğimiz bir zaman dilimi olarak 
yaşamak... O yüzden beslenmeden, çalışmaya 
kadar çok disiplinli, araştıran, yeniliklere açık, 
gelişime müsait gençler olunması lazım ki 
profesyonelliğe geçiş yapabilsinler. Saydığım 
şeyler olmazsa, hiçbir şekilde bu meslekte 

başarılı bir noktaya gelemezler. 

Sporcu olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz?

Bir kere dediğimiz gibi disiplinli bir hayat şart. 
Şahsi zevklerimizi ikinci plana atıp öncelikle 
gerçekten sporcu olup bu işten para kazanmak 
istiyorsak hayatımızın önceliği bu hedef 
doğrultusunda ben neleri yapmalıyım noktasında 
olması gerekiyor. Onun içinde beslenmemizden 
tutun çok çalışmaya kadar kendimizi geliştirmeye 
kadar araştırmaya kadar tüm bu saydığım 
parametreleri yerine getirmemiz gerekiyor. Çağa 
ayak uydurmak adına gelişim şart.

Haber /  Emine Erva Erdal - Sabri Kaan KahveciTasarım /  Ahmet Bircan Oğuz

3333



34

Formula1 motor gücünün 
aerodinami ile birleştiği bir 
motor sporudur. İlk sezonu 
1950’de yapılan F1, bu sezon 
72. yılını geride bıraktı. Motor 
sporlarının en gözdesi olan F1 
takımlar şampiyonası ve pilotlar 
şampiyonası olarak ikiye ayrılır. 
Komplike sistemleriyle araçlar 
hem hız hem de virajlar için 
tasarlanmıştır. En kıvrak yarış 
otomobillerindendir.
Yeni Çağın İlk Sezonu
Heyecanlı Formula1 2021 
sezonunun ardından 
regülasyon değişiklikleri ile 
araçların birbirini daha kolay 
takip edeceği 22 yarışlık 2022 
sezonu Abu Dabi yarışı ile 
sonlandı. Sezon puan tablosu 
olarak çok daha önce bitmiş 
olsa bile son yarışlarda da 
çekişme büyüktü. Sporun 
duayen isimlerinden Sebastian 
Vettel’in emekliliğine şahit 
olduğumuz bu sezona daha 
yakından bakalım.
Kötü Başladı, İyi Bitti
Sezonun başlangıcında 
regülasyon değişikliği ile 
takımların güç dengelerinin 
değiştiği, 2014 sezonundan 
beri F1’i domine eden 
Mercedes’in güç kaybettiği, 
Ferrari’nin zirveye oynayacağı 
ve Redbull’un 2021’in 

ardından tekrar şampiyonluk 
kovalayabilecek bir aracı 
olduğunu gördük. Sezonun 
ilk üç yarışında iki defa teknik 
nedenlerden dolayı yarış dışı 
kalan Max Verstappen 4. Yarış 
olan İmola Grand Prix’ine 
girerken lider Ferrari pilotu 
Charles Leclerc’in 46 puan 
gerisindeydi. Sonrasında 
gelen galibiyet serileri ve 
bu galibiyetler esnasında 
Leclerc’in yaşadığı sorunlarla 
birlikte bu durum tam tersine 
döndü ve fark Verstappen 
lehine açılmaya başladı. Bu 
yükselişi Ferrari durduramadı. 
Yıl sonuna bile gelmeden, 
18. Yarış olan Japonya Grand 
Prix’inde Max Verstappen 2. 
Dünya Şampiyonluğu’nu ilan 
etti. Redbull’un tecrübeli pilotu 
4. Yarıştan sonra sezonun geri 
kalanında neredeyse kusursuz 
bir performans gösterdi.

Yeni Bir Dominasyon 
Dönemi Mi Geliyor ?

22 yarışlık 2022 sezonunda Max 
Verstappen 15 yarış kazanarak, 
Micheal Schumacher ve 
Sebastian Vettel’in paylaştığı, bir 
sezonda en fazla yarış kazanan 
isim olma rekorunu kırdı. Önceki 

rekorun 13 galibiyet olduğunu 
düşünürsek Max Verstappen’in 
çok güçlü olduğu bir sezonu 
geride bıraktık. Redbull’un 
iki şampiyonayı da erkenden 
kazandığını gördüğümüzde 
aklımıza direkt “Bu yeni bir 
dominasyon olabilir mi?” sorusu 
geliyor. Ancak bu konu tehlikeye 
düşebilir çünkü önümüzdeki 
2023 sezonu için bütçe aşımı 
gerekçesiyle Redbull’un araç 
geliştirme çalışmalarında cezası 
var. Bakalım yeni sezonda ne 
olacak…

Mercedes’e ne oldu ?

Sezonun başından beri özellikle 
düzlüklerde olmak üzere 
liderlerden çok yavaş olan 
Mercedes sezonun ilk kısmında 
varlık gösteremedi. Yunuslama 
dediğimiz aracın hızlandığında 
zıplaması sorunu yüzünden 
aracını optimal ayarlarda 
çalıştıramayan Mercedes, geçen 
görkemli sezonların ardından 
çok sorun yaşadı. Sezon sonuna 
doğru araç geliştirmeleriyle 
hızlanan gümüş oklar sadece 
Brezilya GP’sini kazanabildi. 
Sezonda en az teknik arıza 
yaşayan Mercedes sadece 
son yarış olan Abu Dabi GP’de 

Motor Sporlarının Zirvesi
Formula 1 

Tam 72 yıldır yapılan dünyanın en prestijli otomobil yarışı 
Formula 1’e yakından bakalım. 



Lewis Hamilton ile yolda kaldı. 
Gösterdikleri gelişim ile umut 
veren Mercedes 2023 sezonu 
için daha rekabetçi olmayı 
hede� iyor.
Ferrari Sezonu Nasıl Kaybetti ?
Ferrari genç yetenekleri Charles 
Leclerc ve Carlos Sainz Jr. ile 
şampiyonluk adayı olarak 
sezona başladılar. Charles 
Leclerc’in sezon boyunca 
kritik yerlerde yaptığı sürüş 
hataları, Ferrari’nin sürekli bir 
arıza çıkarması ve taktikte 
yapılan hatalar ile birlikte 
sezon adeta Redbull’a hediye 
edilmiş oldu. İmola GP’de 
pist dışına çıkarak kaybettiği 
puanlar ve sonrasında üst üste 
gelen arızalar ve motor parçası 
değiştirdiği için gelen cezalarla 
Verstappen şampiyonada 
aldı başını götürdü. Leclerc, 
Fransa GP’de yaptığı kazanın 
ardından sezonda adeta havlu 
attı. Leclerc, son yarışta puan 
tablosunda Sergio Perez’i 
geçerek ikinci olurken Carlos 
Sainz Jr. 5. Sırada tamamladı.

Orta Sıralarda Rekabet Büyüktü
Güçlü takımların rekabeti erken 
bitince gözler orta sıralara 
çevrildi. Redbull 1. Ferrari 2. 
Mercedes 3. Oldu. Sık sık arıza 
yaşayan Alpine takımı geri 
kalanların en iyisi olarak 4.lüğü 
McLaren’den korumayı başardı. 
McLaren’in 5.liğinin ardında 
puan puana 6. Alfa Romeo ve 
7. Aston Martin’i gördük. İmola 
yarışını 5. Bitiren Valteri Bottas 
sayesinde Alfa bir sıra yukarı 
çıktı. Sezona iyi başlayan Haas 8. 
Alpha Tauri 9. olurken Williams 
son sırayı alarak şampiyonayı 
kapattı.
Griddeki Değişiklikler
Sebastian Vettel’in yaz arasında 
duyurduğu emeklilik kararının 
ardından sürücü değişimleri 
başladı. Aston Martin’de boşalan 
koltuğu 2 kez dünya şampiyonu 
Fernando Alonso alırken onun 
Alpine’deki koltuğuna Alpha 
Tauri sürücüsü Pierre Gasly 
geçti. Alpha Tauri’deki koltuğa 
ise 2019 F2 şampiyonu Nyck De 
Vries geçti. McLaren takımında 

kötü bir performans gösteren 
Daniel Ricciardo’nun yerine 
2021 F2 şampiyonu Oscar Piastri 
gelirken, Williams takımında 
koltuksuz kalan Nicholas Lati�  
yerine F2 Pilotu Logan Sargeant, 
Haas takımında koltuksuz kalan 
Mick Schumacher’in yerine Nico 
Hulkenberg geldi.
Sebastian Vettel’e Veda
Tecrübeli Alman pilot Sebastian 
Vettel Abu Dabi yarışının 
ardından emekli oldu. 2010-
2014 arası Redbull’da yaşadığı 
4 şampiyonluğun ardından 
Ferrari’ye geçen Vettel 
kırmızılarla şampiyonluk yaşama 
hayalini gerçekleştiremedi. 2021 
yılında Aston Martin’e geçtikten 
sonra sadece 2021 Azerbaycan 
yarışında bir kez podyuma çıkan 
Vettel F1 camiasına unutulmaz 
bir iz bıraktı. Vettel kariyerine 53 
yarış galibiyeti, 122 podyum, 57 
pol pozisyonu sığdırdı. Her şey 
için teşekkürler Seb…

Haber /  Ege Teberdar Tasarım /  Ahmet Bircan Oğuz
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Mayıs ayı, toprağın en bereketli 
olduğu zamanlar. Pamuk’ta 
bu zamanlar ekilmeye 
başlar. Toprağın tavını 
(ekime uygun) bulduğumuz 
zaman pamuk ekimlerine 
başlarız. Pamuk ekiminde en 
önemli kriter, toprağın yaş 
ve nemli olmasıdır. Pamuk 
tohumunu, mibzer (Ekme 
Makinası) toprağa tohumu 
2,5 cm veya 3 cm derinliğe 
eker. Bunu belirleyen şey 
toprağın yapısı daha çok kara 
topraklarda 3 cm derinliğe 
ekilir. Pamuk Ekim’inde en 
önemli kriterlerden diğeri 
ise kesinlikle toprağa giren 
tohumun, hava almamasıdır. 
Eğer hava alırsa � lizlenme 
olmaz ve tohum çürür. Bunun 
için traktörle toprak ezilir ve 
tohumun üstü kapatılır. 
1 hafta 10 gün içerisinde 
pamuk tohumu � lizlenmeye 
başlar ve toprakta kendini belli 
eder. Pamukları biraz daha 
boylandırmak için ara sürümü 

yapılır bunun en önemli sebebi 
toprağı havalandırmaktır. 
Pamuk ekiminden 40-45 gün 
sonra, pamuk diz boyuna 
geldiği zaman karıkları açılır 
boruları serilir ve sulamaya 
hazır hale getirilir. Sulama 
yapmadan önce, nitrat gübresi 
(Amonyum Sülfat) dekara 30/
kg gelecek şekilde atılır ve 
sonra pamuğa ilk su verilir. 
(Organik pamuk üretiminde 
gübre ve ilaç kullanılmaz)
Pamuk İlk suyunu aldığında 
ha� f sararır bu çok normaldir 
çünkü toprak uzun süre 
su görmemiştir. Pamuk 
sulamasında ise en önemli 
durum 1. ve 2. su arasını uzun 
tutmaktır yani
Tabir-i Caizse pamuğun su 
istemesini bekletmektir. 2. 
Suyu salmadan tekrar ara 
sürümü yapılmaktadır ki 
toprak havalansın.
Pamuk, ikinci sudan sonra artık 
olgunlaşmaya ve büyümeye 
başlar, sapları sertleşir. Ancak 

toprak suyu çok aldığı için 
toprakta su otları çıkmaya başlar 
ve bu otları yolmak gerekir bunun 
en güzel yol tarlada IMC usulü 
(Bilek Gücü) ile otlar yolunur.
Artık ikince ve üçüncü suya geçişi 
iyi ayarlamak gerekir. Maximum 
8-9 gün içeresinde üçüncü suya 
geçmek gerekir. Üçüncü suya 
geçmeden önce Üre (Granüllü) 
gübresini dekara 30/kg gelecek 
şekilde serperek atılır.
Dördüncü suda artık pamuk çiçek 
açmaya başlar ve karıklar (sıralar) 
gözükmez. Bu evre güzel bir 
süreç olsa da aslında en dikkat 
edilecek evredir. Çünkü kelebek, 
örümcek, kırmızı örümcek, sinek 
ve kurt gibi bitkilere zarar veren 
canlılar tarafından kuşatılır. Bu 
canlılara ekonomik bütçeye 
göre ruhsatlı ve onaylı tarım 
ilaçları, Drone veya traktör arkası 
ilaçlama makinası ile müdahale 
edilir. Beşinci suya geçişte artık 
pamuk tamamen olgunlaşmaya 
başlamıştır artık sudan korkmaz 
ve suyunu alması için sulama 

Topraktan Vitrine 
Pamuk

Tişörtten üstünde uyuduğumuz çarşafa yaşamımızda yer 
tutan pek çok ürünün yapımında pamuk kullanılır. İşte 

Bergamalı üreticilerin ağzından yüzlerce ürünün üretiminde 
kullanılan pamuğun vitrine gelmeden önce tohumdan ipliğe 

uzanan öyküsü 
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saatleri daha da ileriye 
alınmalıdır çünkü çiçek artık bir 
başka evre olan koza (kobak) 
evresine geçiş yapar ve kozalar 
ise suyu çok severler. 
Altıncı suya geçişte artık 
pamuklar bazı kozalarda 
açmaya başlar ve bu demektir 
ki artık kozaları daha fazla 
beslemek gerekir. Bunun için 
traktörün arkasına bağladığımız 
ilaç makinası ile Potasyum 
ilacı atılmalıdır. Bu ilaç hem 
kozaları besler hem de kozaları 
genişletir. Yedinci suda artık 
kozalar %20 %25 yakın bir 
oranda, pamuk şeklinde açmaya 
başlar bu demektir ki artık bu 
su son su olacak. Son suyu 
verdiğimizde artık pamuğun 
kendi kendine %60 oranında 
açmasını bekleriz.
Pamuk %60 oranında açtığında 

artık pamuk açtırıcısı (Son 
Final) ve yaprak dökücü 
(Defoliant) (20 dönüme 5’er 
litre şeklinde) ilaçları atılır ve 1 
hafta beklenir. 
Pamuk tamamen açmış ve 
yaprakları tamamen yere 
düşmüşse toplama makinamız 
ile pamuklarımızı toplamaya 
başlayabiliriz. 
Pamuklarımızı topladığımızda 
hangi � rmaya vereceksek 
onların pamuk alım deposuna 
indiririz. Pamuk � yatları 
borsaya bağlıdır ve randıman’a 
(verim) göre belirlenir. Ancak 
pamuk harman zamanında 
(hasat zamanı) � yatlar 
üreticileri pek tatmin etmez. 
Artık pamuk üretimi bitmiştir 
ve çiftçi sapları biçer. Daha 
sonra ise çiftçi pulluk ile 
tarlasını sürmeye başlar. 

Tüccar pamuğu aldığında 
ilk iş olarak randımanına ve 
nemine bakar. Daha sonra 
çırçır fabrikasında pamuğu 
çöpünden ve çiğitinden ayırır. 
Tekstile hazır hale getirir. 
Çırçır fabrikaları son derece 
güvenli olmak zorundadır. 
Çünkü, pamuk yanmaya son 
derece meyilli bir üründür 
pür dikkat şekilde bu süreç 
geçilmelidir. Çırçırlama işlemi 
bittiğinde artık çırçır sahibi, 
pamuğu düzenli hale getirir 
poşetler ve tırlara yükleyip 
daha önceden anlaşmış 
olduğu tekstil � rmalarına 
satar. Tekstil � rmaları ise kendi 
iş bölümlerine göre gelen 
pamuğu işler ve piyasaya farklı 
bir ürün şeklinde sunar.

Haber /  Eren Umaç Tasarım /  Ahmet Bircan Oğuz
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Hepimiz birer 
USB belleğiz
İnternet ortamından alınan bilgilerle 
aslında her kullanıcı büyük şirketler 
için kişisel bilgi dolu birer USB bellek

İnternet ortamından alınan bilgilerle 
aslında her kullanıcı büyük şirketler 
için kişisel bilgi dolu birer USB bellek



39İnsanoğlu her gün internetten 
çeşitli arama motorları aracılığıyla 
olmak üzere milyarlarca işlem ve 
arama yapıyor. Türlü siteler üyelik 
sistemi barındırıyor ve insanlardan 
bir takım kişisel bilgilerini istiyor. 
Çerezler deyip geçtiğimiz ama 
bizim internet üzerindeki her 
hareketimizi takip edip kaydeden 
algoritmaları onaylıyoruz. 
İzlediğimiz bir video bile olsa o 
videonun izleyicisi olduğumuzdan 
dolayı bile sınıfl andırıyoruz. İşte 
bu yüzden, internet ortamından 
alınan bilgilerimizle aslında her 
kullanıcı büyük şirketler için 
kişisel bilgi dolu bir USB bellek!
Veri Madenciliği Nedir?
Veri madenciliği en temel açıklama 
olarak, büyük veri yığınlarından 
sizin işinize yarayanları ayıklamak 
ve kategorize etmek olarak 
tanımlanabilir. Örneğin 100.000 
kullanıcısı olan bir sosyal medya 
platformundan algoritmaları 
kullanarak kim hangi dondurma 
çeşidini seviyor veya kim yaz 
aylarında tatile çıkmak istiyor 
gibi bilgileri istatistik olarak size 
sunuyor. 

Veri Madenciliğinin
Reklamcılıkla İlgisi

Günde ortalama 4000 reklam ile 
karşılaşıyoruz. Kimi 30 saniye 
kadar sürüyor kimi 1 saniye 
bile sürmüyor. Ama her insan 
aynı reklamları görmüyor. Veri 
madenciliği sayesinde kişiye 
veya belli bir ortak noktası olan 
bir kesime istenilen reklam daha 
isabetli ve ilgi çekici bir şekilde 
insanlara yeniden sunuluyor. 
Örnek vermek gerekirse yeni 
eve çıkan bir kişi, eve sandalye 
alacaksa çok yüksek ihtimal bir 
masaya da ihtiyaç duyacaktır. Bu 
yüzden online platformlardan 
sandalye görüntüleyen bir tüketici 
sadece sandalye görmek yerine 
masa takımı ve indirim adı altında 
fiyatı arttırılıp düşürülen, daha 
cazip ürünler görecektir. Bu 
durum tamamen bizim sanal 
ortamdaki bütün aramalarımızın 
veri olarak işlenmesinden 
kaynaklıdır.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar Nedir ?

Haydi size bir kişilik verelim. 
Üniversiteden yeni mezun iş 
arayan, tenis takip eden ve 
oynayan, bir köpeği olan erkek ya 
da kadın bir kişisiniz. Sizin satın 
alma dürtünüzü uyandırabilmek 
için köpeğiyle tenis oynayan bir 
kişinin fotoğrafının kullanılması 
bu reklamın kişiselleştirilmiş 
olduğu anlamına gelir. Bunlar gibi 
birçok bilgi veri madenciliği ile 
kaydedilir ve siz etiketlenirsiniz. 
Az önce verdiğim örnek sizi tenisi 
ve köpekleri seven, 20 yaş üstü 
birey olarak etiketler. Bundan 
sonra bir köpek maması markası 
reklamında kullanılan köpeğin 
ağzında tenis topu görme oranınız 
daha da yükselir. 

Haber: Ege Teberdar
Tasarım: Mehmet Emin Dinç



Ne Kadar İleri Gittiler Ki ?

Sosyal medyada da yankı 
uyandırmış yapılan bir deneyde 
o güne kadar kedi sahibi olmayı 
aklından bile geçirmemiş bir kişi 
telefonu yanındayken, “kedi maması 
lazım”, “mama bitti”, “kedi mamasını 
nerden alsam” gibi cümleleri 
sık sık tekrar etmiş ve bunun 
sonucunda ertesi gün telefonunda 
gördüğü reklamlarda kedi maması 
bulunduğunu gözlemlemiş. 
Bu durumu paylaşmasının 
ardından “Google bizi dinliyor” 
iddiaları bile atıldı. Mantık olarak 
düşündüğümüzde gerek Apple’ın 
Siri’si gerek Google’ın Asistan’ı 
Amazon’un Alexa’sı derken yapay 
zekâ tabanlı sesli konuştuğumuz 
teknolojiler bizden onlara 
seslenmemizi bekliyor. Yani sürekli 
dinliyor olabilirler.

Veri Madenciliği Önlenebilir Mi ?

Maalesef her ne kadar izleyici 
engelleyici yazılımlar kullansak 
da ,internette dikkatli gezinsek de 
bu durumu engelleyemiyoruz. Bir 
videoyu kaç saniye izlediğimiz 
bile bir veri olup istatistiklere 
işlendiğinden dolayı en küçük 
hareketiniz bile veri olarak 
kaydediliyor. Veri madenciliği 
maalesef artık teknoloji çağının bir 
gerçeği

Veri Madenciliği Etik Mi ?

Bu konu göreceli olmakla birlikte 
iki güçlü görüş var. İnternette 
gezinirken bile gezindiğimiz 
sitelerin veya izlediğimiz içeriklerin 
yani kısacası internet geçmişimizin 
özel hayatın gizliliğine dahil 
olduğunu kabul edenler varken 
diğer yandan da bunun algoritmalar 
aracılığıyla yapıldığı için şahıslar 
tarafından görüntülenmediğinden 
olabilecek bir şey olduğunu 
savunanlar da var. Karar sizin.
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Adını 2002 Apollo 
programından sorumlu müdür 
olan James E. Webb’den alan 
teleskobumuz, insanoğlunun 
uzay macerasındaki son 
gelişmesi. Aralık 2021’de 
fırlatılan ve Ocak 2022’de 
yörüngesine yerleşen James 
Webb şimdiden astronomi 
meraklılarını etkilemeyi başardı.
Bu zamana kadar Hubble 
Uzay Teleskobu tarafından 
çekilmiş ve hepimizi büyüleyen 
çalışmaları uzay meraklıları olarak 

takip ettik. Elmas yağmurları 
olan gezegenler, korkunç 
hızlara ulaşan rüzgarları olan 
gezegenler… Artık bunları daha 
detaylı ve daha net görebilecek 
olmak insanı heyecanlandırıyor. 
Hubble Uzay Teleskobunun ardılı 
olarak tasarlanan James Webb, 
yörüngesine girdiğinden beri 
çekilen daha kaliteli ve ayrıntılı 
fotoğra� arla bilim dünyasını 
hareketlendirdi bile. Dünya’dan 
yaklaşık 1,5 milyon kilometre 
uzakta bulunan teleskobumuzun 

amacı temelde gezegen bulmak 
olsa da zaten keşfedilmiş 
gezegenleri daha da yakından 
tanımamıza olanak sağlıyor. 13,5 
milyar ışık yılı uzağı görebilecek 
kapasitede olan James Webb 
evrendeki ilk yıldızların oluştuğu 
zamanı bile gösterebilir. Akıl almaz 
bir mesafe değil mi? 13,5 her ne 
kadar sayı olarak küçük dursa da 
ışığın saniyede yaklaşık 300.000km 
hızında gittiğini düşünürsek 13,5 
milyar ışık yılı tahmin ettiğinizden 
çok daha uzak.

UZAYDAKİ YENİ GÖZÜMÜZ
JAMES WEBB UZAY 

TELESKOBU
Evrende yalnız mıyız? Diğer gezegenlerde yaşanabilir 

koşullar var mı? Uzayda ne kadar ilginç görsel güzellikte 
yapılar olabilir? İşte bütün bu soruların cevabı için 

James Webb Uzay Teleskobu uzayda göreve başladı

Karina Bulutsusu
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Saç teli kadar ince...
Şimdi gelelim teleskobumuzun 
kendisine. Bir mühendislik 
harikası olan teleskop iki ana 
parçadan oluşuyor. Birincisi, 
teleskobun ayna kısmı. 
Teleskobun birincil aynası, 
25,4 metrekare toplam alana 
sahip, 6,5 metre çapında 
altın kaplamalı berilyum 
re� ektörüdür. Taşıyıcı roketler 
yeterince büyük olmadığından 
yörüngesine yerleştikten sonra 
kurulum aşaması başlayan 
teleskobun aynası kusursuz 
bir matematikle hassas mikro 
motorlar ile kurulmuştur. 
Böylesine büyük ve pahalı bir 
teleskobun kurulumu esnasında 
hesaplanamamış bir hata veya 
durum oluşmuş olsaydı bugün 
James Webb teleskobunu 
konuşamayacaktık. İkinci kısmı 
olan güneş kalkanı bölümü 
teleskobun Güneş, Dünya 
ve Ay’dan gelen ısı ve ışığı 
engelleyerek daha soğuk kalıp, 
teleskobu kızılötesi gözlemler 

için gerekli olan -223.2°C’nin 
altında tutmaktadır. Her bir 
katmanı insan saç teli kadar ince 
olan, alüminyumla kaplanmış 
Kapton E’den yapılan beş 
katmanlı güneşlik yine uzay 
aracına sığmadığından 12 defa 
katlanacak şekilde tasarlanmıştır. 
4.6 milyar yılda gelen görüntü
Güneş tutulmalarında, Kanlı 
Ay, Mavi Ay gibi olaylarda hatta 
ve hatta meteor yağmurlarını 
gözlemlerken bile mest olan 
ben teleskobumuzdan gelecek 
olan görüntüleri merakla 
bekliyordum. Hatta Youtube 
üzerinden günlük olarak 
katettiği mesafeyi bile takip 
ediyordum! Teleskobumuzun 
ilk çektiği fotoğrafta bizi SMACS 
0723 galaksi kümesinin 4,6 
milyar yıl önceki görüntüsü 
karşılıyor. Sadece bizim güneş 
sistemimizin en uzak gezegeni 
olan cüce gezegen Plüton 
ile sistemimizin merkezi 
Güneş arasındaki mesafe 
bile akıl alıcıyken bu kadar 
çok galaksiyi bir arada içeren 

fotoğrafa bakınca ilerleyen 
zamanlarda James Webb’in 
bizi nasıl şaşırtacağını insan 
gerçekten merak ediyor. Bunun 
dışında Karina Bulutsusu ’nu, 
Stephan Beşlisi’ni, NGC 3132’yi 
(Güney Halka Bulutsusu) 
fotoğra� ayan James Webb 
sayesinde evrenimizi daha iyi 
gözlemliyor, daha net görüyor 
ve yakın geleceğimize daha 
parlak bakıyoruz. Özellikle uzay 
madenciliği, uzay kolonileşmesi, 
marsta yaşam gibi terimler 
konuşulmaya başlamışken 
teleskobumuz uzayda bizi 
karanlık bir gecedeki fener 
gibi aydınlatıyor. 20. Yüzyıl 
insanlarını nasıl Ay’a gitmek, 
UFO fenomenleri gibi olaylar 
heyecanlandırıyorsa James 
Webb’in gelecek ve gelmekte 
olan verileri de biz 21. Yüzyıl 
gençlerini de bir o kadar 
heyecanlandırmakta. Bakalım 
teleskobumuz sayesinde evrene 
dair � kirlerimiz değişecek mi…

Güney Halka Bulutsusu
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SMACS 0723 Galaksi Kümesi

Stephan Beşlisi

Haber /  Ege Teberdar Tasarım /  Ahmet Bircan Oğuz
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Yaşar Üniversitesi’nde 
Müzik Şöleni

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Danimarka Kraliyet 
Güzel Sanatlar Akademisi Kültürlerarası Çello Topluluğu’nu İzmir’de 
aynı zamanda Yaşar Üniversitesi’nde ağırladı. 12 müzisyenden 
oluşan Kültürlerarası Çello Topluluğu’nun, Türk ve Danimarka 
kültürüne ait ezgileri yeniden yorumlandı. 14.10.2022 tarihinde 
gerçekleşen konser Prof. Toke Moldrup ve Emil Gryesten Jensen’ın 
çello performansıyla başladı ve ardından çello topluluğu ile konser 

dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Haber /  Ece Sevinçli-Büşra Ulun Tasarım /  Ahmet Bircan Oğuz


