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YAŞAR’DA BAHAR
Her yıl düzenlenen geleneksel Yaşar Üniversitesi öğrenci toplulukları etkinlik 
günleri bu sene de şahane gösterilerle izleyenleri etkiledi. Etkinikler 7-8-9 

Mayıs 2019 tarihlerinde Bornova Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

Öğrenciler final haflarından önce 3 gün boyunca düzenlenen birbirinden 
farklı aktivitelerle motivasyonunu arttırdı. Hem konferans salonunda hem de 

kampüs içinde gün boyu etkinlikler sürdü. 

        Haber: 
Tasarım: etkinlik Sude YUBAŞ 3
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        Haber: Aysel Esra Aydın
Tasarım: Öykü Yapraketkinlik

Ege’de sektörel dış ticaret
Yaşar’da konuşuldu
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ti-
caret Bölümü organizasyonunda “Ege Bölge-
si’nde Sektörel Dış Ticaret: Mevcut Durum 
Değerlendirmesi, Fırsatlar ve Tehditler” konu-
lu panel düzenlendi. Panelde Türkiye’de ve Ege 
Bölgesi’nde mermercilik sektörü, lojistik se-
ktörünün güçlü ve zayıf yönleri, lojistikte yet-
kilendirilmiş yükümlülük sistemi ve uluslarar-
ası markalaşma konuları ele alındı.

Kimler Katıldı
Panelde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkan Yardımcısı ve Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Vestel Beyaz Eşya 
A.Ş. Operasyon ve Lojistik Müdürü Emre Çetin, 
Yaşar Dış Ticaret İhracat Direktörü Melih İşliel, 
JTI- Dış Ticaret Operasyon ve Kontrol Üretim 
Hizmetleri Müdürü Mehmet Zafer Köksal ve 
HG Gümrük Müşavirliği Genel Koordinatörü 
Levent Özkardeş konuşmacı olarak yer aldı.

Özgüvenli gençler
 Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Işıl Kel-
levezir’in yaptığı panel, MYO Müdür Veki-
li Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu’nun açılış 
konuşması ile başladı. Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, dün-
yada var olan pazarı büyütmeyi iyi tasarımlarla, 
iyi pazarlama yapabilen ve özgüvenli gençlerle 
başarabiliriz diyerek sözlerine başladı ve ekledi:  
“Mermerde dünyanın %30 rezervlerine sahibiz. 
Mermercilik sektörü %97’si yerli olan bir sektör. 
Sektör büyürken makine sistemi de büyüdü. 
Fakat hala sektörde büyük eksiğimiz var, bu da 
üçboyutlu düşünmekle ve o düşünceyle birlikte 
iyi tasarımlar ortaya koymakla kapanabilir.”

Vestel Beyaz Eşya A.Ş. Operasyon ve Lojistik 
Müdürü Emre Çetin konuşmasında lojistik sek-
törünün Türkiye’de ve Ege Bölgesi’ndeki durumu-
na değindi ve “Lojistik sektörü büyümeye devam 
eden, fakat oldukça riskli bir sektör” dedi. Çetin, 
sektörün güçlü ve zayıf yönlerini “Ege Bölge-
si’ndeki teknik altyapı yetersizlikleri, demiryolu 
ağlarının kara ve denizyolları ile paralel gelişme-
mesi zayıf yönlerimiz olsa da, bölgede kaliteli, 
esnek ve güçlü üretim kapasitesine sahip firmalar 
olması bizi güçlü kılıyor” sözleriyle ifade etti.

Marka Olmak
Yaşar Dış Ticaret İhracat Direktörü Melih İşliel, 
bugün hem tavukta hem de süt ürünlerinde 
büyüme ve sürdürülebilirliğin sağlanacağını 
söyleyerek şunları belirtti: “Marka olmak, ul-

uslararası pazarda raflarda olarak mümkün olur. 
Markanızla bunu yapabiliyorsanız eğer çok iyi bir 
iş başarmışsınız demektir.’’
HG Gümrük Müşavirliği Genel Koordinatörü 
Levent Özkardeş, konuşmasında Yetkilendirilmiş 
Yükümlülük Sistemi’nin faydalarından bahsetti. 
Türkiye’de 407, Ege Bölgesi’nde ise 47 Yetkilendi-
rilmiş Yükümlülük Sistemi Sertifikası sahibi fir-
ma olduğunu söyleyen Özkardeş, “YYS, lojistik 
maliyetlerinde azalma sağlarken, tedarikçiler ve 
müşterilerle işbirliği artışı, piyasada güvenilir kişi 
olarak tanınma, firma imajı ve marka değerinde 
artış gibi birçok fayda yaratır” dedi. Panelistler 
adına hatıra ormanına dikilen fidan belgeler-
inin, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu tarafından 
konuşmacılara takdimiyle panel son buldu.
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        Haber: Ozan Çelikoglu, Hüsnü Efe Yurtçu, Barıs Karakaya
Tasarım: Ece Bayıketkinlik

“İzmir bir mega yat üssü olabilir”

Yaşar Üniversitesi Denizcilik Topluluğu tarafından 5’incisi düzenlenen Denizcilik
Haftası etkinlikleri denizciliğin önemli isimlerini bir araya getirdi. 8-10 Nisan tarihleri
arasında gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Denizcilik haftası kapsamında deniz ve liman işlemeciliği paneli, marina ve yat işletmeciliği
paneli, deniz insanları paneli, deniz film festivali, teknik geziler ve balık-ekmek partisi
düzenlendi.
8 Nisan’da gerçekleşen Deniz ve Liman İşletmeciliği Panelinde açılış konuşmasını yapan
Denizcilik Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı, Marina ve Yat İşletmeciliği 2. sınıf öğrencisi
Sima Sancaklar; “Etkinliğimizin amacı Yaşar Üniversitesi ve Denizcilik sektörü arasındaki
bağları kuvvetlendirmek, yeni fikir ve projeleri kapsayan işbirlikleri geliştirmek, mesleki ve
teknik gelişimlerimize katkı sağlamaktır” dedi.
Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Can
Karaosmanoğlu; “Bugün burada ele aldığımız konu oldukça önemli. Aliağa bölgesinin gitgide
önem kazanmasıyla birlikte yaşanan değişimleri bizzat bölgede yer alan firma, kurum ve
kuruluşların değerli temsilcilerinden dinleyeceğiz” diye konuştu.
Moderatörlüğünü Öğretim Elemanı Kaptan Bülent Onural’ın yaptığı panelde Şimşekler
Kumanya Şirket Avukatı Serhan Güder, Nemport Deputy Genel Müdürü Cenk Kabacaoğlu,
Tüpraş İşletme Baş Mühendisi Anıl Doğan, Amon Denizciliği Temsilen Ali Haydar Demirtaş,
İmeak Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Müdürü Ahmet Orçun Tuncer, Fms Lojistik Ege ve
Akdeniz Bölge Müdürü Aslı Malay Tuncer konuşmacı olarak yer aldı.

Aliağa ihtiyaçları hızlı karşılıyor

Panelin konuşmacıları Aliağa bölgesinin denizcilik 
kapasitesi ve lojistik önemi, İzmir
limanları, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Aliağa konularını 
masaya yatırdı. İMEAK Deniz Ticaret
Odası Aliağa Şube Müdürü Ahmet Orçun Tuncer 
konuşmasında şunları söyledi: “Aliağa
bölgesi kendi içinde bölümlere ayrılmış profesyonel bir 
alan konumunda. Gemi ve liman
anlamında her sektöre hitap eden bir bölge. İzmir’e göre 
çok hızlı geliştiğini söylemek
mümkün. Şubenin, gümrüğün, limanların, işletmelerin 
Aliağa’da olması özellikle son altı
ayda problemlerin çok hızlı bir şekilde çözülmesini de 
olanaklı kılıyor.”

13 14



İzmir’de mega yat üssü 
oluşturulabilir

10 Nisan’da gerçekleşen Marina ve Yat İşlet-
meciliği panelinde Poseidon Marine Eng. 
Kurucusu Burak Acar, mega yat üretiminde 
İzmir’in de söz sahibi olması gerektiğini belirtti. 
Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde 120 
metrelik orta boy bir kimyasal tankerin satış 
fiyatı 10-12 milyon dolar iken, 50-60 metrelik 
bir mega yatın satış fiyatı 20 milyon dolara ka-
dar ulaşabiliyor. Mega yatların ekonomik katma 
değeri gemilere göre daha yüksek. İzmir’de 
kurulacak bir mega yat imalatı organize bölge-
si ile yıllık yaklaşık 200 milyon dolar kazanç 
sağlanabilir; doğrudan ve dolaylı iş gücü ihtiyacı 
da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayabilir”. 
Mega yat üssü için yer önerisinde bulunan Acar, 
“Deniz kıyısında bir yer uygun olsa da, böyle 
bir alanda imalat ruhsatı verilmiş tekne üretim 
yeri bulunmuyor. Benim önerim, mevcut Aliağa 
Gemi Söküm Bölgesi’nin bir kısmının gemi inşa 
faaliyetlerine ayrılması” dedi.

Büyükşehirlerde yüksek 
kapasiteli marinalara 
ihtiyaç var

Marinacılığın ülkemizde nasıl geliştiğini ve 
Türkiye’nin İzmir gibi büyükşehirlerinde 
neden büyük kapasiteli marinalara ihtiyaç 
olduğunu anlatan Gökova-Ören Marina 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Önder 
Karaduman, “Ülkemiz kıyılarında devlet 
destekli otellerin açılmasıyla beraber mari-
na ihtiyaçları arttı. Yaptığımız masterplan 
ile ülkemizin nerelerine marina yapabiliriz 
diye bir proje üretmeye başladık. Yap-İşlet-
Devret modeliyle o zamanın başbakanıyla 
görüşerek, devletimize böyle bir proje 
verdik” dedi. Karaduman sözlerine şöyle 
devam etti: “Akdeniz’de dolaşan 2 milyo-
na yakın tekne var. Bunların gidebileceği 
yer sayısı kısıtlı. Barcelona Marinası gibi 
bir marinada otel ücretlerinden daha 
yüksek bağlama ücretlerinin olduğu göz 
önüne alınırsa İzmir gibi büyükşehirlerin 
bu fırsatları değerlendirmesi gerekir. Bu 
gerekçeyle, ülkemizdeki marina master 
planları 5 yılda bir güncellenmeli ve talebi 
yüksek yerler iyi belirlenmeli.”

IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Türkiye’nin mega yat üretiminde 
dünya 3’üncüsü olduğunu belirterek İzmir’in merkezinde daha yüksek kapasiteli 
bir marinanın olması gerektiğini ifade etti.
Mimar ve Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar konuşmasın-
da ‘Optimum 8,5’ ismini verdiği tekneyi nasıl ürettiğini anlattı. Uyar, “Optimum 
8,5 Türkiye’de üretilen ve CE belgesi olan ilk yelkenli tekneler arasında bulunuyor. 
10 yaşlarındayken Sadun Boro’nın hikayesinden oldukça etkilenmiştim ve günün 
birinde bir yelkenli tekne üretmeyi kafama koydum. 2002 yılında bu hayalimi 
gerçek bir proje olarak ele aldım. Böylece ortaya seri olarak imal edilmek üzere 
tasarlanmış, bir aileyi rahatça denizde yaşatabilecek konfora sahip ‘performance 
cruiser’ tipi Optimum 8,5 teknesi çıktı” dedi.
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        Haber: Haber Merkezi
Tasarım: Esra Külahçı etkinlik

Türk turizminde 
küçük oteller

43.Turizm Haftası kapsamında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve 
İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı “Türk Turizminde Küçük 
Otellerin Katkısı” konulu semineri Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, 
Alaçatı Küçük Oteller Derneği Kurucu Başkanı 
Mehmet Çelik, Etik Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Süzer’in konuşmacı olduğu etkinliğe T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi
temsilcileri, turizm meslek birlikleri temsilcileri, Türk 
Havayolları ve Corendon Havayolları temsilcileri, 
seyahat acenteleri temsilcileri, konaklama işletmeleri 
temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek 
Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 
Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri ile Meslek 
Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarından 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

İzmir ve çevresi için 
niş turizm

Sektör temsilcileri ve alanda eğitim alan 
öğrencilerin katılımı ile interaktif bilgi 
paylaşımının gerçekleştiği etkinlikte 
TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, 
İzmir’in turizmin temel taşının konduğu şehir 
olduğunu ancak ihmal edildiği ve unutulduğu 
belirterek şunları söyledi: “En büyük hedefimiz 
İzmir ve çevresini turizmin önemli bir merkezi 
yapmak. İzmir ve çevresi; Antalya gibi büyük 
otellerin, her şey dahil konseptinin değil butik 
ve küçük otellerin olduğu, otel dışı harcamalarla 
kent ekonomisine de katkı sağlayan, niş turizm 
yapılan bir destinasyon olmalı. İzmir için sağlık,

gastronomi, kongre, spor ve seminer hedef odaklı 
planlama yapmalıyız. Üst segmentteki turist için 
ihtiyacı butik oteller doldurmaya başlıyor. Bu tarz 
turistler, uçsuz bucaksız açık büfe ya da kalabalıkla 
birlikte havuza girmek istemiyor. Bir temaya 
yöneldiklerini ve şehri keşfettiklerini görüyoruz. Bu 
pastadan pay almak için butik ve küçük otellerin 
gelişmesi çok önemli” İzmir’e yönelik destinasyon 
turları başlatma amacıyla önceki ay 300 turizm 
acentesini kentte ağırladıklarını ifade eden 
Tolga Gencer, “Kapadokya, GAP, İstanbul, Antalya, 
Karadeniz destinasyon turları var, ancak İzmir turu 
diye bir şey yok. Önce yerli turist gelecek ki yabancı 
turist de gelsin. Kısa vadedeki hedefimiz yerli ve 
yabancı toplam 3 milyon turistin İzmir ve çevresine 
gelmesi” dedi.

Alaçatı Küçük Oteller Derneği Kurucu 
Başkanı Mehmet Çelik, butik otelciliğin amatörce ve 
evinde misafir ağırlar gibi yapılamayacağını,  
evlerin otel odalarına dönüştürülmesiyle haksız 
rekabet yaratıldığını bu yüzden her sene batan ya 
da el eğiştiren otel sayısının arttığını söyledi. Çelik, 
“Ben Alaçatı’ya geldiğimde sekizinci otel olarak 
hizmet vermeye başladım. Şu anda bine yakın otel 
mevcut. Üstelik 2 odalı evini butik otel yazısı altında 
hizmete açan var. Pansiyonlar bile butik otel olmuş” 
dedi.  

Butik otelcilik amatörce 
yürütülemez

Turizm 12 aya yayılmalı
ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Süzer sezonun 

çok kısa olduğunu, bu sürenin genelde bir işletmenin bir 
yıllık maliyetini karşılamadığını belirterek  “Alaçatı ve 
Çeşme’nin küçük oteller çöplüğü haline gelmemesi için 
turizm mutlaka 12 aya yayılmalı“ dedi. Turizm açısından 
İzmir’e yurtdışından direkt uçuşların öneminden de söz 
eden Süzer, yolcu sayısında sezon dışında sıkıntı yaşandığını 
vurguladı. Süzer “Sezondaki 4 ay dışındaki 8 ayda Bakanlık 
eğer yüzde 50 yolcu garantisi verirse sektöre büyük katkı 
sağlar ve uçuşlar yalnızca sezonluk olmaktan çıkarak kalıcı 
hale gelir. Türk Tanıtma Vakfı vasıtasıyla bu yapılabilir” 
dedi. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da 
kapısında ‘butik otel’ yazan her otelin butik otel 
olamayacağını ifade etti. Karaçanta, butik otellerin 5 yıldızlı 
standart hizmet verebilen ve turizm işletme belgesine sahip 
oteller olduklarını hatırlatarak, bu özellikleri taşımayan 
otellerin denetim altına alınacağının altını çizdi.
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        Haber: 
Tasarım: etkinlik Haber Merkezi

   Dilara Çimen

Yaşar Üniversitesi MYO, Girişimcilik ve İnovasyon dersi kapsamında KOSGEB Destek Programları 
İzmir Kuzey Müdürlüğü’nden Kobi Uzmanı Dr. Enver Çakın’ı ağırladı.

KOSGEB YAŞAR'DA

Enver Çakın söyleşiye 
KOSGEB’i tanıtarak başladı. 
KOSGEB’in kuruluş amacı 
hakkında bilgi veren Çakın 
şunları söyledi: “1990 
yılında kurulan KOSGEB’in 
amacı ülkenin ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
ekonomideki payını ve 
etkinliğini artırmak, rekabet 
güç ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonu 
ekonomik gelişmelere uygun 
biçimde gerçekleştirmektir”. 
Konuşmasında hedef 
kitlelerinden söz eden uzman, 

bakanlar kurulu kararıyla 
belirlenen sektörlerde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin ve 
girişimcilerin hedef kitlesi 
olduğunu belirtti. KOBİ 
kavramına açıklık getiren 
Çakın, bir işletmenin KOBİ 
sayılabilmesi için çalışan 
sayısının 250’nin altında 
olması,  net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan birinin 
125 milyon TL’yi aşmaması 
gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin 
ekonomik ve sosyal açıdan 
önemine değinen Enver Çakın, 
öğrencilere KOSGEB’e nasıl üye 
olabileceklerini de anlattı.
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Genç girişimcilerden girişim dersi

Chapter Cofee’nin 
kurucuları Çağdaş 
Turchinovic ve Rıfat 
Yemişçi  girişimcilik 
deneyimlerini MYO 
öğrencileriyle 
paylaştı.

  Marina Ve Yat İşletmeciliği 
programı  Öğretim Görevlisi 
Can Karaosmanoğlu aracılı-
ğıyla konuk olan Chapter Cof-
fee kurucuları  25  Mart 2019 
günü yapılan seminerde öğ-
rencilere önemli bilgiler verdi.
  Cafe’nin kurucuları Çağdaş 
Turchinovic ve Rıfat Yemişçi, 
eğitim öğretim hayatlarında 
kazandıkları bilgilerin kendile-
rini ne denli olumlu etkileyip 

yönlendirdiğinden söz etti. Ay-
rıca, planlı programlı çalışma-
nın işleri düzene koymadaki 
önemi ve öngörüsel düşünüp 
hareket etmenin sağladığı ya-
rarlardan bahsettiler. 
   Konuşmacılar başarılarının 
sırrını A’dan Z’ye en ince de-
tayına kadar düşünüp daha 
sonra harekete geçmeleri, asla 
yılmadan hep olumlu düşün-
meleri olarak açıkladı.

  Chapter Cafe’de kahvenin yanı sıra çay, li-
monata çeşitleri, poğaça, sandviç, kavonozda 
salata çeşitleri, cupcake, browni, ve daha bir 
çok atıştırmalık lezzetler olduğu belirtildi.

  Alsancak Gül Sokak’ta bulunan cafede sıcak ve içten bir ortam yarat-
maya çalıştıklarını söyleyen girişimciler  öğrencileri yolları düşünce 
mektanlarını ziyaret etmeye davet ettiler.

Konuk konuşmacılara Yaşar 
Üniversitesi adına dikilen 
ağaçların sertifikaları Pr. Prof.
Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu tara-
fından verildi.

  Konuklara 
Yaşar Fidanı

        Haber: Beste Ay
Tasarım: Beste Ayetkinlik 21 22



        Haber: Haber Merkezi
Tasarım: Nehir KIRBİÇetkinlik

Meslek Yüksekokulu öğrencileri Entegre 
Yönetim Sistemleri ve Endüstri 4.0 

Kavramları dersleri kapsamında Vestel’i 
ziyaret etti.

Vestel Beyaz Eşya A.Ş. Operasyon ve Lojistik Müdürü’nün karşıladığı öğrenciler 
kurumu üretim sürecinde gözlemledi, dış ticaret ve lojistik bölümleri hakkında 
uzmanlardan ve yöneticilerden bilgi aldı. Genç üniversiteliler, ürünlerin ihracatı 
ve operasyonları ile ar-ge çalışmaları hakkında da bilgi edindi. MYO Dış Ticaret 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Işıl Kellevezir, “Meslek Yüksekokulumuz 
Programları sektörün önde gelen kuruluşlarına teknik geziler düzenleyerek 
öğrencilerimizin eğitimini aldıkları meslekleri yerinde tanımalarını, sektördeki 
güncel gelişmelerin nabzını tutmalarını sağlıyor. Vestel Beyaz Eşya A.Ş. gezimiz de 
öğrencilerimiz için çok yararlı oldu, uzmanlardan değerli bilgiler edindik” dedi. 

’e Teknik Gezi
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        Haber: BENGİSU SUNERCAN
Tasarım: ECE BAYIKröportaj

 
Müzikle dijitali birleştiren sıradışı sergi

Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Annotating Museum 2.2 adlı interaktif sergisi Türk çalgılarını dijitalle birleştiriyor. 
Üniversitenin Etkileşim Tasarımı Laboratuvarı’nda yürütülen araştırma projesi ‘Exhibits Which Seem To Think’ in sonuçlarını içeren 

serginin deneysel etkileşimli yerleştirmeleri müze ziyaretçilerine izleyici rolünde oldukları, geleneksel müze deneyiminin ötesinde bir rol 
veriyor. Farklı bir müze deneyimi sunan projeye imza atan akademisyenlerden Ceren Kayalar ile sergi ve projeleri üzerine görüştük.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Ziyaretçilerin tepkileri nasıl oldu?

Bu projeyi İzmir dışına taşımayı düşünüyor 
musunuz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde aldığım 
lisans eğitimi sonrasında Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bil-
imleri ve Mühendisliği bölümünde Mobil-İnsan-Bilgisayar 
Etkileşimi alanında yüksek lisansımı tamamladım. Araştırma-
larıma kültürel miras alanlarındaki artırılmış gerçeklik uygu-
lamalarında arayüz ve etkileşim tartışmaları üzerine devam 
ettim. Bu süreçte uluslararası konferanslarda yayınladığım 
akademik çalışmalarımın yanı sıra etkileşimli teknolojiler üze-
rine startuplarda ve freelance olarak projeler yapmaya devam 
ettim. 2016’dan beri Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü'nde yarı zamanlı olarak ders veriyorum. Etkileşim 
tasarımı disiplinine odaklanan üçüncü yıl stüdyo derslerini 
bölümün öğretim görevlilerinden Daniele Savasta ile birlikte 
veriyorum ve xLab-Interaction Design Lab’de öğrencilerle bera-
ber projeler geliştiriyoruz

Serginizle müze ziyaretçilerine İzmir 
müzelerinde sık rastlamadığımız bir rol 
ve deneyim sunuyorsunuz. Bu farklı pro-
jenin çıkış noktası ne oldu?

Sergi, “Annotating Museum 2.2”, geçtiğimiz 
dokuz ay boyunca akademisyen Daniele Savasta 
ile birlikte yürüttüğümüz “Exhibits Which Seem 
To Think” isimli, Üniversitemizin BAP fonundan 
desteklenen araştırma projesi süresince ürettiğimiz 
işleri içeriyor. Geliştirdiğimiz deneysel etkileşimli 
yerleştirmeler ile müze ziyaretçilerinin izleyici 
rolünde olduğu geleneksel müze deneyiminin 
ötesinde yapan ve öğrenen rolüne geçtiği bir 
deneyim tasarlanmasını amaçladık. Müzelerdeki 
koleksiyona müdahale etmeden yerleştirilen  
mekanik, elektronik, yazılım ve tasarım  
bileşenlerinden oluşan etkileşimli sergi öğe-
leri günümüz anti-disipliner dünyasına dijital 
örnekler oluşturuyor. Sergi ve araştırma projesinin 
uygulama mekanı olarak seçtiğimiz müze yani 
Müziksev’in koleksiyonu Orta Asya ve Anadolu’da 
üretilmiş yaklaşık 300 adet çalgıdan oluşuyor.  
Proje sürecinde çalgıların katalog bilgilerini kulla-
narak detaylı bir veritabanı oluşturduk ve müzenin  
deneyimini analiz ettik. Cam vitrinlerde sergilenen 
çalgıların görsel, ses kayıtları ve teknik  
bilgilerini içeren çoklu dokunmatik ekranda 
veri görselleştirme yerleştirmesi, gürültü üreten 
deneysel elektronik enstrümanlar, ‘çok boyutlu’ 
bir sayısal teremin ve beden etkileşimi ile müzik 
yapmayı sağlayan, hedef kitlesi çocuklar olan iki 
enstalasyon ile müze deneyimini artırmayı  
hedefledik.

Hem açılış günü hem de sergi boyun-
ca ziyaretçiler yaptığımız yerleştirmeleri 
alışılmışın dışında buldu. Hiçbir dijital 
arayüz olmayan bir müzede karşılarına çıkan 
bu ses ve görsel geri bildirimli yerleştirmeler 
doğal olarak ilgi çekiyor. Müzede bu kapsam-
da bir sergi yapmak etkileşimli teknolojileri 
merak eden ve deneyimlemek isteyen herkesi 
müzenin ziyaretçisi de yapması açısından 
değerli. Diğer taraftan geleneksel müze 
ziyaretçisinin yerleştirmeleri deneyimlerken 
eğleniyor ve aktif bir deneyim yaşıyor olması 
müze koleksiyonunun zihinde farklı bir yer 
etmesini sağlıyor, aldığımız geri bildirimler 
bu tezi doğruladı.

Tabii ki, bu projeye yine geçici/kalıcı müze yerleştirmesi 
olarak devam etmek isteriz. İzmir dışındaki müzelerden bu 
yönde bir istek gelirse seve seve. Müzik temalı müze- 
lere yerleştirmemiz daha mümkün, fakat uygulama alanını 
kısıtlamıyoruz. Bu durumda her yerleştirmeyi ayrı değer-
lendirmeyi düşünmek gerekir. Mesela çoklu dokunmatik 
ekrandaki veri görselleştirmesi arayüzü başka bir müze kolek-
siyonuna daha hızlı adapte edilebilir, fakat diğer işler için 
çalışılacak müze koleksiyonunu detaylı inceleyip bir deneyim 
analizi çalışması yapmak gerekiyo
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Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olup 
klasik gitarla tanışma süreciniz nasıl başladı?

 Kürşad Terci: Müzik aşktır!
Asım Kürşad Terci Hocamız, ülkemizde klasik gitar denilince ilk akla gelen 

isim. Türkiye’de ilk kez klasik gitar konserleri düzenleyen Kürşad Terci, Yaşar 
Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi ve Oda Orkestramız sanatçısı. Mütevazı 
kişiliğiyle de bilinen değerli Hocamız ile yaptığımız röportajımızda müzikle 
tanışmasını ve başarılı müzik kariyerini konuştuk.

Okuma, yazma öğrenmeden notaları öğrenmişim. Ailem de 
bu durumun farkındaydı ve Türkiye’nin önde gelen aydınların-
dan Panayot Abacı bana Yunanistan’dan gitar getirdi. Müzik 
konusunda ilerlemeye başladım, ama o sırada mühendislik 
okuyordum. Mühendislikten çok gitar çalışıyordum. Bu da 
İstanbul Flarmoni Orkestrasının dikkatini çekmiş ve o yıllar-
da beni İstanbul’a gelen dünyanın en iyi gitaristi Alirio Diaz’ın 
karşısına çıkardılar. Beni dinledikten sonra artık kariyer planımı 
gitar üzerinden çizmem gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen klasik gitar 
konseri verme fikri nasıl oluştu?

1987’de arkadaşlarımla Bilkent Gitar Üçlüsünü kurduk. 
Soner Egesel ve Kağan Korad ile birçok festival ve kon-
ser düzenledik. Bu bir ilkti. Ülkemizin her bölgesinde 
saraylardan, köy kahvelerine kadar her yerde konser 
verdik. Daha sonra ismimiz duyulmaya başlayınca 
Kağan Korad ile yurtdışı konserlerine, festivallerine 
davet edildik. Ardından uluslararası Koblenz, Volos ve 
Belgrad konserlerine davet edilen ilk Türk gitar  
sanatçıları olduk. Güneydoğu Avrupa Gitaristleri 
Birliği ve Türkiye Klasik Gitar Derneğini kurduk. 2009 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yılın 
gitaristi seçildim.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’ndaki çalışmalarınız nelerdir, orkestra 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Müzik maliyetli bir bölümdür. Bölüm Başkanlığı yaptığım dönemde de çok güzel 
işler yaptık, hala çok güzel işler yapılıyor. 2010’da öğrenciler ve hocalarımızla Buda-
peşte’de Atatürk’ü anma konseri düzenledik. İzmir’de Yaşar ailesinin müziğe desteği 
olağanüstüdür. Böylece Yaşar Üniversitesi’nin de ismi dünyaya duyuruluyor. Bünyesinde 
birçok başarılı müzisyen barındırıyor. Böyle olması da okulumuzun müzik alanında ne 
kadar başarılı olabileceğinin işareti.

Müzik ile ilgilenen arkadaşlarımıza söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Müzik, aşktır. Ben biraz şanslıydım, çünkü en iyi ustalarla 
çalıştım. Bu işin olmazsa olmazı ustalardır. Onlar olmazsa 
bu işte iyi olamazdık. Genç arkadaşlarıma öğüdüm en iyi 
hocalarla çalışsınlar, en iyi ustaları bulsunlar, bu işi  
severek yapsınlar. Çünkü müzik her yönden emek ister.

        röportaj Haber: MUSTAFA BALCI
Tasarım: ECE BAYIK 27
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 9 / 8  D O Ğ M A K

Önyargıları  
Kıran 
Belgesel

İzmir Tepecik’teki Roman gençlerden oluşan Filarmoni Orkestrasının hi-
kayesini anlatan Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
öğrencilerinin “9/8 doğmak” isimli filmi, Galler’in Swansea kentinde 
düzenlenen Uluslararası Copper Coast Film Festivali’nde “En iyi belgesel 
ödülü” kazandı. Biz de YAPRAK Dergisi muhabirleri olarak, belgeseli çe-
ken ekipten Yalın Yalçuk ve Aslı Türetken ile belgesel hakkında konuştuk.

YALIN YALÇUK: 
Filmin yönetmenliğini de üstlenen arka-
daşımız Halid İlhan, Fatih Akın’ın mü-
zik temalı Köprüyü Geçmek adlı filmini 
izlemiş ve sonrasında müzikle ilgili bir 
şeyler çekmeye karar vermiş. Bir gün Ke-
meraltı’nda yürürken, Tepecik Filarmoni 
Orkestrasının konser afişlerini görüyor. 
Daha sonra grup ile irtibata geçiyor ve 
kendilerine film projesini anlatıyor. Ya-
pılan görüşmelerden sonra bu film pro-
jesini hayata geçirmeye karar veriyor.

ASLI TÜRETKEN: 
Halid bize projesini anlattıktan sonra, ekip olarak bu heyecan veri-
ci proje üzerinde çalışmaya karar verdik. Türkiye’nin Batı Roman-
ları’ndan Tepecik Filarmoni Orkestrası’nın, “müziğin, doğanın on-
lara bahşettiği yetenek olma”sını, sadece Roman kültüründe icra 
etmeleri değil, aynı zamanda farklı bir müzik kültürüne de enteg-
rasyonunu incelemek ve yansıtmak çıkış noktamız oldu. Doğu-Ba-
tı sentezinde güzel bir müzik köprüsü kuran orkestranın, Klasik 
Batı müziği içine Doğu’nun oryantalist ritimlerini uyarlamaları bizi 
çok heyecanlandırdı. Ayrıca Doğu ritimleri ile Mozart’ın senfonile-
rinin birleştirilmesinin ne kadar güç olduğunu göz önüne aldığı-
mızda, müziksel adaptasyon açısından ne kadar yetenekli olduk-
larını görmek ve yaptıkları işe hayran olmamak mümkün değil.

Bu konuda film yapmaya nasıl karar verdiniz?

YALIN YALÇUK: 
Ağırlıklı olarak çekimler İzmir’in 
Tepecik Mahallesi’nde, onların 
sokaklarında, evlerinde, mahalle 
kahvesinde gerçekleştirildi. Ayrıca 
onları konservatuarda derslerinde 
ve provaları esnasında da çektik. 
Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki 
konserlerini de çekim planı içerisine 
dahil ettik..

ASLI TÜRETKEN: 
Önce olarak Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Trilok Gurtu ile verecek-
leri konserin prova çekimlerine katıldık. Bu süreçte kendilerini hem prova es-
nasında hem de doğal süreçleri içerisinde gözlemleme ve çekim yapma imkanı 
bulduk. Aynı zamanda ekip olarak onların sohbetlerine katıldık. Üç farklı gün-
de bu prova çekimlerini gerçekleştirdik. Provalarda bazen gözlemci bazen aktif 
çekim ekibi olarak sürece dahil olduk. Sonrasında konser günü sabah 11.00’den 
gece konser bitimine kadar onlarla çalışma yaptık. Projemizin ilerleyen zamanla-
rında orkestra üyelerini kendi ortamlarında, yani Tepecik mahallesindeki ve çe-
şitli mekanlarda gerçekleştirilen çekimler, röportajlar ve gözlem yoluyla izledik. 

Filmi nerelerde çektiniz?

        Haber: Selcan Arslan
Tasarım: Beste Ayröportaj 29 30



YALIN YALÇUK: 
Mahallede çekim yapmayı planladığımız hafta 
bile çekim yapamadık çünkü mahallede kaos 
vardı. Onlarla başta sadece konuşup aramız-
da bir bağ kurmaya çalıştık. Sonrasında kar-
şılıklı olarak duyulan güven doğrultusunda 
çekim yapmaya başladık. Isınma deneyimle-
rimiz başarılı oldu insanlar bize karşı sıcak 
davrandı,  bize en doğal hallerini gösterdiler.

ASLI TÜRETKEN: 
Aslında provalarına gittiğimiz ilk gün birbirimize pek yaklaşmadık an-
cak sonraki provalarda yavaş yavaş aralarına girmeye ve sohbet etmeye 
özen gösterdik. Zamanla karşılıklı olarak güven duygusunun oluşma-
sından sonra çekimler esnasında ve set arkasında sohbetlerimiz arttı. 
Özellikle konser sonrası ve okuldaki çekimlerindeki son derece keyifli 
zamanlar geçirdik. Ancak kendi mahallelerinde yaşadıkları bazı karı-
şıklıklar ve olaylar mahalledeki çekim takvimimizi engelledi. Neredeyse 
projenin son anlarına kadar mahalleye girmek mümkün olmadı. Sonra-
sında mahalledeki çekimler hiçbir tatsızlık yaşanmadan gerçekleştirildi. 

Filmi çekerken yaşadığınız zorluklardan bahseder misiniz?

YALIN YALÇUK: 
Bundan 4-5 yıl önce orkestra 
üyelerini İzmirli perküsyon 
ustası Hamdi Akatay keş-
fediyor ve birlikte Tepecik 
Flarmoni Orkestrasını kuru-
yorlar. 

ASLI TÜRETKEN: 
Niyazi Şenyaylar konservatuar öğrencisi. Babası da kanun çalan Şenyaylar’ın ama-
cı futbolcu olmak fakat babasının baskısıyla TOBAV’ın (Devlet Tiyatroları Ope-
ra ve Balesi Çalışanları Vakfı) açtığı “Sesime Kulak Ver” projesinde keşfediliyor 
ve yetiştirilerek konservatuara katılıyor. Mozart’ı ilk orada duyuyor ve senfoni-
lerini çalmaya başlıyor. Kahvede prova yaparken ünlü perküsyon ustası Hamdi 
Akatay müziği duyuyor ve içeri giriyor. Sonra “İlle de Mozart Olsun” projesi oluşuyor. 

Orkestradaki müzisyenler nasıl keşfedilmişler?

YALIN YALÇUK: 
İlk başta olmuş. Bunlar ro-
man, klasik müzik çalamazlar 
diye düşünen bir kafa yapısı 
varmış. Ama zaman içinde bu 
algıyı yıktılar.

ASLI TÜRETKEN: 
Yaptıkları müzikle topluma bir takım tanımlar sunan Tepecik Filarmoni Or-
kestrası da “İlle de Mozart Olsun” projesi ile Romanlıkları ile daha barışık bir 
hale gelmişlerdir. Ayrıca bu proje ile farklı etnik kültürlere toplumda önyar-
gıları olan kişilerin, Roman kavramına bakışını değiştirdiklerini düşünü-
yorum. Bunun yanısıra orkestranın 1.kemancısı Niyazi Şenyaylar bu önyar-
gılara “Ben Mozart da çalarım, çek tulumbayı çek” şarkısıyla cevap veriyor. 

Bu gençlerin klasik müzik çalmaları çevrelerinde bir önyargı oluşturmuş mu?

YALIN YALÇUK: 
Tepecik Mahallesi’nin insanları sosyal prob-
lemleri ile ön plana çıkmış bir yer ancak toplum 
aynı zamanda orada yaşayan insanların eşsiz 
müzik yeteneklerini de çok iyi biliyor. Mahalle 
çok etkileyiciydi. İnsanlar çok neşeli ve çok sı-
cakkanlılar ama size alışıp benimseyene kadar 
temkinli yaklaşıyorlar. Oldukça güvenilir in-
sanlar ve herkes birbirini tanıyor. Küçük çaplı da 
olsa genellikle olaylı yani hareketli bir mahalle.

ASLI TÜRETKEN: 
Bu kalıplaşmış önyargılar ve ötekileştirmeler toplumun genelinde azın-
lık gruplarına karşı var olan ve bir türlü kırılamayan bir algı. Dolayısıy-
la Tepecik Mahallesi’nde yaşayan Romanlar da bu kalıplaşmış önyar-
gılara maruz kalan ve var olan algıdan nasibini alan bir azınlık. Müzik 
yetenekleri ve adaptasyonları onların bu mücadelesinde çıkış noktası 
olmuş aşk, yoksulluk, ailevi geçimsizlik, Roman karakteri gibi birçok 
konu, Romanların müziklerinde esprili bir biçimde işlenmiştir. Bizim 
için onlarla aramızda güven duygusunu tesis etmek önemliydi. Başta 
karşılıklı olarak birbirimize karşı temkinli ve çekimser yaklaşırken, za-
manla aramızda kurduğumuz bağ ile birbirimizi anlamaya başladık. 

Toplumda Tepecik mahallesiyle ilgili kalıplaşmış kötü bir algı var. Siz dışarıdan biri olarak bu algıyla ilgili neler söylemek 
istersiniz. Mahalle atmosferi nasıl, mahallelinin bakış açıları ve yaklaşımları nasıl oldu size? 
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        Haber: Aysel Esra AYDIN
Tasarım: Nehir KIRBİÇröportaj

Bir İzmir Markası: 
28 Şubat/ 17 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 
İzmir Uluslararası Kukla Günleri’nde, festival 
direktörü Selçuk Dinçer ile modern kukla sanatı 
hakkında konuştuk.

Selçuk Dinçer kimdir? 
İzmir’de doğdum, İzmirliyim. 1987 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nden mezun 
oldum. Asıl mesleğim tiyatro oyunculuğu. Şu anda İzmir 
Uluslararası Kukla Günleri’nin direktörlüğünü yürütüyorum.

13 yıl önce İzmir’de sanat hayatı böyle değildi, neredeyse yok gibi 
bir şeydi. Ben 1987 senesinde okulunu bitirmiş, genç bir oyuncu 
olarak mesleğini yapmak için İstanbul’a gitmek zorunda olan İzmirli 
sanatçılardan biriyim. 25-26 sene İstanbul’da yaşadıktan sonra İzmir’e 
dönmeye karar verdim. Bu şehrin kültür sanat hayatının içinde önemli 
rol üstlenecek bir şeyler yapmak isteğiyle düşünürken niye kukla 
olmasın dedim. Çünkü kukla, Dünya’da çok hızlı gelişen bir sanat dalı. 
Fakat Karagöz gibi, İbiş gibi çok önemli kukla geleneklerimiz olmasına 
rağmen, bizde modern kukla sanatı çok gelişmemiş durumdaydı. Ben 

de modern kukla sanatının hem Türkiye’deki gelişimine öncülük ederiz 
hem de İzmir’in kültür sanat hayatına kazanç sağlarız diyerek kukla 
festivali düzenlemeye başladım. Çok tuttu, yıllar içerisinde büyüdü, her 
yıl düzenlenenler arasında dünyanın en büyük kukla festivali oldu. Hala 
festivallere devam ediyoruz, İzmir ile çok bütünleşti. İzmir Uluslararası 
Kukla Günleri bir İzmir markası hatta İzmir’in en güçlü kültür sanat 
markası diyebiliriz. İzmir’in kültürel geleceğinde kukla, başrol oyuncusu 
olmaya aday.

Kukla Festivali’ni gerçekleştirmenizdeki amaç neydi? Neden kukla festivali?

Festivallerde hedef kitleniz sadece çocuklar mı? Yetişkinler içinde oyunlarınız oluyor mu?

Hayır, her yaş grubu için oyunlarımız var. Ben 
oyunları üçe ayırıyorum; ‘farklı yaş grupları 
için oyunlar’, ‘aileleri kucaklayan oyunlar’, 
‘sadece yetişkinlere yönelik oyunlar’. Bütünlüklü 

sanat dalı olarak kukla tıpkı tiyatro, opera gibi 
çocuklara ayrı yetişkinlere ayrı eserler çıkarıyor. 
Biz de festivallerimizde her yaş grubuna hitap 
eden eserleri programlıyoruz.

Bütün bu 13 yıllık çaba içerisinde, bugünkü modern kukla san-
atını İzmirli izleyicilere anlatmakta çok zorlandım. Çünkü kuk-
layı tanımayan, bilmeyen ve modern kukla sanatının bir eserini 
izlememiş biri kuklayı hala Karagöz Hacivat zannediyor. Hatta 
bir kesim ‘Karagöz Hacivat gibi bir şey’ düşüncesiyle izlemeyi 
bile reddediyor. Ama yıllar içinde göstere göstere, anlata anlata, 
sergileye sergileye, dünyanın onlarca ülkesinden, modern kuk-
la sanatının çok iyi örneklerini İzmir’e taşıyıp burada seyirciyle 

buluşturarak çok iyi bir seyirci kitlesine ulaştık. Bir kesim seyirci 
artık İzmir’de kuklayı tanıyor, seviyor ve takip ediyor. Hatta kukla 
dost sohbetlerine konu olur durumda artık. 
Bugün kukla 40-50 yıl önceki geleneksel formuyla devam etmiyor. 
Bambaşka bir yüzü var, bambaşka bir etkisi var insanlar üzerinde. 
Hatta bir tiyatro sanatçısı olarak şunu söyleyebilirim; dünyada, 
Fransa, İspanya, Almanya gibi ülkelerde kukla, tiyatroyu sollamış 
durumda.

Kukla festivallerinde şu ana kadar yaşadığınız en büyük zorluk neydi?

Festivallerde Türk sanatçılar da var mı?

Var tabii. Her sene bir miktar yerli oyun da pro-
gramlamaya çalışıyoruz, fakat, bizim henüz kukla 
sanatı olarak yerimiz dünya standartlarında değil. 
Dünya standartlarının gerisindeyiz çünkü Tür-
kiye’de bir kukla okulu yok. Okul olmadığı için 
ciddi bir eğitim boşluğu var. Artık dünyanın hiçbir 
yerinde, sadece sanat değil hiçbir alanda, usta çırak 
ilişkisi yoluyla eğitim geçerli bir yöntem değil. İn-

sanlar okuluna gidiyor, mezun oluyor ondan sonra 
seçtiği meslek ne ise onu yapmaya başlıyor. Dünya-
da kukla sanatının geliştiği her ülkede birçok say-
gın okul var. Türkiye’de de bir okul açılması gere-
kiyor. Bizim bu konudaki teşviklerimiz geçtiğimiz 
yıllarda işe yaramadı, belki önümüzdeki yıllarda 
yarar ve modern kukla sanatı Türkiye’de istenilen 
ve olması gerektiği hızla gelişir.

Uluslararası kukla günleri
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        Haber: 
Tasarım: röportaj

Öğrenciler İçin Sağlıklı Beslenme
Dilara Çimen
   Dilara Çimen

Diyetisyen Elif Çimen öğrenci bütçesi ile de hızlı tüketim gıdalarından 
uzak sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı.

Günümüzde sağlıklı beslenmenin önemli bir yeri var. Özellikle 
öğrencilerin hızlı tüketim ürünleri ile sağlıksız beslenmeleri en fazla 
tartışılan konuların başında geliyor. Genç yaştaki sağlıksız tüketim 
obeziteden kaynaklanan hastalıklara yol açtığı için nesillerin geleceği 
de tehlikeye giriyor. Ancak öğrenci bütçesi ile sağlıklı yaşam mümkün. 
Diyetisten Elif Çimen  'gençlerin nasıl daha iyi beslenip sağlıklı bir 
yaşam sürdürebilecekleri' konusundaki soruları cevaplandırdı. 

1.Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kaç yılında, nerede doğdunuz? Eğitim gördüğünüz okullar nelerdi?
Tabii. 1993 yılında İzmir'de doğdum.  Karşıyaka Lisesinden mezun olduktan sonra, Erciyes Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik bölümünü bitirdim.

2.Neden Beslenme ve  Diyetetik bölümünü seçtiniz?
Anneannemin ameliyat olması gerekiyordu ve kan şekeri yüksek olduğu için bir türlü ameliyata alınamıyordu. 
Hastane diyetisyeni öncülüğünde  uygulanan diyet ile anneannem başarılı bir ameliyat geçirdi.
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4. Şu anda nerede çalışıyorsunuz?
Bir ilaç firmasında Özel Projeler müdürü olarak çalışıyorum. 
İstanbulda yaşıyorum. 

5. Online diyet hakkındaki düşünceleriniz neler? Siz de online 
diyet yazıyor musunuz?
Online diyetin yoğun insanlar için harika bir buluş olduğuna 
inanıyorum. Yakın arkadaşlarıma online danışmanlık veriyorum. 

4.Mesleğinizden arta kalan zamanlarda en çok nelere vakit 
harcar, ne yapmaktan zevk alırsınız?
Düzenli olarak koşuyorum. Geçtiğimiz günlerde 'Berlin Yarı 
Maratonu'nu tamamladım. Haftada 1 gün yoga yapıyorum. 
Bunlara ek olarak yeni yerler  keşfetmeyi çok seviyorum. Bu 
yüzden fırsat buldukça başka ülkelere gidiyorum. Farklı tarifler 
denemeyi çok seviyorum. 

6. Özellikle öğrenci evinde yaşayan üniversite öğrencilerine, 
akşam yemeği için sağlıklı bir yemek öneriniz var mıdır?
Akşam yemeği aslında sağlıklı tercihler yapmak mümkün;
Kabak, patlıcan, domates, havuç ve biberi julyen usulü doğrayıp 
üzerinde zeytinyağı gezdirdikten sonra fırınlayabiliriz. Yanında bir 
kase yoğurtla hafif ve sağlıklı bir akşam yemeği terihi olabilir. 

Dondurulmuş balık marketten çok kolay ulaşabileceğimiz bir ürün 
fırında yaklaşık 20-25 dakikada pişiyor. Yanına roka ve domatesle 
yapılan küçük bir salatayla protein içeriği yüksek hızlı bir yemek 
tercihi olabilir. 

7.Öğrencilerin bütçelerine uygun sağlıklı beslenme biçimi ne 
olabilir?

Akdeniz Diyeti
Taze sebze ve meyvenin ağırlıklı olduğu bu diyette protein 
kaynağımız yumurta, kurubaklagiller ve et grubu. Yeterli ve 
dengeli bir tabak bu besinlerle çeşitlendirilmeli. 

8. Gençler sizce sağlıklı beslenmeye yeterince önem gösteriyor 
mu?
Aslında zararlı gıdalarla ilgili bilgi düzeyinin her geçen gün 
arttığını gözlemliyorum fakat hala zayıflamayı mucizevi 
besinlerden bekleyenler de var. Beslenmeye yeterli önemin 
verilmediğini ve bunun için okullarda beslenme eğitiminin artması 
gerektiğini düşünüyorum

5. Sağlığımız için günde kaç litre su içmeliyiz? Özellikle her gün 
mutlaka yenmeli dediğiniz bir besin var mıdır?
Her gün 2-2,5 litre su içmelisiniz diye bir genelleme yapabiliriz 
ama daha doğru bir hesap olarak aldığımız 1 kalori için 1 ml su 
içmeliyiz. 
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        Haber: Nehir KIRBİÇ
Tasarım: Nehir KIRBİÇyaşam

Kampüste ACİL müdahale
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Mehtap 

Yıldız, kampüs içinde öğrencilerin başına gelen kazalarda neler yapılması gerektiğini anlattı.

Yıldız  ambulans ekibi içinde 
acil bakım veren ‘Paramedik’ 
mesleki adıyla tanınan acil sağlık 
personeli yetiştiriyor. İlk yardım 
eğitimi almış kişilerin sağlık 
personelinden dahi daha önemli 
olduğunu vurgulayan Yıldız  ‘’ 
Çünkü acil müdahale sırasında 
ilk dakikalar en önemli anlardır ’’ 
dedi.
   
Özellikle triyaj 
konusunun 
altını çizen 
Yıldız ‘’ Triyaj 
demek; sahada-
dışarda ya da 
acil servislerde 
birden fazla kazazede ya da 
hasta olduğu durumlarda 
öncelik sırasını belirlemektir 
’’ bilgisini verdi. Kişiler bu 
sıralamaya bakılıp acil bakım 
sırasına alınıyor. Fakat 112 
yi arayan veya acil servise 
başvuran herkes daima en acil 
durumun kendisininki olduğunu 
düşünüyor.

.Gençler acile en fazla hangi nedenlerden 
dolayı geliyor?

Spor kazaları (kırık, çıkık, burkulma), gastroenterit 
(bulantı, kusma, ishal), grip, yüksek ateş, güneş çarpması, 
yanık ve regl ağrıları gençleri acil servise getiren en sık 
nedenlerdir.
.İlk yardım kursları en çok hangi tip açılmalı?
Kızılay’ın sağlık personeli olmayanlara yönelik standerdize 
edilmiş ‘’İlk Yardım Temel Eğitimi’’ kursu tüm eğitim 
ve idari personele verilebileceği gibi kampüs içerisinde 
oluşturulmuş ilk yardım dan sorumlu olmak üzere 
kurulacak çalışan ve öğrencilerden oluşturulacak bir ekibe 
de verilebilir.

.Acil durumlarda kampüs alanında yapılacak 
pratik yardımlar neler olmalı?

Yaralanmalarda kanamayı durdurma 
önlemleri: Kanayan yer üzerine temiz bir bez yardımıyla 
direkt baskı uygulamak kanamanın devam etmesini 
engeller. Kanama azalmıyor ve durmuyorsa ambulansı 
aramak gerekir.
Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım: 
Ambulansı beklerken o bölgeye ağrı ve ödemi azaltması 
için buz uygulaması yapmak ve kişiyi hareket ettirmemek 
gerekir.
Güneş çarpması: Islak bez kompresyonuyla vücut 
ısısını düşürmek ve tuzlu ayran içirerek sıvı kaybını yerine 
koymak.
Kaynar sıvı yanıkları: Kaynar sıvının döküldüğü 
bölgedeki giysiyi hemen sıyırıp 15-20 dakika suya tutmak 
ve üzerine başka hiç bir şey sürmemek. 1.derece yanık 
ise yanık kremi sürülebilir. 2.-3.derece yanık ise hastane 
tedavisi gerekir.
Ani solunum ve kalp durması: Hiç vakit 
kaybetmeden suni solunum ve kalp masajına başlamak ve 
112 yi aramak.

Kızılay  standardına göre 
İlk yardım 
çantasında olması 
gerekenler:
1-Suni solunum maskesi (1 adet)
2-Boyunluk (1 adet)
3-Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 
cm) (2 adet)
4-Steril gazlı bez (10x10 cm, 50 lik 
1 kutu) 
5-Üçgen sargı bezi (3 adet)
6-Flaster (1 adet)
7-Elastik bandaj (6-8 cm enli) (1 
adet)
8-Yara bandı (10 adet)
9-Tıbbi eldiven (2 çift)
10-Alüminyum yanık örtüsü (1 
adet)
11-Açık renk plastik örtü (1 adet)
12-Çengelli iğne (10 adet)
13-Makas (1 adet)
14-Not defteri (1 adet)
15-Kurşun kalem (1 adet)
16-İlk yardım temel kitabı (1 adet)
17-El feneri (1 adet)
18-Düdük (1 adet)
19-Cımbız (1 adet)
20-Malzeme listesi (1 adet)

Beyin 
oksijensizliğe 
en fazla 
4-6 dakika 
dayanabilir.
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Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik
Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, başarılarıyla ulusal ve
uluslararası platformlarda adını duyurmaya devam ediyor.
Nehir’in tek bir hayali var.  İyi bir piyanist ve iyi bir
akademisyen olmak. Nehir ile röportajımızda piyano
serüveni ve kariyer hedeflerinden bahsettik.

Nehir, 4 yaşından beri müziğe emek veriyorsun, 
başarılarınla ülkemizin gururu oldun. Müziğe olan 
yeteneğin nasıl keşfedildi?

Müziğin yanında spor ile de ilgileniyorsun, 
çalışma disiplini gerektiren iki zor alan. Bu
düzeni sağlamak zor olmuyor mu?

Piyano çalmak yaşamına neler katıyor?

Piyano kariyerinle ilgili gelecek hedeflerin neler?

Ulusal ve uluslararası başarılara imza atarak bir
çok ödül kazandın, nasıl bir çalışma disipliniyle 
yarışmalara hazırlanıyorsun?

Müziğe 4 yaşında ailemin 
yönlendirmesiyle 
başladım. Gittiğim bir 
müzik okulunda
deneme dersine 
girmiştim.
Orada öğretmenin 
gösterdiği sesleri ve 
notaları tek elimle 
çalabildiğimi fark 
ettiler.
Sonrasında ise doğa
da duyduğum sesleri
piyanoya aktardığımı 
görmüş ailem ve bunun 
üzerine piyano ile devam 
ettim.

Piyanoya, tenis ile birlikte başladım. Tenisi de 
yaklaşık 7 yıl kadar lisanslı bir sporcu olarak 
yaptım, spor alanında da başarı ve ödüllerim 
var tenis adına. Daha sonra öğretmenlerim 
tenisin bileklerime zarar verdiğini söylediler, o 
yüzden bırakmak zorunda kaldım. Şu an
aktif olarak son 5 yıldır basketbol oynuyorum 
ve piyano ile birlikte basketbolda devam
etmeyi düşünüyorum.

İleride yurt dışında kaliteli eğitimi olan bir 
müzik okulunda okumayı, iyi bir piyanist, iyi 
bir müzisyen ve aynı zamanda da başarılı bir 
akademisyen olmayı istiyorum.

Piyano çalmak bana öz disiplin, 
sosyallik ve saygınlık katıyor. Ayrıca 
yeni müzisyenlerle tanışma fırsatı ve 
öğrendiklerimi onlarla
paylaşma fırsatı sunuyor.

Normalde günde en az 2 saat çalışıyorum ve 
piyano, bir gün bile boş bırakılmaya
gelmeyen bir müzik aletidir. Bir gün bile
çalmadığınız zaman unutma riskiniz 
oluyor. Yarışma ve konserler yaklaştığı zaman 
ise gününden 2 hafta önce başlayıp, gün
içinde 8 saate kadar çıkıyor çalışma sürem.

        Haber: Barış Karakaya
Tasarım: Öykü Yaprakkültür ve sanat

PİYANONUN SİHİRLİ
PARMAKLARI
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        Haber: Hüsnü Efe YURTÇU
Tasarım: Nehir KIRBİÇkültür ve sanat

Satrançla anaokulu yıllarında tanışan Cem Kaan, 
ilk katıldığı turnuvalarda iyi dereceler elde edemese 
de pes etmeyip mücadeleye devam ettiğini, üçüncü 
yılında Türkiye Şampiyonu olduğunu söylüyor. Ulusal 
ve uluslararası turnuvalarda da dereceler kazanmaya 
devam eden şampiyon, on altı yaşında Uluslararası Usta 
ünvanını kazanıyor.  Milli takımda da mücadele eden 
Cem Kaan ile satranca olan ilgisi, maçlarda kullandığı 
taktikler üzerine bir söyleşi düzenledik.

SATRANCIN USTA ŞAMPİYONU
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi uluslara-
rası usta Cem Kaan Gökerkan, 2019 Türkiye Satranç Kupasını kazanmayı başardı.

Satranç oynamayı altı yaşında anaokulunda öğrendim. Öğretmenimiz 
o haftanın kazananını kral ve kraliçe yapardı. Dürüst olmak gerekirse 
rekabetçi bir yapım var, öğretmenimizin yaptığı bu uygulamanın 
satranca ilgimi artırdığını düşünüyorum. Satranç öğrendikten sonra 
sekiz yaşına kadar babamla ve okulda oynayarak kendimi geliştirmeye 
çalıştım. Sekiz yaşında ise kursa yazılmam ile profesyonel sporcu olma 
yolunda ilerlemeye başladım.

Satranç oynamaya kaç yaşında başladın?

Satranç oynamak yaşamına neler kattı?

Açıkçası birçok yararı oldu. Hayatımız yapacağımız seçimlerle, 
alacağımız kararlar ile şekillenir. Bu kararları ve seçimleri en iyi 
şekilde yapmama yardımcı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Diğer 
katkısının da güçlü bir psikolojiye sahip olmamı sağlaması diyebilirim. 
Buraya gelene kadar birçok zor yoldan geçtim ve sporu bırakan 
birçok arkadaşım oldu. Hiç bir zaman pes etmemeyi ve sonuna kadar 
mücadele etmeyi bana öğrettiği için satranca minnettarım.
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Kendine örnek aldığın bir satranç oyuncusu var mı?

Örnek aldığım satranç sporcusu yok, ama birini örnek vermem gerekiyorsa kendimi 
gösterebilirim. Daha önce bahsettiğim gibi ne olursa olsun pes etmiyorum ve 
sonuna kadar mücadele ediyorum. Onun dışında da atak-agresif bir stilim var. 
Genelde maçlarım çok heyecanlı olduğu için çoğu insanın ilgisini çekiyor. Bu arada 
futbol oynamayı ve izlemeyi de çok seviyorum, Lionel Messi’de kendimi görüyorum. 
Eğer kendimden başka bir isim vermem gerekirse Messi diyebilirim.

Eğer üst düzey, profesyonel bir oyuncuysanız daha önce yaptığınız maçlar internette 
görünür. Günümüzde çoğu oyuncu, ben de dahil maçtan önce rakibin daha önce 
oynadığı oyunları izleyerek açılış -oyunun başında oynanan hamleler- hazırlığı 
yaparız. Ama ben bu kısma en az değer veren oyunculardan biriyim, çünkü 
yaratıcılığı öldürdüğüne inanıyorum. En basit şekilde örnek vermek gerekirse, maç 
esnasında daha önce oynamadığım sıra dışı bir hamle yapıyorum ve rakiplerim 
şaşırıyor. Böylece rakibin maçtan önce yaptığı tüm hazırlık anlamını yitiriyor. 
Oyunu yavaş yavaş kazanmak yerine tüm taşlarımı feda edip rakip şahı mat etmeyi 
tercih ederim. Bir nevi futbolda on bir kişi ile gol atmaya çalışmak diyebiliriz. Son 
olarak kazansam da kaybetsem de oyundan zevk almaya çalışırım. Her şeyde olduğu 
gibi işimizi severek yapmamız gerektiğine inanıyorum.

Rakiplerine karşı kullandığın özel bir taktik var mı?
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          ‘Yaşama Hak Tanıyın’

‘da

    28 Eylül tarihinin Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü 
olarak kabul edilmesi için her yıl aynı tarihte çeşitli et-
kinlikler düzenlemekte olan Umut Vakfı’nın, 23. Gele-
neksel Ödüllü Karikatür Sergisi Yaşar üniversitesine ko-
nuk oldu.

23. Geleneksel Ödüllü 
‘Yaşama Hak Tanıyın’ Karikatür Sergisi

 Silahlanmanın insan ya-
şamını nasıl tehdit ettiğine 
dikkat çeken vakıf, Bireysel 
Silahsızlanma adı altında 
düzenlemiş olduğu ‘Yaşa-
ma Hak Tanıyın’ karikatür 
yarışmasında seçilen eserle-
rin bulunduğu sergiyi, Yaşar 
Üniversitesi’ne taşıdı. Rek-
törlük binası sergi alanında 
13.02.2019 - 21.02.2019 ta-
rihleri arasında sergilenen 
eserler öğrencilerin ilgi oda-
ğı oldu. 

Farklı yaş gruplarındaki çizerlerin eserlerinin bulundu-
ğu göz kamaştıran sergide birincilik ödülünün sahibi olan 
Kürşat Zaman, ikincilik ödülünün sahibi Cemalettin Gü-
zeloğlu ve üçüncülük ödülünün sahibi olan Ahmet Levent 
öztürk’ün eserleri  büyük beğeni topladı.

Birincilik Ödülü
 Kürşat Zaman

İkincilik Ödülü
Cemalettin Güzeloğlu

Üçüncülük ödülü 
Ahmet Leventöztürk

Ödüller haricinde sergideki diğer eserler de ilgiy-
le izlendi. Gün içerisinde çok sayıda kişinin gezdiği 
toplumsal ödev niteliğindeki bu sergi, öğrencilerde 
bireysel silahsızlanma için yeni bir  umut yarattı.

        Haber: Beste Ay 
Tasarım: Beste Ay kültür ve sanat 47 48



Siyah beyaz’a hayat
veren adam: Ara Güler

1928’de İstanbul’da dünyaya gelen Ara Güler, ardında
birbirinden değerli eserler bıraktı. Bir çok isimle foto röportajlar 

gerçekleştiren Güler, 2018’de 90 yaşındayken aramızdan ebediyen ayrıldı.

        Haber: Ozan Çelikoğlu
Tasarım: Öykü Yaprakkültür ve sanat

 Küçük yaştan itibaren sanata ilgi duyan Ara Güler, sanatla ilk 
tanışmasını Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kursuna başlayarak 
gerçekleştirdi. Tiyatroya başladığı bu yıllarda oyun yazarı ve re-
jisör olmak isteyen Güler, bu hayalini bırakıp 1950 yılında gazete-
ciliğe başladı. O dönemleri kendi ifadeleriyle anlamaya çalışırsak 
Ara Güler: Önceleri hikaye de yazardım. Ama sonra fotoğrafla 
daha çok şey anlatabildiğimi gördüm. Benim fotoğraflarımda 
anlayanlar için tiyatro hala vardır. Film gibidir fotoğraflarım. 
Arka plan, ön plan, kompozisyon görürsün. Mana görürsün. 
Ben hikâyeciliği fotoğraflarda sürdürüyorum demiştir.

 Fotoğraflarında dönemin İstanbul’undan bolca hikaye göre-
bildiğimiz Ara Güler, aldığı ödüllerle yurt dışında da ülkem-
izi en iyi şekilde temsil etmiştir. Almanya’nın çok az sayı-
da fotoğrafçıya verdiği Master of Leica unvanı, İngiltere’de 
yayımlanmış Photography Annual Anthology’de dünyanın 
en iyi 7 fotoğrafçısı arasında gösterilmesi ve 2000 yılın-
da Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Legion 
d’honneur’e layık görülmesi bunlardan en önemlileridir.

 Bu ödüllerin yanı sıra dünyayı 
gezerek dönemin en ünlü in-
sanlarını kadrajına almış ve bu 
fotoğraflarıyla da ses getirmeyi 
başarmıştır. Bu kişiler arasında 
Sophia Loren, Salvador Dali, Pab-
lo Picasso, Alfred Hitchcock gibi 
isimler vardır. Ara Güler’in kendi 
ağzından Salvador Dali hikayesi: 

Dali’nin kaldığı otele gidip 
asistanına, Time dergisi muhabi-
ri olduğumu, Salvador Dali’nin 
fotoğrafını çekmek istediğimi söyl-

edim. Asistan şu sözleri söylemişti.
‘101 numaralı oda-
da kalıyor şansını dene.’
Yukarı çıkıp 101 numaralı odanın 
kapısına geldik. Kapıyı açtık ve ar-
dından önümde bir kapı daha be-
lirdi. Bu kapıyı da açtıktan sonra 
Dali ayakta ve bastonuna yaslanmış 
duruyordu. Her an kılıcını çekip 
saldıracak gibi bakıyordu. Dali 
bir süre beni süzdükten son-
ra, bir anda büyük bir adım at-
arak burnumun dibine gelmişti. 
Dali ve ben burun burunaydık.
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        Haber: Ezgi Günel 
Tasarım: Esra Külahçıkültür ve sanat

FENOMEN SOKAK 
MÜZİSYENLERİ

Dünyada ve Türkiye’de hem sokak müzisyenliği yapan, hem de sosyal medyada 
kendine ait kanalları olan fenomenleşmiş birçok müzisyen var. İşlerinde başarılı bu 

                       müzisyenlerden bir kaçını tanıyalım;

EVRENCAN GÜNDÜZ
24 Haziran 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 

kaybeden ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan 
Gündüz, 2 Şubat 1996 yılıda Kadıköy’de doğdu. İlköğretimdeyken koro 
ve tiyatrolarda görev alan Evrencan Gündüz, 4. sınıftayken, 
kardeşi ile birlikte piyano derslerine başladı ve iki yıl boyunca 
derslere düzenli olarak katıldı.  13 yaşlarında, Ray Charles’ın filmi ile 
Blues müziğine olan hayranlığı başlamış oldu. 

Jimi Hendrix, BB. King, Albert Collins, Fredie King ve James 
Brown’un müziklerini dinleyerek büyüdü. Bu da yaptığı müziğin 
kalitesini ve tarzını belirledi. 14 Yaşında gitara ilgi duyan Evrencan 
Gündüz, gitar çalan arkadaşlarının katkıları ve internetten video 
izleyerek klasik gitar çalmayı öğrendi. 15 yaşında babasının hediye ettiği 
elektrogitar ile klasik gitarın yanı sıra elektrogitar da çalmayı öğrendi. 

Babasıyla çeşitli otel ve mekanlarda yaz süresince sahne alma fırsatını bularak, tecrübesini artırdı.16 yaşına geldiğinde 
sokak müzisyenliğine başladı ve o yıl içerisinde ilk grubu olan T-Blues isimli grubu arkadaşlarıyla birlikte kurarak, 
festivallerde ve konserlerde yer aldılar.Rock’n Purple’da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü, Don’t Let 
Me Down (Beatles) parçasında yaptığı düzenleme ile kemençeyi parçada kullanarak, en değişik enstrüman ödülüyle 
toplamda 3 ödül kazandı.

MARIUSZ GOLI
Mariusz Goli, Polonya’nın 

Katowice şehrinde ve diğer 
şehirlerinin sokaklarında 
görebileceğiniz, bir sokak 
sanatçısı. Sokak sanatçılığını bir 
yaşam biçimi olarak gören Go-
li’nin gitar performansı 
dinleyenleri hayrete düşürecek 
kadar iyi. Goli için Polonyalı 
Santana diyenler bile var.

Polonya’nın Poznan kentinde 
doğan Goli, on beş yaşından beri 
gitar çalıyor. Ancak yeteneğini bu 
seviyeye ulaştırması yedi yıl 
öncesine dayanıyor. Youtube’da 
bulunan Katowice sokaklarında 
kaydettiği “Improwizacja” 
performansı ise, şimdiden yedi 
milyonu aşkın kişi tarafından 
seyredilmiş

LIGHT IN BABYLON

Light in Babylon adlı müzik grubu, ilk resmî albümünü 
“Life sometimes doesn’t give you space (Yaşam bazen size
alan tanımaz)” 2012 yılında çıkarmıştır. Grubun solisti 
Michal Elia Kamal (İran kökenli İsrailli), gitaristi Julien 
Demarque, Mete Çiftçi ise santur adlı enstrüman 
çalmaktadır. 

2010 yılında İstanbul sokaklarında karşılaşan üçlü, daha 
sonra grubun çekirdek üçlüsü haline geldi.Arap, İran, Türk ve 
İspanyol müziğini harmanlayan grup; Türkiye, Kıbrıs, 
Almanya, İsviçre, Fransa, Macaristan, Yunanistan, 
Finlandiya ve Hindistan’da turlar gerçekleştirmiştir. 
Türkiye’de çoğu zaman sokaklarda çalarak dinleyiciyle 
buluşmuş, diğer ülkelerde ise genellikle tek seferlik 
performanslar sergilemişlerdir.

ESTAS TONNE

Orijinal adı Stanislav Tonne 
olan Estas Tonne, 1975 Ukrayna 
doğumlu. 6 yaşında müzik eğitimi 
almış ve 10 yaşından sonra müziğe 
11 yıl ara vermiş. Bu sırada 
ailesiyle beraber birçok farklı ülkeye 
göç etmişler. En son durakları olan 
Amerika’da sokak müzisyenliğine 
başladığında asıl ününe kavuşmuş 
diyebiliriz. Müzisyen kimliği öne 
çıktıktan sonra elinde gitarı 
Avrupa’yı dolaşmış. Güney 
Amerika’nın çeşitli yerlerinde de 
sokak müzisyenliği yapmış. Estas 
Tonne, tıpkı bir derviş gibi elinde 
gitar dolanmış.

 

Dolandıkça da müziğinin 
kendine has tarzı ortaya çıkmış. 
Aslında müziğinde Flamenko 
baskın gibi gözükse de kimi zaman 
Latin müziği, Çingene müziğinin 
etkilerini hatta elektronik müzik 
etkilerini bile görebilirsiniz. Hint 
kültürü ve müziği ile de ilgilenmiş, 
hint müzisyenlerle beraber çalmış. 
Gitarı çok sesli olarak bu kadar iyi 
kullanabilen sayılı müzisyenlerden 
biri Estas Tonne. Youtube’da yaptığı
 paylaşımların görüntüleme 
sayısının milyonları geçtiği Estas 
Tonne kanalının 250.000’e yakın 
abonesi var.
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        Haber: 
Tasarım: kültür ve sanat Dilara Çimen

   Dilara Çimen

Korkmaya ihtiyacimiz var
Korku, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz en temel duygulardan biridir. Doğduğumuz 
andan itibaren bilinç altımıza işlemiş en önemli görev nedir? Hayatta kalmak! Tehlikeli 
durumlara karşı oluşturduğumuz bir savunma mekanizmamız vardır. Peki tüm bunlara rağmen, 
korkacağımızı bildiğimiz halde neden korku filmi izleriz?

Aslında bunun şaşırtıcı bir sebebi var korkmaya ihtiyaç duyarız ve bunun sayesinde tehlikelere 
karşı en iyi biçimde mücadele edebiliriz.

Korku filmi izlerken kalp atışlarımız,kan basıncımız ve solunumumuz hızlanıyor. Biz farkında 
olmadan bu fizyolojik uyarılar film bittikten sonra da devam ediyor. Ve bu uyarılma esnasında 

yaşanan pozitif ve güzel duyguları daha yoğun hissediyoruz. Bu sayede geriye kalan korku hissinden 
çok iyi vakit geçirdiğiniz hissi kalıyor

.
Korkunun çekiciliği    üstüne araştırma yapan uzman psikologlar, insanların pek çok sebeple 

korkmaya ihtiyaç duyabileceklerini söylüyor. Birçok insan yüksek düzeyde fizyolojik uyarılmalardan 
keyif alıyor. Çünkü adrenalin yükseldikçe aldığımız haz da yükseliyor. Ayrıca hassas kişiler korku 

filmlerine daha yoğun tepki veriyorlar.

Korku filmleri akıldan kolay çıkmıyor. Çünkü beynimizde olumsuz duyguların depolandığı yer olumlu 
duygulara oranla yol olmaya daha çok direniyor. Yani korku filmleri duygusal hafızamızda daha çok yer 
ediyor. Örneğin geceleri evde yalnız kaldığımızda duyduğumuz seslerden daha fazla tedirgin oluyoruz. 

Psikologlara göre erkekler korku filmi izlemekten daha fala zevk alıyor çünkü erkekler tehlikeden keyif alma 
öğretisi ile yetiştiriliyor.

Araştırmalara göre korku filmi izlememizin diğer bir sebebi ise tek düze bir hayata sahip olmamız. Rutin 
hayatımıza korku filmi izleyerek renk katmaya çalışıyoruz. Ayrıca gerçek sorunlarımızdan uzaklaşıyor ve 
kafamızı boşaltıyoruz.
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Peki herkesin beğenisini kazanan
en iyi korku filmleri neler?
Korku Seansı (The Conjuring)
Dehşetin Yüzü (The Nun)
Ruhlar Bölgesi (Insidious)
Dehşet Sokağı (The Amityville)
Evdeki Düşman (Orphan)
Doğmamış (Unborn)
Göz (Oculus)
Ölüm Alfabesi (Ouija)
Sanalüstü (Unfriended)
Lanetli Mesaj  (Friend Request)
Perde (The Veil)
Parçalanmış  (Split)
Kötü Ruh: Poltergeist
Ziyaret (The Visit)
Ölümcül Oyun (Goodnight Mommy)

2019'da Vizyona Girecek Beklentisi Yüksek Filmler
Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary)

Lanetli Gözyaşları (The Curse of La Llorona)
Şeytanın Oğlu (Brightburn)
Çocuk Oyunu (Child’s Play)

Dahi (The Prodigy)
Ma

Annabella 3
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        Haber: Mert Aydın Öztürk 
Tasarım: Esra Külahçıkültür ve sanat

Genç müzisyenler YAŞAR’da 
hayat buluyor

Yaşar Üniversitesi Müzik Topluluğu müziğe ilgi duyan öğrencileri bir araya 
getirip  kendilerini geliştirip yeni topluluklar oluşturmaları  için fırsatlar yaratıyor.

Merhaba Alperen ,öncelikle tanıştığıma 
memnun oldum. İlk sormak istediğim soru; 
Yaşar Üniversitesi Müzik Topluluğu ne zaman 
kuruldu ve ne kadar süredir aktif?
2018 Eylül ayından beri 1.5 yıldır aktif olarak işlev halinde.

Peki bu topluluğun şuanda kaç üyesi var ve 
vizyonunuz nedir?

150 üyesi olan bu topluluk, okulun müzik bölümü 
dışında müziğin herhangi bir dalında aktif ve üretken olmak 
isteyen öğrencileri bir araya getiriyor.  Bir araya gelen 
öğrencilerin üniversitenin, şehrin ya da ülkenin 
faydalanabileceği müzik paylaşımlarını paylaşabilmek için 
onlara imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Ayrıca bir araya gelen 
öğrenciler konserler, eğitimler verip (gitar, keman, org gibi) 
çeşitli programlarla birbirlerini müzikle daha iç içe kılıp 
birbirlerine yardımcı oluyorlar.

Topluluk olarak hedeflediğiniz ve çizdiğiniz yol 
nedir?

Pekala , son olarak sormak istediğim soruma 
geçiyorum. Üyelerin kendini gösterebileceği 
organizasyonlar ve etkinlikler nasıl yapılıyor?

Okulun bahar şenliklerinin programları ile kontak 
kurulup beraber çalışılıyor. Müzik adına gerçekten üretmek, 
profesyonel işler yapmak isteyen öğrencilere kaliteli 
ekipmanlar ve ses yalıtımları ile stüdyo şansı tanınıyor. Tüm 
bunlardan herhangi bir kar amacı gütmeyen Yaşar Üniversitesi, 
Müzik Topluluğu ile genç müzisyenlere yeni yollar açıyor ve 
onlara bu yollarda olabildiğince seçenekler sunmaya çalışıyor.

Tabii ki tüm amaç Yaşar Üniversitesi çıkışlı 
öğrencilerin müzik hakkında daha donanımlı daha. Rutin 
hayattan ve yoğun çalışma temposundan biraz olsun 
sıyrılabilmek için öğrencilere karaoke, müzik partileri gibi
 eğlenceli etkinlikler ile öğrencilerin tanışması ve 
kaynaşması sağlanıyor.Topluluk sayesinde şehrin çeşitli 
yerlerinde 4 farklı grup kafelerde ve barlarda canlı müzik 
çalıyor. Onlara iş fırsatı, popüler olma, tanınma gibi fırsatlar 
veriyor. 10-12 kişi olan yönetim kurulunun tümü 
müzisyenlerden oluşuyor. Her ay bir araya gelip toplantılar 
yapılıyor ve çıkan sonuçlar ile gerektiği zamanlarda okuldan 
izinler alınıyor.

Yaşar  Üniversitesi Müzik Topluluğu  Başkanı 
Alperen Gürbüz sorularımızı yanılayarak 
toplumun çalışmaları hakkındabilgi verdi;
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WCDP sadece DANS ettirir
17 bedensel engelli dansçıdan oluşan dans grubu Wheelchair Dance Project, 

Banu Dağcıoğlu Türkeli liderliğinde harika işler çıkarıyor.
Wheelchair Dance Project(Tekerlekli Sandalye Dans 
Projesi) 2013 yılından beri devam etmekte olan en-
gelsiz dans projesi. Projeyi İzmir Devlet Opera ve 
Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli, İzmir Büyük 
Şehir Belediyesi’nin desteğiyle kurdu. Ekipteki tüm 

dansçılar, katkıda bulunan müzisyenler, eğitmenler 
ve fotoğrafçılar tamamen gönüllülük bilinciyle bu 
projede yer alıyorlar. Ayrıca İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi de çalışma alanı(sosyal projeler merkezi) ve 
temsil tarihlerinde ulaşım hizmetini sağlıyor.

Grup bilinçli bir toplum anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hareket eden projenin uygulayıcıları 
uygun koşulları sağlayan her etkinlikte yer almaktan mutluluk duyarak çalışmalarını sürdürüyor. 

        Haber: 
Tasarım: kültür ve sanat Sude YUBAŞ 61 62
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Çocukluğumuzun Dizileri

RUHSAR

ÇOCUKLAR DUYMASIN

HAYAT BİLGİSİ

CENNET MAHALLESİÇILGIN BEDİŞ

90’lı yıllardan başlayıp 2000’ lerin sonuna dek uzanan bu Türk dizi 
kuryesinin hafızalardan silinmeyen bir başarıya yol açmış olduğu 
çok açık ortada. Dizilerin finalleri çoktan yapılmış olsa da gençler 
tarafından hala büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Zamanın 
çocukları bile eski bilmedikleri dizileri merak edip izlemeye başlıyorlar. 
Bu diziler sosyal medya üzerinde de popülerlik gösteriyor.

Eski zamanların en popüler 
dizileri arasında olan 97 
yapımlı Ruhsar, 1998 - 2001 
yılları arasında Kanal D’de 
yayınlanmış fantastik tarzda 
bir aile dizisi. Dizi Ruhsar 
ve Mazhar adında iki 
insanın ölümsüz aşklarını 
ve başlarından geçen tuhaf 
olayları anlatır.

Karikatürist Özden 
Öğrük’ün 1976’dan 
itibaren Gırgır Dergisinde 
çizmiş olduğu Çılgın 
Bediş karakterinin 
macera’larını ve başından 
geçen olayları temel alarak 
98 yapımlı Çılgın Bediş  
liseli çağındaki gençlerin 
maceralarını anlatır. 

Dizide birbirine katlanamayan, 
ayrılığın eşinde yaşayan karı-
koca ve onların evli kalmalarını 
zorunlu hale getiren iki 
çocuğundan oluşan bir ailenin, 
birbirleri ve dostlarıyla olan 
ilişkileri anlatılır.

Anne ve babasını bir trafik 
kazasında kaybeden idealist 
Afet Öğretmen, çıkan tayin 
sonucu küçük kardeşi Kerem 
ile birlikte İstanbul Rıdvan 
Kanat Lisesi’ne gelirler. Bu 
tayin Afet Güçverir için 
yeni bir yaşam, öğrenciler 
içinse uzun soluklu bir hayat 
eğitiminin başlangıcı olacaktır.

Cennet Mahallesi İstanbul’un 
kenar semtlerinden biridir. Bu 
mahallenin gülü güzeller güzeli 
dansöz Sultan ile yanık sesli 
kemancı Ferhat birbirlerine 
deliler gibi aşıktır ama iki 
taraf aileleri arasında 4 göbek 
önceden başlayan düşmanlık 
bu iki sevgilinin aşkına mani 
olmaktadır.

        Haber: Beste Ay
Tasarım: Beste Aymedya 75
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EN İYİ ARKADAŞIM ACEMİ CADI

BEZ BEBEK

SELENA

SİHİRLİ ANNEM

HEPSİ 1

Cino, cinler aleminin en 
sevimli üyesidir. Her şeyi 
çok sever. Fakat sınıfı 
geçmek için insanlara 
yardım etmesi gerekir. 
Büyük Cin de onu 
Barış’a yardım etmekle 
görevlendirir. Ve onun 
en iyi arkadaşı olur.

Acemi Cadı, önce Kanal 
D’de, daha sonra Star TV’de 
yayınlanmış Türk dizisi. 
Cadı olduğunu yeni öğrenen 
Ayşegül’ün halaları ve 
arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği 
yaşantısını, hoşlandığı 
çocuk olan Selim’i Tuğçe’ye 
kaptırmama çabasını, yaptığı 
sihirlerle başına açtığı belaları 
konu alır.

Bir bez bebek oyuncak olan 
Nana’nın 100 yıl boyunca hayali eski 
sahibi Makbule’nin yanında insan 
olarak yaşamaktır ve insanlarla 
aynı duyguları hissedebilmektir. 
100. doğum gününde insan olmayı 
diler. Her gece yarısı eski bez bebek 
haline dönüşür ve bu 1 yıl devam 
etmek zorundadır.Bu süre içinde 
doğum gününe 1 yıl kalıp Nana’yla 
aynı dileği paylaşan Joker onu 
vazgeçirmeye çalışmaktadır.

BirUzayda Dünya’dan çok uzak 
bir gezegen olan Ütopya’da iyilik 
ve kötülük arasında büyük bir 
mücadele vardır. Selena’nın 
görevi insanlara iyilik yapmak 
ve yaptırmak, Hades’in görevi 
ise insanlara kötülük yapmak 
ve yaptırmaktır. Annesi ve 
babasını kaybeden üç kıza çeşitli 
güçler vererek onları hayatlarını 
kolaylaştırır.

Sihirli Annem, Gamze 
Özer tarafından 
oluşturulan Türk çocuk 
fantastik televizyon 
dizisi. Betüş isimli bir 
perinin, eşi vefat eden 
iki çocuk babası Sadık 
ile evlenmesi sonucu 
başlarından geçen 
macera dolu hayatlarını 
konu alır.

Aynı evde yaşayan Cemre, Eren, 
Gülçin ve Yasemin, okudukları 
gösteri sanatları akademisini 
bitirmeye çalışırken, başlarına gelen 
trajikomik bir olay yüzünden, altına 
girdikleri yüklü miktardaki borcu 
ödemek zorunda kalınca, kendilerini 
bir anda sahne dünyasının parıltılı 
ışıkları altında bulurlar. Ancak bu 
durum, okuldan atılma riskini de 
beraberinde getirir. 
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         Haber: Nehir KIRBİÇ
Tasarım: Nehir KIRBİÇdekorasyon

KÜÇÜK EVLERDE BÜYÜK YAŞAM
Artan nüfus ve 
betonlaşmanın 

getirdiği etkenle 
evlerimiz gittikçe 

küçüldü. Özel-
likle öğrencilerin 
de işine yarayacak 
küçük evleri de-
kore etme ve ra-

hat sığmayla ilgili 
bilgileri bu yazıda 
toparladım. Ev-
lerdeki saklama 
alanlarını arttır-
ma, daha büyük 

gösterme, ve 
düzenli görüntüyü 

nasıl yakalaya-
cağınızı merak edi-
yorsanız bu yazıyı 
okumanızı tavsi-
ye ederim sevgili 
Yaşar öğrencileri.

AYNI ODADA BİRDEN  FAZLA ALAN OLUŞTURMA ve O 
ALANLARI BİRBİRİNDEN AYIRMA

Küçük, az veya tek odalı evlerde farklı yaşam 
alanlarını birbirinden ayırmak daha düzenli 
bir ortam oluşturmak için hem uygun hem 
de şık yöntemlerden birkaçı:

Ayrı ortamları farklı ışıklandırma 
kullanarak ayırma

Panel veya Kitaplık Kullanarak Ayırma
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ALANA UYGUN MOBİLYA 
SEÇİMİ: Evinizin büyüklüğünü baz alar-

ak mobilya seçiminin boyutunu da 
ona göre ayarlayabilirsiniz. Küçük 
salonlarda hem kullanış hem de 
yer açısından en mantıklı çözümler 
küçük L koltuklar oluyor.

MİNİMALİST TASARIM: (Az 
ve Öz Eşya Kullanımı) Küçük evlerde gereksiz aksesuarlardan 

ve karışıklıktan uzak durmak  yani kısaca 
daha minimal bir tasarım uygulamak evin-
izi daha ferah ve geniş gösterecek en akıllıca 
yöntemlerden biridir. Bu minimal tasarım 
için ihtiyacınız kadar eşya almak ve birbiri-
yle uyumlu her ihtiyacı karşılayan mobilya 
ve aksesuar seçimi yapmak hatalardan uzak 
durmanıza yardımcı olucaktır.

EVİNİZİN HER KÖŞESİNİ 
DEĞERLENDİRİN: Küçük evleri olduğundan daha geniş 

göstermek ve kullanım alanını arttır-
mak için evinizi tavana kadar değerlen-
direbilirsiniz.
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        Haber: İREM GÖLCÜK
Tasarım: ECE BAYIKçevre

Son zamanlarda adını çok  
duyduğumuz Greenpeace’in asıl 

amacı dünyadaki çevre suçlarına ve 
doğal katliamlara karşı mücadele 
etmek ve kalıcı çözümler üretmek.  
 
Çevresel yıkımı durdurmak dışında hiçbir amacı olmayan 
Greenpeace, çevreye karşı işlenen suçları kamuoyuna 
duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kampany-
alar düzenliyor; lobi faaliyetleri yürütüyor; çeşitli etkin-
likler tertipliyor, yaptıkları analiz ve çalışmaları basın 
aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıyor. 

Greenpeace nasıl  
var oldu?    
 
Greenpeace 1971 yılında kurucuları Bob  
Hunter, David McTaggart, Dorothy Stowe ve  
Irving Stowe ve birkaç arkadaşlarıyla birlikte  
Amerika’nın Kanada’da yaptığı nükleer  
denemelere karşı nükleer deneme alanına gitmek 
üzere küçük bir balıkçı teknesiyle yola çıkmalarıyla 
ortaya çıktı. Onların  
Türkiye’ye ilk Greenpeace gemisi 1992 yılında geldi. 
O tarihten bu yana da toksik madde ve atıklar, nükleer 
silahsızlanma, deniz kirliliği, enerji politikalarının çevreye 
etkisi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

  
Greenpeace’in günümüze kadar yüzlerce başarısı oldu, 
fakat bazı kampanyaları kamuoyunda çok büyük destek 
gördü.

İşte o muhteşem mücadelelerden birkaçı;
 

1971: İlk Greenpeace eyleminin ardından, ABD, 
Alaska’da nükleer denemeleri durdurdu.

1975: Fransa, atmosferdeki atom bombası 
denemelerinden vazgeçti.

1982: Kanada’da yapılan eylemler sonu-
cunda, Avrupa Komisyonu yavru fok kürkü 
ithalatını yasakladı.
1991: Antarktika koruma altına alındı.

1996: Atom bombası denemeleri dünya 
çapında yasaklandı.

1998: Shell, açık denizdeki petrol platfor-
munun geri dönüşüm için karaya alınmasına 

razı oldu. Greenpeace, kullanılmayan platform-
ların denize batırılmaması için 1995’ten beri kam-

panya yürütüyordu.

NEDİR BU YEŞİL BARIŞ
Greenpeace’nin küresel 

çapta başardıkları
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2004: On yıl süren şiddet içermeyen doğrudan eylemler, lobi faaliyetleri ve bilimsel araştırmalar 
sonucunda Greenpeace ve diğer çevre grupları Rusya’nın Kyoto Protokolü’nü imzalayarak dünya 
üzerinde küresel iklim değişikliğini engellemek üzere yapılan ilk anlaşmanın geçerlilik kazanmasını 
sağladı.

2009: Greenpeace’in, İngiltere’de son yirmi yılın ilk kömür santrali inşaatını durdurmak için 
gerçekleştirdiği üç yıllık kampanya sonucu Kingsnorth kömür santrali planları rafa kaldırıldı.

2011: Genç kampanyacılardan oluşan takımların ve azimli destekçilerin tam yedi sene süren çabaları 
nihayet sonuç verdi; Çin hükümeti genetiği  
değiştirilmiş pirinç ticaretini durdurduğunu açıkladı.

Türkiye’deki Bazı Başarılar; 
1995: İzmir Körfezi’ni zehirleyen Vizon Deri Fabrikası kapatıldı.

2000: Nükleer Karşıtı Platform ile birlikte yapılan etkinlikler sayesinde, Türkiye’deki nükleer 
enerji ihalesi iptal edildi.

2011: Greenpeace’in yürüttüğü ve yaklaşık 750 bin kişinin imzalarıyla destek verdiği “Seninki 
Kaç Santim?” kampanyası sonucunda Kalkan, Levrek, Lüfer, Orfoz, Lagos ve Sinagrit türlerinin 
yasal avlanma boyları değiştirildi

2012: Yemezler kampanyası, 326.591 kişinin katılımıyla başarıya ulaştı. Türkiye Gıda ve İçecek 
Sanayii Dernekleri Federasyonu, sivil toplum ve kamuoyunun görüşlerini dikkate alarak 29 adet 
gıda amaçlı GDO için ithalat başvurusunu geri çektiğini duyurdu.

2013: Küresel Isınma ve Enerji kampanyası altında kömürlü termik santrallere karşı verilen 
mücadelede Sinop Gerze’de yapılmak istenen termik santral projesi Gerze halkının desteği ve 
toplanan 150 bin imza ile iptal edildi.

2014: Soma’nın Yırca köyünde kurulmak istenen termik santral, yerel halkla birlikte Green-
peace’in açtığı davanın kazanılmasıyla iptal oldu. Ayrıca köye güneş panelleri kurularak eski 
köye yeni enerji kampanyası adı altında köy, enerjilerinin bir kısmını kendi üretmeye başladı.
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MYO’da tıbbi ve aromatik bitkiler konuşuldu
        Haber: SELCAN ARSLAN

Tasarım: ECE BAYIKçevre

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü “Türkiye’de Tıbbi 
ve Aromatik Bitkilerin Önemi ve Kullanım Alanları” adlı paneli Selçuk Yaşar 
Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Sektörün uzman isimleri, akademisyenler ve 

öğrencilerin bir araya geldiği panelde MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı 
Levent Kahraman, Eczacı ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) 3. Bölge İzmir Eczacı Odası 
Haysiyet Divanı Asil Üyesi Füsun Posacı ile Kütaş Agro Ziraat ve Ticaret Şirketi Genel 
Müdürü Hüseyin Akdemir konuşmacı olarak yer aldı. Panelin oturum başkanlığını 
Yaşar Üniversitesi MYO Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu gerçekleştirdi.

Tarımda endüstri 4.0
Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, tıbbi aromatik bitkilerin 
gıda sektöründe kullanımı ve gıda teknolojisindeki yeni gelişme-
ler, gıda ürünlerinin satışı, pazardaki payı ve gıda katkı madde-
leri konularını ele aldı. Uzel, “Bulut sistemiyle uzaktan kontrol 
sağlanan endüstri 4-0 ve akıllı tarım uygulamalarının zirai alan 
ve gıda alanındaki uygulamaları ülkemizde de kullanılmaya 
başlanacak. Bu sistemlerle bulut bağlantılı ve kameralı insansız 
hava araçlarıyla çiftlikler görüntülenebilecek. Dijital sensörlerle 
nem, sıcaklık gibi doğal öğeler kontrol edilebilecek” dedi. Gıda 
takviyelerinin pazar değeri ve ekonomik büyüklüğü konusunda 
da bilgiler aktaran Ruhan Uzel, dünya genelinde 2010 yılında 
45,1 milyar dolar olan bitkisel takviyelerin, 2013 yılındaki pazar 
değerinin 54,6 milyar dolara çıktığını, bu rakamın 2020 yılında 
90,2 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Sürdürülebilir kozmetik ürünler

Konuşmasında, yeşil pazarlama (green marketing) ile kozmetik 
arasındaki etkileşime değinen Levent Kahraman, doğal ürün-
lere yönelimin arttığını, kozmetik satarken aslında lokasyon 
sattıklarını söyledi. Kahraman, gül ürünlerinin kullanımı ve 
bilinirliğinin artması sayesinde Isparta ilinin de bilinirliğinin 
arttığını ifade etti. Kozmetiğin temelinin ölümsüzlük isteği 
olduğunu belirten Kahraman, “Sürdürülebilir kozmetik ürünler 
hammadde kaynaklarını kullanırken yerine yenilerini ikame 
ettirebilen ürünlerdir. Soyunu tüketmeden tüketmek bu nokta-
da önemli. Sürdürülebilir kozmetik ürünler insan sağlığı kadar, 
doğanın da sağlığı için gerekli” bilgisini verdi.

Uzmanlara danışılmalı
Füsun Posacı, sağlığımız için bitkisel ilaçları nasıl kullanmamız gerektiğine 
değinerek şunları söyledi: “Bitkilerin bir zincir kapsamında, elde edilmesinden 
kullanıcıya sunulmasına kadar çok dikkatli bir bağ içinde ele alınması gerek-
li. Doğru bitkisel ürünlerin bilinçli ve uzman kişilere danışılarak tüketilmesi 
daha etkili ve faydalı olacaktır.’’

Kekik ihracatımız arttı
Bitkilerin ve baharatların yetiştirilme koşulları hakkında bilgi veren Hüseyin 
Akdemir, yaklaşık 40 köyde 120 bin dönüm arazi üzerinde yaptıkları tarımsal 
faaliyetlerden bahsederken safran ve kekiğin önemini vurguladı. Akdemir, 
“Her yıl dünya genelinde 17-18 bin ton kekik üretiliyor, bu üretimin 14-15 bin 
tonluk kısmı Türkiye’de gerçekleşiyor. Ülkemizde 25 yıl önce 1000 ton civarın-
da kekik ihracatı gerçekleşirken, günümüzde bu rakam 15 bin tonlara ulaştı. 
Ülkemiz bugün, dünya kekik pazarının yüzde 75’ine sahip. Denizli’nin ise 
Türkiye kekik üretimindeki payı yüzde 95 civarında” dedi.
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ENNEAGRAM NEDİR?
  Enneagram Latincede ennea = dokuz ve gram = çizgi-çizim kelimelerinden türemiştir.
Bu sistem dokuz ana kişilik tipini ifade eder.

  Enneagram gelenek olarak sufilerin ve eski bilgeliklerin temelini attığı ama bu hale gelmesinde, 
öncelikle George Gurdjieff ’in ardından da Güney Amerikalı Oscar Ichazo’nun önemli payının 
bulunduğu uzun süreli bir deneme-yanılma ve çalışmalar bütünüdür.
Enneagram sembolünün kökeni ilk çağlara kadar gitmektedir. Ichazo enneagramı Pisagor’un 
dokuzuncu damgası olarak adlandırmıştır. Bu sembol günümüze Gurdjieff tarafından taşınmıştır. 
Fakat semboldeki noktaları Gurdjief kişilik tiplemelerinde kullanmamıştır. Dokuz noktayı kişilik 
tiplerine uyarlayan ve enneagramı bugünkü haline getiren kişi ise Oscar Ichazo’dur.

KENDİNİZİ BULUN

        Haber: Nehir KIRBİÇ
Tasarım: Nehir KIRBİÇmagazin

Tip 1: Mükemmeliyetçi
Birler sabırlı ve mükemmeliyetçidirler. Dünyanın mükemmel bir yer haline gelmesi için çok 
çalışırlar. Yaptıkları her işin kusursuz olması için gayret gösterirler. Bir işe girdiklerinde 
herhangi bir eksiklik oluşması durumunda kendilerini suçlu hissederler. Çevrelerindeki 
herşeyi mükemmel hale getirmeye çalışırlar. Bu, iş, arkadaş, eş ya da çocukları da olabilir.
Tip 2: Yardımsever
İkiler insanlara yardım etmekten çok hoşlanırlar. Hayat düsturları yardım etmek üzerine 
kuruludur. İkili ilişkilere çok önem verirler. Sıcak ilişkiler kurma konusunda oldukça 
başarılıdırlar. Başkalarına yardım etmeye çalışırken bazen kendilerini unuturlar. 
Kendilerinin yardıma ihtiyacı olduğunda da aynı yardımseverliği etraflarından beklerler. 
Eğer aynı yardımı göremezlerse etraflarına küsebilirler.
Tip 3: Başarı Odaklı
Üçler için hayatta en önemli şey başarıdır. Başarı odaklıdırlar ve çok çalışırlar. Başarıya 
ulaşmak için her yolun mübah olduğunu düşünürler. Organizasyon kurup yönetmekte 
ve iyi sonuçlar elde etmekte oldukça başarılıdırlar. Giriştikleri her konuda en iyisi olmak 
isterler.
Tip 4: Özgün
Dörtler özgün ve yaratıcıdır. Farklı olmak onlar için nefes almak kadar kolaydır ve bu 
hoşlarına gider. Estetik ve güzellik anlayışları sıradışıdır. Onlar için yaptıkları işlerde anlam 
ve derinlik herşeyden önce gelir. Duygularının farkındadırlar ve duygularını ifade etmeyi 
severler.
Tip 5: Araştırmacı
Beşler, bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye 
odaklanmışlardır. Son derece mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri 
kurmada ve problem çözmede başarılı kişilerdir. Kitap okumaktan ve araştırma yapmaktan 
büyük keyif alırlar.
Tip 6: Sorgulayıcı
Altılar karşılaştıkları herşeye şüpheyle yaklaşırlar. Bunu yapmaktaki amaçları kendilerini ve 
sevdiklerini tehlikelerden korumaktır. Sürekli tetiktedirler. Altıları kandırmak da güvenlerini 
kazanmak da çok zordur, ama bir kere güvenirlerse o kişiye kendilerini adarlar.
Tip 7: Maceracı
Yediler içlerinde bulunan yaşam enerjisini dışarıya yansıtmayı çok severler. Zihinsel aktiviteleri çok 
yoğundur ve sürekli yaratıcı fikirler üretirler. Bir işi bitirmeden diğerine başlayabilme özellikleri 
yedilerin zaman zaman maymun iştahlı bir görünüm sergilemelerine neden olurlar. Yediler çok 
kuvvetli motivatörlerdir. Karşılarındaki kişiyi enerjileriyle motive edebilirler.
Tip 8: Meydan Okuyan
Sekizler kendilerini adeta gücün timsali olarak görürler. Kendilerini adalet sağlayıcı olarak 
hissederler. Çabucak öfkelenir ve bunu dışa yansıtmaktan çekinmezler. Dosta güven düşmana korku 
verir sözü sekizler için söylenmiştir. Bir işe başladıkları zaman bitirmeden bırakmazlar.
Tip 9: Barışçı
Dokuzlar adı üzerinde barışçı bir doğaya sahiptirler. Olaylara objektif bir bakış açısıyla, 
yargılamadan bakabilirler. Çatışmaktan ziyade uzlaşmayı seçerler. Farklı kültürlere ve görüşlere 
hoşgörüyle yaklaşırlar.
Bu dokuz tipin de ayrıca stresli ve huzurlu oldukları zamanlarda gittikleri numaraları vardır. 
Örneğin tip dokuz sağlıksız olduğu durumlarda tip 6 nın olumsuz durumuna kayarken sağlıklı 
durumda tip 3 e kayabilir. Ayrıca her tip sağındaki ve solundaki kanatlardan etkilenebilir. Örneğin 
tip 9 un solunda 8 ve sağında 1 vardır. Bu demektir ki tip 9 aynı zamanda tip 8 ve/veya tip 1‘den 
etkilenebilir.
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        Haber: 
Tasarım: astroloji

YILDIZLARDAKI KISILIGINIZ
..

.
-.. ..

Astrolojide 12 güneş burcu vardır. Burçlar sizin karakteriniz, 
iş hayatınız, kariyeriniz, nelerden hoşlandığınız, uğurlu 

sayılarınız hatta sağlığınız hakkında bile geniş bilgiler sunar. 
Zodyak, gökkürede Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, 

Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık adlarını taşıyan on 
iki burcun eşit aralıklarla yer aldığı kuşak diye tanımlanır. 
Aşağıdan kendi burcunuzu bularak burçların özelliklerine 

kolayca ulaşabilirsiniz.

Koç Burcu (21 Mart-20 Nisan)
Zodyak’ın ilk burcudur. Enerjileri yüksek olan koç burçları aynı 
zamanda hırsları ile de ön plana çıkar. Lider olmayı çok 
severler. Her şeyin en iyisine sahip olmak isterler ve 
mükemmeliyetçi tavırları vardır. İlişkilerde ise kıskanç 
yapıları olduğu halde biraz flörtöz takılabilirler.
En uyumlu olacakları burç: Yay

Boğa Burcu (21 Nisan-21 Mayıs)
Zodyak’ın ikinci burcudur. Sağlam kişilikleri 
vardır ve sabırlıdırlar. Somut konularla 
ilgilenmeyi severler ve mantık çerçevesinde 
hareket ederler. Para onlar için refah bir yaşam 
açısından önemlidir. Duygularını göstermeleri 
ve karşı tarafa güvenmeleri zaman alabilir.
En uyumlu olacakları burç: Yengeç

İkizler Burcu (22 Mayıs-21 Haziran)
Zodyak’ın üçüncü burcudur. Pratik kişilerdir, kolay adapte 
olurlar. Sıcakkanlıdırlar. Düşünceleri değişken olabilir. Bu yüzden 
tutarsız gözükebilirler. Özgüvenli bir yapıya sahiptirler. Kısıtlanmaktan 
hoşlanmazlar.
En uyumlu olacakları burç: Kova

Yengeç Burcu (22 Haziran-23 Temmuz)
Zodyak’ın dördüncü burcudur. Sorumlu kişilerdir. Hassas ve kuruntulu 

yapıları vardır. Sezgileri çok kuvvetlidir. Sevdiklerine karşı 
duyarlıdırlar ve aynı hassasiyeti karşı taraftan da beklerler. 

En uyumlu olacakları burç: Boğa

Aslan Burcu (24 Temmuz-21 Ağustos)
Zodyak’ın beşinci burcudur. Önderdir. Odak 

noktası olmayı severler. Yenilgiyi kabullenmezler. 
Olgundurlar. Kendilerini çok severler ve benlik  

olguları gelişmiştir. İlişkide kıskanç ve sahiplenici 
bir yapıya sahiptirler. Romantiklerdir.

En uyumlu olacakları burç: Terazi

Başak Burcu (22 Ağustos-23 Eylül) 
Zodyak’ın altıncı burcudur. Çalışkan ve pratiklerdir 

ve sevdikleri işe gönülden bağlanırlar. Ayrıntılara 
çok fazla dikkat ederler. Takıntıları olabilir. Titizlerdir. 

Eleştirmeyi severler. Kendilerini birine kolay teslim edemezler. 
Karşısındaki insanın doğru kişi olup olmadığına karşın şüpheci tavırlar 

sergileyebilirler.
En uyumlu oldukları burç: Oğlak
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Terazi Burcu (24 Eylül-25 Ekim)
Zodyak’ın yedinci burcudur. Sanata ve güzelliğe düşkün 
yapıları vardır. Kararsızlardır. Haksızlığa tahammül 
edemezler her zaman haklının tarafında olmaya çalışırlar 
dolayısıyla adalet duyguları gelişmiştir. Kendilerini severler 
ve bencildirler. Aşka aşıklardır ve yalnız kalmak hiç onlara 
göre değildir.
En uyumlu olacakları burç: Aslan

Akrep Burcu (24 Ekim-23 Kasım)
Zodyak’ın sekizinci burcudur. Sezgileri 
kuvvetlidir bundan kaynaklı şüpheci 
davranışlar sergileyebilirler. Yapılan 
iyiliği veya kötülüğü asla unutmazlar. 
Hırslıdırlar ve bir işi yarım bırakmayı 
sevmezler. İlişkide güvenlerini 
kazanmak zordur. Ama bağlandıkları 
zamanda tutkuyla bağlanırlar. Onlar 
için gerçek aşk önemlidir.
En Uyumlu Olacakları Burç: Balık

Yay Burcu (24 Kasım-22 Aralık)
Zodyak’ın dokuzuncu burcudur. Pratik insanlardır. 
Özgürlüklerine düşkündürler. Geçmişten ders alırlar. İlişkide 
yenilik severler. Gezmeye keşfetmeye bayılırlar. Ama asla 
kısıtlanmak istemezler.
En Uyumlu Olacakları Burç: Koç

Oğlak Burcu (23 Aralık-20 Ocak)
Zodyak’ın onuncu burcudur. Mantıklı yapıları vardır. Gerçek 

bir sırdaştırlar. Liderlik özellikleri vardır. Soğukkanlıdırlar. 
Çalışkandırlar ve analatik zekaya sahiptirler. İlişkide 

duygularını kontrol ederler ama sevgi dolulardır. 
Karşısındaki kişiye gerçekten değer verirler.

En Uyumlu Olcakları Burç: Başak

Kova Burcu (21 Ocak-19 Şubat)
Zodyak’ın onbirinci burcudur. Sevecen ve 

arkadaş canlısı yapıları vardır. Özgüvenleri 
yüksektir. Yeni şeyler keşfetmeyi severler. 

Özgürlüklerine düşkündürler. İlişkiden de 
özgürlük ve anlatış beklerler. Doğru insanı 

bulmak onlar için çok önemlidir ama 
doğru insanı bulduklarından emin olmakta 

zorlanırlar.
En Uyumlu Oldukları Burç: İkizler

Balık Burcu (20 Şubat-20 Mart)
Zodyak’ın onikinci burcudur. Hayalperest ve duygusal 

yapıları vardır. Bazen gerçek dünya onları mutsuz ettiğinde 
hayal dünyasında yaşarlar. Kırılgan görüntüsünün altında 

güçlü bir yapıları vardır. İlişkide sakin yapıları vardır 
ve karşısındaki insana huzur vermek isterler. Genelde 

duygularını içe atarlar ve zor paylaşırlar.
En Uyumlu Olcakları Burç: Akrep
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Kullan Atma, Cevdet İnci Eğitim Vakfı sponsorluğunda, 
Değişim Liderleri Derneği aracılığı ile yedi genç üniversi-
teli tarafından faaliyete konulmuş bir sosyal değişim pro-
jesi.

Bir Geri Dönüşüm Projesi: Kullan Atma

Değişim Liderleri Derneği, 
üniversiteli genç kadınların; 
liderlik eğitimleri alarak 
iş hayatına hazırlanması-
na, kadın rol modellerden 
ilham almaları için fırsatlar 
sunmaya ve sosyal değişim 
projeleri ile hem lider ol-
maları hem de yaşadıkları 
topluma değer katmalarına 
olanak sağlıyor. Genç ka-
dınlara eğitim fırsatları su-
narak, onların iş yaşamında 
ve toplumsal hayatta aktif, 
sorumluluk sahibi, ülkenin 
kalkınmasına faydalı üretici 
bireyler olmalarını destek-
leyen dernek; bu amaçla, 
liderlik becerileri ve ekono-
mik bağımsızlığı mümkün 
kılan yaratıcı programlar 
sunuyor.
Derneğin yaratıcı program-

larından biri olan Kıvılcım-
lar Programı kapsamında, 
aralarında Yaşar Üniversite-
li gençlerin de bulunduğu, 
yedi genç kıvılcım tarafın-
dan gerçekleştirilen Kullan 
Atma; kullanılmış veya 
kullanılmamış ürünlerin, 
ihtiyaç duyan kişilere ulaş-
tırılması için sosyal med-
yada başlatılan bir değişim 
projesi. Bu proje ile ürün ve 
malların birden fazla kulla-
nımını sağlayarak kullanım 
ömrünü uzatmak, ihtiyaç-
ları paylaşım yoluyla gi-
dermek, Türkiye genelinde 
geri dönüşüm bilinci oluş-
turmak ve geri dönüşüm 
sonucunda tasarruf yaparak 
tüketime katkıda bulunmak 
amaçlanıyor.

geri dönüşüm bilinci 
oluşturmak ve geri dönü-
şüm sonucunda tasarruf 
yaparak tüketime katkıda 
bulunmak amaçlanıyor.
Sosyal medyada başla-
tılan bu değişim projesi 
ile bireyler kullanmadığı 
ürünleri ‘‘Kullan Atma’’ 
hesabına iletişim bilgileri 
ile gönderebiliyor. Payla-
şıma uygun olan ürünler, 
proje editörleri; Burcu 
Buket Tosun, Berna Aras, 
Dilan Güven, İrem Coş-
kun, Gizem Özbey, Elif 
Berfu Çetin ve Ece De-
mirkan tarafından ileti-
şim veri gizliliği koruna-
rak hesapta paylaşılıyor 
ve ilk talep eden kişiye 
editörler aracılığıyla üc-
retsiz gönderiliyor. Geri 

dönüşüme dikkat çekmek 
için geri dönüşüm ile ilgi-
li hikayeler Kullan Atma 
sayfasında paylaşılıyor. 
Şu ana kadar 200 ürü-
nün geri dönüşümünün 
sağlandığı Kullan Atma 
Projesi’ne, üniversite öğ-
rencileri ve ev hanımları 
yoğun ilgi gösteriyor.

        etkinlik Haber: Aysel Esra Aydın 
Tasarım: Melisa Tufan 9596



Yaşar Üniversitesi Meslek Yükseko-
kulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri Uygulama 
Mutfağı’nda hünerlerini sergiledi. 
Öğrenciler, Mutfak Sanatları dersi 
kapsamında yaptıkları yemekleri 
MYO öğretim elemanları ve çalı-
şanlarına ikram etti.Genç turizm-
ciler, Mutfak Sanatları uygulama 
dersi kapsamında Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü Uygu-
lama Mutfağının Dünya Mutfağı 
bölümünde  Çin mutfağından ör-

nekler pişirdi. Öğrenciler Şef Emre 
Şimşek, Şef Yardımcısı MYO Gıda 
Teknolojisi Programı mezunu Ege 
Özaltan, Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Programı Öğretim Görevlisi 
Duygu Tibet eşliğinde pişirdikle-
ri stir fry ve noodle yemeklerini 
konukların beğenisine sundular. 
Genç üniversiteliler, tüm dönemin 
yorgunluğunu keyifli mutfak dene-
yimiyle atarken MYO ailesi de özel 
lezzetleri deneme fırsatı buldu.

Hem ders
hem ziyafet

        etkinlik Haber: Haber Merkezi 
Tasarım: Melisa Tufan 9798



        Haber: 
Tasarım: etkinlik

KRIPTO HARCAMA 250 MILYAR 
DOLARA ULAŞTI

Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz ko-
nuşmasına kriptografi bilimin-
den söz ederek başladı. Koltuk-
suz, teknolojinin hızlı bir şekilde 
gelişmesiyle askeri sistemler, 
elektronik, banka sistemleri ve 
daha bir çok alanın kriptogra-
fi biliminin kullanım alanları 
haline geldiğini anlattı. Tarihin 
en eski bilim dallarından biri 
olan kriptografinin diploma-
si alanında da çok kullanılan 
bir teknoloji olduğuna deği-
nen Koltuksuz, şunları söyledi: 
“Kriptografi şifreleme bilimi de-
mektir. Günümüz sistemlerinde 
en önemli gereksinimlerden biri 
bilgilerin sorunsuz bir şekilde 
taşınması ve gizliliktir. Verilerin 
güvenli bir şekilde yollanma-
sı ve karşı taraftan alınabilmesi 
için kriptografi bilimi aracılığıy-
la geliştirilen çeşitli şifreleme, 
anahtarlama ve çözümleme al-
goritmaları kullanılmaktadır.” 

Sude YUBAŞ
Bengisu SUNERCAN 

MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü organizasyonunda ‘Blok zin-
cir ve kripto parayla finans sektörünün geleceği’ konulu seminer düzenlendi.
Seminerde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet 
Hasan Koltuksuz blok zincir ve kripto para analizi, Corbett Company Genel 
Müdürü Mehmet Vurucu blok zincir ve kripto para ile finans konuları hakkın-
da bilgi verdi.
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        Haber: Renkli DYOloglar
Tasarım: Melisa Tufanetkinlik

Moderatörlüğünü AuraFocus Kurucu Üyesi ve 
Mimar Yılmaz Değer’in yaptığı panele Mimar Sibel 
Ertez Ural, Ressam Serhat Kiraz ve Mimar Nevzat 
Sayın
konuşmacı olarak katıldı.Panelde sanat ve mimarlık 
disiplinlerinin penceresinden ‘renk’ konuşuldu.
Panelde ilk söz alan DYO Boya Fabrikaları Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran Endüstri 
ve Yalıtım 4.0 konularından bahsetti.Moderatör Yıl-
maz Değer “Auraİstanbul
oluşumu ikinci yılını tamamlamış bulunuy-
or. Kentlerin ve şehirlerin aurası olduğunu 
düşündüğümüz için bu yola çıktık. Renkler hepi-
mizin aşina olduğu ve iç içe olduğumuz kapsamlı 
bir konu.Bu konuyu burada derinden ele almak için 
burdayız” dedi.

Renk Bilimi 
Dr. Sibel Ertez Ural, renkliliğin neredeyse evrensel 
bir şey olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında 
“Zevkler ve renkler tartışılmaz sözüne katılmıyorum 
ve mesleğimin neredeyse tüm yıllarında bu 
düşünce yönünde çalışmalarımı yaptım” dedi. Ural 

konuşmasına renk bilimine ait renk teorisi örnekleri 
üzerinden devam etti.

Sanatta Renk 
Sanatçı Serhat Kiraz, konuşmasında sanat yaşamı bo-
yunca gerçekleştirdiği sanat eserlerini ve bu eserleri 
yaparken kullandığı yöntemleri ve bakış açılarını
anlattı. Kiraz, “Rengin güzelliği hakkında uzun uzun 
konuşmaya gerek yok, çünkü bin bir tonuyla doğanın 
görkemine nasıl güzellik kattığı her an gözlerimizin
önünde.Kendi rengi olmadığı halde aksettiği her şeyi 
aydınlığıyla renklendiren ışıktan, hayat veren ber-
raklığıyla gözü okşayan gökyüzünden daha mutluluk 
verici ne olabilir” dedi.

Mimaride Renk 
Mimar Nevzat Sayın konuşmasını ve sunumunu,mi-
mari tasarım aşamalarında rengi nasıl kullandığını 
kendi mimari tasarımlarından yola çıkarak,Lapishan, 
Narcity & Narlife, Umur Matbaa Yapısı,The Seed 
Konser Salonu, Boşlukta Beyaz Ev yapıları üzerinden 
aktardı. 

DYO ve Aura-İstanbul tarafından düzenlenen
Renkli DYOloglarPaneli, Yaşar Üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Renkli DYOloglar
        Haber: Barış Karakaya

Tasarım: Melisa Tufanetkinlik 103104


