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Haber : H.Efe YURTÇU
Tasarım : Dilara ÇİMEN
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Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş Kurumsal İletişim Ekip Lideri Ezgi
Maxion İnci Jant Sanayi
Kesimli ve Star Rafineri KurumA.Ş Kurumsal İletişim Ekip
sal İletişim Uzmanı Metin GünLideri Ezgi Kesimli ve Star var, halkla ilişkilere giriş dersi
Rafineri Kurumsal İletişim kapsamında Halkla İlişkiler ve
Uzmanı Metin Günvar,
Tanıtım Programı öğrencileriyle bir
araya geldi.
halkla ilişkilere giriş dersi
kapsamında Halkla İlişkiler Kesimli ve Günvar iş etiği, kurumve Tanıtım Programı öğren- sal iletişim ve sosyal medya konularında bilgi verdikleri söyleşide
cileriyle bir araya geldi.
öğrencilere deneyimlerini ak-
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tardılar.
Konuşmasının başında Maxion
İnci Jant kurumsal tanıtım filmini
izleten Kesimli, Maxion İnci’nin
dünyadaki her 8 janttan birini ürettiğini, 5 kıta 15 ülke 28 fabrikayla
önemli markalara hizmet ettiğini
ve altmıştan fazla ülkeye ihracat
yaptığını söyledi. Çalışma hayatında iş etiği konusundaki çalışmalarını öğrencilerle paylaşan Kesimli, Ekip Lideri görev şapkasının

yanında şirket etik kurulu yöneticiliğini de yaptığını belirtti.
Konuşmasında etik konseyin işleyişi hakkında da bilgi aktaran ve
etik konusunun önemine değinen uzman “Etik kodlar, etik şirket
yönetiminin olmazsa olmazı. Şirket değerleri etik yolsuzluğu, çıkar
çatışmaları ve suistimalleri engelleme adına

6

7

8

9

Aslı SOLHAN

10

1

11

12

2

13

14

Dış Ticaret Programı Öğrencileri Mesleği Yerinde Öğrendi
Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Gümrük İşlemleri dersi kapsamında, İzmir Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne teknik gezi gerçekleştirdi.

Gezide öğrencileri Ege Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürü
Nihat Kınık’ın karşılaması ve
gümrük işlemleri hakkında
bilgilendirmesinin ardından saha
incelemesine geçildi. Öğrenciler
ithalat
rejimi
kapsamında
gerekli vesaikler için ayrılan
bölümleri gezdi; sarı, yeşil
ve mavi hat uygulamasının
gerçekleştirildiği alanda hatların
yetkilisinden detaylı bilgi edindi.
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Kırmızı hat muayenesi ile ilgili
bilgilerin aktarıldığı tır sahasında
öğrenciler sorumlu memurların
sunduğu
örnek
olaylardan
evrakları
inceleme
olanağı
buldu. Ege Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğü gezisinin
ardından TOBB ile iş birliği
yapan ve antrepo hizmeti sunan
UMAT “Umumi Mağazacılık
Türk A.Ş” ziyaret edildi.

Sürecin her adımını yerinde
görebilmek için İzmir Limanı’na
giren öğrenciler kırmızı hat
kontrolü sağlayan x ray cihazını
inceledi. Gezi ithalat rejimi
kapsamında
gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için yolcu salonuna
geçilmesinin ardından son buldu.
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62ø8./$5$'ú..$7
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Gıda Teknolojisi Programı
Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın
Uzel, kışın daha sağlıklı olabilmek
için nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında bizi bilgilendirdi.
Beslenmeye her mevsimde dikkat
edilmesi gerektiğini, fakat kış aylarında sağlıklı beslenme konusunun biraz
daha öne çıktığını anlatan Uzel, vitamin
ve mineral yönünden dengeli beslenme
kadar mevsimine uygun giyinmenin de
kış aylarında sağlıklı kalabilmede etkili olduğuna değinerek şunları söyledi: “Beslenmenin iyi olması bağışıklık
sisteminin iyi çalışması demektir. Yaz
aylarında beslenme açısından şanslıyız
ama kış aylarında meyve – sebze az bulunuyor o yüzden daha
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Kış aylarında doğru beslenmenin ipuçları

seçici ve dengeli beslenmemiz gerekli. A vitamini, C vitamini, E vitamini,
Selenyum, Çinko, Magnezyumun minerallerince zengin ve Omega yağ asidi içeren yiyeceklerin kış mevsiminde
özellikle alınması gerekiyor. D vitamini
alımında kışın mümkün olduğunca
güneş ışığından yararlanılmalı. Terlemeyi dengelemek amaçlı mevsime uygun kıyafetler giyilmeli. Uygun kıyafet
giyilmediğinde terleme ile bedendeki
su oranı düşer. Kıyafet dengesiyle de
beslenmeye destek vermemiz gerekiyor.”
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‘‘Soğuk havalarda kilo artar’’

Soğuk havalarla birlikte kilo
artışına da değinen Dr. Uzel,
kışın metabolizmanın yani yenilen yiyecekleri sindirebilme
ve onları enerjiye çevirebilme
hızının yavaşladığını, ancak
beslenme kurallarına uyarak
kilo artışının önüne geçilmesinin mümkün olduğunu dile
getirdi.

Günde 2 litre su içiniz
Kışın su tüketimi konusunda bilgi aktaran Uzel, “Suyun
önemi kaçınılmaz. Yazın bol
bol su içeriz, çünkü çok su
kaybederiz ama bu tüketilen
su miktarı kışın da değişmemeli. Günde en az 2 litre su
içmeliyiz. Bağışıklık sistemini
dengeleyip, sebzeleri düzen-
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li bir biçimde tüketip, bunu
mineraller ile desteklememiz
gerekiyor” dedi.
Beslenmede mevsim kadar hijyenin de çok önemli olduğunu, kışın daha çok
ıspanak, kereviz gibi köklü
bitkiler tüketildiğini ancak
bunların kökündeki çamurun iyi yıkanması gerektiğini belirten Akademisyen,
“Mikrobiyolojik açıdan güvenlik kuralıdır, salata yapıyorsak pişirilmediği için ellerimizin iyi yıkanması gerekir.
Salata malzemelerini sirkeli
suda bekletmek hastalık yapıcı
mikro organizmaları gidermede etkilidir. Çünkü sirkedeki yenilebilen asit arındırıcı
özelliğe sahiptir” diye konuştu.

Haber : Ayşenur Özyurt
Tasarım:Nehir Kırbıç
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Haber: H. Efe YURTÇU
Tasarım:Ayse YAVAS

Unique selling proposition
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Mehmet Can Özer Hocamız ile bu özgün projesi
hakkında konuştuğumuz röportajımızı paylaşıyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Can Özer

Böyle bir çalışma yapmaya nasıl karar verdiniz?

İzmir’in
ses haritasını
sanata dönüştürdü

Yaşar Üniversitesi Müzik
Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Can Özer,
geleneksel müzik unsurlarını
elektroakustik müzikle
birleştiren çok yönlü
bir besteci. Türkiye’de
yayınlanan ilk elektroakustik
müzik albümü “Siyah Kalem
Dansı” dâhil, uluslararası
altı solo albüm yayınlayan
akademisyenin eserlerinin
çoğu Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası gibi
prestijli kurumlar, sanatçılar
ve uluslararası yarışmalar
tarafından sipariş ediliyor.
Uluslararası müzik
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yarışmalarında kazandığı
birçok ödülü bulunan Prof.
Dr. Özer, 2007 yılından
bu yana kişisel olarak
geliştirdiği “Aşure" adlı
programını konserlerinde
kullanıyor. Özer, altıncı solo
albümünde İzmir’in farklı
zaman ve mekanlarının
sesini kaydederek çıkardığı
ses haritasını Aşure
programını kullanarak
müziğe dönüştürdü, İzmir’in
kendince önemli bulduğu
tınısallığının 12 halini tasvir
etti

bir bayram gününü kaydettim.
Bir yılda dört mevsim farklı
zamanlarda kayıtlar yaptım.
İzmir’i gözlemlediğim de
kentin geçişliliği çok hoşuma
gitti. Örneğin Kordon’dan
bahsedecek olursak, bir yanda
lüks restoranda yemek yenirken
öte yanda çimlerde insanlar
yemeklerini
yiyebiliyor.
Göztepe
tarafında
da
belediyenin yaptığı iskelelerde
in çok farklı yerlerindeki insanlar yiyip içebiliyor. İzmir
çevresel seslerin, ses – insan bana sosyal katmanlar olarak,
ilişkilerinin
etkileşiminin
nasıl olabileceğine ilişkin ses mozaik görünümde yansıdı.
dokümantasyonu yapmak ve
bilimsel veri hazırlamaktı.
Görsel - işitsel bir yerleştirme
yapmayı planlayıp bir yıl
kayıtlar yaptım, İzmir’in çeşitli
yerlerinde, bir mekanı farklı
saatlerde kaydettim. Mekanları
zamana bağlı değişimleriyle
gözlemledim
örneğin
Alsancak’ın gecesi gündüzünü,

2017 yılında İzmir’de Port
İzmir Trienali isimli üç yılda
bir yapılan uluslararası sanat
etkinliğinden
gelen
eser
siparişi üzerine İzmir’le ilgili neler yapabilirim düşüncesinden yola çıktım. İzmir’in
ses haritasını çıkararak ses
ekolojisi üzerine çalışma
yapma düşüncem ilgi çekici
geldi. İzmir ses haritasını
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Bu çalışmayı ortaya koyarken yararlandığınız Aşure
isminde bir program var, ondan söz eder misiniz?

Çalışmayı ne kadar sürede tamamladınız?
Nefes albümü 2014’den 2017’ye
kadar olan parçalarımdan
oluşan elektroakustik bir seçki.
İzmir Mozaiği de bunun bir
parçası. İzmir Mozaiği çalışması
bütün aşamaları ile bütünsel
olarak düşünürsek bir yıl sürdü,
farklı şekillerde de gösterildi.
Konak Pier’de geçen yıl Alman
iki partnerim Axel Buether ve
Susa Pankrath ile birlikte görsel
işitsel yerleştirme yaptık. Orada
duyulmayan sesler, görülmeyen renkler diye bir tema
üzerinden gidildi. Görülmeyen
renklerde bu iki akademisyen
sanatçı İzmir’in renklerini
kodladılar. Çeşitli mevsimlerde

İzmir mozağini sese dökmek için
program yazdım. Yüzlerce saatlik
kayıtlardan oluşan minik minik
parçaların benzerlikleri, alakasız
ortamlardaki kayıtların benzerliklerini
yan yana getirdim; tramvay geçerken
oluşan spektral bölge, insanlar
konuşurken oluşan spektral bölge
ile yan yana gelebiliyor. Bu noktada,
spektral alanlarını birbirine bağlayıp
böyle birbiriyle ilgisiz ortamlardan bir
mozaik yarattım. Bu sessel mozaikler
bestelenerek İzmir’ in seslerinden
oluşan bir mozaik haline geldi.

Ses kaydı yaptığınız mekanları
neye göre seçtiniz?
İzmir’ in on iki farklı ruh halini yansıtan,
yani benim önemli gördüğüm on iki
noktaya tamamen kişisel seçimlerle
karar verdim. Örneğin Çeşme otobanı,
havaalanı, Alsancak, Urla civarı gibi.
Her şehrin kendine has tınısallığı
var. Ona has, ona özel, ona endemik
diyebileceğimiz. Biraz bunu yansıtmaya
çalıştım. On iki küçük parçadan oluşan
senfoni gibi düşünebilirsiniz, irili ufaklı
bir buçuk dakika ile üç buçuk dakika
arası değişen parçalar.
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Bunlardan en ilginci de Basmane
Garı ve metro istasyonuydu. Basmane
Garı’nın en eski garlardan biri olması,
oradaki tınısallığın enteresan olması,

Yeni projeleriniz var mı?
Sürekli konserlerim var, genelde
yurt dışında olan konserler. Eser

olmaması seçmemde etken oldu.
Kentteki yapılaşmayı da yansıtmak
istedim. Yıkımlardan yaptığım ses
Nefes Albümüne nereden
kayıtları var. Çeşme otobanı kenarında
yaşayan hayvan seslerini kaynaştırdım.
ulaşabiliriz?
Urla’ya hakim bir tepeden ses yürüyüşü
Spotify ve iTunes gibi dijital
yaptım. Ses yürüyüşü ses kayıt cihazı
platformlardan ve müzik marketlerden
ile rota üzerinden ya da serbest yapılan
yürüyüşlerdir. Mevsimsel olarak hayvan
CD olarak ulaşabilirsiniz.
sesi, rüzgar ne önemliyse onların kayıtları
yapılır.
Haber: Ayşenur ÖZYURT
Tasarım: Ece Bayık
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erişip ışığa çevirdiler ve tavanda
bilgisayar kontrolünde yüzlerce
ışık kompozisyonunu benim
müzikler üzerine
yerleştirdiler. Böylece çok
enteresan bir görsel - işitsel
gösteri oldu. Bu projenin bir
sunumu da bu oldu.

EDİTÖR : Ayşenur Özyurt
TASARIM : Ece Bayık
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Haber : Ezgi GÜNEL
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Usta Eller Anlatıyor
NECATİ GÜRBÜZ

Bu mesleğin batıda işleyişi nasıl oluyor
peki?

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı’nın 30. Yıl Etkinlikleri Paneli’nde
bu konudan söz etmiştim. Türkiye’de
öğrencilerle aramızda biraz diyalog eksiği var.
Örneğin İtalya’da Kremona’da müzik eğitimi
alıp mezun olan bir öğrenci meslekte uzman
bir ustanın yanında en az 2-3 yıl geçirirse
kendini geliştirmiş oluyor. Yine Yunanistan’da
müzik eğitimi alan ve şu an eğitiminin
uygulama kısmını yanımda sürdüren Yunan
dostumuz Thanasis bu konuda örnek olarak
gösterilebilir.

Türk�yeʼde çalgı yapımında neden
gelenek olusmadı?

Bazı insanlar vardır ki işlerini severek yapar,
hayatlarını mesleklerine adarlar. Bu işine
adanmışlardan biri de çalgı yapım ustası
Necati Gürbüz. Gürbüz, musiki eğitimi alan
birçok üniversite öğrencisine atölyesini
açıyor ve onlara yardımcı oluyor. Kadim
usta; yaptığı ud, kanun ve klasik
kemençeleri Amerika’dan Avustralya’ya
kadar dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.
30 yıllık çalgı yapım ustası Necati Gürbüz,
Türkiye’de çalgı yapımında geleneğin
oluşmadığı ve yapılan müzik aletlerinin
bilimsel olarak yeterince incelenmediği
görüşünde

Mesleğe merakı olanlara önerileriniz var
mı?
En başta yaptığınız işi severek yapın,
okuduğunuz bölümleri severek okuyun. Her
şeyin notunu veya kaydını tutun. Bugün
lazım olmazsa ileride size yardımcı
olacaktır. Eğer ben işimi iyi yapmamış
olsaydım adım kötü ustaya çıkar ve bana
kimse gelmezdi. Özellikle AR-GE
çalışmalarına önem vermek gerekir.
Araştırmaya açık olsunlar çünkü her geçen
gün yeni müzik aletleri ortaya çıkıyor.
Zamana ayak uydurmak zorundayız

Türkiye’de usta ve üniversite ilişkisine bakış açınız
nasıl?
Ben bu sektöre girdiğimde işimizle ilgili üniversite
bölümleri veya kaynak kitaplar yoktu. Biz
arkadaşlarımızla sırt sırta vererek birbirimizi
destekledik. Özellikle Ege Üniversitesi, Afyon
Devlet Konservatuarı gibi üniversitelerde okuyan
pek çok öğrenci yanıma geliyor. Bu sektörde en
önemli adım, üniversite ve atölyelerin ortak
paydada buluşması. Bir öğrenci bölümünden
mezun olduğu zaman bir ustanın yanında en az
2 yıl geçirirse o öğrenci tam olmuş demektir. Bu
nedenle ortak bir çalışma yapılmalıdır. Oğlum da
konservatuardan mezun olup bu atölyede
kendini geliştirerek akademik eğitimini tamamladı.
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Çalgı yapımında tanınan b�r�s�n�z, bunu
neye bağlıyorsunuz?
30 yıla yakın bir süredir bu mesleği severek
yapıyorum. İşimde başarılı olduğumu
düşünüyorum. Çünkü dünyanın birçok
ülkesinden mesajlar ve siparişler alıyorum.
Özellikle müzik eğitimi alan öğrenciler
bunun farkındalar. Atölyeme gelip çaldıkları
enstrümanların nasıl yapıldığını yakından
görmek istiyorlar.

Tasarım: Enes Birkocak
Haber:Mustafa Balcı
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GÜNÜMÜZÜN MESLEĞİ

YOUTUBER OLMAK

8IORSPSNMRMRL^PKIPM˚MQMFIVEFIVMRHI]IRMQIWPIOPIVMHIKIXMVHM&YRPEVHERIR¸RIQPMWM=SYXYFIOEREP
WELMFMZI=SYXYFIVSPQEO)ʯIV]EVEXGZIWEQMQMSPYVWER^QMP]SRPYOEFSRIPIVIWELMTFMV=SYXYFIV
SPEFMPMVWMRM^
8²VOM]I HIRZIH²R]EHER¸VRIOPIV

Az Bilinenler çok kişiye ulaşıyor
6YLM¦IRIXIXOMPI]MGMWIWXSRYZILIVMRXIVRIXWMXIWMRHIFYPEQE]EGEʯQ^WVPEVFMPKMPIVMFM^MQPITE]PE˚]SV
(²R]EPMHIVPIVMRHIRHIIT[IF IOEHEVFMV£SOOSRYLEOORHEZMHISWYFYPYRER6YLM¦IRIX MRQMP]SR
EFSRIWMFYPYRY]SV

Ruhi Çenet

Teknolojiyi anlamak için Youtuber olmanıza gerek yok
&EV˚Ó^GER'228²VOZI868M£MR]ETXʯFIPKIWIPPIVMEVXOOWELEPHIOEREPRHE]ETQE]EHIZEQIHM]SV
/EREPRHEXIORSPSNMZIXEWEVQIPIEPER&EV˚Ó^GERFYRYLIVOIWMRERPE]EFMPIGIʯMHMPHI]ET]SV
EFSRI]IWELMTZIOIRHMWME]R^EQERHE8)(\OSRY˚QEGW

Gizliliği sevmeniz Youtuber olmanıza engel değil
7TIIH];QMP]SREFSRI]IWELMT*EOEXOIRHMWMXEQFMVWV:MHISPEVRHEWEHIGIWIWMRMHY]EFMPM]SVWYRY^=²^²R²K¸VIRFMPIRSPQEQEWREVEʯQIROIRHMRILEWXEV^ZI]ETXʯOSQMOS]YR]SVYQPEVMPIKIRM˚
FMVLE]VEROMXPIWMRIWELMT%]VGE]ETXʯFYFE˚EVPZMHISPEVMPIOIRHMWM1EGLMRMQE4EVXRIV EOEFYPIHMPHM
=PPOOE^ERGXELQMRMHSPEV

Tek başınıza Youtuber olmak zorunda değilsiniz
&*ZW+*RM˚ERPSPER.IRREZI.IWWMI RMROEREPZIFIPOMHISRPEV=SYXYFIXEVMLMRMRIRWVEH˚£MJXM:MHISPEVRHE
FMVFMVPIVMRIOEV˚]ETXOPEVEGQEW^˚EOEPEVTE]PE˚ER£MJXEFSRI]IWELMT=PPOOE^ER£PEVXELQMRM
HSPEV

Barış özcan

Youtuber olmak için yaşın rakamdan ibaret olduğunu unutmayın

Jenna ve Jessie

SpeedyW0 3

/ERREZI%OMVE.ETSR]EHSʯYQPYMOMO^OEVHI˚=E˚PEVZISPER/ERRE%OMVEOEVHI˚PIVIZPIVMRHIIFIZI]RPIVMRMR]EVHQ]PE£IOXMOPIVMS]YRGEOHIRIQIZMHISPEVMPIQMP]SREFSRI]IWELMTPIV4ST²PIVPMOPIVM
WEHIGI²POIPIVMRHIHIʯMPH²R]E]E]E]PQ˚HYVYQHE&¸]PIGI]PPOHSPEVOE^ER]SVPEV

Kanna ve Akira
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Tasarım: Buse Ceylan Işık
Haber: Barış Karakaya
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“Yaratıcı değil, özgün olun”

Tasarım direktörü Salih Bergin; marka yaratma ve
yönetimi alanlarındaki deneyimlerini ve grafik ajansı çalışma sistemini öğrencilere anlattı.
Tasarım direktörü Salih Bergin; Tasarımda Araştırma Teknikleri dersi kapsamında
marka yaratma ve yönetimi alanlarındaki
deneyimlerini ve grafik ajansı çalışma sistemini MYO Grafik Tasarım Programı öğrencilerine aktardı. İzmir’in köklü reklam
ve marka iletişim ajanlarından biri olan San
Ajans’da on yıl görev yapan Bergin, halihazırda önemli markaların danışmanlığını
yaptığını söyledi. Marka yaratımının kurumsal kimlik tasarımlarıyla başladığını belirten Salih Bergin, “Yaratıcı olmak
yerine özgün olmaya özen gösterin. Yaratıcı
olmak değil, uygun olanı yapmak önemlidir. Görsel kimlik ve tasarım şirketlerin imajı için en önemli unsurdur. Bu nedenle çalışmalarınıza özen göstermelisiniz. Özgür
olmalı ve kendi kurallarınızı kendiniz koymalısınız” dedi.

Konuşmasına öğrencilere geleceğe yönelik verdiği tavsiyelerle
devam eden tecrübeli tasarımcı,
bir şirket için çalışma yaparken
sadece şimdiki zamana yönelik
düşünmemek gerektiğini, her
zaman ileriyi düşünerek hareket
edilmesinin önemini vurguladı.

Teknolojiyi yakalayın

Hızla gelişen yeni teknolojiye
ayak uydurulması gerektiğini
söyleyen Bergin “Her zaman
modern bir şeyler yapmaya yönelik çalışın. Büyük ajansların,
şirketlerin ileriye dönük çalışmalarını takip edin. Uzun vadeli, geniş çaplı çalışmalar yapın”
diyerek öğrencilerin nasıl çalışmaları gerektiğini anlattı.

Eleştiriye açık olun

Eleştiriye açık olmanın önemine değinen Salih Bergin, alınan
eleştirilerin olumsuz tepki göstermeden gelişim yönünde kullanılması gerektiğini belirterek
mutsuz bir bireyin üretken
olamayacağını vurguladı.
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Haber:Mustafa Balcı
Tasarım:Mustafa Kaymak

Özkan: Amacımız hayvan
dostlarımız için yüksek toplumsal

FARKINDALIK YARATMAK.
Fenerbahçe Leo Kulübü 2018-2019 Çalışma Dönemi Başkanı Özlem
Özkan ile patili dostlarımız için gerçekleştirdikleri HİS Projesi üzerine
konuştuk. Özkan bize proje fikrinin nasıl oluştuğunu ve hayvan dostlarımız için yapılanları anlattı.

H.İ.S. projesi nedir,
sizden bu konuda bilgi
alabilir miyiz?
H.İ.S.’in açılımı “Hayvan,İnsan,Sevgi”.
Projenin
ana
hedefi; hepimiz ile aynı hayatı
paylaşan fakat barınaklarda
yaşamak zorunda kalan veya
sokaklarda yaşam mücadelesi
veren hayvan dostlarımız için
uygun yaşam şartları oluşturmaya destek olmak ve bu
konuda toplumda yüksek bir
farkındalık yaratmak. Bunun
yanı sıra sosyal medya kanallarımız
vasıtasıyla
doğal
hayatta yaşamını sürdüren
binlerce çeşit hayvan için bilgi
paylaşarak tüm hayvan türleri
için daha iyi yaşam koşulları
sağlayabilmek
adına
da
çalışıyoruz. Barınak ziyaretleri, orman beslemeleri, sokak
hayvanları için kulübe ve ev
yapımı, her hafta çarşamba
günü
paylaşılan
bilgiler,

farkındalık konferansları, destek
bekleyen Pugedon projemiz gibi
çok farklı alanlardaki çalışmalarımızı
bütünlük
içinde
sürdürüyoruz.

H.İ.S projesinin çıkış
noktası nedir? Proje
nasıl tasarlandı?
Bu proje, 2012 yılında 118-Y Leo
Yönetim Çevresi dönem başkanı
Emir Gözüm’ün yönetim çevremizde bulunan her kulüpten “marka
hizmet aktivitesi” hazırlamasını
istemesiyle kulübümüzün dönem
başkanı Ecem Salguman önderliğinde ortaya çıktı. İstenen marka
projeler arasında sadece H.İ.S.
projesi sürdürülebilir bir proje
oldu ve altı yılı aşkın süredir
çalışmalarına devam ediyor. Ne
şanslıyız ki hazırladığımız bu proje
ile hem Lions ve Leo için büyük bir
boşluğu doldurduk hem de böyle
bir eksikliği gidererek herkesin
dikkatini çektik.
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Siz genel olarak bilgi
verdiniz ama bu projenin nasıl hayata
geçirildiğini, yardım
alınan kurumların olup
olmadığını öğrenebilir
miyiz?
Kuruluş aşamasında yardım
alınan bir kurum olmasa da projenin ilk yıllarında Kadıköy Belediyesi, Haçiko ve Haytap gibi
önemli kurumlarla bir araya
gelerek halkta farkındalık yaratmak için yapılan etkinliklerde
projemizin standıyla yer aldık.
Proje, hangi şehirlerde aktif
olarak yürütülüyor? İlerleyen
zamanlarda
hangi
şehirlere
ulaşma hedefindesiniz?
Proje aktif olarak İstanbul ve
İzmir’deki kulüplerimizce
yürütülüyor. İlerleyen zamanlarda farklı yönetim çevrelerindeki

kulüplerimiz vasıtasıyla, Bursa,
Ankara gibi büyükşehirlerden
başlayıp Türkiye’nin yedi bölgesine
de çalışmak ve projenin adını duyurmak istiyoruz. Çünkü H.İ.S.’in birçok
şehirden takipçisi var ve oralardan
gelen taleplere de elini uzatabilen
bir yapı oluşturmak önemsediğimiz
hedefler arasında.

Projeden haberdar olan
insanlar ve kurumlardan
gelen tepkiler ne yönde?
Proje hakkında bilgi sahibi olan
herkes çalışmalarımızı severek
beğenerek takip ediyor. İnsanlar
yaptığımız işleri o kadar çok seviyorlar ki hem katıldıkları toplantılarda
hem kendi sosyal medya hesaplarında bizleri paylaşıyor ve bizim için
destek istiyor, bu da organik olarak
bilinme oranımızı günden güne
artırıyor. Dokunduğumuz herkesin
böyle duyarlı ve yardımsever olması
gerçekten gurur verici.

Proje için kimler gönüllü
olabiliyor?

Peki bu röportajımızı okuyacak olan
üniversite öğrencilerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Projemizi ve çalışmalarımızı mutlaka Facebook ve Instagram’dan takip etmenizi tavsiye ederim. Belki bizlerin
düzenlediği aktivitelere katılma imkanınız olmaz, ama en
azından sokağınızda ve diğer yaşam alanlarınızda
yaşayan sokak hayvanları için mutlaka bir şeyler yapın.
Bir kap su, bir kap mama koymayı hele ki havalar iyice
soğurken asla ihmal etmeyin. Eğer şansınız varsa
barınaklardan ya da sokakta kimsesiz kalan hayvanlardan birini kendinize evlat edinin. Ne yazık ki kontrolsüz üremenin önüne geçilemediği için sokaklar ve
barınaklar her geçen yıl daha fazla yavru ile doluyor.
Böyle bir gerçek varken pet shoplardan çeşitli çiftliklerden para verip cins hayvan almak yerine yapabileceğiniz en güzel şey sahipsiz olanı sahiplenmek. Eğer
eve alma imkanınız yoksa da sadece koli, eski bir tişört ve
benzeri gibi eşyaları kullanarak hiç masraf etmeden
evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz yuvalarla sokak hayvanlarına destek olun. Bunlar dışında eğer sokakta yaralı
bir hayvan görürseniz belediyenin ilgili birimini arayarak
hemen sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağlayabileceğinizi unutmayın. Bu hayatı onlarla birlikte paylaşıyoruz, sağlıklı koşullarda yaşamak onların da hakkı.

H.İ.S. projesi için herkes gönüllü
olabilir. Özellikle etkinlik bazında
dışarıdan katılım isteği çok oluyor.
Bize sosyal medya etkinlik duyurularımız üzerinden ulaşıyorlar ve
gelmek istediklerini söylüyorlar, biz
de hemen iletişim bilgilerimizi paylaşıp
yanımızda
olmalarını
sağlıyoruz. Aktivitelerimize katılmak
için kulübümüzün bir üyesi olmanıza
gerek yok. Aktivitelerimizin kapısı
tüm hayvan severlere açık.

Haber: Asya Solhan
Tasarım: Buse Ceylan Işık
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